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PORTRET Z PODOBOZU 
EINTRACHTHÜTTE
W ZBIORACH MUZEUM



Muzeum Zamek w Oświę-
cimiu zbiera – prosząc w tej 
sprawie o pomoc mieszkań-
ców miasta – przedmioty, 
urządzenia, wszelkie ma-
terialne ślady i co ciekaw-
sze dokumenty związane 
z okresem PRL, w związku 
z planowaną temu tematowi 
poświęconą wystawą. Dys-
ponuję pewnym dokumen-
cikiem obrazującym klimat 
i urodę tamtych lat. Jest to 
umowa o założenie głośni-

ka radiowego radiofonii 
przewodowej, zwanego po-
wszechnie „kołchoźnikiem” 
z listopada 1953 r. Ów „koł-
choźnik” miał formę małej 
skrzyneczki z pokrętłem i był 
namiastką radioodbiornika. 
Transmitował I Program Pol-
skiego Radia. Jakie to było 
radio, łatwo sobie wyobrazić, 
ale były w nim też bardzo 
dobre programy dla dzieci, 
doskonałe słuchowiska ra-
diowe, audycje muzyczne 

i literackie. Nie wszystko 
było indoktrynacją i propa-
gandą. Program rozpoczynał 
się o świcie poradnikami dla 
rolników i „gimnastyką na 
dzień dobry” przy akompa-
niamencie fortepianu, a koń-
czył o północy hymnem pań-
stwowym.
Po pewnym czasie „kołchoź-
nik” zastąpiło u nas ebonito-
we radio Pionier oraz inne 
modele i formy radioodbior-
ników, w miarę tego jak pol-

ska elektronika radiowa ro-
sła „w siłę i nowoczesność”. 
Przez pewien czas radiowę-
zeł „kołchoźnika”, miesz-
czący się w budynku poczty 
przy ul. Jagiełły, nadawał 
własny program lokalny – 
już absolutnie partyjno-pro-
pagandowy. Jego młodego 
redaktora w czerwonym 
krawacie widywałem po są-
siedzku codziennie. 

Andrzej Winogrodzki

Na okładce kwietniowego numeru „Osi” znajduje się 
wykonany w obozie Auschwitz portret Zygmunta Sal-
werowicza. Przekazał go do Zbiorów Miejsca Pamięci 
jego syn Adam Salwerowicz, a całą historię jego po-
wstania znajdą Państwo w dziale Kultura.

Państwa uwadze polecamy rozmowę z historykiem 
z Centrum Badań Miejsca Pamięci dr. Igorem Barto-
sikiem, która poświęcona jest historii Sonderkom-
mando, grupy roboczej w niemieckim nazistowskim 
obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, którą 
esesmani zmuszali do pracy w komorach gazowych  
i krematoriach.

Zachęcamy także do zapoznania się z relacją z polsko-
-niemiecko-ukraińskiego projektu Uczymy się z historii: 
migracja i azyl w Międzynarodowym Domu Spotkań 
Młodzieży, a także z wydarzeniami 59. Krakowskie-
go Salonu Poezji, które odbyło się pod hasłem Poeta 
– strażnik tych, co śpią. Piszemy również o wizycie  

w Oświęcimiu nauczycieli z Białorusi, Niemiec, Ukra-
iny i z Polski, których gościło na specjalnej konferencji 
Centrum Dialogu i Modlitwy.

W „Osi” znajdą Państwo wiele zaproszeń, m.in. na 
spotkanie w Cafe Bergson organizowane przez Cen-
trum Żydowskie oraz na wydarzenia Tegorocznej 
Nocy Muzeów. Zapraszamy także na III Międzynaro-
dową Konferencję Europa wobec wyzwań XXI w., która 
12 i 13 maja odbędzie w Oświęcimiu w ramach działań 
Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka tym razem 
pod hasłem Europejczyk/Europejka – czyli kto?
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

PO WOJNIE POZOSTAŁO ZALEDWIE PIĘĆ 
DOMÓW… SESJA EDUKACYJNA

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau zaprasza na sesję edukacyjną Po wojnie pozostało zaledwie pięć domów… poświęconą wy-
siedleniom ludności cywilnej z Oświęcimia i okolicznych miejscowości w latach 1940-1941. Sesja 

odbędzie się 21 kwietnia 2016 r.
Do udziału zapraszamy 
nauczycieli, uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, studentów, 
przewodników,  uczestni-
ków seminariów prowa-
dzonych przez Międzyna-
rodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 

oraz wszystkie zaintereso-
wane osoby. Ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc, 
zapraszamy nauczycieli 
wraz z grupami liczącymi 
do czworga uczniów. Sesja 
odbędzie się w sali kino-
wej budynku recepcyjnego 
na terenie Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau. Sesja obejmuje pięć 
godzin dydaktycznych 
i jest bezpłatna. Uczestnicy 
otrzymują zaświadczenie 
o udziale. Ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc 
w sali wykładowej prosimy 
o przesłanie zgłoszeń do 

dnia 18 kwietnia 2016 r.  
Koordynacja: Robert Pła-
czek (email: robert.pla-
czek@auschwitz.org), tel. 
33 844 81 81, fax 33 844 80 
63.
Organizatorzy:
Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-

lokauście w Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, Sołectwa i Rady Osie-
dlowe z terenów, z których 
dokonano wysiedleń, Uni-
wersytet Pedagogiczny im. 
KEN w Krakowie. 

MCEAH

PROGRAM

14.00 – 15.00
Wysiedlenia ludności cywilnej z Oświęcimia i okolicznych miejscowości  
w latach 1940-1941 – wykład, dr Jacek Lachendro, Centrum Badań, 
Muzeum Auschwitz

15.00 – 15.30
Wydarzenia z 1941 r. w relacji naocznych świadków – Konstancja Klamra, 
Marian Górnicki

15.30 – 16.30
Wysiedlenie ludności cywilnej we wspomnieniach rodzin – panel dyskusyj-
ny: o. Piotr Bielenin, Zofia Przybyłowska, Stanisław Rydzoń, o. Bogdan 
Waliczek – moderacja, Andrzej Kacorzyk, dyrektor MCEAH

16.30 – 16.45

Ogłoszenie konkursu Po wojnie pozostało zaledwie pięć domów…

JÓZEF PASZEK W RELACJI, ZŁOŻONEJ  
W 1965 R., TAK WSPOMINA MOMENT 

WYSIEDLEŃ:

„W drugiej połowie marca 1941 r. wszyscy mieszkańcy wioski Pła-
wy zostali wysiedleni. Pamiętam, była to sobota, prawdopodobnie 
19 marca. Około godziny 16 na teren Pław przyjechało około 8 lub 
9 samochodów z policją niemiecką. [...] Każdej rodzinie nakazali, 
aby w przeciągu 20 minut zapakowała niezbędne rzeczy [...] coś do 
zjedzenia i była gotowa do wyjazdu. [...] Gdy już wszyscy byli ze-
brani, nadjechały ciężarowe samochody, którymi przewieziono zgro-
madzoną ludność Pław do Oświęcimia – do hali fabrycznej Praga. 
Całą noc mieszkańcy Pław spędzili w pustych halach fabrycznych. 
Następnego dnia wczesnym rankiem załadowano ich do pociągu 
i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa w okolicę Gorlic. [...] 
W Pławach było 60 domów, które zaczęto burzyć w 1942 r. Po wojnie 
pozostało zaledwie pięć domów”.

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPA 
WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU. ZAPROSZENIE

Europejczyk/europejka – czyli kto? to temat przewodni III Międzynarodowej konferencji Europa wobec wy-
zwań XXI wieku, która odbędzie się 12 i 13 maja w Oświęcimiu w ramach działań Oświęcimskiego Fo-
rum Praw Człowieka. Jednym z partnerów wydarzenia jest Muzeum Auschwitz.

W debacie wezmą udział dyplo-
maci, naukowcy, dziennikarze 
oraz przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych. Będą pró-
bowali odpowiedzieć na takie 
pytania, jak: Co oznacza być 

obywatelem Unii Europejskiej? 
Jak patriotyzm, nacjonalizm 
ma się do uniwersalnych praw 
człowieka? Czy chrześcijaństwo 
w Europie jest zagrożone? Czym 
jest europejska solidarność? 

Dlaczego uchodźcy budzą taki 
strach? Jak w praktyce wygląda 
ochrona praw mniejszości? Kto 
jest  bohaterem, a kto wrogiem 
w Europie? Patronat honorowy 
nad konferencją objął Rzecznik 

Praw Obywatelskich dr Adam 
Bodnar. Konferencja ma cha-
rakter otwarty, ale warunkiem 
uczestnictwa jest rejestracja elek-
troniczna. Formularze dostępne 
są m.in. na stronie internetowej 

www.auschwitz.org. 

MIEJSCE KONFERENCJI: Bi-
blioteka Galeria Książki, ul. No-
jego 2b, 32-600 Oświęcim. 

PS
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

Z INTERNAUTAMI O HISTORII SONDERKOMMANDO

Ze względu na sukces filmu Syn Szawła wiele ostatnio pisano o historii Sonderkommando w niemieckim 
nazistowskim obozie Auschwitz. Ta grupa, w zdecydowanej większości żydowskich więźniów, była 
zmuszona przez esesmanów do pracy w komorach gazowych i krematoriach. Zaledwie garstka z nich 

przetrwała. Ich historia stanowi jeden z najczarniejszych rozdziałów historii Auschwitz.

Poprosiliśmy dr. Igora Bartosi-
ka, historyka z Centrum Badań 
Muzeum, specjalistę od historii 
Sonderkommando, aby odpo-
wiedział na pytania internautów 
korzystających ze strony Miejsca 
Pamięci w portalu Facebook, 
a także członków facebookowej 
grupy ‘Auschwitz Study Group’, 
z którą współpracuje Muzeum.

