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W setnej „Osi” podsumowujemy także obchody Dnia
Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti, które odbyły się
2 sierpnia na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, a także piszemy o upamiętnieniu 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Na dziedzińcu Bloku 11 – 1 sierpnia, punktualnie o godzinie
17.00 – wieniec pod Ścianą Śmierci złożyli dyrektor
Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński w towarzystwie
harcerzy Okręgu Górnośląskiego ZHR, którzy pełnili służbę w Miejscu Pamięci w czasie odwiedzin
pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży.

Papież Franciszek odwiedził Miejsce Pamięci podczas światowych Dni Młodzieży, które w tym roku
odbywały się w Krakowie. Były obóz odwiedzali
także uczestnicy ŚDM – w ciągu 12 dni przybyło
ich ponad 155 tysięcy. Dla wszystkich pielgrzymów
spotkanie z autentyzmem poobozowej przestrzeni
było niezwykłym doświadczeniem i lekcją historii,
natomiast dla Muzeum było to największe organizacyjne i logistyczne wyzwanie w jego prawie siedemdziesięcioletniej historii.

Piszemy również o VII Międzynarodowej Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa
w XX i XXI wieku, seminarium dla międzynarodowych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty – Służby
dla Pokoju w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży, a także projekcie Most do historii organizowanym przez Centrum Żydowskie, w którym
wzięli udział doktoranci z USA i Kanady, zainteresowani historią polskich Żydów oraz historią Holokaustu.

W związku z ŚDM i wizytą Papieża Franciszka Mię- Zachęcamy do lektury i bardzo dziękujemy wszystdzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho- kim naszym Czytelnikom za ostatnie 100 miesięcy
lokauście przygotowało specjalną lekcję internetową bycia razem z nami.
Duchowieństwo chrześcijańskie i życie religijne w KL
Auschwitz. Więcej o lekcji wewnątrz numeru, a znaPaweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”
leźć ją można na stronie www.auschwitz.org w zaoś@auschwitz.org
kładce „Edukacja/e-learning”.
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Ukazywanie się miesięcznika „Oś” trwające już kilka lat i opatrzone właśnie
kolejnym okrągłym 100.
numerem – setka to symbol powodzenia i sukcesu,
ale też przesłanka zmiany
– to sprawa ważna i cenna!
Choć nieco „jednostronna
i niszowa”, bo skupiona
wokół jednego tematu.
Ale owa „niszowość” jest
– paradoksalnie – uniwersalna, a „jednostronność”
jest fundamentalnie istotna i ważna, bo dotycząca
rudymentarnych
spraw
świata i ludzkiej egzystencji: życia i śmierci,
moralności, dobra i zła...
Tego, czym kiedyś było
Auschwitz-Birkenau
i czym jest dzisiaj muzealna pamięć o nim.

obiekty i przedmioty będące muzealnymi eksponatami – patrzymy w przeszłość i w... przyszłość. Bo
każda przeszłość, nawet
ta apokaliptyczna, może
znów,
czego
jesteśmy
świadkami, stać się teraźniejszością! I troska o to,
aby tak nie było, jest pracą,
powinnością i misją Muzeum aż do końca... czasu! Ale też troską o to, aby
pobyt w Muzeum nie stał
się sformalizowanym obowiązkiem i rytuałem, ale
aby był wielkim i niepowtarzalnym przeżyciem.

Oby to miejsce było miejscem i czasem głębokiej
refleksji, a nie jedynie terenem chwilowego pobytu
i obowiązkowego „zaliczenia go” na trasie podróży
Niekończąca się edukacja, czy wycieczki.
edukatorzy – to słowo nie
bardzo lubię – ostrzega- W załączeniu reprodukcja
nie i przestrzeganie – to strony tytułowej zbioru
wieczna powinność i rola wierszy autorów z Grupy
Muzeum w świecie coraz Literackiej „Wyraz” w Kęwiększych zagrożeń, obaw tach z 1978 r.
i powrotów zbrodniczych
ideologii! W tym rola MuAndrzej Winogrodzki
zeum jest nie do przecenienia i nie do zaniechania!
Patrząc na rozległe tereny
Birkenau i na autentyczne
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Fot. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

Redaktor naczelny:
Paweł Sawicki

To już setny, jubileuszowy numer Miesięcznika „Oś
Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura”. Otwiera
go fotografia Papieża Franciszka, który 29 lipca odwiedził były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego wizyta odbyła się w atmosferze modlitewnej ciszy i skupienia. Papież spotkał się
m.in. z byłymi więźniami obozu, a także z Polakami
odznaczonymi tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W „Osi” znajdą Państwo podsumowanie wizyty, a także wiele fotografii.

Reprodukcja strony tytułowej zbioru wierszy Elegie Oświęcimskie
autorów z Grupy Literackiej „Wyraz”
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PANIE, PRZEBACZ TYLE OKRUCIEŃSTWA. PAPIEŻ
FRANCISZEK W MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ

P

apież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego, odwiedził 29 lipca były niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego wizyta odbyła się
w atmosferze modlitewnej ciszy i skupienia. Papież spotkał się m.in. z byłymi więźniami obozu, a także
Polakami odznaczonymi tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, którzy w czasie wojny bezinteresownie udzielali pomocy Żydom, ratując ich od Zagłady.
rii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Przed blokiem 11, który
pełnił funkcję obozowego
aresztu, Papieża powitała
Premier RP Beata Szydło
oraz Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Na dziedzińcu pomiędzy blokami
10 i 11 Franciszek spotkał
się z dwunastoma byłymi
więźniami obozu Auschwitz, a następnie przy Ścianie Śmierci, gdzie esesmani
rozstrzelali kilka tysięcy
osób – głównie Polaków,
więźniów politycznych –
Papież modlił się i zapalił
znicz. Następnie wszedł do
bloku 11, w którym powitali go przełożony generalny
franciszkanów o. Marco
Tasca oraz o. Marian Gołąb
– prowincjał krakowskich
franciszkanów.

Podobnie jak jego poprzednicy odwiedzający były
obóz Auschwitz – Jan Paweł II oraz Benedykt XVI
– Papież Franciszek modlił
się samotnie w celi nr 18,
znajdującej się w podziemiach bloku 11. Była to cela
głodowa, w której osadzono więźniów wybranych
29 lipca 1941 r., i w której
trującym zastrzykiem esesmani zamordowali o. Maksymiliana Kolbe.
„Panie, miej litość nad Twoim ludem. Panie, przebacz
tyle okrucieństwa” – napisał Ojciec Święty w Księdze
Pamiątkowej Muzeum.
W drugiej części wizyty Papież Franciszek udał się do
byłego obozu Auschwitz
II-Birkenau. Na życzenie
Ojca Świętego przed bramą
powitał go dyrektor Miejsca
Pamięci i Muzeum dr Piotr
M. A. Cywiński. Papież

przejechał wzdłuż rampy kolejowej, na której od
maja 1944 r. zatrzymywały
się pociągi z deportowanymi. Na środku rampy lekarze SS dokonywali selekcji
Żydów, kierując zdecydowaną większość – dzieci,
chorych, osłabionych i osoby starsze – na natychmiastową śmierć w komorach
gazowych.
Wizyta Ojca Świętego zakończyła się przy pomniku
poświęconym wszystkim
ofiarom obozu Auschwitz-Birkenau, znajdującym się
pomiędzy ruinami komór
gazowych i krematoriów II
i III. Tam na Papieża oczekiwali byli więźniowie,
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, przedstawiciele społeczności żydowskiej,
a także około tysiąca wiernych z Diecezji Bielsko-Żywieckiej, na terenie której

Fot. Paweł Sawicki

Wizyta rozpoczęła się przy
bramie prowadzącej na teren byłego obozu Auschwitz I z napisem „Arbeit
macht frei” (praca czyni
wolnym), gdzie Papieża powitał Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Piotr
Gliński. Następnie Ojciec
Święty samotnie modlił się
na placu apelowym, gdzie
75 lat temu odbył się apel,
podczas którego franciszkanin o. Maksymilian Kolbe, dobrowolnie ofiarował
swoje życie za Franciszka
Gajowniczka, wybranego
przez Niemców na śmierć
głodową po ucieczce jednego z więźniów. Następnie podszedł do i ucałował
szubienicę stojącą przy budynku kuchni obozowej, na
której 19 lipca 1943 r. odbyła się największa egzekucja
przez powieszenie w histo-

Ojciec Święty Franciszek odwiedził Miejsce Pamięci Auschwitz. Ściana Śmierci
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znajduje się dziś Miejsce
Pamięci. W Birkenau obecni
byli również m.in.: Premier
RP Beata Szydło, Wicepremier i Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Prof. Piotr Gliński, a także
przedstawiciele władz państwowych i kościelnych,
członkowie Komitetu ds.
Dialogu z Judaizmem oraz
Polskiej Rady Chrześcijan
i Żydów, a także członkowie Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej.
Papież przeszedł wzdłuż
tablic, na których znajduje się napis w 23 językach:
„Niechaj na wieki będzie
krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to
miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około 1,5 miliona mężczyzn,
kobiet i dzieci, głównie
Żydów z różnych krajów
Europy. Auschwitz-Birke-
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Fot. Jarosław Praszkiewicz
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Fot. Tomasz Pielesz

Ojciec Święty Franciszek odwiedził Miejsce Pamięci Auschwitz. Pomnik Ofiar w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau

Przedstawiciele władz państwowych i kościelnych podczas wizyty Papieża Franciszka

