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Kontynuując cykl malar-
skich pocztówek, dzisiaj 
w załączeniu do felietonu 
reprodukcja obrazu Pio-
tra Stachniewicza pt. Hal-
ka z widokówki wydanej 
przez Salon Malarzy Pol-
skich w Krakowie w 1930 r. 

Krótka notka biograficzna 
o autorze: Piotr Stachnie-
wicz (1858-1938) – malarz, 
autor cyklu obrazów Le-
genda o Matce Boskiej, scen 
rodzajowych, portretów, 
ilustracji do Quo Vadis 
Henryka Sienkiewicza, 

portretów młodych kobiet 
w strojach regionalnych: 
Jadzia-Łowiczanka, Zośka 
w stroju krakowskim, Halka 
w stroju góralskim.
Wspomniane widokówki 
z lat 30. minionego wieku 
były częścią zbiorów Kół-

Do Archiwum Miejsca Pamięci trafiła niezwykle obszerna ko-
lekcja dokumentów, związanych z obozem Auschwitz i histo-
rią II wojny światowej, m.in. gett i innych obozów koncentracyj-
nych, stworzona przez ocalałego z Holokaustu – Władysława 
Ratha i przekazana do Muzeum przez jego rodzinę. Cały zbiór 
liczy 1893 dokumenty oraz 29 fotografii. Więcej na ten temat 
wewnątrz numeru.

Kazimierz Piechowski, były więzień Auschwitz, który 75 lat 
temu wraz z trzema współwięźniami zorganizował jedną  
z najbardziej brawurowych ucieczek z niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i zagłady, był 31 maja gościem 
specjalnym sesji edukacyjnej Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, którą podsumowujemy 
na stronie 7.

Piszemy również o pierwszym posiedzeniu nowej kadencji 
Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, której 
przewodniczącą została Krystyna Oleksy. Wśród głównych 
tematów omawianych przez członków Rady były m.in.: wy-
zwania edukacyjne związane z rekordową frekwencją, a tak-
że tworzeniem nowej siedziby Międzynarodowego Centrum 

Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także plany inwestycyj-
ne związane z budową nowego Centrum Obsługi Odwiedza-
jących.

Obecnie dużo się mówi o tym, co nas w Europie dzieli. Uczest-
niczki i uczestnicy seminarium RYLA (Rotary Youth Leadership 
Award – pol. Nagroda Rotary dla Liderów Młodzieżowych) pt. 
Stawiać molo – budować mosty spotkali się w dniach 10-14 maja we 
Frankfurcie nad Odrą, by dyskutować o tym, co jednak nas w Eu-
ropie łączy i jak powinna się rozwijać wspólnota europejska w ob-
liczu obecnych wyzwań. Więcej na stronach MDSM.

10 kwietnia w Café Bergson odbyło się spotkanie autorskie z Anną 
Pamułą, autorką książki Polacos, Chajka płynie do Kostaryki. Po spo-
tkaniu autorka udzieliła wywiadu Marii Jakubiec z Radia Oświę-
cim, który publikujemy na łamach „Osi”. Natomiast na stronach 
Centrum Dialogu i Modlitwy podsumowujemy konferencję Eku-
menizm Męczenników zorganizowaną z okazji jubileuszu 500-lecia 
Reformacji oraz wernisażu wystawy „Here I stand” Marcin Luter, 
Reformacja i jej następstwa.
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Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org

Reprodukcja obrazu Piotra Stachniewicza pt. Halka z widokówki wydanej przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie w 1930 r.

ka Literackiego uczniów 
gimnazjum w Hrubieszo-
wie, co udokumentowano 
na ich odwrocie stosowną 
pieczęcią. 

Andrzej Winogrodzki
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

14 CZERWCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW 

KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY

14 czerwca 2017 r. obchodzić będziemy 77. rocznicę pierwszego transportu Polaków do utworzonego na tere-
nach okupowanej Polski wcielonych do Trzeciej Rzeszy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz. Dzień tej rocznicy decyzją Sejmu RP jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich 

Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

14 czerwca 1940 r. Niem-
cy skierowali z więzie-
nia w Tarnowie do obo-
zu Auschwitz grupę 728 
Polaków. Wśród nich 
byli żołnierze kampanii 
wrześniowej, członkowie 
podziemnych organiza-
cji niepodległościowych, 
gimnazjaliści i studenci, 
a także niewielka grupa 

polskich Żydów. Data ta 
uznawana jest za począ-
tek funkcjonowania obo-
zu. Otrzymali oni numery 
od 31 do 758. Umieszczo-
no ich na okres kwa-
rantanny w budynkach 
dawnego Polskiego Mo-
nopolu Tytoniowego, nie-
opodal terenu dzisiejsze-
go Państwowego Muzeum  

Auschwitz-Birkenau (dziś 
znajduje się tam Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. rtm. Witolda Pi-
leckiego). 

Dodatkowo przed głów-
nym wejściem do Muzeum 
udostępniona zostanie 
wystawa plenerowa zaty-
tułowana Od 14.VI znaj-

duję się w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz..., która 
zaprezentuje pozyskaną 
przez Miejsce Pamięci ko-
lekcję listów obozowych 
więźnia pierwszego trans-
portu Tadeusza Korczow-
skiego (nr obozowy 373).
Obchody rocznicowe od-
będą się także 13 czerwca 
2017 r. w Tarnowie o godz. 

10.00 przy Pomniku Pa-
mięci I Transportu Więź-
niów do KL Auschwitz.

Paweł Sawicki

Program obchodów 14 czerwca w Oświęcimiu i Harmę-
żach:

11.00 – oddanie hołdu i zapalenie zniczy przy Ścianie 
Śmierci na dziedzińcu Bloku 11 na terenie byłego obozu 
Auschwitz I

11.30 – złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą 
przybycie pierwszego transportu do Auschwitz w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pi-
leckiego

12.00 – główne obchody rocznicowe na terenie byłego La-
gerhausu

13.30 – Msza Święta w Centrum św. Maksymiliana 
w Harmężach (Klasztor Franciszkanów). Przewodniczył 
jej będzie JE ks. Bp Roman Pindel, ordynariusz Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej

14.30 – zwiedzanie wystawy Klisze Pamięci. Labirynty au-
torstwa byłego więźnia Auschwitz nr 432 Mariana Ko-
łodzieja połączone z odczytaniem nazwisk więźniów 
pierwszego transportu
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Organizatorem obchodów jest Państwowe Muzeum  
Auschwitz-Birkenau oraz:
• Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
• Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
• Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
• Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau
• Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim
• Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
• Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka
• Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
• Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszka-
nów)

• Stowarzyszenie Auschwitz Memento
• Stowarzyszenie Romów w Polsce
• Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem

Samorządy:
• Gmina Oświęcim
• Miasto Oświęcim
• Miasto Tarnów
• Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
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Budynek należący przed II wojną światową do Polskiego Monopolu Tytoniowego, 
w którym umieszczono pierwszych więźniów KL Auschwitz. Fotografia wykonana w 1959 r. 