Oglądając Syna Szawła intere-
suje mnie następująca scena. 
Więźniowie w szybkim tempie 
zbierają do pudeł paszporty 
i dokumenty. Czy miało to coś 
wspólnego z ukrywaniem do-
kumentów? 

I.B.: Zasada była taka, że wszyst-
kie dokumenty osobiste ofiar 
były zabierane i miały być palone 
na terenie krematoriów w pie-
cach na spalanie odpadków. Je-
żeli te piece nie działały, to – jak 
opisuje to Miklos Nyiszli – były 
palone w dole za krematorium 
III. Natomiast z relacji więźniów 
Sonderkommando wiemy, że 
oni czasami przeglądali te doku-
menty i szukali w nich informacji 
np. skąd przybył transport, czy 
był tam ktoś znany itd. Natomiast 
czy oni ukrywali dokumenty? 
Dużej ilości dokumentów nie 
byliby w stanie ukryć – być może 
tylko dokumenty dotyczące ja-
kichś wyjątkowych osób znajdu-
jących się w transportach. W re-
lacji Dova Paisikovica czytamy: 
„Często już po odzieży lub po do-
kumentach orientowaliśmy się, 
że w kieszeniach ubrań męskich 
będziemy mogli znaleźć ciekawe 
dokumenty. Gdybyśmy zna-
leźli tego typu ciekawe rzeczy, 
to chowałem je m.in. na strychu 
krematoriów między puszkami, 
w których znajdował się popiół 
ludzki […] Praca polegająca na 
szukaniu dokumentów była 
zorganizowana. Wiedział o tym 
kapo, wiedzieli o tym członkowie 
Sonderkommando, a oczywiście 
nie mogli o tym wiedzieć esesma-
ni. Stąd organizowaliśmy to tak, 
że wtajemniczeni ustawiali obser-

watorów, którzy mieli uprzedzić 
nas w przypadku zbliżania się es-
esmana. Kilku z nas dokonywało 
przeglądu zawartości kieszeni”. 

Wiemy dużo o ostatnich człon-
kach Sonderkommando, ponie-
waż niektórzy z nich przetrwali. 
Natomiast czy wiadomo więcej 
o tym, kim byli członkowie tej 
grupy wcześniej? 

Z naszych najnowszych badań 
wynika, że nie było czegoś ta-
kiego, jak likwidacją wszystkich 
członków Sonderkommando 
co trzy miesiące. Miały miejsce 
selekcje, ginęli ci, którzy nie byli 
w stanie przystosować się do 
pracy w Sonderkommando. 
Natomiast taka jedna pełna li-
kwidacja wszystkich więźniów 
Sonderkommando miała miejsce 
w grudniu 1942 r. Wówczas zabi-
to tych, którzy zostali wybrani do 
pierwszego Sonderkommando 
w kwietniu 1942 r. Wiemy np. 
o braciach Dragonach, Eisensch-
midtcie – więźniach, którzy trafili 
tam w grudniu 1942 r. i przetrwa-
li do momentu likwidacji obozu 
w styczniu 1945 r. Nie było pełnej 
likwidacji wszystkich więźniów 
co trzy miesiące. Wydaje mi się, 
że wobec tych ludzi zastosowano 
taktykę divida et impera. Gdyby 
oni wiedzieli, że zginą za trzy 
miesiące, nie zależałoby im na 
niczym. A tak – pozostawiano 
im złudzenie: będziesz praco-
wał, będziesz wykonywał swoje 
obowiązki, będziesz żył. I dlatego 
część z nich pozostawiano przy 
życiu. Duża selekcja odbyła się na 
przykład w lutym 1944 r., kiedy 
prawie połowa członków Son-
derkommando została wysłana 
na śmierć. Z relacji Henryka Tau-
bera z 1945 r. wynika, że co kilka 
tygodni ubywała część więźniów 
– to byli głównie ci, którzy nie 
byli w stanie wytrzymać pracy 
w Sonderkommando – zachoro-
wali czy poddali się psychicznie. 
Była tam rotacja, ale nie pełna 
likwidacja. Nie mamy jednak 
dokumentów, które pozwolił-

by nam prześledzić np. skład 
narodowościowy więźniów 
Sonderkommando w poszcze-
gólnych okresach. Wiemy mniej 
więcej, z których transportów 
ludzie trafili do Sonderkomman-
do – przynajmniej część z nich. 
To transporty z okręgu Łomża, 
Ciechanów, Mława z grudnia 
1942 r. Wiemy, że dużo wybrano 
z transportu z Francji z początku 
marca 1943 r. – to byli głównie 
komuniści, którzy stali się zarze-
wiem ruchu oporu w Sonder-
kommando. Wiemy o Grekach 
wybranych w maju 1944 r, o Wę-
grach, natomiast taki pełen prze-
krój nie jest możliwy do ustalenia. 

Napisano gdzieś, że czasami 
wybierano do grupy kobiety, 
aby w pewnym sensie witały 

ofiary przed wprowadzeniem 
do komór gazowych. Czy cokol-
wiek o tym wiadomo? 

Nie. W relacji Eizenschmidta 
można spotkać informację, że 
kiedyś w Sonderkommando 
była kobieta, jednak to raczej ja-
kaś plotka, która krążyła wśród 
więźniów. Nigdy nie spotka-
łem się z innymi dokumentami, 
czy świadectwami o kobietach 
w Sonderkommando. 

Podczas buntu z październi-
ka 1944 r. uciekający więź-
niowie dotarli do szopy przy 
stawach w pobliżu podobozu 
Harmęże. Czy walka, do któ-
rej tam doszło, miała miejsce 
z esesmanami, którzy stano-
wili obsługę tego podobozu? 

Więźniowie uciekający w trakcie 
buntu Sonderkommando z te-
renu komory gazowej i krema-
torium II natknęli się na patrol, 
który został zaatakowany przez 
nich nożami. To było pomiędzy 
Zerlegebetrieb a podobozem 
w Harmężach, gdzie tworzono 
gospodarstwo rolne Pławy. Tych 
strażników zaatakowano noża-
mi. Natomiast do walki doszło 
z oddziałem pościgowym, który 
wyruszył z koszar SS. Jest zatem 
prawdopodobne, że trójka zabi-
tych esesmanów to byli wartow-
nicy z Pław, który patrolowali 
tamten teren i znaleźli się na trasie 
ucieczki. 

Jak podczas ucieczki udało im 
się pokonać naelektryzowane 
ogrodzenie? 
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Jedna z fotografii wykonanych potajemnie przez więźniów Sonderkommando
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Jedna z fotografii wykonanych potajemnie przez  
więźniów  Sonderkommando
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Ogrodzenia w Birkenau były 
pod napięciem w godzinach noc-
nych. Przez jakiś czas włączano 
prąd podczas akcji węgierskiej, 
kiedy było bardzo duże nasile-
nie transportów i ludzie wpadali 
w panikę. 

Czy są jakieś powody (poza 
kwestiami językowymi), 
dlaczego tak wielu Greków, 
zwłaszcza z Salonik, zostało wy-
branych do Sonderkommando? 

Nie chodziło nawet o kwestie 
językowe, ale o to, że byli to 
więźniowie, którzy byli w obo-
zie stosunkowo krótko, a po-
łowa maja 1944 r. to był czas, 
kiedy ściągano wszystkich 
zdolnych do pracy Żydów 
z odcinka kwarantanny do Son-
derkommando, a nawet nie tyl-
ko z kwarantanny. 

Około 200 Greków zostało 
wybranych do Sonderkom-
mando 12 maja  1944 r. z trans-
portów, które dotarły do obozu 
11 maja. Czy stało się tak ze 
względu na początek deporta-
cji Żydów z Węgier? 

Tak.

Czy było możliwe, aby wię-
zień przeniesiony w obozu 
na Gęsiówce w Warszawie 
do Dachau mógł wrócić do 
Auschwitz i zostać wybranym 
do Sonderkommando w sierp-
niu lub wrześniu 1944 r.? 

W obozie działy się rzeczy, 
które historykom nie mieszczą 
się w głowie, natomiast jest to 
naprawdę bardzo mało praw-
dopodobne. To musiałby być 
niesamowity przypadek. Zresztą 
sierpień i wrzesień 1944 r. to był 
czas, kiedy Sonderkommando 
zaczynało się kurczyć, a nie po-
większać. Wiemy z dokumen-
tów, że zdarzały się jakieś nie-
wielkie przesunięcia – jedna czy 
dwie osoby. Jednak taki przypa-
dek wydaje mi się nierealny, choć 
nie możemy w 100 procentach 
powiedzieć – nie. Natomiast na 
99 procent – to niemożliwe. 

Czy jakikolwiek więzień Son-
derkommando trafił do szpitala 
obozowego? 

Do tej pory wydawało nam się, 
że więźniowie Sonderkomman-
do nie trafili do szpitala obozo-
wego. Mieli oni izbę dla czasowo 
niezdolnych do pracy w swoim 
baraku – opiekował się nimi wię-
zień Jakub Pach, który w marcu 
1943 r. przybył w transporcie 
z Francji. Natomiast wiemy z re-
lacji Abrahama Dragona, że on 
po buncie w Sonderkommando, 
kiedy został ranny, był umiesz-
czony czasowo na odcinku 
szpitalnym. Mamy też relację 
jednego z więźniów odcinka 
szpitalnego, że przez jakiś zaś na 
oddziale wewnętrznym prze-
bywał kapo Sonderkommando, 
kapo Kamiński. Zatem w bar-
dzo wyjątkowych przypadkach, 

prawdopodobnie w wypadku 
więźniów funkcyjnych, mogło 
się tak zdarzyć.