Fot. Paweł Sawicki

nau 1940-1945”. Na głównej płycie pomnika zapalił
także symboliczny znicz.
Naczelny Rabin Polski
Michael Schudrich oraz
ks. Stanisław Ruszała proboszcz parafii w Markowej,
gdzie w czasie wojny Józef i Wiktoria Ulma wraz
z siedmiorgiem dzieci zostali zamordowani przez
Niemców za pomoc ludności żydowskiej, odczytali
tekst biblijnego Psalmu 130
zawierający m.in. słowa
„Jeśli zachowasz pamięć
o grzechach, Panie, Panie,
któż się ostoi?”.
Na zakończenie Papież
Franciszek podszedł do
zgromadzonych przed pomnikiem Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata
i ich krewnych.
Wizyta Papieża Franciszka w Miejscu Pamięci
i Muzeum Auschwitz miała miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży, które
w tym roku odbywają się
w Krakowie.
Paweł Sawicki

Spotkanie Ojca Świętego Franciszka z byłymi więźniami Auschwitz
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Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

PIELGRZYMI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
W MIEJSCU PAMIĘCI

P

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

onad 155 tysięcy uczestników Światowych Dni Młodzieży zobaczyło w ostatnich dniach tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Najważniejszym wydarzeniem ŚDM w Miejscu Pamięci była obserwowana przez cały świat wizyta papieża Franciszka.
Dla wszystkich pielgrzymów spotkanie z autentyzmem poobozowej przestrzeni było niezwykłym doświadczeniem i lekcją historii, natomiast dla Muzeum było to największe organizacyjne i logistyczne wyzwanie
w jego prawie siedemdziesięcioletniej historii.

Pielgrzymi ŚDM w Miejscu Pamięci Auschwitz

nicy medyczni, szpital oświęcimski oraz strażacy pracowali
w pełnej gotowości, a Starostwo
Oświęcimskie oraz Diecezja
Bielsko-Żywiecka pracowali
z nami ręka w rękę – nie licząc
zupełnie czasu ani trudów – powiedział.
– Moją powinnością jest przede
wszystkim podziękować pracownikom Muzeum, którzy na
te długie gorące dni oderwali
się od swoich codziennych obowiązków i z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem
robili wszystko, aby pomóc
pielgrzymom i by całość Światowych Dni Młodzieży w Miejscu Pamięci udała się jak najlepiej. Stanowimy – jestem o tym
przekonany – najlepszą ekipę
muzealną na świecie, gotową
góry przenosić, jeśli wynika to
z autentycznego przekonania
o słuszności idei – podkreślił
dyrektor Cywiński.
Podczas tych dni na każdym
kroku widoczna była obecność
ponad 150 harcerzy z Okręgu
Górnośląskiego ZHR. – Nasza

służba polegała na działaniach
porządkowo-informacyjnych,
ale harcerze zakasali rękawy do
pracy, więc organizowaliśmy
też m.in. patrole medyczne.
W prawie i w przyrzeczeniu
harcerskim mówimy o chętnej
pomocy bliźniemu, a szczególność tego Miejsca Pamięci
wyraża się w tej naszej ochocie.
Dla nas jest to żywa lekcja historii, ale także lekcja wspólnoty,
bowiem ludzie odwiedzają
to miejsce, aby się zjednoczyć
w pamięci i bólu. Jest to też
drogowskaz, które złe kroki
prowadzą do takich strasznych
rzeczy. Mamy poczucie, że
to była bardzo realna pomoc
i służba. To chyba najbardziej
wynagradza harcerkom i harcerzom ten pobyt i poczucie bycia
sztafetą pokoleń – powiedział
harcmistrz Michał Markowicz.
– Niezwykłą rzeczą, którą można było tu zauważyć, jest ten
kontrast pomiędzy tym szczęśliwym wydarzeniem, jakim są
Światowe Dni Młodzieży i tym
miejscem – powiedział wywia-

dowca Michał Topolski. Ćwik
Filip Derda podkreślił, że to
miejsce jest szczególnie ważne
dla harcerzy z Województwa
Opolskiego: – Przebywał tu patron naszej chorągwi, rotmistrz
Witold Pilecki. Stojąc na służbie w byłym obozie, możemy
doświadczyć atmosfery tego
miejsca. – Ta służba jest czymś
niezwykłym. Atmosfera pomiędzy harcerzami i pracownikami Muzeum to coś, czego nie
da się zapomnieć. Nawet tacy
nastolatkowie, jak my, harcerze,
mogą się przyczynić do tego,
żeby historia nie została zapomniana – powiedziała tropicielka Aleksandra Kinder. – Harcerze od wielu lat pokazują, że
kiedy w kraju jest jakieś wielkie
wydarzenie, to pomagają. Pomagamy dlatego, że tak trzeba.
Jesteśmy harcerzami, jesteśmy
do tego stworzeni – zauważył
ćwik Krzysztof Uchnast.
W dniach 20-28 lipca oraz 1-3
sierpnia 2016 r. Miejsce Pamięci
zwiedzali wyłącznie uczestnicy
Światowych Dni Młodzieży.

W okresie tym zwiedzanie odbywało się specjalnie przygotowaną trasą zaplanowaną w taki
sposób, aby pielgrzymi mogli
poznać najważniejsze miejsca
zarówno na terenie byłego obozu Auschwitz I, jak i Auschwitz
II-Birkenau. Najistotniejsze zagadnienia z historii obozu przybliżyła przygotowana na tę
okazję wystawa plenerowa. Dla
pielgrzymów stworzono także
specjalną księgarnię, gdzie mogli oni nabyć przygotowane dla
nich książki historyczne oraz
wspomnieniowe w językach
polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim
i niemieckim.
Rekordową frekwencję podczas ŚDM odnotowano 26
lipca, kiedy to Miejsce Pamięci
odwiedziło niemal 21 tysięcy
pielgrzymów. Nigdy wcześniej
jednego dnia tak ogromna liczba osób nie zwiedziła terenu
byłego obozu.
Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Dyrektor Muzeum dr Piotr
M. A. Cywiński dziękując
wszystkim zaangażowanym
w przygotowania, podkreślił,
że wszyscy sprawdzili się fantastycznie. – Pomagali nam
harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wielu
wolontariuszy z Oświęcimia
i okolic, a kiedy mówię z okolic, mam na myśli nawet studentów z Bostonu! Działania
pracowników Służby Leśnej ze
Śląska i Małopolski pozwoliły
zabezpieczyć zalesione obszary
byłego obozu Birkenau. Funkcjonariusze Biura Ochrony
Rządu wspierali nas dużo bardziej, niż wymaga tego od nich
ich podstawowa misja, jaką jest
troska o osoby ustawowo chronione. Przedstawiciele Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazali ogromną czujność
i pomoc w pracy w terenie.
Policja wpierała nas w każdej
chwili, a zwłaszcza w newralgicznych kwestiach dojazdu
setek autobusów i przejścia
tysięcy pielgrzymów. Ratow-

Pielgrzymi ŚDM w Miejscu Pamięci Auschwitz
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DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE ROMÓW I SINTI

72

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

lata temu, w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau
tzw. obóz rodzinny dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Zamordowano wówczas w komorach
gazowych blisko 3 tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn, ostatnich romskich więźniów obozu. 2 sierpnia jest w Polsce obchodzony jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Z tej okazji Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przygotowało specjalną wystawę w Google Cultural Institute
Romowie w Auschwitz.

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

świadectwo skierował do ludzi
młodych: – Musicie walczyć
z dyskryminacją, rasizmem
i przemocą, których ofiarami
padają Romowie i Sinti w całej
Europie. My, stare pokolenie,
wznieciliśmy płomień. Teraz to Waszym zadaniem jest
utrzymać go i sprawić, by płonął coraz jaśniej, abyśmy byli
silniejsi – powiedział.
Jego wnuczka, Marine Hageman, podkreśliła, że jest bardzo dumna ze swojego dziadka: – Walczył, by chronić swoją
rodzinę. Próbował ich ratować.
Nie dał się. Walczył. Stawiał
opór. I mimo krzywd, jakie
wyrządzili mu Niemcy i Francuzi, przetrwał. Jak sam mówi,
wzniecił płomień siły i odwagi,
by przekazać go nam, abyśmy
ten płomień chronili i dalej
wzniecali jego przykładem.
– Nazwa „Auschwitz” to nie
tylko symbol ludobójstwa zorganizowanego przez instytucje
państwowe, którego ofiarami padło pięćset tysięcy Sinti
i Romów oraz sześć milionów
Żydów, lecz również symbol
zbrodni przeciwko ludzkości, która pogrążyła w mroku

Fot. Paweł Sawicki

W uroczystościach rocznicowych, które odbyły się na
terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau, wzięło udział
kilkaset osób. Przy pomniku
upamiętniającym zagładę Romów i Sinti na terenie byłego
Zigeunerfamilienlager złożono
wieńce i oddano hołd ofiarom.
Wśród uczestników rocznicowych obchodów byli m.in. byli
więźniowie i ocaleni z zagłady,
przedstawiciele
organizacji
romskich, polskiego rządu
i parlamentu, Parlamentu Europejskiego, korpusu dyplomatycznego,
społeczności
żydowskiej, dyrekcja i pracownicy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
oraz
przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych.
Francuski Rom, 91-letni Raymond Gureme, którzy przeżył
wojnę, ukrywając się i biorąc
udział w działaniach ruchu
oporu, mówił, że nieraz spoglądał śmierci w oczy. – Wiem,
że moje nazwisko widniało na
liście wśród tych, którzy mieli
zginąć w Auschwitz. Swoje