Tarnów, ulica Wałowa, przy skrzyżowaniu z ulicą Pocztową. 
Kolumna więźniów zmierza do Placu Jana Sobieskiego i ulicy Krakowskiej
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WYJĄTKOWA KOLEKCJA DOKUMENTÓW 
ZEBRANYCH PRZEZ WŁADYSŁAWA RATHA 

TRAFIŁA DO MIEJSCA PAMIĘCI

Do Archiwum Miejsca Pamięci trafiła niezwykle obszerna kolekcja dokumentów związanych z obozem 
Auschwitz i historią II wojny światowej, m.in. gett i innych obozów koncentracyjnych, stworzona przez 
ocalałego z Holokaustu Władysława Ratha i przekazana do Muzeum przez jego rodzinę. Cały zbiór liczy 

1893 dokumenty oraz 29 fotografii.

Większość dokumentów 
dotyczy zagłady i prześla-
dowań ludności żydowskiej 
w Trzeciej Rzeszy oraz na te-
renach okupowanych przez 
niemieckich nazistów, losów 
osób deportowanych do 
obozów koncentracyjnych 
(w tym do KL Auschwitz), 
a także przetrzymywanych 
w gettach. W kolekcji tej 
znajdują się także doku-
menty dotyczące więźniów 
przebywających w czasie II 
wojny światowej w obozach 
pracy przymusowej, obo-
zach internowania, a także 
jeńców wojennych osadzo-
nych przez Niemców w ofla-
gach i stalagach.
Władysław Rath urodził się 
20 marca 1924 r. Dzieciń-
stwo spędził w Krakowie. 
W chwili wybuchu II wojny 
światowej miał 15 lat. Cała 
jego rodzina została prze-
niesiona do krakowskiego 
getta. Jego ojciec został de-
portowany do Auschwitz, 
gdzie zginął, a matka została 
zamordowana w nieznanym 
miejscu. W czasie pobytu 
w getcie Władysław Rath 
m.in. zmuszony był do zaj-
mowania się psami Amona 
Götha, komendanta obozu 
koncentracyjnego w Płaszo-
wie. Wraz z siostrą Dorotą 
pracował w fabryce Emalia 
Oskara Schindlera.
Oboje uratowali się dzię-
ki wpisaniu na tzw. Listę 
Schindlera, dzięki czemu zo-
stali przeniesieni z Krakowa 
do fabryki w Brünnlitz i do-
czekali wyzwolenia. Dorota 
Rath była jedną z osób, któ-
re po zakończeniu działań 
wojennych przeprowadziły 
Oskara Schindlera do strefy 
amerykańskiej z obawy, iż 
Sowieci mogą go zaareszto-
wać. Po wojnie Władysław 

Rath wrócił do Krakowa, 
a w 1951 r. przeniósł się do 
Wiednia. Zmarł w 1996 r.
– Mój mąż całe życie coś ko-
lekcjonował. Na początku lat 
70. XX w. zaczął zbierać m.in. 
listy i dokumenty związane 
z obozami koncentracyjny-
mi. Jako ktoś, kto przeszedł 
te straszne czasy, widział 
rzeczy, które tak naprawdę 
są niewyobrażalne, rozpo-
czął tworzenie kolekcji skła-
dającej się finalnie z bardzo 
wielu różnych materialnych 
świadectw – powiedziała 
mieszkająca w Wiedniu Ewa 
Rath, wdowa po Władysła-
wie Rath.
– Zawsze uważaliśmy z mę-
żem, że taki zbiór powinien 
trafić do muzeum. Wiem, że 
istnieje wielkie Muzeum Yad 
Vashem w Izraelu, ale uwa-
żam, że ta kolekcja powinna 
powrócić do miejsca, w któ-
rym życie stracił ojciec moje-
go męża i które jest wielkim 
symbolem zbrodni tamtych 
czasów. Auschwitz-Birke-
nau to coś szczególnego 
w dziejach wojny i nazizmu, 
to była maszyna do mordo-
wania ludzi – podkreśliła 
Ewa Rath.
– To największe pozyskanie 
od dekad w dziejach nasze-
go Archiwum. Bardzo cen-
ne dokumenty, ukazujące 
zarówno dzieje obozów, jak 
i gett, z których ludzie ca-
łymi rodzinami trafiali do 
obozów. Niezwykła pasja, 
z którą ocalały z Zagłady 
Władysław Rath zgromadził 
tak niesamowitą kolekcję 
dokumentów, budzi olbrzy-
mi podziw. Zostaną one 
włączone do muzealnego 
Archiwum i pozostaną zgro-
madzone jako kolekcja jego 
właśnie imienia. W ten spo-
sób chcemy zachować nie 
tylko pamięć o niezwykle 
licznych osobach wymie-
nionych w dokumentach, 
ale także o owej olbrzymiej 
pracy dokumentującej dzieje 
konkretnych ludzi i ich ro-
dzin – powiedział dyrektor 
Muzeum Auschwitz dr Piotr 
M. A. Cywiński.
Wśród przykładów kore-
spondencji obozowej jest 
51 listów wysłanych przez 
więźniów niemieckiego na-
zistowskiego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz. To 
m.in. korespondencja obo-
zowa Eryka Pawliczka (nr 

obozowy 1085), który zbiegł 
z obozu 21 kwietnia 1944 r., 
a także list wysłany z Ausch-
witz przez więźnia pierw-
szego transportu Polaków 
do Auschwitz z 14 czerwca 
1940 r. Edwarda Holzchake-
ra (nr obozowy 629).
Szczególne miejsce zajmują 
cztery karty pocztowe wy-
słane z Auschwitz w ramach 
tzw. Briefaktion. Aby uspo-
koić nastroje panujące wśród 
Żydów przebywających 
w mieście-getcie Theresien-
stadt (Terezin) w Protekto-
racie Czech i Moraw, władze 
KL Auschwitz zezwoliły 
więźniom deportowanym 
z Theresienstadt na wysła-
nie kart pocztowych z krót-
ką informacją, iż nadawcy 
przebywają w obozie pracy 
w Birkenau koło Nowego 
Bierunia (Arbeitslager Birke-
nau bei Neu Bierun).
– Karty pocztowe na roz-
kaz władz obozowych były 
antydatowane, co esesmani 
uzasadniali tym, że czas ich 
wysłania opóźni się z uwa-
gi na konieczność poddania 
korespondencji cenzurze. 
W chwili, kiedy owe karty 
pocztowe trafiły do odbior-
ców, ich nadawcy już zgi-
nęli, zgładzeni w komorach 
gazowych w Birkenau. Au-
torami czterech kart są Mina 
Mandler, Klara Fried, Kami-
la Fischer oraz Otton Kohn. 
Dokumenty te stanowią 
bardzo ważne uzupełnienie 