Czy żyje jeszcze wielu byłych 
członków Sonderkommando? 

Żyje jeszcze najprawdopodobniej 
dwóch członków Sonderkom-
mando – Dario Gabai oraz David 
Nencel.

Czy prawdą jest to, że nikt nigdy 
nie zgłosił się na ochotnika do 
Sonderkommando? 

Tak.

Na jakiej zasadzie wybierano 
członków Sonderkommando? 
Czy są jakieś świadectwa odmo-
wy? Jak byli więźniowie radzili 
sobie po wojnie? 

Przede wszystkim do Sonder-
kommando starano się kierować 
ludzi zaraz po przybyciu do 
obozu, bowiem mieli oni jeszcze 
siły fizyczne do ciężkiej pracy. 
Wybierano młodych, silnych i ro-
słych ludzi. To była ciężka fizycz-
nie praca, więc nie wybierano do 
niej ludzi po kilku miesiącach 
pobytu w obozie, a także ludzi 
bez odpowiedniej budowy „na 
oko”. Chociaż kiedy patrzymy, 
jak kształtował się wiek więź-
niów Sonderkommando w 1942 
r., to widzimy, że nie wybierano 
tylko dwudziestoparolatków. 
Zdarzały się też przypadki, że 
byli to mężczyźni 40-letni. Ge-

neralnie byli to ludzie z nowo 
przybyłych transportów. Jeżeli 
chodzi o przypadki odmowy, 
to na pewno takie były, ale to 
rozwiązywano radykalnie, zabi-
jając takie osoby. Z moich badań 
wynika jednak, że zdecydowana 
większość osób przystępowała 
do tej pracy. Zdarzały się później 
przypadki, że ludzie doznawali 
szoku psychicznego po zetknię-
ciu się z pracą z Sonderkomman-
do. Jest relacja mówiąca o tym, że 
więzień pracujący przy Bunkrze 
nr 2 w 1944 r. pierwszego dnia 
pracy wskoczył do dołu z pło-
nącymi zwłokami w akcie szoku 
psychicznego. Jest przypadek 
opisany przez Shlomo Venezię, 
kiedy więzień Sonderkomman-
do nagle skamieniał i nie mógł 
się ruszyć. Otto Moll zastrzelił go 
osobiście. Natomiast nie znam 
wielu przypadków tego, aby ktoś 
kto trafiał do Sonderkommando, 
odmawiał wykonywania tej pra-
cy. W wielu relacjach pojawia 
się zdanie – zamienialiśmy się 
w roboty. Jeżeli chodzi o powo-
jenne losy ocalonych to jest to 
niesamowite, że ci ludzie wrócili 
do w miarę normalnego funkcjo-
nowania. Byli tacy, którzy nigdy 
nie chcieli mieć nic wspólnego 
z tym miejscem i z tą historią. 
Musimy też pamiętać, że przez 
jakiś czas ciążyło na nich piętno 
ludzi, którzy współuczestniczyli 
w zagładzie. To też powodowało 
to, że oni nie chcieli ujawniać się 
ze swoimi przeżyciami. Dopiero 
później, kiedy ludzie zrozumieli, 

że Sonderkommando to było 
dno piekła, że byli oni postawie-
ni w sytuacji bez wyjścia, wtedy 
dopiero oni zaczęli opowiadać 
swoje historie. 

Czy są jakieś przypadki, aby 
więźniowie Sonderkommando 
dołączali się do mordowanych 
w celu popełnienia samobój-
stwa? 

Jest opowieść Filipa Muellera, 
który ostatecznie ocalał, ale pod-
czas likwidacji części obozu fami-
lijnego dla Żydów z Theresien-
stadt w Birkenau w marcu 1944 
r. on, czując się z nimi związany 
emocjonalnie, dołączył do nich 
i chciał wejść do komory gazo-
wej. Dopiero grupa kobiet zaczę-
ła mu to perswadować, że to nie 
ma sensu, że większe znaczenie 
będzie miało to, że on ocaleje i bę-
dzie mógł opowiedzieć, co się sta-
ło. Zatem domyślam się, że takie 
przypadki mogły mieć miejsce, 
natomiast o skali takiego zjawi-
ska nie możemy nic powiedzieć. 
Nie znam konkretnego przypad-
ku, kiedy więzień poszedł z kimś 
na śmierć, natomiast nie możemy 
wykluczać takich przypadków.

Wspomniane są przypadki osób, 
które przeżyły proces mordowa-
nia w komorze gazowej, którym 
udało się przeżyć, ponieważ trafi-
li w jakąś lukę pomiędzy ciałami 
i tracili przytomność. Jak Sonder-
kommando zachowywało się 
w takich wypadkach? 
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Hala pieców w krematorium II. Fotografia z okresu istnienia obozu
Druga strona karty personalnej Wacława Lipki z adnotacją, że od września 1940 r. 

był on zatrudniony jako palacz w krematorium
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Jedna z kart Szkicownika z Auschwitz Karta z notatnika Załmena Lewentala – więźnia Sonderkommando
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Jest kilka relacji o tym, że takie 
przypadki rzeczywiście mia-
ły miejsce – gdzieś tworzyła 
się przestrzeń między zwło-
kami, gdzie ten cyjanowodór 
nie docierał w odpowiednim 
stężeniu. Takie sytuacje wspo-
mina Dragon, Szlomo Vene-
zia, Fajnzynberg, Paisikowic, 
Nyiszli. Natomiast esesman 
po prostu dobijał takiego czło-
wieka. Więźniowie na pewno 
nie chcieliby takiego człowieka 
żywcem wrzucić w płomienie, 
żeby on się ocknął w ogniu. Za-
tem jeżeli esesmani nie rozpo-
znał, że ktoś daje znaki życia, to 
więźniowie Sonderkommando 
informowali o takich wypad-
kach. Więźniowie Sonderkom-
mando nie mieli żadnej szansy 
uratowania takiej osoby. Moż-
na było tylko uniknąć sytuacji 
wrzucenia nieprzytomnego 
człowieka w płomienie. 

W jaki sposób dostarczono 
materiały wybuchowe do 
Sonderkommando przed wy-
buchem powstania? 

Dostarczano je na teren odcin-
ka BIIg, czyli do magazynów 
Kanady, a tam już Róża Robota 
dostarczała je do Sonderkom-
mando. Musimy pamiętać, że 
oni byli izolowani, to ta izolacja 
nie była aż tak szczelna. Styka-
li się oni z więźniami z innych 
grup roboczych. Na przykład 
po odzież po zamordowa-
nych przyjeżdżali więźniowie 
z magazynów. Kiedy ładowali 
rzeczy na wóz, zawsze była 
okazja do tego, żeby ten mate-
riał przeszmuglować. Wiemy, 
że przenoszono go przy okazji 
wjazdu beczkowozów, żeby 
wypompować szambo. Poza 
tym te pakunki były bardzo 
niewielkie – maleńkie zawi-
niątka prochu.

Pisano o dzieciach, których 
matki pozostawiały je w roz-
bieralniach komór gazowych. 

Czy Sonderkommando pró-
bowało kiedykolwiek rato-
wać takie dzieci, czy nie miało 
to w ogóle sensu? 

We wspomnieniach Rudolfa 
Hoessa czytamy, że kobiety 
czasami ukrywały dzieci pod 
ubraniami, natomiast członko-
wie Sonderkommando zdawali 
sobie sprawę, że takiego dziec-
ka i tak nie można uratować, 
zwracali na to uwagę. 

Czy kobiety z IG Farben prze-
mycały materiały wybucho-
we dla Sonderkommando? 
Dlaczego 7 października po 
miesiącach debaty wybucha 
powstanie? Czy chodziło 
o zwiększającą się liczbę eses-
manów w obozie? Czy więź-
niowie mogli to odebrać jako 
sygnał likwidacji obozu? 

Chodziło oczywiście o fabrykę 
Union. Natomiast jeżeli chodzi 
o samo powstanie, to z jednej 
strony mamy dążenie ogólne-
go obozowego ruchu oporu do 
globalnego powstania w obo-
zie. Z drugiej strony mamy 
fakt, iż więźniowie zaczyna-
ją być ewakuowani w głąb 
Niemiec, co jest sygnałem dla 
przywódców ruchu oporu, że 
nie będzie ogólnej likwidacji 
więźniów. W obliczu likwida-
cji całego obozu, czy przynaj-
mniej grupy więźniów Żydów, 
doprowadzenie do buntu 
miało jakiś sens. Natomiast 
w czasie stopniowej ewakuacji 
to Sonderkommando stało się 
tą grupą, która była zagrożo-
na bezpośrednią likwidacją. 
I to podsycało ich gotowość do 
buntu i ucieczki z obozu. Na-
tomiast w którymś momencie 
zabrakło tego impulsu – robi-
my to teraz, a nie w innym mo-
mencie. Musimy jednak także 
zrozumieć tych ludzi – oni 
zdawali sobie sprawę z tego, 
że bunt ma sens, kiedy na tym 
terenie w ciągu przewidywal-