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti
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całą Europę. Po tej katastrofie
cywilizacyjnej narody Europy
w żmudnym procesie pojednania i integracji stworzyły
koncepcję demokracji i państw
prawa, które stanowią podstawę europejskiego systemu
wartości – powiedział Romani Rose, szef Centralnej Rady
Niemieckich Sinti i Romów.
– Nie wolno nam dopuścić do
tego, aby Europa ponownie
pogrążyła się w mroku, musimy śmiało przeciwstawiać się
niszczeniu zasad państw prawa. Walkę o demokrację i prawa człowieka należy toczyć
wciąż od nowa – podkreślił.
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Kolarski, podkreślił,
że dzisiejsza uroczystość jest
zwycięstwem Pamięci: – Ta
pamięć jest znakiem sprzeciwu
i znakiem nadziei. My, Polacy,
jesteśmy szczególnie zobowiązani do podtrzymywania
pamięci, bo to na naszą ziemię
przyniesiono fabryki śmierci.
To hitlerowska Trzecia Rzesza
na otwartej i gościnnej polskiej
ziemi, na ziemi, która była
domem wielu narodów i wielu społeczności, zbudowała
Auschwitz-Birkenau.
List do uczestników uroczystości od Premier RP, Beaty
Szydło, odczytała Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. „W Dzień
Pamięci o Zagładzie Romów
i Sinti oddajemy hołd pomordowanym w czasie koszmaru
II wojny światowej. Pochylamy się nad ich prochami, mając świadomość, że ciąży na
nas powinność zachowania
w pamięci ich losu, pamięci
o tym, do czego doprowadzić
może nienawiść i odrzucenie
człowieczeństwa” – napisała
premier Szydło.
„W czasie wojny Romów spotkała niewyobrażalna ofiara.
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Jednak pamiętając o ofiarach,
pamiętać należy także o bohaterach. Wśród nich jest pani
Alfreda Markowska, Romni,
która ryzykując swoje życie,
uratowała przed Zagładą ok.
50 dzieci pochodzenia romskiego i żydowskiego. Ta odznaczona przez śp. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski
dzielna kobieta, swoją postawą i poświęceniem wpisała
się w historię Romów i historię
Polski” – czytamy w liście.
Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, Roman Kwiatkowski, wspomniał w swoim
wystąpieniu niedawne słowa
Papieża Franciszka, który powiedział, że świat jest w stanie
wojny. – Tym bardziej potrzebujemy solidarności. Zwłaszcza my, Romowie, którzy nigdy nie wywołaliśmy żadnej
wojny, a jesteśmy ofiarami
każdej z nich – mówił. – Z całego serca dziękuję wszystkim
tym, którzy nie będąc Romami,
zdecydowali się być tu dziś razem z nami, by uczcić pamięć
naszych
pomordowanych
braci. To byli też wasi bracia –
podkreślił Kwiatkowski.
– Według teorii Adolfa Hitlera
rasy miały różną wartość, a na
samym dole znalazły się dwa
narody – romski i żydowski.
Stoimy teraz na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau, który jest najbardziej
ponurą pamiątką i jednocześnie symbolem morderstw
prowadzonych na skalę przemysłową. Jestem tu dzisiaj jako
przedstawiciel państwa Izrael
i skłaniam nisko głowę przed
ofiarami zagłady narodu romskiego – powiedziała ambasador Izraela w Polsce Anna
Azari.
– Społeczność żydowska Polski łączy się ze swoimi romski-
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mi braćmi w cierpieniu. Oddajemy hołd pomordowanym
i z całą mocą mówimy: nigdy
więcej – powiedział Leszek Piszewski, wiceprzewodniczący
Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. – Tylko pamięć tamtych
wydarzeń może uchronić nas
przed powtórzeniem tragedii
i zbrodni, jakie miały miejsce
podczas II wojny światowej,
a zdaje się, że dzisiejsza Europa
i świat powoli o tej lekcji zapominają – podkreślił.
Podczas rocznicowych uroczystości mocno zabrzmiały słowa
przedstawiciela Parlamentu
Węgierskiego László Teleki: –
Dziś ludzi uciekających przed
straszliwościami wojen, pozostawiających wszystko, poszukujących bezpieczeństwa lub
też pragnących prowadzić bardziej godziwe życie, uznano za
wrogów, ich się demonizuje.
Są tacy, dla których emigrant
i terrorysta to to samo – podkreślił.
Szacuje się, że w obozie Auschwitz Niemcy uwięzili łącznie
ok. 23 tys. Romów – mężczyzn,
kobiet i dzieci. W obozie zmarło lub zostało zamordowanych
ok. 20 tys. Na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w bloku 13, urządzono wystawę upamiętniająca
zagładę Romów i ukazującą
szczególny wymiar nazistowskiego ludobójstwa popełnionego na Romach w okupowanej przez nazistów w Europie.
Od 2011 r. 2 sierpnia jest w Polsce oficjalnym Dniem Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti.
Historię Romskich ofiar obozu
przybliża lekcja internetowa
Romowie w Auschwitz, a także
7. tom serii edukacyjnej Głosy
Pamięci.
Paweł Sawicki
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72. ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Danuta Bzduła

72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego hołd jego bohaterom i ofiarom – w tym prawie 13
tysiącom mieszkańców stolicy deportowanym przez Niemców do obozu Auschwitz, oddał dyrektor
Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński. Punktualnie o godzinie 17.00 – rozpoczynającej powstańcze walki
godzinie „W” – złożył on wieniec pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu Bloku 11 w byłym obozie Auschwitz I.
Towarzyszyli mu harcerze Okręgu Górnośląskiego ZHR, którzy pełnili służbę w Miejscu Pamięci i pomagali
pracownikom Muzeum w okresie, w którym teren byłego obozu odwiedzały dziesiątki tysięcy pielgrzymów
Światowych Dni Młodzieży.

Dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński wraz z harcerzami Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej składa wieniec pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11

ściowego w Pruszkowie pod
Warszawą, Durchgangslager
121. 55 tysięcy osób wywieziono do obozów koncentracyjnych.
Po wybuchu zbrojnego Powstania w Warszawie poprzez obóz przejściowy
w Pruszkowie do KL Auschwitz w sierpniu i wrześniu
1944 r. deportowano blisko
13 tys. aresztowanych mieszkańców Warszawy: mężczyzn, kobiet i dzieci. Osadzono ich na terenie obozu
Auschwitz II-Birkenau.
Wśród przywiezionych były
osoby z różnych środowisk
społecznych, różnych zawodów (urzędnicy państwowi,
naukowcy, artyści, lekarze,
handlowcy, robotnicy), róż-

nej kondycji fizycznej (ranni,
chorzy, inwalidzi, kobiety
ciężarne), w różnym wieku
– dzieci począwszy od kilkutygodniowych niemowląt
do starców powyżej osiemdziesięciu sześciu lat. W nielicznych przypadkach byli
to także ludzie innych narodowości, wśród nich ukrywający się na tzw. aryjskich
papierach Żydzi.
Najliczniejsze były transporty przybyłe do Auschwitz
12 i 13 sierpnia, w których
łącznie przywieziono blisko
6 tys. osób (w tym około 4
tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn,
a wśród nich ponad 1 tys.
dzieci i młodzieży obojga
płci).
4 września przywieziono

z Pruszkowa do Auschwitz
kolejny transport kobiet,
mężczyzn i dzieci liczący
3087 osób. W następnych
dwóch transportach z 13 i 17
września, poza trzema kobietami, przywieziono prawie 4
tys. mężczyzn i chłopców.
Większość osób z tych transportów przeniesiono po kilku, kilkunastu tygodniach,
w ramach rozpoczętej wstępnej ewakuacji KL Auschwitz,
do obozów w głębi Trzeciej
Rzeszy i zatrudniono w przemyśle zbrojeniowym. Wielu
zginęło w tych obozach.
W styczniu 1945 r. wywieziono do obozów w Berlinie,
w pięciu transportach, co
najmniej 602 kobiety z dziećmi (w tym dzieci urodzone

w obozie). Część więźniów
z wymienionych transportów warszawskich ewakuowano w styczniu 1945 r.
z obozu. Niektórzy z nich
zginęli w trakcie „marszów
śmierci”, inni doczekali wyzwolenia w obozach w głębi Rzeszy. Co najmniej 298
warszawiaków (kobiet, mężczyzn i dzieci) doczekało wyzwolenia w KL Auschwitz.
Losy osób deportowanych
do Auschwitz po wybuchu
Powstania w Warszawie opisują m.in. lekcja internetowa
Z powstańczej Warszawy do
Auschwitz, a także 10. tom serii edukacyjnej Głosy Pamięci.
Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Danuta Bzduła

Rocznicę upamiętnili także w Muzeum Powstania
Warszawskiego uczestnicy
rozpoczętego właśnie seminarium dla izraelskich edukatorów Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na
świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla
Żydów i Polaków, które zorganizowało Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
W trakcie Powstania Warszawskiego i po jego stłumieniu Niemcy deportowali
z Warszawy ok. 550 tys. jej
mieszkańców i około 100 tys.
ludzi z najbliższych okolic
miasta. Skierowano ich do
specjalnie w tym celu uruchomionego obozu przej-

Seminarzyści z Izraela upamiętnili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego

Seminarzyści z Izraela upamiętnili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego
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Harcerze oddają hołd ofiarom Powstania Warszawskiego
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Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

ŻYCIE RELIGIJNE W OBOZIE AUSCHWITZ
– NOWA LEKCJA INTERNETOWA

D

uchowieństwo chrześcijańskie i życie religijne w KL Auschwitz to nowa lekcja internetowa przygotowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz wizytą Papieża Franciszka w byłym niemieckim nazistowskim obozie
koncentracyjnym i zagłady. Autorką lekcji jest Teresa Wontor-Cichy, historyk z Centrum Badań Muzeum
Auschwitz.