naszych zbiorów archiwal-
nych, ponieważ dotychczas 
mieliśmy jedynie kopie tego 
typu kart pozyskanych dzię-
ki uprzejmości Archiwum 
Miejsca Pamięci w Terezinie 
– powiedział dr Wojciech 
Płosa, kierownik Archiwum 
Muzeum Auschwitz.
W kolekcji Władysława Ra-
tha jest także wiele doku-
mentów mówiących o nie-
zwykle trudnej codzienności 
Żydów w czasie niemieckiej 
okupacji. Niektórzy mieli 
możliwość poinformowania 

o swoim losie rodziny lub 
krewnych mieszkających 
w krajach neutralnych jak 
Szwajcaria czy Liechtenste-
in. Inni, szczególnie Żydzi 
z Niemiec i Austrii, usiłowali 
zdobyć paszporty, aby móc 
wyemigrować. W drugiej 
połowie lat 30. i na począt-
ku lat 40. XX w. liczni Żydzi 
austriaccy i niemieccy znaj-
dowali schronienie w Szan-
ghaju. Było to możliwe, po-
nieważ władze japońskie, 
pod których rządami po-
zostawały wówczas Chiny, 

Ewa Rath

Władysław Rath
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Fragment listu obozowego wysłanego z KL Auschwitz 
przez więźnia Brunona Fronckiewicza
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nie wymagały żadnych do-
kumentów (w tym wiz) od 
uchodźców. Wśród przeka-
zanych materiałów są m.in. 
przykłady kart pocztowych 
wysyłanych z Szanghaju do 
rodzin w Wiedniu przez oso-
by, którym udało się szczę-
śliwie dotrzeć do Azji.
Wiele spośród dokumen-
tów dotyczy getta Litzman-
nstadt oraz miasta-getta 
Teresienstadt. Materiały te, 
a w szczególności korespon-
dencja prowadzona przez 
przebywających tam Ży-
dów, pozwalają uświadomić 
sobie, jak wyglądała rzeczy-
wistość w tych gettach, z któ-
rych liczne transporty de-
portowanych trafiały do KL 
Auschwitz. – Interesującymi 
dokumentami są talony na 
posiłki wydawane w getcie 

łódzkim dla Żydów zatrud-
nionych w miejscowych za-
kładach pracy i warsztatach. 
Znakomitą ilustracją co-
dzienności getta w Terezinie 
mogą być przykłady bank-
notów, jakie wyłącznie na 
potrzeby tego getta władze 
nazistowskie wprowadziły 
tam do obiegu – powiedział 
Wojciech Płosa.
Dokumenty, które trafiły do 
Archiwum Miejsca Pamięci 
Auschwitz, dotyczą przede 
wszystkim ofiar niemieckich 
nazistów. Jednak jest tam 
również książeczka wojsko-
wa urodzonego w Wiedniu 
Amona Götha, organizatora 
i komendanta obozu w Pła-
szowie, który był również 
odpowiedzialny za nadzo-
rowanie akcji likwidacyjnej 
krakowskiego getta. Komen-

dant Göth charakteryzował 
się niezwykłym okrucień-
stwem wobec więźniów. Nie 
tylko poddawał ich torturom 
i kazał rozstrzeliwać. Znane 
są opisy sytuacji, kiedy strze-
lał do więźniów z balkonu 
swojej willi w Płaszowie lub 
z przejeżdżającego samocho-
du.
– W getcie mój mąż był 
świadkiem tego, jak Göth 
strzelał do ludzi. Kazał im 
nosić belki i mój mąż, wów-
czas 16-letni chłopiec, któ-
ry był niższy od dorosłych 
mężczyzn, też te belki nosił. 
Dlatego, że był niższy, pew-
nego razu wystrzelona kula 
przeszła mu po czaszce, nie 
naruszając kości, ale zabija-
jąc osobę idącą przed nim – 
opowiadała Ewa Rath.
Zdaniem dyrektora Piotra 

Cywińskiego fakt przekaza-
nia tak niezwykłego i bez-
precedensowego zbioru hi-
storycznych dokumentów 
może być zachętą dla osób, 
które nadal posiadają takie 
bezcenne świadectwa hi-
storii. – To jest niezmiernie 
ważne z punktu widzenia 
badań nad dziejami Ausch-
witz i Zagłady. Nie możemy 
pozwolić, by archiwalia po-
zostawały nadal rozproszo-
ne, gdyż informacje w nich 
zawarte są często ostatnimi 
informacjami i symboliczny-
mi śladami pozostałymi po 
ofiarach – podkreślił dyrek-
tor Cywiński.
Muzeum cały czas prosi 
o przekazywanie wszelkie-
go rodzaju dokumentów 
i przedmiotów związanych 
z historią i ofiarami KL 

Auschwitz. Każdy obiekt 
może mieć swoje olbrzymie 
znaczenie i powinien odna-
leźć swoje miejsce w zbio-
rach Miejsca Pamięci. Tu 
będą one chronione, konser-
wowane, badane i ekspono-
wane.
W przededniu 72. rocznicy 
wyzwolenia Auschwitz dy-
rektor Muzeum zwrócił się 
także ze specjalnym apelem 
do niemieckiej i austriackiej 
opinii publicznej o przekazy-
wanie dokumentów, zdjęć, 
prywatnych listów, czy ja-
kichkolwiek innych materia-
łów związanych z załogą SS 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz. 

Paweł Sawicki

Awers karty pocztowej wysłanej z obozu familijnego dla Żydów z Terezina 
w KL Auschwitz II-Birkenau przez Ottona

NAGRODA „ŚWIATŁO PAMIĘCI” 
DLA SERGE’A KLARSFELDA

W Izieu, podczas konferencji poświęconej 30. rocznicy procesu szefa lyońskiego Gestapo Klausa Barbie, 
dyrektor Piotr M. A. Cywiński wręczył Serge’owi Klarsfeldowi najwyższą nagrodę Miejsca Pamięci  
Auschwitz-Birkenau – „Światło Pamięci”.