nego czasu znajdzie się Armia 
Radziecka. Zatem z jednej stro-
ny nie było groźby natychmia-
stowej likwidacji obozu, z dru-
giej strony Armia Radziecka 
była jeszcze daleko. I więźnio-
wie oczekiwali na jakiś impuls. 
I tym impulsem były likwidacje 
w Sonderkommando. Pierw-
sza wybiórka w pierwszej poło-
wie września uświadomiła im, 
że będą oni stopniowo traceni. 
Kiedy przyszło do tej drugiej 
likwidacji, stanęli przed decy-
zją: albo wstrzymać się z akcją, 
albo atakować już. Doszło do 
tego, że postanowili jeszcze 
wstrzymać wybuch buntu. 
Zdawali sobie sprawę, że bunt 
należy wywołać w momencie 
odpowiednim dla siebie – np. 
w godzinach nocnych. Wia-
domo było, że tych 300 osób 
do transportu 7 października 
zostanie zabranych w samo 
południe. To nie był dobry 
moment do organizacji buntu. 
Stąd ta decyzja się przeciągała 
i dlatego bunt tak naprawdę 
wybuchł przez przypadek, bo 
sytuacja wymknęła się spod 
kontroli. Zakładano, że ci wy-
brani na śmierć mogą stawić 
opór wobec SS.  I oni podjęli 
walkę – nie chcieli dać się zabić. 
Kiedy część więźniów wiedzia-
ła, że są wybrani na śmierć, rzu-
cili się na esesmanów. To była 
ta iskra, która uruchomiła cały 
łańcuch zdarzeń – walka i pod-
palenie budynku krematorium, 
które było takim krzykiem roz-
paczy. Podpalenie miało być 
sygnałem do buntu. Co ważne, 
wydarzenia z IV krematorium 
i z II krematorium to odrębne 
wydarzenia powiązane ze sobą 
w tym sensie, że gdyby nie to, 
że doszło do podpalenia IV 
krematorium i walki z esesma-
nami, to prawdopodobnie nie 
doszłoby do wydarzeń w kre-
matorium II. 

Syn Szawła pokazuje scenę 
wykonywania potajemnie 

zdjęć spalanych ciał. Miliony 
ludzi znają te fotografie. Czy 
możliwe jest, aby zachowały 
się na terenie jeszcze jakieś 
inne zdjęcia, których jeszcze 
nie odkryto? 

Jeżeli istniałyby jeszcze jakieś 
zdjęcia pokazujące zagładę, to 
mogłyby być to materiały wy-
konane na własną rękę przez 
członków SS. Tego nie można 
wykluczyć. 

Czy tylko Żydzi pracowali 
w Sonderkommando, czy byli 
też tam inni więźniowie?

W Sonderkommando praco-

wali niemal wyłącznie Żydzi. 
Byli tam też np. więźniowie 
polscy, którzy przed rozpoczę-
ciem zagłady pracowali w kre-
matorium w Auschwitz I i póź-
niej z racji tego, że wiedzieli za 
dużo – włączono ich w skład 
Sonderkommando w Birke-
nau. Pełnili oni rolę funkcyj-
nych – niektórzy pomagali 
więźniom, ale Mieczysław Mo-
rawa nie zapisał się chwalebnie 
w historii Sonderkommando. 
Natomiast Wacław Lipka czy 
Władysław Tomiczek byli we 
wspomnieniach przedstawieni 
bardzo pozytywnie. Było tam 
także dwóch Niemców, a także 
grupa Rosjan. 

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

Wacław Lipka – jeden z pierwszych więźniów zatrudnionych w krematorium obozowym
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więźniów Sonderkommando
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

UCZYMY SIĘ Z HISTORII: MIGRACJA I AZYL

Od 2-6 marca do tych nie-
licznych dołączyli uczest-
nicy drugiej części projektu 
dla studentów z Niemiec, 
Polski i Ukrainy Uczymy 
się z historii: migracja i azyl. 
Podczas swojego poby-
tu w Międzynarodowym 
Forum Burg Liebenzell 
w Niemczech studenci 
znaleźli odpowiedzi na 
powyższe pytania, doty-
czące obecnego kryzysu 
migracyjnego, oraz mieli 
możliwość omówić te kwe-
stie w międzynarodowym 
gronie.
Trójstronne spotkanie 
studentów zaczęło się od 
przełamania lodów i two-
rzenia przyjaznej atmosfe-
ry w grupie. Podczas gier 
i zabaw integracyjnych 
uczestnicy nie tylko dobrze 
się bawili, ale opowiedzieli 
też o swoich zainteresowa-
niach, podzielili się oczeki-
waniami i obawami wobec 
projektu, omówili program 
spotkania i dostosowali go 
do własnych oczekiwań. 
Głównym celem uczest-
ników seminarium było 
„dowiedzieć się jak najwię-
cej o sytuacji uchodźców 
w Niemczech” i „ciekawie 
spędzić czas w między-
narodowym zespole”, co 
organizatorzy postarali się 
w pełni uwzględnić.

Następny dzień projek-
tu rozpoczął się wstępem 
do polityki migracyjnej 
i azylowej Niemiec oraz 
przedstawieniem obec-
nej sytuacji w liczbach 
i na przykładach reakcji 
społecznych. Teoretyczne 
wprowadzenie do tema-
tu pomogło uczestnikom 
z różnych krajów uzupeł-
nić swoją wiedzę oraz wy-
jaśnić podstawowe okre-
ślenia prawne i polityczne, 
jak na przykład „ochrona 
uzupełniająca”, „bezpiecz-
ny kraj trzeci” czy „mama 
Merkel”. Popołudnie gru-
pa spędziła w mieście Bad 
Liebenzell. Na początku, 
młodzi Niemcy, Ukraińcy 
i Polacy zwiedzili ośro-
dek dla uchodźców w Bad 
Liebenzell, gdzie rozma-
wiali z jego mieszkańcami 
i dowiedzieli się o życiu 
w oczekiwaniu na status 
uchodźcy. – W ośrodku 
dla uchodźców byłam 
po raz pierwszy w życiu. 
Uważam, że  bardzo waż-
ne jest zobaczyć to na wła-
sne oczy i osobiście poroz-
mawiać z ludźmi, którzy 
tam mieszkają – skomen-
towała wizytę uczestnicz-
ka projektu. Po krótkim 
spacerze po mieście grupa 
spotkała się z Edrisem T., 
uchodźcą z Afganistanu, 

który od 2010 r. mieszka 
w Niemczech i próbuje 
na nowo ułożyć sobie ży-
cie. Młodzież była bardzo 
wzruszona przejmującą 
historią Edrisa, który pod-
czas ucieczki do Niemiec 
został rozłączony ze swoją 
rodziną i dotychczas nie 
może odnaleźć jej śladów. 
Mamy nadzieję, że Edris 
znajdzie swoich krewnych 
całych i zdrowych.
Kolejny dzień projektu 
spędziliśmy w Stuttgarcie. 
Studenci mieli wyjątko-
wą możliwość obserwo-
wania rozprawy sądowej 
w sprawie deportacji ro-
dziny romskiej do Kosowa. 
W czasie procesu uczest-
nicy zgłębili podstawy 
prawne udzielenia azylu 
lub zezwolenia na pobyt 
w Niemczech. – Fajnie 
było porozmawiać z sędzią 
i usłyszeć jego komentarz 
w tej sprawie. Wydawał 
się bardzo oficjalny i zdy-
stansowany na rozprawie, 
jak to sędzia, ale potem 
pokazał swoją ludzką 
stronę i przedstawił swo-
je spojrzenie na sytuację 
– komentowali uczestnicy 
projektu. 
Ciekawym punktem pro-
gramu dla młodych ludzi 
była możliwość pozna-
nia sytuacji uchodźców 
z perspektywy mieszkań-
ców Stuttgartu. W tym 
celu odbyło się spotkanie 
z Katariną L., studentką 
i wolontariuszką pracującą 
w jednym z ośrodków dla 
uchodźców w Stuttgarcie. 
Przedstawiła ona działania 
lokalnych mieszkańców, 
angażujących się w pomoc 
przy organizacji życia co-
dziennego uchodźców ta-
kich jak: opieka nad dzieć-
mi, wsparcie w kontaktach 
z organami władzy czy 

kursy języka niemieckie-
go dla osób czekających 
na decyzję. Jak uczestnicy 
podkreślili później: – To, 
co robią ci ludzie, jest na-
prawdę bardzo ważne. 
Później był długo oczeki-
wany czas wolny w Stutt-
garcie, który młodzież wy-
korzystała na zwiedzanie 
muzeów, spacery po cen-
trum miasta oraz robienie 
zdjęć.  
Czasem na usystematyzo-
wanie wiedzy i podsumo-
wanie wrażeń był ostatni 
dzień projektu. Uczestni-
kom zaproponowaliśmy 
zastanowić się nad tym, 
jak powinna wyglądać 
polityka wobec uchodź-
ców na szczeblu lokalnym, 
państwowym i europej-
skim. Najbliższym dla 
młodzieży okazał się po-
ziom lokalny, a mianowi-
cie integracja uchodźców, 
ich interakcja z mieszkań-
cami i organizacja życia 
codziennego w ośrodkach. 
W mieszanych grupach 
projektowych studenci 
opracowali sposoby po-
prawienia sytuacji w przy-
szłości i przedstawili swoje 
pomysły za pomocą mul-
timediów. Następująca 
dyskusja i uwagi innych 
uczestników pomogły zo-
baczyć mocne oraz słabe 
strony zaprezentowanych 
strategii i sprawdzić re-
alistyczność pomysłów. 
I choć dla uczestników nie 
było łatwym „wykonać 
pracę całego zespołu eu-

ropejskich polityków, eks-
pertów i biegłych”, świet-
nie sobie z tym poradzili 
i zaznaczyli, że „był to do-
bry sposób, aby usystema-
tyzować ten ogrom nowej 
informacji”.  Podsumowa-
nie projektu pokazało, że 
oczekiwania młodzieży 
zostały spełnione i uczest-
nicy z Polski, Ukrainy 
i Niemiec nie tylko dowie-
dzieli się więcej o sytuacji 
uchodźców w Niemczech, 
ale także dobrze spędzili 
czas w międzynarodowym 
towarzystwie i poprawili 
znajomość języka angiel-
skiego. I najważniejsze 
z tego wszystkiego – mło-
dzi ludzie odkryli dla sie-
bie nowe perspektywy i in-
spiracje na przyszłość!
Projekt został zrealizowa-
ny w ramach współpra-
cy Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu z Między-
narodowym Forum Burg 
Liebenzell i sfinansowany 
ze środków Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Mło-
dzieży.
Kolejna edycja projektu 
jest zaplanowana na li-
stopad 2016 r. Więcej in-
formacji o tym i innych 
projektach znajduje się na 
stronie internetowej Mię-
dzynarodowego Domu 
Spotkań w Oświęcimiu. 