Lekcja internetowa Duchowieństwo chrześcijańskie i życie religijne w KL Auschwitz

„Wśród więźniów osadzonych
w KL Auschwitz znajdowali
się duchowni. W przypadku
Polaków ich uwięzienie związane było z działaniem niemieckich władz okupacyjnych,
które miały na celu pozbawienie społeczeństwa polskiego
grup przywódczych – ludzi
wykształconych, cieszących się
autorytetem, którzy mogli organizować i kierować ruchem
oporu. Aresztowania objęły
m.in. działaczy społecznych, nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy,
a także księży. Z kolei duchowni, deportowani z innych krajów
okupowanych przez Niemcy,
byli osadzeni w obozie w związku z działalnością w ruchu oporu albo z powodu okazywania
antyniemieckiej postawy” – czytamy.
Lekcja prezentuje sylwetki księży i kleryków, sióstr zakonnych,
a także duchownych innych
kościołów
chrześcijańskich
osadzonych przez Niemców
w Auschwitz. Opisane są także
historie późniejszych świętych
i błogosławionych, m.in. o. Maksymiliana Kolbe oraz Teresy
Benedykty od Krzyża (Edyty
Stein).
Oprócz tego ukazano także
różne aspekty życia religijnego
w obozie, prowadzonego przez
więźniów z narażeniem życia.

„Wszelkie praktyki religijne
w obozie były zakazane. Udział
w nabożeństwach, modlitwa,
a nawet posiadanie jakichkolwiek przedmiotów kultu religijnego były surowo karane.
Mimo to część więźniów starała się uczestniczyć w tajnych
praktykach religijnych. Księżom
udawało się nawet w ukryciu
odprawiać msze święte. Do
ich celebrowania służyło wino
mszalne i komunikanty przemycane zwykle przez robotników cywilnych do obozu” – pisze Teresa Wontor-Cichy.
Ze zgromadzonych relacji wiadomo, że więźniowie szukali
także możliwości spowiedzi.
Jeżeli w komandzie czy w bloku
był ksiądz, szansa na osobistą
rozmowę, na jaką musiała wyglądać spowiedź, była większa.
Stąd w relacjach więźniowie
wspominają o wielkiej uldze
i pocieszeniu po odbytej, oczywiście dyskretnie, spowiedzi.
Od 1942 r. do obozu Auschwitz kierowane były kobiety,
wśród których znajdowały się
kobiety ciężarne. Początkowo,
uznawane za niezdolne do pracy, były zabijane zastrzykiem
fenolu w serce lub w komorach
gazowych. Wraz z dziećmi zabijane były również kobiety,
które podczas rejestracji zdołały
ukryć ciążę i potajemnie urodzić
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w obozie. W połowie 1943 r.,
wskutek szybko rosnącego zapotrzebowania na siłę roboczą,
zaprzestano uśmiercania kobiet
ciężarnych i położnic. W tym
samym roku zaniechano również mordowania nowo narodzonych dzieci pochodzenia
nieżydowskiego (noworodki

żydowskie zabijano aż do końca października 1944 r.). Jednak
dzieci przychodzące na świat
w warunkach obozowych nie
miały dużych szans na przeżycie. W tak tragicznych okolicznościach położne obozowe, za
zgodą matki, chrzciły nowo narodzone dzieci.
W obozie miały miejsce rzadkie sytuacje, gdy więźniowie
i więźniarki, wiedząc, że wśród
nich są księża, prosili ich o udzielenie ślubu. W relacji Alojzego
Drzazgi czytamy: „W maju lub
czerwcu 1943 r. skierowano do
Harmęż pierwsze więźniarki.
Razem z innymi przeniesiono
także Danutę Kwiatkowską.
Spotykając się ukradkiem, pokochaliśmy się nawzajem. Jakkolwiek byliśmy więźniami, postanowiliśmy jednak zalegalizować
łączące nas więzy formalnym
ślubem kościelnym. Nasze marzenia spełniły się w październiku 1943 r. Niestety, nie pamiętam dokładnie daty dziennej,
kiedy kapłan więzień dał nam
ślub”.
Więźniom nie zezwalano
w obozie na posiadanie żadnych
rzeczy osobistych, oficjalnie mogli mieć tylko pasek i chusteczkę
do nosa. Przedmioty kultu religijnego, takie jak różańce, medaliki czy modlitewniki, były jednak nielegalnie zatrzymywane
przez więźniów bądź dostarczane im z zewnątrz przez osoby
zatrudnione w obozie, tzw. ro-

botników cywilnych lub za pośrednictwem członków ruchu
oporu. Były także wykonywane
przez więźniów obozu. Posiadanie przedmiotu kultu religijnego
mogło ściągnąć na więźnia surowe kary, stąd musieli oni zachować największą ostrożność.
W lekcji opisane są także przypadki zaangażowania duchownych z okolicznych parafii
w pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. „Przez
cały okres okupacji duchowieństwo parafii Oświęcim oraz
sąsiednich parafii wykazywało
się dużym zaangażowaniem
w pomoc więźniom. Wszystkie
działania odbywały się w największej konspiracji. Dostarczano więźniom żywność, naczynia liturgiczne i komunikanty,
udzielano pomocy więźniom
zbiegłym z obozu poprzez zaopatrywanie ich w cywilną
odzież. Dla lepszej organizacji
tych działań założony został
konspiracyjny Komitet Niesienia Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Oświęcimskiego.
Jego honorowym prezesem
został ksiądz kanonik Jan Skarbek. Swoją działalność rozszerzał na inne parafie, zachęcając
duchownych oraz wiernych do
niesienia pomocy” – czytamy.
Lekcja dostępna jest w polskiej
i angielskiej wersji językowej.
Paweł Sawicki

Lekcja internetowa Duchowieństwo chrześcijańskie i życie religijne w KL Auschwitz
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DZIECI WOJNY

L

Fot. MDSM

Fot. MDSM

os dzieci w czasie wojen i konfliktów zbrojnych był tematem VII Międzynarodowej Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku, która odbyła się w pod koniec czerwca
w Oświęcimiu. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji był los dzieci w obozach koncentracyjnych
i łagrach, dzieci-żołnierzy oraz dzieci żydowskich ukrywających się w czasie II wojny światowej. Dyskutowano o systemie edukacji dzieci w czasach nazizmu i stalinizmu oraz wpływie języka nienawiści i propagandy na psychikę dzieci, również współcześnie. Stąd nie zabrakło też odniesień do sytuacji dzieci-uchodźców,
które uciekają dziś przed wojną z Syrii.

VII Międzynarodowa Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku

je się dzisiaj w świecie: na
cierpienie niezliczonych
ofiar wojen, wyzysku
ekonomicznego, handlu
ludźmi, na przerażający los dzieci wcielanych
siłą w szeregi wojska czy
ugrupowań terrorystycznych. Niechaj nasza wrażliwość, wsparta bardzo
rzetelną wiedzą, stanie się
istotnym elementem pracy
z uczniami, studentami,
z ludźmi, z którymi na co
dzień się spotykamy – powiedziała dr Alicja Bartuś,
wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży.
Konferencję
otworzył
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, który przypomniał zakres
ochrony prawnej dzieci
podczas wojen. – Problem
niewielkiej skuteczności
norm chroniących dzieci
przed skutkami konfliktów zbrojnych nie jest wyłącznie problemem natury
prawnej – podkreślił. –
Podstawy prawne realizacji tej ochrony są wystarczające.
Najważniejszą,
a zarazem najtrudniejszą
kwestią dla wyeliminowa-
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nia praktyk łamania praw
dzieci wydaje się być zrozumienie natury praw
człowieka, w tym tego
najbardziej bezbronnego,
jakim jest dziecko. Świadomość ta jest najlepszą
gwarancją przestrzegania
– w każdych warunkach
i okolicznościach – praw
„małego człowieka”.
Wśród prelegentów były
dwie byłe więźniarki obozu Auschwitz: Batszewa
Dagan i Hanna Ulatowska.
– Dzieci zadają bardzo
trudne pytania, czasem
trudniejsze niż dorośli.
I to właśnie dzieci nauczyły mnie tego, co i jak mam
pisać – mówiła Batszewa
Dagan, która opracowała
metodę pomagającą przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę o Szoa. –
Kiedyś jeden z uczniów
w Polsce, po wysłuchaniu

jednej z moich opowieści,
powiedział: „To jest mądre opowiadanie, bo nie
straszy”. Wszystkie moje
książki dla dzieci opowiadające o czasach Zagłady
mają szczęśliwe zakończenie. Nie chcę bowiem
zburzyć ich wiary w człowieka.
Z kolei Hanna Ulatowska,
która wykłada na Uniwersytecie w Dallas pokazała,
w jaki sposób za pomocą
sztuki dzieci opowiadają
o swojej przeszłości i na
ile sztuka daje szansę na
wsparcie
wychodzenia
z wojennej traumy.
Wśród ponad 130 uczestników konferencji byli nauczyciele, przedstawiciele
miejsc pamięci, doktoranci i wykładowcy reprezentujący większość polskich
uczelni. Do Oświęcimia
przyjechali też goście ze
Stanów
Zjednoczonych,