Serge Klarsfeld – historyk, 
adwokat, ur. w 1935 r. w Bu-
kareszcie – jako dziecko prze-
trwał Zagładę we Francji, jego 
ojciec został zamordowany 
w Auschwitz. Po wojnie stał 
się jednym z największych 
filarów pamięci o żydow-
skich ofiarach z Francji. Jako 
wnikliwy badacz stworzył 
i wydał monumentalną listę 
ok. jedenastu tysięcy żydow-
skich dzieci, które zostały 
deportowane do niemieckich 
nazistowskich obozów śmier-
ci. Przez wiele lat tropił mor-
derców, którzy ukrywali się 
w Europie, Afryce lub Ame-
ryce Południowej. Między 
innymi odnalazł gestapowca 
Klausa Barbie i doprowadził 
do jego ekstradycji z Boliwii 
i osądzenia we Francji. Serge 
Klarsfeld jest także autorem 
lub współautorem wielu ksią-
żek, wystaw i wydarzeń edu-

kacyjnych. Jest prezesem Sto-
warzyszenia Synów i Córek 
Francuskich Deportowanych, 
wiceprezesem Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, 
a także członkiem Międzyna-
rodowej Rady Oświęcimskiej 
i Rady Fundacji Auschwitz-
-Birkenau. 
W Izieu, podczas drugiej woj-
ny światowej 44 żydowskich 
dzieci z różnych krajów Eu-
ropy była ukrywana w domu 
kolonijnym prowadzonym 
przez francuskie małżeństwo. 
6 kwietnia 1944 r. Klaus Bar-
bie i podległe mu Gestapo 
odnalazło dzieci, które zosta-
ły następnie deportowane do 
Auschwitz i zamordowane 
tam w komorach gazowych. 
W 1994 r. prezydent Francji 
François Mitterrand w domu, 
w którym żyły dzieci, otwo-
rzył miejsce pamięci i edukacji 
Maison d’Izieu im poświęco-

ne. Od 2011 r. dr Piotr M. A. 
Cywiński jest członkiem za-
rządu Maison d’Izieu.
W konferencji wzięli udział 
specjaliści od edukacji, pamię-
ci i historii Zagłady z Francji 
i wielu innych krajów euro-
pejskich. Uczestniczyła w niej 
również Joanna Kozińska-
-Frybes, Konsul Generalny RP 
w Lyonie. Zapis konferencji 
dostępny jest w Internecie pod 
adresem: www.memoriali-
zieu.eu.
„Światło Pamięci”, nagroda 
Miejsca Pamięci Auschwitz-
-Birkenau, przyznawane jest 
osobom najpełniej zasłużo-
nych dla edukacji o Auschwitz 
i o Zagładzie. Dotychczas na-
grodą tą zostali uhonorowa-
ni: Profesor Władysław Bar-
toszewski, Krystyna Oleksy 
i Avner Shalev. 

Paweł Sawicki Serge Klarsfeld

Rewers karty pocztowej wysłanej z obozu familijnego dla Żydów z Terezina 
w KL Auschwitz II-Birkenau przez Ottona
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

PIERWSZE POSIEDZENIE NOWEJ KADENCJI 
RADY MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyło się 24 maja 2017 r. 
Wśród głównych tematów omawianych przez członków Rady były m.in. wyzwania edukacyjne związane z re-
kordową frekwencją, a także tworzeniem nowej siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 

i Holokauście, a także plany inwestycyjne związane z budową nowego Centrum Obsługi Odwiedzających.

Obrady rozpoczęły się od 
wręczenia nominacji człon-
kom Rady Muzeum kadencji 
2017-2021. W imieniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego prof. Piotra Glińskiego, 
który powołał Radę, wręczył je 
dyrektor Muzeum dr Piotr M. 
A. Cywiński. Członkowie Rady 
przyjęli regulamin oraz wybrali 
przewodniczącego, którym zo-
stała Krystyna Oleksy.
Dyrektor Cywiński przedstawił 
sprawozdanie z ostatnich mie-
sięcy działalności Miejsca Pa-
mięci. Mówił m.in. o ciągle ro-
snącej liczbie odwiedzających, 
która w 2016 r. przekroczyła 2 
miliony. – Dzięki wprowadze-
niu nowego internetowego sys-
temu rezerwacji godzin wizyty, 
cały czas widzimy jeszcze zapas 
frekwencyjny – przede wszyst-
kim w godzinach rannych i po-
południowych. Nic nie wskazu-
je na to, aby w przyszłości liczba 
odwiedzających miała spadać, 

bowiem opiera się ona w dużej 
mierze na przyjazdach zorga-
nizowanych grup ze szkół. Wi-
dzimy bowiem, że w ostatnich 
latach tematyka Auschwitz 
i Holokaustu jest stałym ele-
mentem działań edukacyjnych 
– zarówno w systemie szkol-
nym, jak i poza nim – w bardzo 
wielu krajach. W 2017 r. nadal 
widzimy tendencję wzrostową 
– mówił dyrektor Cywiński.
– Wyzwaniem przy tak dużej 
frekwencji jest dla nas infra-
struktura. Dlatego złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie ze 
środków europejskich utworze-
nia nowego Centrum Obsługi 
Odwiedzających, które planu-
jemy na terenie przylegającym 
do Muzeum, na terenie byłej 
bazy PKS. Częścią tego projektu 
jest także remont muzealnej sali 
kinowej – dodał Piotr Cywiński.
Wśród najważniejszych wyda-
rzeń w ostatnim roku dyrektor 
wymienił m.in. organizację wi-

zyty papieża Franciszka, a także 
pielgrzymów podczas Świato-
wych Dni Młodzieży, kiedy to 
w ciągu 10 dni Miejsce Pamięci 
odwiedziło ponad 155 tysięcy 
osób, odnalezienie po ponad 
pół wieku 16 tysięcy obiektów 
pochodzących z prac archeolo-
gicznych z terenu byłego obozu 
Auschwitz II-Birkenau, przeka-
zanie do Archiwum Muzeum 
wielu archiwalnych dokumen-
tów, np. korespondencji Myko-
ły Kłymyszyna, a także bardzo 
obszernej kolekcji dokumentów 
zebranych przez ocalonego 
z Holokaustu Władysława Ra-
tha, upublicznienie – wspólnie 
z Instytutem Pamięci Narodo-
wej – bazy danych załogi nie-
mieckiego nazistowskiego obo-
zu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz.
Opowiadał on także o trwają-
cym obecnie największym pro-
jekcie konserwatorskim, pra-
cach prowadzonych w dwóch 