MDSM

Temat migracji i azylu jest tak aktualny, że trudno znaleźć osobę, która nie miałaby już wyrobionego zdania 
na ten temat. Najczęściej to zdanie bazuje na przekazach, które słyszymy w wiadomościach lub czytamy  
w gazetach. Nieliczni z nas mają możliwość zobaczyć na własne oczy, jak naprawdę wygląda sytuacja 

uchodźców w Europie i w Niemczech dzisiaj, jak się mieszka w ośrodku dla uchodźców lub czeka na decyzję  
o udzielenie azylu.

Studenci z Niemiec, Polski i Ukrainy wzięli udział w drugiej części projektu  
Uczymy się z historii: migracja i azyl

Studenci z Niemiec, Polski i Ukrainy wzięli udział w drugiej części projektu  
Uczymy się z historii: migracja i azyl
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

POLSKI PLAKAT O PRAWACH CZŁOWIEKA. 
WYSTAWA W BUKARESZCIE

Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży za sprawą 
Biennale posiada w swoich 
zbiorach około 1500 plaka-
tów nieomal z całego świata. 
Wypracowany przez ponad 
dziesięć lat prestiż projektu 
sprawił, że w MDSM znajdu-
ją się dzieła najwybitniejszych 
twórców plakatu. Pozwala 
to konstruować najróżniejsze 
konstelacje ekspozycji zarów-
no tematycznych, jak i naro-
dowych, czego przykładem 
jest wystawa w Bukareszcie. 
W czasie wernisażu przema-
wiał m.in. rektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Bukaresz-
cie oraz komisarz wystawy dr 

Paweł Warchoł – artysta z du-
żym doświadczeniem graficz-
nym i wystawienniczym, 
pomysłodawca, współorgani-
zator i kurator wystaw Bien-
nale Plakatu, który wygłosił 
wykład na temat społecznego 
i politycznego wymiaru Pol-
skiej Szkoły Plakatu. W swych 
słowach odnosił się do histo-
rii powstania Szkoły Plakatu 
w Polsce, jako narzędzia do 
walki o nowe granice pod wy-
mownym hasłem „do broni”, 
które pojawiało się w polskim 
plakacie na przestrzeni dzie-
sięcioleci. Podkreślił także 
rolę plakatu międzywojenne-
go, jako zwiastuna nowego 

myślenia graficznego w jego 
projektowaniu, nawiązują-
cego do aktualnych trendów 
w sztuce światowej oraz do 
pierwiastków rodzimej kul-
tury. Zaprezentowana została 
również twórczość plakatowa 
w nurcie folklorystycznym, 
plakaty jako narzędzie poli-
tycznej propagandy oraz pla-
kat reklamowy, aż do licznie 
nagradzanego na wielu kon-
kursach międzynarodowych 
plakatu filmowego i plakatu 
osadzonego mocno w tra-
dycji rysunkowo-malarskiej. 
Wykład zawierał także licz-
ne przykłady prac twórców 
i prekursorów każdego okre-

su i nurtu twórczości plaka-
towej w Polsce. Przybliżona 
została także historia i kon-
cepcja oraz myśl przewodnia 
konkursu Biennale z odnie-
sieniem do kondycji współ-
czesnego plakatu zakończone 
pozytywną diagnozą i spoj-
rzeniem na przyszłość, gdyż 
„w zalewie otaczających nas 
zewsząd komercyjnych bil-
bordów, wielkoformatowych 
pseudo-plakatów rodzi się 
moda na plakat artystyczny. 
Wykonany przez prawdzi-
wego mistrza. Coraz częściej 
takie plakaty zamawiane są 
przez konsorcja i duże firmy.” 
Wykład i ekspozycja została 

przyjęta w Rumunii z dużym 
zainteresowaniem szczególnie 
kręgów studenckich. 
Wystawa była eksponowana 
do 30 marca w Bukareszcie 
oraz w okresie późniejszym 
w innych miastach Rumunii 
m.in. w Muzeum Bukowiny 
w Suczawie oraz w Mołda-
wii. Organizatorami wystawy 
jest Instytut Kultury Polskiej 
w Bukareszcie, Narodowy 
Uniwersytet Sztuk Pięknych 
w Bukareszcie oraz Między-
narodowy Dom Spotkań Mło-
dzieży w Oświęcimiu i PEN 
Studio. 

Maria Knapik-Wciślak

W Galerii UNArte Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Bukareszcie 15 marca br. otwarta została 
wystawa Polski Plakat o Prawach Człowieka. Na wystawie zaprezentowanych zostało blisko 50 najwybit-
niejszych plakatów artystów polskich, które zostały zakwalifikowane do Międzynarodowego Biennale 

Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu, a także prace nagradzane na wszystkich edycjach konkursu oraz 
plakaty jego jurorów.
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

POETA – STRAŻNIK TYCH CO ŚPIĄ

Na zaproszenie odpowie-
dzieli m.in.: Irina Bokova, 
Agata Buzek, Jerzy Bu-
zek, Anna Dymna, An-
drzej Duda, Rafał Dutkie-
wicz, Christoph Heubner, 
Ewa Kaim, Roman Kent, 
Aleksander Kwaśniew-
ski, Adam Michnik, Jurek 
Owsiak, Anna Polony, 
Zofia Posmysz, Eric de 
Rothschild, Dorota Seg-
da, Andrzej Seweryn oraz 
Marian Turski.
Nadesłane wiersze zapre-
zentowali: Marta Roma-
nowska, Jacek Romanow-
ski, aktor Narodowego 
Starego Teatru im. H. Mo-
drzejewskiej w Krakowie 

oraz Agnieszka Bielecka 
i Filip Jasik, studenci IV 
roku Państwowej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie. 
Oprawę muzyczną za-
pewnili Weronika Lisow-
ska (skrzypce), Filip Sta-
rzyński (akordeon), Eryk 
Żużałek (gitara) – ucznio-
wie Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. K. Szyma-
nowskiego w Oświęcimiu 
oraz Anna Kubisz-Muła 
(akompaniament). 
Wyjątkową atmosferę 
wieczoru dopełniły słowa 
Zofii Posmysz, która za-
prezentowała przed pu-
blicznością swoje ulubio-
ne wiersze m.in. Przesłanie 

Pana Cogito Zbigniewa 
Herberta, Nie zapalaj mi 
lampy Arnolda Słuckiego, 
W czas zmartwychwstania  
i Odjazd Bolesława Le-
śmiana, Tyś mnie kochała, 
ale nie tak jak kochać trze-
ba Władysława Broniew-
skiego, przeplatając recy-
tację opowieścią o swoim 
zamiłowaniu do poezji 
i przywołując znacze-
nie poetyckiego słowa w 
trudnym okresie pobytu 
w KL Auschwitz. – Chwi-
le, kiedy wymieniałyśmy 
się z koleżankami wier-
szami – to były rzadkie 
chwile, ale one pozwalały 
nam przypomnieć sobie, 

że jeszcze nie straciłyśmy 
człowieczeństwa, że jesz-
cze nie całkowicie uczy-
niono nas numerami. 
Symboliczną klamrą spi-
nającą ten niezwykły 
wieczór był spontaniczny 
występ 11-letniej Wiktorii 
Lisak, która brawurowo 
zaprezentowała wiersz 
Ludwika Jerzego Kerna  
W ciemnym pokoju. Na na-
sze zaproszenie podczas 
wieczoru odpowiedziała 
także Maria Anna Po-
tocka, dyrektor Muzeum 
Sztuki Współczesnej, 
czytając wiersz Adama 
Zagajewskiego 1943: Wer-
ner Heisenberg z wizytą  

u Hansa Franka w Krako-
wie. Także publiczność 
Salonu miała okazję do 
uczczenia słowa i za-
prezentowania swoich 
ulubionych utworów, 
dzięki czemu mogliśmy 
posłuchać wiersza Wisła-
wy Szymborskiej Kałuża. 
Ten poetycki „hydepark” 
zwieńczył niezwykły 
wieczór, który dostarczył 
prawie 150 widzom nie-
zwykłych wrażeń. 

Bożena Grzywa

20 marca 2016 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się 59. Krakowski 
Salon Poezji pt. Poeta – strażnik tych co śpią. Tym razem wieczór, za sprawą przypadającego na 21 marca 
Światowego Dnia Poezji, miał charakter specjalny. Dla uczczenia święta poezji gospodarze Salonu wy-

stosowali list do wielkich tego świata, uznanych autorytetów kierujących ważnymi instytucjami kultury i nauki, 
byłych więźniów oraz polityków z prośbą o nadesłanie swojego ukochanego wiersza i „przyłączenie się do nas 
w miejscu, w którym kiedyś słowa się skończyły i dlatego są tu dziś tak potrzebne”.

Jacek Romanowski, Marta Romanowska, Agnieszka Bielecka i Filip JasikFilip Starzyński
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59. KRAKOWSKI SALON POEZJI W MDSM

Goście SalonuMarta Romanowska, Agnieszka Bielecka, Filip Jasik, Zofia Posmysz i Maria Anna Potocka
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE...