Fot. MDSM

– Temat, który podejmujemy, jest niezwykle trudny
i odpowiedzialny. Myśląc
o dzieciach, myślimy o naszym całym świecie. Myślimy dziś o tych setkach
tysięcy dzieci przywiezionych do Auschwitz,
dzieciach
żydowskich,
dzieciach romskich i słowiańskich, m.in. polskich.
Możemy wyobrazić sobie
rozmiar tej tragedii poprzez doświadczenia tych
nielicznych, które ocalały.
Niektóre z nich wyniosły
z obozu jedynie numer
wytatuowany na przedramieniu, nie znając swojego imienia i nazwiska.
Niektóre nie znały nawet
daty swojego urodzenia – powiedział Andrzej
Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz
i Holokauście.
– Pragnę, abyśmy podczas tej konferencji, pamiętając o tragicznym
losie dzieci w Auschwitz,
dzieci żydowskich cierpiących podczas Holokaustu i dzieci wywożonych
wraz z rodzinami na Syberię, otworzyli swoje serca i umysły na to, co dzie-
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Izraela, Wielkiej Brytanii
i Rosji. Wygłoszono 51
referatów o charakterze
historycznym socjologicznym,
pedagogicznym,
prawnym i psychologicznym .
Organizatorami
konferencji
byli:
Fundacja na rzecz MDSM
w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau
i Fundacja Ofiar Obozu
Zagłady Auschwitz-Birkenau.
Organizatorów
wsparli: Fundacja im.
Róży Luksemburg, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie i Centrum Badań Holokaustu UJ.
NN
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

WIZYTA PREMIERA BRANDENBURGII W MDSM

6

lipca 2016 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu gościła delegacja pod przewodnictwem dr. Dietmara Woidke, premiera Brandenburgii i koordynatora niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej.
Spotkań. Doszło również do
krótkiego spotkania z grupą
młodzieży z ewangelickiej
szkoły Neuruppin – wieloletniego partnera Domu, która zaprezentowała sposób,

w jaki pracuje podczas podróży studyjnych i jakie cele
chce osiągnąć poprzez pobyt
w MDSM oraz Miejscu Pamięci
Auschwitz-Birkenau. Delegacja odwiedziła także Muzeum

Auschwitz-Birkenau, a następnie spotkała się z grupą
25 uczniów z Poczdamskiego
Einstein-Gymnasium.
Maria Knapik-Wciślak

Fot. MDSM

ście spotkali się z dyrektorem
MDSM Leszkiem Szusterem
oraz zapoznali się z aktywnością Domu i jego problemami
a także planami w ramach
jubileuszu 30-lecia Domu

Fot. MDSM

Delegacji towarzyszyli dr
Werner Köhler, konsul generalny Niemiec w Krakowie,
oraz Andreas Hilliger (Ministerstwo Edukacji, Młodzieży
i Sportu Brandenburgii). Go-

W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu gościła delegacja pod przewodnictwem dr. Dietmara Woidke,
premiera Brandenburgii i koordynatora niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej

SEMINARIUM DLA MIĘDZYNARODOWYCH
WOLONTARIUSZY AZP

A

uschwitz jest dla ludzi na całym świecie symbolem Zagłady europejskich Żydów, zbrodni niewyobrażalnej w swoich rozmiarach. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że Auschwitz jest także miejscem, gdzie przecinają się różne europejskie i pozaeuropejskie kultury pamięci, szczególnie ważne dla
wielu grup, nie tylko zresztą narodowych. Często na to, jak rozumiemy złożoną historię Auschwitz, wpływa
socjalizacja w określonym państwie, kręgu językowym, grupie etnicznej, to, czego uczymy się w szkole, treść
czytanych przez nas w młodości podręczników szkolnych, ale także własna biografia i opowieści z historii
przekazywane przez najbliższych.
kenau oraz samego miasta,
które jako „deutsche Musterstadt im Osten” stało się
obiektem agresywnej polityki
germanizacyjnej.
Mimo że wielu wolontariuszy
na co dzień zajmuje się edukacją historyczną, byli czasami
zaskoczeni, jak wiele różnych
warstw historii nakłada się na
siebie w Oświęcimiu. Dzięki oprowadzaniu po mieście
z niemieckimi wolontariuszkami z MDSM uczestnicy
seminarium mogli się przekonać, że Oświęcim jest miastem z ponad ośmiusetletnią
historią, która nie skończyła
się w roku 1945. W czasie wizyty w Centrum Żydowskim
dowiedzieli się, że Oświęcim
lub Oszpicin, jak miasto nazywało się w jidysz, było także
miejscem o bogatej żydowskiej historii, w którym przed
wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili ponad
połowę mieszkańców miasta.
Zwiedzanie
Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birke-
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nau zainspirowało intensywną debatę o tym, jakie funkcje
spełnia ono dzisiaj. Dla niektórych z uczestników muzeum jest przede wszystkim
miejscem pamięci o ofiarach,
cmentarzem często odwiedzanych przez krewnych zamordowanych w Auschwitz. Dla
innych Auschwitz jest przestrogą przed historią, która
w każdej chwili mogłaby się
powtórzyć, ale także miejscem
edukacji, w którym należy
uwzględnić pluralizm pamięci o wojnie i Zagładzie. Pod
koniec seminarium uczestnicy musieli sami zadać sobie
pytanie: Dlaczego chciałem tu
przyjechać? Co tak naprawdę
Auschwitz znaczy dla mnie?
I nierzadko sami byli zaskoczeni swoją odpowiedzią.
Projekt został dofinansowany
ze środków Ministerstwa do
spraw Rodziny, Seniorów,
Kobiet i Młodzieży oraz IBB
gGmbH.

Fot. Kamila Zimmermann

To wszystko sprawia, że
Auschwitz jest miejscem, które nie zawsze znaczy to samo.
Ta wieloaspektowość symboliki Auschwitz stała w centrum dyskusji grupy młodzieży z Polski, Izraela, Niemiec,
Rosji, Stanów Zjednoczonych
i Rumunii, która na początku czerwca wzięła udział
w tygodniowym seminarium
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM). Wszyscy
uczestnicy seminarium biorą
udział w rocznym programie
wolontariatu Akcji Znaku
Pokuty – Służby dla Pokoju
(AZP) i od września 2016 r.
mieszkają w Niemczech, gdzie
pracują w miejscach pamięci
zbrodni nazistowskich, muzeach oraz projektach wspierających osoby wykluczone
i mniejszości. W czasie swojego pobytu w Oświęcimiu
wolontariusze mogli pogłębić
wiedzę na temat narodowego
socjalizmu i w szczególności
historii obozu Auschwitz-Bir-

Maria Knapik-Wciślak
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Seminarium dla międzynarodowych wolontariuszy AZP
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PODRÓŻE DO MIEJSC PAMIĘCI DLA PRZYSZŁYCH
WOLONTARIUSZY AZP

A

Fot. MDSM

Fot. MDSM

kcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju (AZP) w ramach przygotowywania przyszłych wolontariuszy
z Niemiec do służby wolontariackiej, którą rozpoczną we wrześniu w różnych krajach Europy, w USA
i Izraelu, organizuje podróże studyjne do miejsc pamięci – byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych w Polsce. Udział w nich jest dobrowolnym elementem przygotowania się do służby dla pokoju.

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz

Celem tych podróży jest
otwarcie nowego podejścia przyszłych wolontariuszy do historii poprzez
intensywne poznawanie
autentycznych miejsc historycznych. Wielu z nich
będzie bowiem pracować
w miejscach pamięci lub
muzeach i podczas swojej służby wolontariackiej
spotka się z Ocalonymi
z obozów koncentracyjnych lub ich krewnymi.
Udział w podróży studyjnej daje im możliwość

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz

przepracowania historii
narodowego socjalizmu
już na etapie przygotowywania się do służby
wolontariackiej, a tym
samym zrozumienia idei
pracy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju, jak
również pracy w ramach
służby. Ponadto seminaria te umożliwiają poznanie współczesnej Polski
i poszerzenia wiedzy na
temat historii i kultury
kraju sąsiadów.
Podczas
tygodniowych

seminarów
w
miejscach pamięci Majdanek i Auschwitz młodzi
ludzie z Niemiec mieli
możliwość
intensywnie zajmować się tematem Holokaustu.
Oto
wrażenia
uczestników
z tygodnia seminaryjnego: „Mam wrażenie, że
lepiej pojmuję Holokaust
i Auschwitz. Liczby przekształciły się w twarze
i historie“. „Poprzez tę
podróż jeszcze bardziej
zwiększyło się moje zain-

teresowanie tym tematem
i z całą pewnością będę
dalej poszukiwać”. „Podczas tego tygodnia towarzyszyło mi wiele uczuć:
smutek,
przygnębienie,
bezsilność, ale także nadzieja i radość. Przede
wszystkim
rozmowa
ostatniego dnia ze świadkiem historii spowodowała tę mieszankę uczuć
we mnie. Pomimo tego,
że ten mężczyzna zmuszony był przeżyć jako
dziecko okropności obo-

zu, spoglądał z nadzieją
w przyszłość i wypowiadał się z siłą i godnością
o tamtym czasie. To nie
pozwoli mi nigdy zapomnieć o tym spotkaniu”.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży oraz IBB
gGmbH.
Judith Hoehne-Krawczyk

Fot. MDSM

Fot. MDSM

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! AKCJA ZNAKU POKUTY – SŁUŻBY DLA POKOJU
OFERUJE WOLONTARIAT W ANGLII I W NIEMCZECH DLA POLAKÓW.
WIĘCEJ INFORMACJI: HTTPS://WWW.ASF-EV.DE/PL/ZOSTAN-WOLONTARIUSZEM/JAK-ZOSTAC-WOLONTARIUSZEM.HTML

Wizyta w Miejscu Pamięci Majdanek
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Centrum Żydowskie