murowanych barakach byłego 
obozu Auschwitz II-Birkenau, 
a także o zabezpieczającej kon-
serwacji ścian rozbieralni ruin 
komory gazowej i krematorium 
III. Prace te finansowane są 
przez Fundację Auschwitz-Bir-
kenau. Ze środków Fundacji 
powstanie także nowoczesny 
magazyn w Zbiorach Muzeum 
służący do przechowywania hi-
storycznych tkanin.
Omawiając pracę Międzyna-
rodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, 
dyrektor Cywiński podkreślił 
znaczenie, jakie dla edukacji 
prowadzonej w autentycznym 
Miejscu Pamięci będzie miała 
adaptacja na siedzibę MCEAH 
budynku tzw. Starego Teatru*. 
Mówił także o realizowanych 
projektach edukacyjnych, semi-
nariach i konferencjach, lekcjach 
i wystawach internetowych, 
a także planowanym rozwoju 
programów zwiedzania Miej-
sca Pamięci z perspektywy 
religijnej, zarówno chrześcijań-
skiej, jak i żydowskiej. Wspo-
mniał on także o szkoleniach 
edukatorów-przewodników 
prowadzonych we współpracy 
z Amud Aish Memorial Cen-
ter, których tematyka skupiona 
była wokół doświadczenia Za-
głady przez Żydów ortodoksyj-
nych.
Dyrektor Cywiński zapowie-
dział także wydarzenia zwią-
zane z lipcową 70. rocznicą 
utworzenia Muzeum: konfe-
rencję edukacyjną Świadomość 
– Odpowiedzialność – Przyszłość, 
plenerową ekspozycję podsu-
mowującą 70 lat funkcjonowa-
nia Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, która zo-
stanie pokazana w Oświęcimiu, 

a także wystawę organizowaną 
wspólnie z Muzeum Naro-
dowym w Krakowie Twarzą 
w Twarz. Sztuka w Auschwitz, 
która zostanie otwarta w Ka-
mienicy Szołayskich, oddziale 
MNK.
Po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem za rok 2016 oraz 
z planami na rok bieżący, 
Rada Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau jednogło-
śnie przyjęła uchwałę pozytyw-
nie oceniającą i aprobującą te 
działania. 
Rada Muzeum jest ciałem 
opiniodawczym powołanym 
przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na mocy 
Ustawy o muzeach. Rada 
„sprawuje nadzór nad wypeł-
nianiem przez muzeum jego 
powinności wobec zbiorów 
i społeczeństwa, ocenia, na pod-
stawie przedłożonego przez dy-
rektora muzeum sprawozdania 
rocznego z działalności, dzia-
łalność muzeum oraz opiniuje 
przedłożony przez dyrektora 
roczny plan działalności”. 

Paweł Sawicki
__________
* Projekt „Adaptacja budynku 
„Starego Teatru” na działalność 
Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holo-
kauście Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu” realizowany jest przy wy-
korzystaniu dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2014-2020, oraz przy dofinanso-
waniu z budżetu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Posiedzenie Rady Muzeum
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Rada Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 

(kadencja 2017-2021)

Krystyna Oleksy – przewodnicząca
Bogdan Bartnikowski
dr Grzegorz Berendt

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
prof. dr hab. Jan Kantyka
prof. Stanisław Krajewski
prof. Edward Kosakowski

dr Marek Lasota
ks. Jan Nowak

Zbigniew Starzec
Posiedzenie Rady Muzeum
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

SPOTKANIE Z KAZIMIERZEM PIECHOWSKIM. 
SESJA EDUKACYJNA 

UCIECZKI W KL AUSCHWITZ

Kazimierz Piechowski, były więzień Auschwitz, który 75 lat temu, wraz z trzema współwięźniami,  
zorganizował jedną z najbardziej brawurowych ucieczek z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady był 31 maja gościem specjalnym sesji edukacyjnej Międzynarodowego Centrum Edukacji  

o Auschwitz i Holokauście.

Wykład wprowadzający 
o ucieczkach z obozu wygłosił 
dr Jacek Lachendro z Centrum 
Badań Muzeum. – Z kom-
pleksu obozowego Auschwitz 
ucieczkę podjęło 928 osób, 
w tym 878 mężczyzn i 50 ko-

biet. Z powodzeniem z obozu 
zbiegło blisko 200 więźniów, 
którzy w większości doczekali 
końca wojny. Ponadto dla 25 
więźniów ucieczka zakończyła 
się sukcesem, lecz po pewnym 
czasie zostali oni pojmani, nie-

raz przypadkowo, i osadzeni 
w więzieniu lub w obozie. Po-
nad 400 osobom ucieczka nie 
powiodła się – albo zostały one 
złapane i skierowane do obozu, 
gdzie większość zginęła, albo 
zostały zastrzelone w czasie 

pościgu – powiedział Jacek La-
chendo.
Najwięcej wśród uciekinierów 
z Auschwitz było więźniów 
polskich. Było to związane 
z faktem, iż Niemcy założyli 
obóz Auschwitz dla Polaków, 

a dopiero od połowy 1941 r. 
zaczęli oni kierować do obozu 
więźniów innych narodowo-
ści, wśród których od wiosny 
następnego roku przeważali 
Żydzi. Polacy mieli większe 
szanse na powodzenie uciecz-

Spotkanie z Kazimierzem Piechowskim podczas sesji edukacyjnej o ucieczkach z KL Auschwitz

Spotkanie z Kazimierzem Piechowskim podczas sesji edukacyjnej o ucieczkach z KL Auschwitz
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ki, znali bowiem język oraz 
orientowali się w geografii tere-
nu. Drugą najliczniejszą grupą 
uciekinierów byli obywatele 
Związku Sowieckiego, a na-
stępnie Żydzi, wśród których 
przeważali Żydzi z Polski.
– Należy pamiętać, że ucieczki 
te nie byłyby możliwe, gdyby 
nie wsparcie części mieszkań-
ców z terenów przyobozo-

wych, którzy z narażeniem 
życia pomagali uciekinierom, 
udzielając im schronienia, dając 
ubrania czy żywność – podkre-
ślił  dr Lachendro.
Eugeniusz Bendera, Kazimierz 
Piechowski, Stanisław Jaster 
i Józef Lempart zatrudnieni 
byli w komandzie Hauptwirt-
schaftslager [HWL – główny 
magazyn wyposażenia załogi 