Celem ostatniej części pro-
jektu było poszukiwanie 
śladów historii w rodzinach, 
jak również śladów rodzin 
w historii. Tym razem uwa-
gę uczestników skupiliśmy 
na czasach okupacji sowiec-
kiej i niemieckiej na teryto-
rium Ukrainy na przykładzie 
historii Lwowa oraz losu 
rodziny pani Jarosławy Miel-
niczuk, urodzonej w 1929 r. 
we Lwowie, zaangażowa-
nej po wojnie w działalność 
OUN (Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów), aresz-
towanej w 1949 r. przez 
NKWD na podstawie arty-
kułu 54. Kodeksu Karnego 
Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej „za 

zdradę stanu” i „działalność 
w kontrrewolucyjnej orga-
nizacji”. Po sześciomiesięcz-
nym pobycie w „Więzieniu 
przy Łąckiego” pani Jarosła-
wa Mielniczuk trafiła do pra-
cy przymusowej w gułagu. 
Odbywała wyrok w obozach 
pracy w obwodzie amur-
skim (Rosyjska Federacyjna 
Socjalistyczna Republika Ra-
dziecka) i w mieście Aldan 
w Jakuckej Autonomicznej 
Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej. Udało jej się 
w tym czasie znaleźć pracę 
w lokalnym szpitalu, gdzie 
mogła praktykować wiedzę 
zdobytą podczas studiów 
we Lwowskim Instytucie 
Medycznym. W 1956 r. pani 

Jarosława Mielniczuk po za-
kończeniu studiów w Insty-
tucie Medycznym w Irkucku 
powróciła do Lwowa, gdzie 
mieszka do dziś. Rozmowa 
ze świadkiem historii była 
wyjątkowym przeżyciem dla 
wszystkich seminarzystów, 
pozwoliła z większą empatią 
spojrzeć na skomplikowane 
polsko-ukraińskie relacje, 
w których do dziś istnieje 
wiele niezrozumienia, a na-
wet wrogości.
Seminarzyści odwiedzili 
ponadto Centrum Historii 
Miejskiej Europy Środkowo-
-Wschodniej, które powsta-
ło w 2004 r. jako niezależna 
organizacja pozarządowa, 
gdzie prowadzona jest za-

równo działalność naukowa, 
jak również kulturalno-oby-
watelska (www.lviv.center.
org) i Muzeum Pamięci Na-
rodowej „Więzienie przy 
Łąckiego” we Lwowie, 
miejsce zbrodni sowieckich 
i niemieckich podczas II woj-
ny światowej. Zwiedzając 
Lwów, poszukiwali także 
śladów społeczności żydow-
skiej – w 1941 r. powstało tu-
taj jedno z największych gett 
na terenach okupowanych.
Podczas seminarium wrócili 
jeszcze raz do ich własnych 
historii rodzinnych, zastana-
wiając się nad tym, jak w ich 
rodzinach prowadzony jest 
dialog międzypokoleniowy 
na temat historii oraz w jaki 

sposób powstaje świado-
mość historyczna.
Efekty pracy seminarzystów 
oraz dokumentacja projektu 
dostępne są na stronie inter-
netowej: http://www.dialo-
gue-of-generations.org.

Projekt został zrealizowany 
dzięki wsparciu finansowemu 
Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, Fundacji im. Frie-
dricha Eberta z Przedstawi-
cielstwami w Polsce, na Ukra-
inie i Białorusi oraz Fundacji 
Współpracy Polsko-Ukraińskiej 
(PAUCI). 

Elżbieta Pasternak 
koordynatorka projektu

W dniach od 19 do 25 marca 2016 r. odbyła się we Lwowie ostatnia, trzecia część międzynarodowego pro-
jektu dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy pt. Historia zaczyna się w rodzinie... Projekt zorganizowali 
wspólnie Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodowa Organizacja Po-

zarządowa (NGO) „Foundations for Freedom” oraz Fundacja Miejsc Pamięci Dolnej Saksonii/Miejsce Pamięci Ber-
gen-Belsen we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta. Wcześniejsze części odbyły się w Niemczech i w Polsce,  
w sierpniu i w listopadzie 2015 r.

W dniach od 19 do 25 marca 2016 r. odbyła się we Lwowie ostatnia, trzecia część międzynarodowego projektu dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy pt. Historia zaczyna się w rodzinie...
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O ISLAMIE BEZ UPRZEDZEŃ

Dr Elżbieta Lisowska pra-
cuje w Instytucie Religio-
znawstwa UJ. Zajmuje się 
mistycznym islamem. Jest 
autorką książek Islam – 
między herezją a ortodoksją, 
Irański mit kosmologiczny, 
Ogrody – zwierciadła kultu-
ry. Od zawsze w podróży, 
najchętniej na ścieżkach 
Azji i Bliskiego Wscho-
du. Współautorka (wraz 
z mężem Andrzejem Li-
sowskim) etnologicznych 
reportaży filmowych 
z Azji, radiowego magazy-
nu Południk Café w Radio 
Kraków oraz telewizyj-
nych magazynów Z pleca-
kiem i walizką i Światowiec.

# K U L T U R A D L A C I E -
BIE to nowy cykl wyda-
rzeń o ekologii, kulturze, 
patriotyzmie, prawach 
człowieka, wykluczeniu 
społecznym i zrównowa-
żonym rozwoju. 

CŻ

Centrum Żydowskie

25 kwietnia o godz. 17.00 w Café Bergson w Centrum Żydowskim odbędzie się spotkanie z dr Elżbietą 
Lisowską, iranistką i religioznawczynią z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie  będzie poświęcone 
Islamowi i jego odbiorowi przez „kulturę zachodnią“. Wstęp wolny. 

TOM JAMES W CAFÉ BERGSON

Tom James to objawienie 
brytyjskiej sceny. Swoje mło-
dzieńcze lata poświęcił sur-
fowaniu na desce i… graniu 
na gitarze. W muzyce wyro-
bił sobie niepowtarzalny styl 
– to mieszanka klasycznego 
grania z metodą „finger pic-
king”. Czasem gitarę trzyma 
przewieszoną na pasku – jak 
większość muzyków, innym 
razem gra, mając ją na kola-
nach. Tom gra muzykę, przy 
której można się zamyślić  
i rozmarzyć. Artysta ma 22 
lata, a już może pochwalić 
się debiutanckim wydaw-
nictwem i koncertami na 
brytyjskich festiwalach Gla-
stonbury, Surfana, Boardma-
ster, Beachbreak, Somersault  
i Larmer Tree. Tom James 
rusza właśnie w kolejną trasę 
po Europie. Oprócz Niemiec, 
Francji i Szwajcarii odwiedzi 
także Polskę! W naszym kra-
ju wystąpi z nim perkusista 
Brinsley Hall. Wstęp: 20 PLN. 
Bilety do nabycia w Café 
Bergson. Liczba miejsc ogra-
niczona! Zapraszamy! 

CŻ

Centrum Żydowskie zaprasza na koncert Toma Jamesa, który odbędzie się w Café Bergson 10 maja 2016 r.  
o godzinie 19.00. Bilety do nabycia w Café Bergson.
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T rudnemu zadaniu podejmowania wojennej tematyki prześladowań, masowych zbrodni i niemieckiej 
okupacji w Polsce, bez moralizowania przekazu, stawili czoła w Oświęcimiu nauczyciele  
i nauczycielki z różnych regionów Europy. W Centrum Dialogu i Modlitwy każdego roku spotykają 

się nauczyciele ze szkół na Białorusi, z Niemiec, Ukrainy, a także z Polski.

PRZEKAZ HISTORII JAKO WYZWANIE.
STOWARZYSZENIE DZIEŁO MAKSYMILIANA 

KOLBEGO SZKOLI NAUCZYCIELI

W Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy uczestnicy powita-
ni zostali przez dyrektora 
ks. Jana Nowaka i ks. dr. 
Manfreda Deselaersa – 
duszpasterza na zagranicę 
Episkopatu Niemieckie-
go. Spotkanie prowadzili 
przedstawiciele Stowarzy-
szenia Dzieło Maksymilian 
Kolbego, katolicka organi-
zacja niosąca pomoc ocala-
łym z obozów koncentracyj-
nych i gett. W konferencji 
wziął także udział Wol-
fgang Gerstner oraz Danu-
ta Konieczny z Maximilian 
Kolbe Werk, a także siostra 
Ewą Tonacka, kierowniczka 
łódzkiego Centrum Opieki 
Socjalnej i Medycznej słu-
żącego byłym więźniom 
obozów koncentracyjnych 
i gett. 
Ze Stowarzyszeniem współ-

pracuje m.in. Fundacja Pa-
mięci Ofiar Obozu Zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Z jej 
prezes i jednocześnie edu-
katorem grup studyjnych 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz, panią Krystyną Olek-
sy, uczestnicy odwiedzili 
były niemiecki nazistowski 
obóz koncentracyjny i za-
głady Auschwitz-Birkenau, 
zapoznając się z jego histo-
rią oraz informacjami na 
temat wystaw i kultury pa-
mięci. 