MOST DO HISTORII

W

Tegoroczni
uczestnicy
spędzili prawie tydzień
w Oświęcimiu, gdzie nie
tylko zwiedzili teren byłego obozu Auschwitz oraz
uczestniczyli w zajęciach
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, ale poznawali także żydowską
historię Oświęcimia w naszym Centrum, Muzeum
Zamek oraz współczesne
życie miasta. Ponadto
w programie wizyty znalazło się także spotkanie
z siostrą Mary O’Sullivan z Centrum Dialogu
i Modlitwy oraz wizyta
na wystawie Klisze Pamięci Mariana Kołodzieja
w Harmężach.
Jak co roku częścią programu
były
wyjazdy
studyjne do Krakowa,
Warszawy i Łodzi, miast
o
wielkim
znaczeniu
w historii Żydów w Polsce
oraz miejscowości Polski
południowo-wschodniej:
Kielc, Chmielnika, Działoszyc, Szydłowa, Tarnowa i Bobowej, gdzie wciąż
istnieją ślady żydowskiej
obecności,
zachowane
w różnym stanie. W Krakowie, szczególnym wydarzeniem w programie

było spotkanie z panią
Mirosławą Gruszczyńską,
którą izraelski instytut
Yad Vashem odznaczył
medalem Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata
za uratowanie żydowskiej dziewczynki z getta
krakowskiego. W Warszawie uczestnicy wysłuchali świadectwa mjr. dr.
Andrzeja Wiczyńskiego,
warszawskiego powstańca.
Obydwa
osobiste
spotkania ze świadkami
historii wywarły na gościach ogromne wrażenie.
Miejsca na drugie spotkanie użyczyło Muzeum Powstania Warszawskiego.
Aby dobrze zrozumieć
kontekst żydowskiej przeszłości w Polsce, odwiedzaliśmy również miejsca
związane z ogólną historią naszego kraju: Stare Miasto w Warszawie
oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego, a także
krakowską starówkę oraz
Muzeum Historii Miasta
Krakowa oddział Ulica
Pomorska.
Studenci odwiedzili ponadto Bielsko-Białą, gdzie
spotkali się z przewodniczącą miejscowej gminy
żydowskiej Dorotą Wie-

Fot. Maciek Zabierowski

drugim programie Most do historii wzięli udział doktoranci z USA i Kanady, zainteresowani
historią polskich Żydów oraz Holokaustem. Po raz 15. organizujemy wyjątkowy pobyt
zagranicznych naukowców, który prezentuje historię Żydów w szerokim kontekście historii
naszego kraju i wzajemnych kontaktów obu społeczności. Od początku istnienia Centrum Żydowskiego
ponad 150 młodych studentów i studentek z Ameryki Północnej, Azji i Europy, odwiedziło Polskę
i Oświęcim, poznając autentyczne miejsca historyczne i pogłębiając swoje zrozumienie przeszłości
i współczesności żydowskiej w naszym kraju.

Uczestnicy programu Most do historii podczas spotkania z panią Mirosławą Gruszczyńską w Krakowie

wiórą, oraz Będzin, wraz
z zachowanym przez grupę młodych aktywistów
byłym domem modlitwy
Nuhima Cukermana.
Zakończeniem
programu był spacer po Tatrach
oraz wizyta w Czerwo-

nym Klasztorze na Słowacji. Jak podkreślili zgodnie goście, uczestnictwo
w programie zmieniło
ich sposób postrzegania
Polski jako miejsca związanego nie tylko z historią Zagłady, ale także

życia i wielowiekowej
obecności Żydów, ludzi
o których pamięć wciąż
istnieje, choć nie zawsze
uświadomiona.
Maciek Zabierowski

AMERYKAŃSCY ŻOŁNIERZE I DOKTORANCI
W OŚWIĘCIMIU

W

okresie wakacyjnym Oświęcim odwiedzają amerykańscy studenci wojskowi i cywilni, którzy
uczestniczą w programach studyjnych Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. W czerwcu gośćmi
w Oświęcimiu było trzynastu kadetów i kadetek Akademii West Point, Marynarki Wojennej, Sił
Powietrznych oraz Straży Przybrzeżnej USA, biorących udział w projekcie American Services Academies
Program, którego celem jest pogłębione studium historii Holokaustu i zagadnień etycznych związanych
z zapobieganiem ludobójstwom.
Przylot do Polski poprzedził
intensywny kurs przygotowawczy w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz
Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku,
gdzie uczestnicy spotkali się
z osobami ocalonymi z Zagłady i wysłuchali ich relacji oraz
dyskutowali o wyzwaniach
etycznych związanych z karierą oficerską w armii.

Pierwszym polskim miastem
na trasie programu była stolica Polski, gdzie kadeci zwiedzili Stare Miasto oraz teren
byłego getta warszawskiego.
Obok odwiedzenia Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin, uczestnicy poznali także
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Szczególnym
punktem programu było
spotkanie z kombatantem
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powstańczego zrywu mjr. dr.
Andrzejem Wiczyńskim.
W drugiej kolejności przyszli
oficerowie zwiedzili Kraków,
który urzekł ich renesansowym Starym Miastem oraz
Zamkiem Wawelskim. W kolejnych dniach goście z USA
zwiedzili również dawną żydowską dzielnicę Kazimierz
oraz teren byłego getta krakowskiego.
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W Krakowie studenci spotkali się także z panią Mirosławą
Gruszczyńską, odznaczoną tytułem Sprawiedliwego wśród
Narodów świata za uratowanie wspólnie z matką i siostrą
żydowskiej dziewczynki podczas wojny.
W ostatniej części programu Amerykanie zjawili się
w Oświęcimiu i Centrum Żydowskim, gdzie poznali hi-
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storię miejscowej społeczności
żydowskiej i jej wkład w rozwój miasta. Wielkie wrażenie
wywarło na uczestnikach
zwiedzanie
Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na zakończenie pobytu
goście zwiedzili XIX wieczny
pałac w Pszczynie oraz odbyli
wycieczkę w Beskidy.
Maciek Zabierowski
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Centrum Dialogu i Modlitwy

UCZESTNICY ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY
W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY

D

Fot. CDiM

Fot. CDiM

wa ostatnie tygodnie lipca upłynęły w Polsce pod znakiem Światowych Dni Młodzieży. Ulice
naszego miasta stały się bardziej ruchliwe za sprawą pielgrzymów, a czerwone, niebieskie i żółte
plecaki z logo Światowych Dni Młodzieży były znakiem rozpoznawczym uczestników spotkania
z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wielu z nich miało ze sobą flagi krajów, z których przyjechali.