SS]. W sobotę 20 czerwca 1942 r. 
dotarli do budynku HWL, któ-
ry o tej porze był już zamknięty. 
Przez wcześniej otwarty właz 
do składu węgla przedostali się 
do podziemi, skąd, posługując 
się podrobionymi kluczami, 
przeszli do magazynów. Jedy-
nie drzwi do magazynu z bro-
nią musieli wyważyć łomem. 
Następnie przebrali się w mun-

dury esesmańskie i zabrali 
broń. Z pobliskiego garażu SS 
Eugeniusz Bendera wyprowa-
dził samochód osobowy Steyer 
220, który w celach służbowych 
wykorzystywał kierownik 
HWL SS-Hauptsturmführer 
Paul Kreutzmann. 
– Steyr 220 to był wtedy jeden 
z trzech najlepszych pojazdów. 
Nasz znający się na samocho-

dach kolega wybrał Steyra 220, 
bo stwierdził, że wówczas tam 
lepszego na placu nie było. I tak 
zrobiliśmy – mówił podczas se-
sji Kazimierz Piechowski.
Zaraz potem wyjechali sa-
mochodem poza teren maga-
zynów. Przejeżdżając przez 
punkt kontrolny dużego łań-
cucha straży, Piechowski ubra-
ny w mundur najstarszego 
stopniem esesmana, nakazał 
gestem ręki podniesienie szla-
banu. 
– Otworzyłem drzwiczki samo-
chodu, wysunąłem tak ramię, 
żeby widział, że to jest oficer SS, 
a nie taki pospolity. Nie ma się 
co łamać, tylko ma nas wypu-
ścić. Szlaban do góry i pojedzie-
my, ale oni nadal trzymają ten 
szlaban na dole. Wtedy ja wy-
chodzę z samochodu, tak bo-
kiem, żeby fryce widzieli rami, 
z kabury wyciągam pistolet, 
wprowadzam w magazynek 
dodatkowy nabój, żeby widzie-
li, ze to nie jest tylko pistolet, ale 
z nabojem. Wtedy tak uzbrojo-
ny mówię do tego esesmana: 
„Szlaban do góry albo zastrzelę 
cię w twój głupi łeb” – opowia-
dał Piechowski. 
Wartownik wykonał polecenie 
i uciekinierzy wydostali się z te-
renu przyobozowego. W okoli-
cach Makowa Podhalańskiego 
samochód uległ awarii, dlatego 
pieszo kontynuowali ucieczkę. 
Kazimierz Piechowski i Euge-
niusz Bendera dotarli na Kie-
lecczyznę, gdzie pierwszy 
z nich został żołnierzem Ar-
mii Krajowej (AK) i walczył 
w jej szeregach do końca woj-
ny. Drugi zaś, po zdobyciu fał-
szywych dokumentów, został 
zatrudniony w Organisation 
Todt. W jej ramach pracował 
jako mechanik samochodowy 
na Ukrainie. Tam doczekał się 
nadejścia żołnierzy Armii Czer-
wonej; następnie wrócił do 
Polski. Z kolei Józef Lempart 
ukrywał się w okolicach Ma-
kowa Podhalańskiego, we wsi 
Zachełmna, z której pochodzili 
jego rodzice. Również jemu 
udało się przeżyć do zakończe-
nia wojny.
Ucieczka odbyła się za wiedzą 
Witolda Pileckiego, jednego 
z przywódców obozowej kon-
spiracji. Przekazał on czwarte-
mu uciekinierowi, Stanisławo-
wi Jasterowi, raport o sytuacji 
w obozie, w celu dostarczenia 
go kierownictwu AK. Jaster 
zadanie prawdopodobnie wy-
konał, a następnie został żołnie-
rzem oddziału wydzielonego 
do zadań specjalnych o kryp-
tonimie Kosa-Osa, podległego 
Komendzie Głównej AK. Jesie-
nią 1943 r. zginął w Warszawie 
w niewyjaśnionych do końca 
okolicznościach.
Podczas sesji miała miejsce 
również projekcja filmu doku-
mentalnego Dług życia – Hospi-
cjum dla Oświęcimia, w którym 
została przypomniana postać 
byłego więźnia, uciekiniera 
z Auschwitz Augusta Kowal-
czyka. 

PS, KK

Kazimierz Piechowski
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Zarówno seminarium RYLA, 
jak i projekt Europejskiego 
Parlamentu Młodzieżowego 
Krajów Sąsiadujących (Pol-
ska – Niemcy – Francja), zo-
stały zapoczątkowane przez 
wieloletniego przyjaciela 
i członka Rady Fundacji na 
Rzecz Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży dr. 
Richarda Pyritza. Niestety, 12 
maja z Lubeki przyszła smut-
na wiadomość o jego śmierci. 
Dr Richard Pyritz, który nie 
tylko zainicjował te projekty, 
lecz całym sercem angażował 
się w ich realizację, pozostaje 
nieodłączną częścią projek-
tu RYLA oraz Honorowym 
Prezydentem Europejskiego 
Parlamentu Młodzieżowego 
Krajów Sąsiadujących.
Na tę edycję projektu przy-
jechali młodzi liderzy 
z Niemiec, Polski, Ukrainy 
i Francji. Nie tak łatwo było 
w pierwszym dniu pracy za-
pamiętać wszystkie imiona, 
ale daliśmy radę, przy okazji 
świetnie się bawiąc. Dowie-
dzieliśmy się też, że tylko 
dwie osoby biorące udział 
w projekcie nie lubią czekola-
dy oraz że większość uczest-
ników mówi w co najmniej 
trzech językach.
W drugim dniu trzeba było 
zabrać się do pracy bardziej 
poważnej. Dzień zaczęliśmy 
od przejścia ulicami Frank-

furtu nad Odrą w kierunku 
Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina, gdzie spotkał się 
z nami jego prezydent prof. 
dr Alexander Wöll, który 
przedstawił kierunki dzia-
łania Viadriny w wymiarze 
interdyscyplinarnym oraz 
międzynarodowym. 
W kolejnych punktach pro-
gramu nawiązaliśmy tema-
tycznie do historii powojen-
nej podczas oprowadzania po 
mieście, które przygotowali 
dla nas dr Mark Keck-Szaj-
bel wspólnie z dr. Frankiem 
Grelką z Centrum Interdyscy-
plinarnych Studiów o Polsce, 
oraz wykładu o zarządzaniu 
przedsiębiorstwami komu-
nistycznymi w Polsce, Cze-
chosłowacji i na Węgrzech 
w latach 1945-1970, który 
wygłosił prof. Philip Scran-
ton z Rutgers University. 
Na koniec dnia uczestniczki 
i uczestnicy przedstawili kra-
je i miasta, z których pocho-
dzą: od francuskiej Nicei do 
ukraińskiego Dniepra.
W kolejnym dniu projektu 
przeszliśmy do tematyki Eu-
ropy i wspólnoty europej-
skiej, omawiając konflikt na 
Ukrainie Wschodniej z prezy-
dentem Viadriny dr. Alexan-
drem Wöllem oraz emeryto-
wanym Generałem brygady 
Bundeswehry, byłym pra-
cownikiem Międzynarodo-