Dobrym zwyczajem szko-
leń jest otwarta dyskusja 
– przy współudziale mię-
dzynarodowych referen-
tów i referentek ze szkół, 
uczelni czy miejsc pamięci. 
W tym roku byli wśród nich 
m.in. kierownik Międzyna-
rodowego Biura Uniwersy-
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Centrum Dialogu i Modlitwy

tetu w Homlu na Białorusi 
dr Aleksandr Grachotskiy, 
dydaktyk historii na Uni-
wersytecie Regensburg i se-
nator tej uczelni – dr Heike 
Wolter, rektor w służbie 
kościelnej – Alexander 
Schmidt (Arcybiskupstwo 
Paderborn), zastępca kie-
rownika Historycznego 
Miejsca Villa ten Hompel 
miasta Münster Stefan Qu-
erl oraz nauczyciele Cahit 
Basar i Sebastian Potschka 
ze szkół w Kolonii i Wiehl-
-Bielstein w Oberbergii. 
Punktem kulminacyjnym 
konferencji była, obok 
warsztatów, samodzielnie 
stworzona „giełda” uda-
nych projektów prowadzo-
nych z młodzieżą. 

Rok 2016 kształtują szcze-
gólnie dwie okazje upa-

miętniające międzynarodo-
we spotkania: symboliczne 
wydarzenie „srebrnego we-
sela” Polski i Niemiec, które 
przed 25 laty zawarły trak-
tat o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy 
po zjednoczeniu Niemiec 
i traktacie „dwa –plus-czte-
ry”, a także ustanowienie 
dyplomatycznych stosun-
ków pomiędzy Izraelem 
a Republiką Federalną Nie-
miec w latach 1965/66, czy-
li sprzed pięćdziesięciu lat. 
Jest to symboliczna wspólna 
droga, która na tle pamięci 
o Shoa, uświadamia wagę 
i odpowiedzialność spotkań 
między ludźmi i narodami. 

Wśród gości była m.in. dr 
Noa Mkayton z Między-
narodowej Szkoły Naucza-
nia o Holokauście (ISHS) 

w Instytucie Yad Vashem. 
Jako doświadczony peda-
gog, a także wicedyrektor 
Biura Europejskiego szko-
ły, znająca bardzo delikat-
ne zagadnienia dotyczące 
nauczania o Holocauście, 
czy też postrzegania tego 
tematu w klasach wieloet-
nicznych.
W czasie konferencji dys-
kutowano także z przed-
stawicielami Miejsca Pa-
mięci Auschwitz. Mówiono 
m.in. o tym, że nauczanie 
o historii Auschwitz musi 
stanowić wyważony prze-
kaz, wolny od politycz-
nej instrumentalizacji lub 
stronniczości. Andrzej Ka-
corzyk, wicedyrektor Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
i dyrektor Międzynarodo-
wego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 

Wizyta na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau
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Centrum Dialogu i Modlitwy

w doskonały sposób przed-
stawił, jak zmienia się na-
uczanie o Auschwitz, jak 
trudno jest pogodzić kwe-
stie konserwacji autenty-
zmu historycznego miejsca 
oraz zachowania szacunku 
dla ofiar z udostępnieniem 
Miejsca Pamięci ogrom-

nej liczbie odwiedzających 
z całego świata. 

Grupa spotkała się także 
z panią Zdzisławą Włodar-
czyk, która przyjechała na 
spotkanie z Chrzanowa. 
W sierpniu będzie obcho-
dzić swoje 83 urodziny. Do 

obozu, wraz ze swoją rodzi-
ną, trafiła z ogarniętej po-
wstaniem Warszawy w 1944 
r. W Birkenau znalazła się 
w tzw. baraku dziecięcym. 
Nauczycielom opowiada-
ła o swojej długiej drodze 
cierpień i upokorzeń oraz 
potajemnych akcjach po-

mocy dla dzieci w obozie. 
Jako ocalała pani Zdzisława 
angażuje się długofalowo 
w działania Stowarzyszenia 
Dzieło Maksymiliana Kol-
bego, które organizuje mię-
dzynarodowe szkolenia dla 
nauczycieli, przekazując 
im swoją historię, a także 

zwracając uwagę na przy-
szłość pamięci. 

Stefan Querl, Villa ten Hompel, 
Münster (Niemcy)

 
 Tłumaczyła: Beata Sereś
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Wystawa Szoa w bloku 27

Giełda projektów podczas szkolenia dla nauczycieli: dyskusja na temat dobrych przykładów zaczerpniętych z pracy z młodzieżą
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PORTRET Z PODOBOZU EINTRACHTHÜTTE 
W ZBIORACH MUZEUM

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY KWIECIEŃ/MAJ 2016

Wykonany w obozie portret  przedstawiający Zygmunta Salwerowicza, więźnia niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, przekazał do Zbiorów Miejsca Pamięci jego syn, 

Adam Salwerowicz.

Kultura

Auschwitz 18 marca 1943 
r. z dystryktu radomskie-
go w transporcie 465 więź-
niów. Został oznaczony 
numerem 108 881. Z za-
chowanych dokumentów 
wiemy, że w połowie lu-
tego 1944 r. był więźniem 
podobozu Eintrachthütte, 
a w grudniu tego roku zo-
stał przeniesiony do obozu 
Mauthausen, gdzie ozna-
czono go numerem 112 
626. Jednak ze względu na 
brak pełnej dokumentacji 
nie udało się ustalić jego 
dalszych losów – powie-
działa Sieradzka.

Jacques de Metz, francu-
ski malarz pochodzenia 
żydowskiego, trafił do 
podobozu Eintrachthüt-
te w 1943 r. – Rysował na 
zlecenie esesmanów, na 
podstawie dostarczonych 
przez nich fotografii, a tak-
że wykonywał nielegalnie 
portrety swoich obozo-
wych kolegów. Umiejęt-
ność rysowania pomogła 
mu przetrwać w obozie 
najcięższe chwile – doda-
ła Agnieszka Sieradzka. 

W czasie ewakuacji obozu 
w styczniu 1945 r. został 
przetransportowany do 
Mauthausen. Dalsze jego 
losy nie są znane. 

W Zbiorach Miejsca Pa-
mięci Auschwitz znajdo-
wały się do tej pory trzy 
portrety więźniów z obozu 
Eintrachthütte autorstwa 
Jacquesa de Metza: portret 
Jerzego Rogocza, Józefa 
Cepaka, a także Tadeusza 
Chmury.

Podobóz Eintrachthütte 
w Świętochłowicach po-
wstał przy hucie Eintracht 
wchodzącej w skład kon-
cernu Berghütte. W maju 
1943 r. dyrekcja huty 
podpisała z władzami SS 
umowę o wynajem tysiąca 
więźniów, których zamie-
rzano umieścić w byłym 
obozie pracy przymuso-
wej dla Żydów. Więźniów 
zakwaterowano w obozie 
otoczonym podwójnym 
ogrodzeniem z drutu kol-
czastego pod napięciem. 
Wewnątrz znajdowało się: 
sześć drewnianych bara-

ków mieszkalnych, ponad-
to kuchnia, izba chorych, 
magazyn, łaźnia z komorą 
dezynfekcyjną i latryna. 

Więźniowie, początkowo 
w większości Polacy, póź-
niej także Żydzi, pracowa-
li na dwie zmiany, głównie 
przy obróbce elementów 
dział przeciwlotniczych 
i montażu przywożonych 
z zewnątrz mechanizmów 
i luf. Warunki pracy przy 
tokarkach, szlifierkach 
i frezarkach byłyby zno-
śne, gdyby nie nadzwy-
czaj brutalne traktowanie 
więźniów przez esesma-
nów. 

W styczniu 1945 r. w obo-
zie przebywało prawie 
1,3 tys. więźniów, których 
ewakuowano koleją ze 
Świętochłowic do obozu 
Mauthausen. W podobozie 
pozostawiono kilkudzie-
sięciu chorych więźniów, 
którzy doczekali tam wy-
zwolenia. 

Paweł Sawicki

• 22 kwietnia
Koncert Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa
Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa – Sławek Wierzcholski i stworzona 
przez niego Nocna Zmiana Bluesa w ciągu 30 lat nieprzerwanej działalności 
osiągnęli sukcesy, którymi można by obdzielić znacznie większe grono artystów! 
Mają na koncie siedemnaście wydanych płyt, nagrania z amerykańskimi gwiazdami 
bluesa m.in. Charlie Musselwhite, Louisiana Red, koncerty supportujące gwiazdy 
bluesa światowego formatu takie jak B.B.King czy Blues Brothers. Muzycy używają 
wzmacniaczy, lecz grają wyłącznie na instrumentach akustycznych. Zespół 
z łatwością nawiązuje kontakt z publicznością, zyskując akceptację nawet tych 
słuchaczy, którzy o polskim bluesie wyrażają się sceptycznie. Koncerty zespołu 
to połączenie wieloletnich doświadczeń z młodzieńczą energią, którą muzykom 
i słuchaczom daje blues. 
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy o zapoznanie się  
z regulaminami. Rezerwacja i zakup biletów jest akceptacją regulaminów 
dostępnych na stronie OCK.
Bilety: 10 zł. Godz. 19.00. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 22-24 kwietnia 
 Małopolski Festiwal Kultur i Podróży „TO TU TO TAM”

W programie Festiwalu będą m.in. slajdowiska, spotkania z podróżnikami, 
wystawy, koncerty i warsztaty. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą w świetnej 
atmosferze spędzić czas pełen inspiracji i poznać ciekawych ludzi. Gośćmi Festiwalu 
będą: Arun Milcarz, Monika Mariotti, Marlena Moździńska, Marta Sziłajtis- 
-Obiegło, Marek Oliwier Fiedler. W ramach Festiwalu odbywają się dwa konkursy: 
I Ogólnopolski Przegląd Opowieści z Podróży Dzikie Historie – prezentacje i I edycja 
Konkursu Fotograficznego Humor w podróży. 
Szczegóły na http://www.rokzator.pl/index.php/pl/aktualnosci/totutotam.
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