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w CDiM

Pierwszy tydzień młodzi
pielgrzymi spędzili w diecezjach w różnych regionach
Polski bądź w zorganizowanych uprzednio programach
obejmujących, poznanie historii naszego kraju, w tym
m.in. wizytę w miejscach pamięci, takich jak Auschwitz-Birkenau czy Majdanek,
oraz podróże śladami Jana
Pawła II.
Przez ponad dwa tygodnie
nasze Centrum było miejscem gościnności dla tych
grup. Z daleka widoczne
kolorowe namioty i kampery świadczyły o obecności
młodzieży, która przybywała tutaj z rożnych zakątków
świata, jako członkowie
wspólnot parafialnych, organizacji i ruchów młodzieżowych. Towarzyszyli im
w tej podróży księża i biskupi. Przybywający pielgrzymi przemierzali czasem
tysiące kilometrów różnymi środkami transportu:
autokarami, samolotami do
pobliskich lotnisk czy na rowerach, jak np. 12-osobowa
grupa katolików z Holandii.
Podróż na ŚDM rozpoczęli w Amsterdamie 10 lipca,
a do Oświęcimia przybyli po
prawie dwóch tygodniach,
pokonując trasę 1500 km.
Trudno jest streścić w krótkim artykule atmosferę tych
dni i napisać o różnorodności grup, ich tęsknotach
i wyzwaniach, z którymi
tutaj przyjechali. Młodzieńczy entuzjazm, uśmiech,
śpiew, modlitwa, ale także
nadzieja i pragnienie życia
w świecie bez przemocy,
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terroryzmu i konfliktów wojennych z pewnością były
wspólnym mianownikiem
tych dni. Ich organizatorzy
dołożyli wszelkich starań
i włożyli ogromny trud
w zorganizowanie podróży
na ŚDM do Krakowa, która
obejmowała również przygotowanie i wizytę w Miejscu Pamięci. Erwan Rozier,
jezuicki kleryk z diecezji Rouen, przyjechał w kwietniu
do Oświęcimia, aby zebrać
własne doświadczenia i zaplanować wizytę w Auschwitz dla Eucharystycznego
Ruchu Młodzieży z Francji.
Chciał, aby duchowy wymiar tego miejsca był dla
młodych ludzi częścią przygotowań i pobytu w Polsce.
Po wizycie w Auschwitz
opowiadali oni o swoich doświadczeniach i nadziejach:
– Kiedy przyjechałam do
Polski, w moim rodzinnym
mieście, Nicei, miał miejsce
atak terrorystyczny, który
spowodował nie tylko mój
smutek, ale całej mojej rodziny i przyjaciół. Nie chcę
i nie pozwolę na zniszczenie
mojej wiary przez ludzi, którzy tego dokonali – mówiła
jedna z uczestniczek ŚDM.
– To właśnie liczba podobnie myślących młodych katolików, wspólna modlitwa
i wiara pomogą mi uporać
się z tymi wydarzeniami.
Przyjechaliśmy na ŚDM ponieważ duża ilość katolików
tworzy niewiarygodne poczucie wspólnoty, w której
chcemy się modlić, chcemy
pokazać, że wiara katolicka
jest nie tylko dla starszych
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ludzi, lecz jest również żywa
w nas, młodych ludziach –
dodała.
Ks. Paweł Bernacki z diecezji Szczecińsko Kamieńskiej, który obecnie studiuje
i pracuje w Paryżu, zorganizował we współpracy ze
Wspólnotą Szwajcarską Eucharistein oraz innymi osobami świeckimi 200-osobową grupę młodzieży
w wieku 17-25 lat na ŚDM
do Krakowa. – Różne narodowości są z nami, podkreślał – ludzie z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Polski, USA,
Tybetu, Iraku, Ameryki Południowej, nawet z Afryki,
tak więc stanowimy bardzo
wymieszaną grupę, ale dzięki temu jesteśmy szczęśliwi
razem, ponieważ każdy
uczy się od drugiego i każdy wnosi coś dobrego i pięknego w swoim rodzaju. Jest
z nami również czworo księży per Nicola Buttet, założyciel Wspólnoty, ks. Ive, który go wspomaga, ks. John
z Tybetu, z kościoła prześladowanego.
Grupa spędziła w CDiM
dwa dni, w trakcie których
odwiedziła Auschwitz-Birkenau, uczestniczyła w spotkaniu z ks. dr Manfredem
Deselaersem oraz w celebrowanej przez o. Nicola Buttet
Mszy Św. w pobliskim Karmelu. – Dla nas jest to bardzo ważne, aby przyjechać
do tego miejsca, by wziąć
odpowiedzialność za teraźniejszość – powiedziała studentka ze Szwajcarii. – Nie
jesteśmy w stanie powiedzieć, że nigdy nie popeł-
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nimy tych samych błędów.
Wciąż zabijamy ludzi, nie
z broni, lecz słowami. Zaczyna się, od tego, co teraz
robimy. Czasami mówimy
źle o ludziach i dużo narzekamy lub po prostu ich lekceważymy. Ważne jest, aby
pomyśleć, co zrobiłam źle?
Pokój zaczyna się od serca,
naszej rodziny i przyjaciół.
Bez tej podstawy nie można
powiedzieć, że chce się ocalić świat. Najpierw potrzebny jest pokój we własnym
wnętrzu, zanim zechcesz go
dla całego świata – dodała.
Gościliśmy również grupy
z USA – Rycerzy Kolumba
i Siostry Życia, którzy podczas ŚDM byli gospodarzami anglojęzycznych miejsc
katechez, Ruch Szensztacki
– międzynarodowy ruch katolicki, którego założycielem
był były więzień Dachau –
Joseph Kentenich. Naszymi
gośćmi była także młodzież
m.in. z Brazylii, Portugalii,
a nawet z Kuby, na wyjazd
której po raz pierwszy zgodziły się władze tego państwa. Zawitało do nas także
wiele grup z Australii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Holandii i Francji.
Aby pomóc w zbliżeniu
się do tematu Auschwitz,
Centrum Dialogu i Modlitwy, utworzyło specjalną
stronę internetową http://
sdm2016.cdim.pl/index.
php/pl/ dla pielgrzymów
ŚDM, na której opublikowane zostały w kilkunastu językach materiały
przeznaczone do merytorycznego
przygotowania
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wizyty w Miejscu Pamięci
Auschwitz-Birkenau.
Z myślą o tak dużej liczbie
pielgrzymów w ogrodzie
Centrum została postawiona polowa kaplica, gdzie
codziennie kilka grup, liczących często nawet 200 osób
uczestniczyło w Eucharystii
lub modlitwie. Po wizycie
w Auschwitz grupy zgłaszały się na spotkania, wspólną
refleksję czy rozważania na
temat doświadczeń z dialogiem, które prowadził ks. dr
Manfred Deselaers. W trakcie tych spotkań często pojawiały się pytania, co możemy
dzisiaj z tą pamięcią zrobić?
Trzeba rozumieć, że różne
grupy mają różne perspektywy. Po spotkaniu z młodzieżą z Austrii zgłosiła się jedna
z uczestniczek, pochodząca
z Syrii: – Widziałam śmierć –
powiedziała do księdza Deselaersa – co mogę zrobić na
rzecz pojednania? – Stworzyć
miejsce, w którym wszyscy
mogą się razem spotkać, jest
bardzo trudno. Trzeba mimo
wszystko starać się kochać,
nie tracić człowieczeństwa
– to symbolizuje Św. Maksymilian, a resztę zostawić
Bogu – odpowiedział ksiądz
Manfred.
Wizyta w byłym obozie
Auschwitz-Birkenau
była
ważnym i dobrym doświadczeniem dla pielgrzymów
przybywających na spotkanie z Franciszkiem i ŚDM.
Wielu jej uczestników zadeklarowało ponowną chęć
przyjazdu do Miejsca Pamięci.
Beata Sereś
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30 LIPCA POŻEGNALIŚMY
TERESĘ ŚWIEBOCKĄ

Fot. PMA-B

yła wybitnym muzeologiem, autorką licznych wystaw i publikacji, wieloletnią wicedyrektor Państwowego
B
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, członkinią licznych gremiów międzynarodowych w zakresie
kultury upamiętniania i polityki historycznej. Była wspaniałą Koleżanką i dobrym Człowiekiem.
czyła także w 1975 r. podyplomowe Studium Muzeologiczne. Absolwentka
Postgraduate Jewish Studies w Yarton w Wielkiej
Brytanii w ramach projektu Tempus (1993 r.). Od
września 1967 r. pracowała
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, początkowo
zatrudniona
w dziale naukowym, później w wydawnictwie. Od
2006 r. do 2009 r. pełniła funkcję wicedyrektora
Muzeum. Była członkiem
śp. Teresa Świebocka
zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady
Absolwentka historii na Auschwitz-Birkenau oraz
Uniwersytecie
Jagielloń- członkiem polskiej deleskim w Krakowie, ukoń- gacji w International Task

Force on Holocaust Educa- łych wystaw na terenie
tion, Commemoration and Muzeum, w tym ekspozycji
Reserarch.
Walka i martyrologia narodu
polskiego w latach 1939-1945
Autorka lub współautor- (otwartej w 1986 r.), proka scenariuszy i komisarz jektu systemu informacji
kilku czasowych wystaw i objaśnień, a także miejsc
historycznych
prezento- upamiętnienia na terenie
wanych za granicą, m.in. byłego obozu Auschwitznajwiększej muzealnej eks- -Birkenau, wystawy w najpozycji Auschwitz − Zbrod- większym
poobozowym
nia przeciwko Ludzkości budynku w Birkenau tzw.
(prezentowanej w siedzibie Saunie (2001 r.) oraz proONZ w Nowym Jorku). jektu upamiętnienia tzw.
Podobne wystawy opra- Altejudenrampe, znajdującowała także dla Ośrodka cej się poza terenem byłego
Kultury Polskiej w Pradze obozu (2004 r.).
(1973 r.) oraz Towarzy- Autorka wielu artykułów,
stwa Żydów i Chrześci- współautorka i edytor
jan w Londynie (1983 r.). kilkunastu pozycji książWspółautorka kilku sta- kowych i albumów, m.in.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

monografii Auschwitz – nazistowski obóz śmierci, albumów Auschwitz – History
in Photographs, Auschwitz
– Residence of Death, wspomnień więźniów, redaktor naczelna „Zeszytów
Oświęcimskich”. Odznaczona m.in. Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci (1997),
Złotym Krzyżem Zasługi
(1997) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (2002).
Będziemy Ją mieć w naszej
pamięci.
Paweł Sawicki

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2016

• 6-14 sierpnia
53. Tydzień Kultury Beskidzkiej
W dniach od 6 do 14 sierpnia 2016 r. na pięciu głównych estradach – w Wiśle,
Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu – odbywać się będą
koncerty w ramach 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej objętego honorowym
patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Marszałka Województwa
Śląskiego.
53. Tydzień Kultury Beskidzkiej został zainaugurowany w Oświęcimiu 5 sierpnia
plenerowym koncertem na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury
– w folkowych klimatach – zespołu Maja Sikorowska & Sokół Orkestar. 13 sierpnia
o godzinie 17.00 na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie
się koncert gościa TKB – zespołu Lup Orkiestra.
Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko święto folkloru i sztuki ludowej, ale przede
wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości. Impreza jest doskonałą okazją
do kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również do zapoznania się z różnorodną
i niejednokrotnie orientalną kulturą innych państw i narodów. To najstarsza,
największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna wpisana
w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod
patronatem C.I.O.F.F. – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej.
W ramach 53. TKB, oprócz prezentacji na pięciu głównych estradach, odbywają się
licznekoncertyicykliczneimprezywinnychmiejscowościach:22.FestynIstebniański
w Istebnej, 47. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, 27. Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne w Żywcu, 69. Gorolski Święto w Jabłonkowie, 38.
Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach. Do imprez towarzyszących należą również
korowody zespołów oraz kiermasze i wystawy.
Koncerty w Oświęcimiu będą się odbywały tradycyjnie na estradzie obok
Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Więcej na stronie www.ock.org.pl

prawdopodobnie w 1272 r., kiedy to książę opolski Władysław nadał mu
prawa miejskie na wzór dolnośląskiego Lwówka. Natomiast 3 września
1291 r. książę cieszyński i pan na Oświęcimiu – Mieszko potwierdził miastu
Oświęcim posiadane prawa miejskie rozszerzone o dodatkowo nowy
przywilej sądowniczy, który dotychczasową ławę miejską (sąd miejski)
podniósł do rangi sądu drugiej instancji.
3 i 4 września na terenie Stadionu MOSiR przy ulicy Legionów 15 odbędą
się koncerty.
3 września:
godz. 16.00 Power Play
godz. 17.30 Manchester
godz. 19.10 Lipali
godz. 20.30 Prezentacja drużyny hokejowej UNIA OŚWIĘCIM
godz. 21.00 Sylwia Grzeszczak
godz. 22.40 Małgorzata Ostrowska