MŁODZI LIDERZY NA SEMINARIUM RYLA

Obecnie dużo się mówi o tym, co nas w Europie dzieli. Uczestniczki i uczestnicy seminarium RYLA 
(Rotary Youth Leadership Award – pol. Nagroda Rotary dla Liderów Młodzieżowych) pt. Stawiać 
molo – budować mosty spotkali się w dniach 10-14 maja we Frankfurcie nad Odrą, by podyskutować 

o tym, co jednak nas w Europie łączy i jak powinna się rozwijać wspólnota europejska w obliczu obecnych 
wyzwań. 

wego Sztabu Wojskowego 
NATO dr. Klausem Wittman-
nem. Podczas ożywionej dys-
kusji uczestnicy stawiali dużo 
pytań, dotyczących nie tylko 
samego konfliktu i reakcji 
państw europejskich, ale też 
możliwych rozwiązań i spo-
sobów jego deeskalacji.
Chociaż konflikt na Ukrainie 

jest wciąż jednym z najbar-
dziej aktualnych wyzwań 
polityki europejskiej, wie-
dza o nim wśród młodzieży 
spoza Ukrainy jest znikoma. 
Dlatego w programie pro-
jektu znaleźliśmy też czas 
na obejrzenie filmu Andrieja 
Loznitsy Maidan, po któ-
rym ukraińscy uczestniczki 

i uczestnicy mogli odpowie-
dzieć na pytania i naświetlić 
przyczyny i skutki Rewolucji 
Godności w ukraińskim spo-
łeczeństwie.
W dalszym ciągu programu 
podczas warsztatów tema-
tycznych mieliśmy możliwość 
rozważania takich zagadnień, 
jak rozwój wspólnoty euro-
pejskiej, fundamenty Europy 
oraz polsko-niemiecko-ukra-
ińska współpraca młodzie-
żowa. W przedostatnim 
dniu projektu młodzi liderzy 
zaprezentowali wyniki swo-
jej pracy i podyskutowali 
o działaniach poprojekto-
wych. W tym międzynaro-
dowe forum RYLA osiągnęło 
jeden ze swoich głównych ce-
lów – tworzenia inspiracji dla 
młodzieży do zaangażowa-
nia się w życiu codziennym. 
Po podsumowaniu semina-
rium młodzi uczestniczki 
i uczestnicy wrócili do swoich 
miast, żeby ponownie spo-
tkać się za rok i opowiedzieć, 
co z zaplanowanych działań 
udało im się zrealizować.  
To spotkanie młodych lide-
rów mogliśmy zrealizować 
dzięki wsparciu finanso-
wemu Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, Dys-
tryktu Rotary 1940 oraz po-
szczególnych klubów Rotary. 

Nataliia Tkachenko
MDSM

Uczestnicy seminarium Rotary Youth Leadership Award pt. Stawiać molo – budować mosty we Frankfurcie nad Odrą

Uczestnicy seminarium Rotary Youth Leadership Award pt. Stawiać molo – budować mosty we Frankfurcie nad Odrą
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Tematem przewodnim tego-
rocznego konkursu był świat 
dinozaurów. Łącznie wpłynęło 
146 prac z Ośrodków Szkolno-
-Wychowawczych w: Oświę-
cimiu, Chrzanowie, Nowym 
Targu oraz z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Wadowicach 
i Bielsku-Białej.
Jury, oceniając prace pod ką-
tem zaangażowania, pomy-

słowości, estetyki wykonania, 
zgodności z tematyką, stopnia 
niepełnosprawności i wieku 
autora, przyznało 14 nagród, 18 
wyróżnień i 24 kwalifikacje do 
wystawy.
Podczas wernisażu młodym 
artystom wręczone zostały 
nagrody i wyróżnienia. Dzieci 
zaprezentowały także spektakl 
tematycznie nawiązujący do 

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

W dniu 24 maja w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu miało miejsce podsu-
mowanie X edycji Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Z przy-
rodą za pan brat, organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu 

oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Oświęcimiu.

prac plastycznych – świata di-
nozaurów.
W podsumowaniu konkursu, 
obok młodych artystów, udział 
wzięli: Jacek Polak, Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Oświęci-
miu, Zbigniew Starzec, starosta 
oświęcimski, Maria Nitka, dy-
rektor Delegatury w Wado-
wicach, Kuratorium Oświaty 

w Krakowie, Zofia Jarosz, dy-
rektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Oświęcimiu, 
Dorota Bezwińska-Sikora, dy-
rektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Kętach, Celi-
na Korczyk, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Brzeszczach, Renata Fijał-
kowska, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 

w Oświęcimiu, Leszek Szuster, 
dyrektor Międzynarodowe-
go Domu Spotkań młodzieży 
w Oświęcimiu oraz nauczycie-
le, opiekunowie i rodzice.
Serdecznie zapraszamy 
do zwiedzenia wystawy 
w MDSM, która będzie dostęp-
na do końca czerwca 2017 r. 

MDSM
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Pracownicy i Przyjaciele z Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży łączą się w żałobie po 
śmierci dr Richarda Pyritza, który zmarł 12 maja w Lubece. Richard Pyritz urodził się w 1940 
r., jako zaangażowany Niemiec i Europejczyk przez lata towarzyszył merytorycznie pracy Domu 

Spotkań i wspierał jego działalność jako wielki darczyńca. 

Richard Pyritz (30.04.1940 – 12.05.2017) był jednym z najbardziej aktywnych 
orędowników przyjaźni pomiędzy Niemcami i Polakami. W uznaniu zasług na 
rzecz polsko-niemieckiego pojednania oraz wkładu, jaki wniósł w upowszech-
nianie prawdy o II wojnie światowej i obozie koncentracyjnym Auschwitz-Bir-
kenau, został Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP i Federal-
nym Krzyżem Zasługi RFN, a także wieloma odznaczeniami od samorządów, 
uczelni i instytucji. Był wieloletnim przewodniczącym sekcji niemieckiej Komi-
tetu Niemcy-Polska, patronem i honorowym przewodniczącym Europejskiego 
Parlamentu Młodzieży Krajów Sąsiadujących. 