• 29 kwietnia
 Koncert charytatywny Muzyka serc na rzecz Fundacji   

Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert charytatywny 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta 
Oświęcim Hajduki działającego pod patronatem Oświęcimskiego 
Centrum Kultury. Zespół działa nieprzerwanie od 1968 r. Skupia 
w swoich szeregach dzieci, młodzież i dorosłych. Składa się 
z czterech grup tanecznych (Mini Hajduki, Małe Hajduki, grupa 
reprezentacyjna i grupa oldboys) oraz kapeli. W swoim repertuarze 
zespół posiada polskie tańce narodowe – poloneza z mazurem 
i kujawiaka z oberkiem oraz pieśni i tańce z regionu: krakowskiego, 
żywieckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, opoczyńskiego, kujawskiego, 
nowosądeckiego, kurpiowskiego, widowisko muzyczne Piosenki 
o Starej Warszawie i mazura z opery Halka Stanisława Moniuszki
Godz. 19.00. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 20-21 maja
 XXIV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję 

Amor sprawił...
W Oświęcimskim Centrum Kultury będą się odbywały, pod 
patronatem Prezydenta Miasta Oświęcimia, XXIV Ogólnopolskie 
Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję Amor sprawił... Zgłoszenia 
do udziału w konkursie przyjmowane są do 20 kwietnia 2016 r.  
Spotkaniom będzie towarzyszył 20 maja o godzinie 18.00 koncert 
Roberta Kasprzyckiego w ramach projektu Kultura 50/50.
Amor sprawił... jest konkursem adresowanym do młodzieży i dorosłych 
pragnących w maju mówić i śpiewać o miłości. Uczestników 
konkursu każdego roku słucha zacne grono specjalistów od mówienia 
i śpiewania. W pracach jury Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów 
i Śpiewających Poezję Amor sprawił... brali udział, m.in.: Michał Bajor, 
Wojciech Borkowski, Marcin Czarnik, Jolanta Gibas-Maciejowska, 
Robert Kasprzycki, Maciej Kozłowski, Jacek Kraszewski, Maria Lamers, 
Ana Nowicka, Jan Peszek, Jan Poprawa, Monika Rasiewicz, Andrzej 
Róg, Beata Rybotycka, Marek Ryska, Andrzej Sikorowski. 
Oświęcimskie Centrum Kultury 

– Portret w bluzie cywilnej 
oraz w pasiastym, więź-
niarskim berecie na głowie 
został nielegalnie  wyko-
nany w 1944 r. w podobo-
zie Auschwitz – Eintrach-
thütte  (Świętochłowice) 
przez francuskiego współ-
więźnia pochodzenia ży-
dowskiego o nazwisku 
Jacques de Metz – powie-
działa Agnieszka Sieradz-
ka, historyk sztuki pracu-
jąca w Zbiorach Muzeum. 
Adam Salwerowicz ze Sta-

rachowic, którzy przeka-
zał rodzinną pamiątkę do 
Zbiorów Miejsca Pamięci, 
nigdy nie poznał swojego 
ojca. Urodził się bowiem 
w kwietniu 1943 r. już po 
aresztowaniu swojego ojca 
przez Niemców i zesłaniu 
go do obozów koncentra-
cyjnych, z których już nie 
powrócił. 

– Zygmunt Salwero-
wicz został deportowany 
przez Niemców do obozu 

Przekazanie portretu do Zbiorów Miejsca Pamięci przez pana Adama 
Salwerowicza, syna Zygmunta Salwerowicza
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Tym razem przedstawimy znajdujące się w podoświęcimskiej Brzezince miejsce pamięci określane jako  
„Judenrampe” lub „Alte Judenrampe”

Brzezinka, część II

Brutalne wysiedlenie ludności 
w 1941 r. z Brzezinki stanowiło 
swoisty „prolog” zbrodniczych 
poczynań SS w tej miejscowo-
ści. W końcu 1941 r. rozpoczęto 
tu budowę obozu Birkenau. 13 
marca 1942 r. do kilku baraków 
znajdującego się w budowie 
sektora obozowego BIb Niem-
cy przenieśli z obozu macie-
rzystego Auschwitz blisko 900 
radzieckich jeńców wojennych 
i ok. 1200 więźniów Polaków 
uznanych w szpitalu obozo-
wym za rekonwalescentów. 
Wkrótce wskutek skrajnie 
ciężkich warunków egzysten-
cji, w tym pracy ponad siły, 
większość z nich zginęła. Wio-
sną 1942 r. władze niemieckie 
przystąpiły w Birkenau do 
intensywnej zagłady Żydów 
w ramach tzw. rozwiązywania 
kwestii żydowskiej. W związ-
ku z tym do maja 1944 r. szcze-
gólną rolę odegrała tzw. Juden-
rampe, rampa wyładowcza na 
zachodnim skraju oświęcim-
skiego towarowego dworca 

kolejowego, nieopodal obozu 
Birkenau, przy współczesnej 
ul. Piwnicznej.
Na rampie przyjmowano 
zarówno specjalne transpor-
ty Żydów zorganizowane 
przez Główny Urząd Bez-
pieczeństwa Rzeszy (RSHA), 
jak i transporty więźniów 
nieżydowskich skazanych na 
pobyt w obozie przez różne 
placówki policji nazistow-
skiej. Esesmani wypędzali 
tu z wagonów więźniów, 
wrzeszcząc i bijąc ich kolba-
mi karabinów, także szczując 
na nich psy. W miejscu tym, 
najpóźniej od lipca 1942 r., 
lekarze SS przeprowadzali 
regularnie selekcje Żydów 
z transportów RSHA, wybie-
rając większość z nich na nie-
zwłoczne uśmiercenie za po-
mocą gazu cyklonu B. Jedno 
ze świadectw tego procederu 
stanowi opublikowane po raz 
pierwszy w 1946 r. opowiada-
nie o dokumentalnej wymo-
wie pt. Proszę Państwa do gazu 
autorstwa byłego więźnia, pi-
sarza Tadeusza Borowskiego. 

W latach 2004-05, z inicjatywy 
i przy zaangażowaniu finan-
sowym francuskiej Fundacji 
Pamięci o Holocauście (Fon-
dation pour la Mémoire de la 
Shoah), we współpracy z miej-
scowymi władzami, teren byłej 
„Judenrampe” uporządkowa-
no i utworzono tam Miejsce 
Pamięci. Jego zasadnicze ele-
menty stanowią zrekonstru-
owane w znacznej części tory 
i ustawione na nich dwa stare, 
poddane starannym zabiegom 
konserwatorskim wagony 
towarowe, a także dwie plan-
sze ze stosownymi tekstami 
i rysunkami przedstawiający-
mi przybycie transportu ży-
dowskiego na rampę i rozdzie-
lanie rodzin w ramach selekcji. 
Szkice te, umieszczone w bu-
telce, odnaleziono w 1947 r. na 
terenie byłego obozu Birkenau 
wraz z 30 innymi rysunkami 
o tematyce obozowej. Nie zi-
dentyfikowano dotąd więźnia, 
autora tych potajemnie wyko-
nanych, unikalnych szkiców.
Żydów wyselekcjonowanych 
na uśmiercenie w komorach 

gazowych przewożono sa-
mochodami ciężarowymi do 
obozu Birkenau drogą okre-
ślaną obecnie jako ul. Boczna. 
Przeprowadzano nią też do 
obozu więźniów skazanych 
na pobyt w obozie. W pobliżu 
tej ulicy zachowała się również 
półtorakilometrowa bocznica 
kolejowa, którą uruchomiono 
w maju 1944 r. wraz z jej końco-
wym odcinkiem – nową rampą 
wyładowczą wewnątrz obozu 
Birkenau. 
Nie sposób nie wspomnieć tu 
o związku z zagładą Żydów 
zabudowań przedwojennej 
fabryki samochodów poło-
żonych w północno-wschod-
niej części Brzezinki, tuż koło 
oświęcimskiego dworca kole-
jowego, określanych podczas 
wojny jako tzw. Pragahalle. 
Wykorzystywano je jako jed-
no z miejsc doraźnego składo-
wania mienia zagrabianego 
Żydom – ofiarom masowej 
zagłady. Parkowały tam też 
samochody ciężarowe nale-
żące do wyposażenia załogi 
obozu, m.in. ciężarówki, któ-

rymi przewożono Żydów do 
komór gazowych Żydów, czy 
też kobiety i mężczyzn wyse-
lekcjonowanych na uśmier-
cenie przez zagazowanie jako 
niezdolnych do pracy spośród 
przebywających w obozie 
więźniów żydowskich i nie-
żydowskich (tych ostatnich do 
wiosny 1943 r.). 

dr Andrzej Strzelecki

(Poza wymienionym opowia-
daniem T. Borowskiego bliżej 
odnośnie do przedstawionych tu 
miejsc i wydarzeń patrz m.in.:  
http://www.fondationshoah.org/
FMS/DocPdfUS/Rapportac-
tivite/RA%20anglais2005.pdf 
[wzmianki o zrekonstruowaniu 
Judenrampe]; Agnieszka Sieradz-
ka [oprac.], „Szkicownik z Ausch-
witz”, Oświęcim 2011; Piotr. 
M.A. Cywiński, Jacek Lachendro, 
P. Setkiewicz, „Auschwitz od A do 
Z. Ilustrowana historia obozu”, 
Oświęcim 2013; Andrzej Strze-
lecki, „Grabież mienia ofiar KL 
Auschwitz”[w:] „Zeszyty Oświę-
cimskie”, nr 21, s. 26)

Teren „Alte Judenrampe” – widok współczesny
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Teren „Alte Judenrampe” – widok współczesny
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Jedna z kart szkicownika odnalezionego w 1947 r. na terenie byłego obozu Birkenau
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Teren „Alte Judenrampe” – widok współczesny
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