• 29 sierpnia
Pożegnanie wakacji
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci na Pożegnanie wakacji. W programie
m.in.: dmuchańce, animacje dla dzieci, interaktywny program w wykonaniu duetu
Bim Bam Bom.
Godz. 15.00 – 19.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 2-9 września
Boska Florence
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na seanse filmu Boska Florence
w reżyserii Stephena Frearsa. W rolach głównych: Meryl Streep, Hugh
Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson i inni.
Florence Foster Jenkins kochała muzykę ponad życie. Niestety bez
wzajemności. Natura obdarzyła ją słuchem i głosem, które doprowadziłyby
do rozpaczy niemal każdego. Florence jednak pragnęła śpiewem podbić
świat i w pewnym sensie jej się to udało. Jako dziedziczka sporej fortuny
i narzeczona St Clair Bayfielda – brytyjskiego aktora arystokraty posiadała
atuty, przy których jej brak talentu wydawał się nieistotną przeszkodą.
Dzięki heroicznym staraniom ukochanego udawało się jej występować
na Broadwayu i nagrywać płyty, a przede wszystkim wciąż wierzyć
w swój dar. Jednak gdy zapragnęła ukoronować swój tryumf koncertem
w słynnym Carnegie Hall nawet Bayfield wpadł w panikę. Ale czegóż nie
robi się dla ukochanej.
Bilety: 15 zł (normalny), 13 zł (ulgowy). Więcej informacji dostępnych na
www.ock.org.pl.
Oświęcimskie Centrum Kultury

4 września:
godz. 14.30 Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop – animacje dla
dzieci
godz. 14.30 Dziki Squad
godz. 15.45 Siostry Wajs i Stonoga – piosenki dla dzieci
godz. 17.00 Krzywa Alternatywa
godz. 18.30 Krzysztof Krawczyk
godz. 20.15 Bednarek
Na zakończenie przewidziano pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy!
Organizatorami imprez w ramach Święta Miasta Oświęcim 2016 są:
Oświęcimskie Centrum Kultury (4 września) i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji (3 września).

• 2-4 września
Święto Miasta Oświęcim
Święto Miasta Oświęcim to święto grodu i jego mieszkańców. Okazja do
przypomnienia zarówno bogatej historii i tradycji miasta, jak i do wspólnej wspaniałej
zabawy. Z okazji Święta Miasta Oświęcim 2 września 2016 r. w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta, a 3 i 4 września 2016
r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą się odbywały koncerty.
3 września to Dzień Miasta, dzień ustanowiony uchwałą Rady Miasta na pamiątkę
daty 3 września 1291 r. – jednej z pierwszych dat związanych z Oświęcimiem już jako
miastem. Oświęcim wpisał się na karty historii jako gród kasztelański wyrosły na ziemi
krakowskiej około 1179 r. W pełnym tego słowa znaczeniu Oświęcim stał się miastem
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Fot. APMA-B

Fot. APMA-B

razem przedstawiamy miejsca pamięci dotyczące ofiar Auschwitz i pozostałości poobozowe znajdujące
Tym
się w Rajsku k. Oświęcimia.

Tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu do budynku cieplarni

Rajsko

przy uprawie pobliskich
pól i innych robót doprowadzano też codziennie
komanda więźniów i więźniarek z obozów Auschwitz
I (Stammlager) i Auschwitz
II-Birkenau. Jedną z więźniarek podobozu Raisko
była Wanda Jakubowska,
wkrótce po wojnie współautorka i reżyserka pionierskiego filmu fabularnego
dotyczącego
Auschwitz
o walorach dokumentalnych pt. Ostatni etap.
W piętrowym domu wysiedlonej rodziny Kamińskich
oraz w kilku pobliskich,
przedwojennych i nowo
wzniesionych budynkach,
ulokowano Instytut Higieny SS, który zajmował się
głównie
wykonywaniem
badań higieniczno-bakteriologicznych dla oddziałów SS, Wehrmachtu, policji oraz kompleksu obozów

Fot. domena publiczna

Najbardziej okazałym miejscem pamięci w podoświęcimskim Rajsku jest pomnik
ku czci żołnierzy polskich
poległych tu licznie w trakcie wojny obronnej Polski
na początku września 1939
r., znajdujący się przy ul.
Pszczyńskiej,
przebiegającej przez tę miejscowość
z północy na południe.
Bitwa w Rajsku była swoistym „preludium” znamiennych zmian, które
przyniosła tej miejscowości
okupacja niemiecka.
Wiosną 1941 r., analogicznie do pobliskich wsi, okupanci niemieccy wysiedlili
niemal całą miejscową ludność i większość wiejskiej
zabudowy zburzyli. Cały
teren włączono do „strefy
interesów” obozu Auschwitz
(Lagerinteressenge-

biet). Utworzono tu duże
gospodarstwo ogrodnicze
(Gärtnerei Raisko), a przy
nim po pewnym czasie
podobóz Auschwitz, w którym przebywało przeciętnie 300 więźniarek. Część
z nich, m.in. wiele kobiet
z wyższym wykształceniem
biologicznym, chemicznym
i agronomicznym, zatrudniano przy doświadczalnej
uprawie azjatyckiej rośliny
o nazwie kok sagis, zawierającej w korzeniu substancję kauczukową. (Uprawę
tę zapoczątkowano na terenie u zbiegu współczesnych
ulic: Pszczyńskiej i Przesmyk). Chodziło o wyhodowanie odmiany kok sagisu
z możliwie jak największą
zawartością kauczuku, ponieważ niemiecki przemysł
wojenny odczuwał dotkliwie deficyt tego surowca.
Do pracy w ogrodnictwie,

Budynek cieplarni

„Marsz śmierci” więźniarek do obozu Dachau
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Auschwitz. W placówce
tej zatrudniano ok. 120
więźniów, m. in. biologów,
bakteriologów, chemików,
histologów i anatomopatologów. Byli wśród nich
deportowani ze Lwowa
pracownicy naukowi Instytutu Weigla. W jednym
z pomieszczeń Instytutu
sporządzano i przechowywano w dużych naczyniach
szklanych preparaty z głów
dzieci romskich, w ramach
zbrodniczych eksperymentów
przeprowadzanych
w obozie przez lekarza SS
Josefa Mengelego.
Poza wymienionymi placówkami obozowymi funkcjonowała też w Rajsku,
nad Sołą, duża żwirownia.
Spośród obiektów obozowej
infrastruktury utworzonej przez SS
w Rajsku, w szczególności
zabudowań wzniesionych
podczas wojny, w całości,
w niemal nienaruszonym
stanie, zachował się jedynie kompleks szklarni wraz
z cieplarnią, w końcu ul.
Ogrody. Najprawdopodobniej na początku ostatniego
dziesięciolecia XX wieku
umieszczono przy wejściu
do budynku cieplarni tablicę pamiątkową z tekstem
w brzmieniu: „W latach
1941-1945 teren ogrodnictwa w Rajsku był miejscem
niewolniczej pracy więźniów i więźniarek obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu”.
W 1994 r. w północno-zachodniej części Rajska została utworzona „Wioska
dziecięca im. Janusza Korczaka” jako wyraz przeciwieństwa dla zła, którego
symbolami stały się nazwy
Holokaust i Auschwitz.
Projekt wioski opracowali
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wspólnie architekci różnej
narodowości. Będąc domem dla kilkudziesięciu
osieroconych i opuszczonych dzieci, funkcjonuje
pod auspicjami Fundacji
„Bliżej człowieka” i organizacji międzynarodowej
„SOS Wioski Dziecięce”,
dzięki wsparciu finansowemu licznych darczyńców,
m.in. z Niemiec i Polski.
Wspomniana ul. Pszczyńska odegrała w styczniu 1945 r. rolę jednego
z początkowych odcinków
„marszu śmierci” więźniarek i więźniów Auschwitz
trasą wiodącą do Wodzisławia Śląskiego. Co najmniej
kilkanaście zwłok kobiet
i mężczyzn zastrzelonych
w Rajsku podczas tego
przemarszu
pochowano
w przedstawionej w numerze 85 „Osi” zbiorowej
mogile ostatnich ofiar istnienia obozu znajdującej
się w Oświęcimiu – Zasolu, u zbiegu ul. Więźniów
Oświęcimia i Obozowej.
dr Andrzej Strzelecki
(Więcej informacji na temat
przedstawionych tu miejsc
i wydarzeń patrz m.in.: monografia podobozu Raisko autorstwa Anny Zięby w „Zeszytach Oświęcimskich” nr 9;
Mieczysław Kieta, „Instytut
Higieny SS i Policji w Oświęcimiu”, „Przegląd Lekarski-Oświęcim”, Kraków 1980 nr
1, s. 172-176; http://www.
blizejczlowieka.org.pl/aktualnosci/relacja-z-20-lecia, na
temat Wioski dziecięcej; Piotr
M.A. Cywiński, Jacek Lachendro, Piotr Setkiewicz, „Auschwitz od A do Z. Ilustrowana
historia obozu”, Oświęcim
2013).
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FOTOREPORTAŻ
Papież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego, odwiedził 29 lipca br. były niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego wizyta odbyła się
w atmosferze modlitewnej ciszy i skupienia. Papież spotkał się m.in. z byłymi więźniami obozu, a także
-z Polakami odznaczonymi tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, którzy w czasie wojny bezinteresownie udzielali pomocy Żydom, ratując ich od Zagłady. Poniżej publikujemy fotografie autorstwa
Tomasza Pielesza, Jarosława Praszkiewicza i Pawła Sawickiego ilustrujące to wydarzenie.
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