Jako aktywny członek Rotary International zainicjował i koordynował ogromną 
liczbę projektów charytatywnych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w tym m.in. 
pomoc dla mieszkańców Dolnego Śląska po powodzi w roku 1997 czy Oświęci-
mia w roku 2010. 

Oświęcim stał się z czasem najbliższym Jego sercu miejscem w Polsce. W mieście 
nad Sołą zrealizował ponad 100 projektów charytatywnych o łącznej wartości 
3,7 mln zł, w tym m.in. pozyskał specjalistyczny sprzęt dla Szpitala Powiatowe-
go i Hospicjum, wyposażenie dla salezjańskiego klubu dla dzieci i młodzieży, 
zainicjował aranżację ogrodów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, a także wspierał coroczną akcję organizowania paczek mikoła-
jowych dla dzieci z ubogich rodzin. Za to zaangażowanie odznaczony został Medalem Miasta Oświęcimia. Był współzałożycielem 
i honorowym członkiem klubu Rotary w Oświęcimiu, a także wieloletnim i niezwykle aktywnym członkiem Rady Fundacji na rzecz 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Dom Spotkań zawdzięcza Richardowi Pyritzowi nie tylko życzliwość i zawsze obecny uśmiech, ale także wsparcie w obszarze dzia-
łań pedagogicznych oraz pozyskanie sprzętów elektronicznych do pracy. W ostatnich dwóch latach Richard Pyritz zaangażował się 
w utworzenie w MDSM Centrum Dokumentacji „Świadkowie”. Otwarcie w pełni wyposażonych pomieszczeń dla przyszłego Cen-
trum, które objęła swoim patronatem Zofia Posmysz, odbyło się wiosną ubiegłego roku. 
Każdy z pracowników Domu mógł na Niego liczyć. Nikogo nie zostawiał bez pomocy. Był zawsze z nami. Był u siebie w Domu. 
Dziękujemy za wspólny, dobry czas.

ŻEGNAMY PRZYJACIELA

Richard Pyritz
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MUZYKA SERC

W dniu 6 kwietnia br. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyło się 
uroczyste podsumowanie oświęcimskiej edycji Międzynarodowego Projektu Krokus, upamiętnia-
jącego dzieci żydowskie zamordowane w czasie Holokaustu oraz inne dzieci – ofiary II wojny 

światowej.
Gościem honorowym kon-
certu pt. Muzyka serc. KU 
PAMIĘCI DZIECI – OFIAR 
II WOJNY ŚWIATOWEJ 
była Anita Lasker-Wall-
fisch – wiolonczelistka, 
członkini Lagerkapelle 
w Birkenau, kierowanej 
przez Almę Rose. Wśród 
publiczności zasiedli 
przedstawiciele partne-
rów projektu: wiceprezy-
dent Oświęcimia Maria 
Pędrak, Katarzyna Mar-
cak z Biura Wolontariatu 
Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, dr 
Artur Szyndler z Muzeum 
Żydowskiego w Oświę-
cimiu, Adam Góralczyk 

– przewodniczący Stowa-
rzyszenia Pomocy Szkole 
„Małopolska”, Barbara 
Rokowska – dyrektor Za-
rządu Szkół i Przedszko-
li Miejskich, Celestyna 
Czarnynoga – dyrektor 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Oświę-
cimiu, Elżbieta Majer – 
dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 w Oświęcimiu – ini-
cjatorka realizacji projek-
tu w naszym mieście oraz 
Leszek Szuster – dyrektor 
MDSM. Gośćmi koncertu 
były także Dorota Wie-
wióra, przewodnicząca 
Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Bielsku-Białej 

oraz dr Joanna Aksman 
z Krakowskiej Akademii 
im. Frycza Modrzewskie-
go, współpracująca z ZS nr 
1 w Oświęcimiu. Koncert 
prowadziły koordynujące 
projekt Krokus: Monika 
Gibała – nauczycielka ZS 
nr 1 oraz Olga Onyszkie-
wicz – kierownik Działu 
Edukacyjno-Programowe-
go MDSM. 
Projekt Krokus realizowa-
ny był od jesieni ubiegłe-
go roku w Oświęcimiu. 
Jego pomysłodawcą i or-
ganizatorem jest Irlandz-
kie Towarzystwo Edu-
kacji o Holokauście, 
polskim koordynatorem 
Muzeum Żydowskie „Ga-
licja” w Krakowie. W roku 
szkolnym 2017/2018 mia-
ła miejsce ósma edycja 
projektu w Polsce. Żółte 
krokusy, które zakwitając 
wczesną wiosną, przypo-
minają o półtora milionie 
żydowskich dzieci oraz 
dzieciach innych narodo-
wości zamordowanych 
w czasie Holokaustu, za-
sadzone zostały w trzech 
miejscach w Oświęci-
miu: w kształcie menory 
w miejscu dawnej Wielkiej 
Synagogi, harfy – w ogro-
dzie MDSM oraz krokusa 

z Księgą Życia Krokusów 
– przy Zespole Szkół nr 1. 
Każdy krokus jest symbo-
lem maleńkiego życia.
Po zapoznaniu się z ideą 
oraz dotychczasowymi 
działaniami w ramach 
projektu, które zobrazo-
wała prezentacja filmowo-
-zdjęciowa, zrealizowana 
przez Krzysztofa Kamiń-
skiego, goście uroczysto-
ści wysłuchali Psalmu 
nr 142, który przeczytał 
Dawid Pastuszek, jeden 
z uczestników projektu. 
Nie zabrakło także kilku 
słów dotyczących wyja-
śnienia symboliki księgi, 
menory oraz harfy.
Pozostałą cześć uroczy-
stości wypełniła muzyka. 
Swoje talenty zaprezen-
towali uczniowie ZS nr 1: 
Michał Opacha i Patrycja 
Porębska (soliści) oraz 
chór – klasa 2c. Na scenie 
MDSM zagrali również 
uczniowie PSM I stop-
nia: Łukasz Danielczyk 
(gitara), Paweł Nawrocki 
(akordeon), Daniel Gębiś 
(trąbka) przy akompa-
niamencie Piotra Gębisia 
oraz zespół instrumentów 
dętych blaszanych: Łu-
kasz Górkiewicz (trąbka), 
Maciej Mondry (puzon), 

Patryk Klimeczek (pu-
zon), Samuel Morończyk 
(puzon), Dawid Jędrze-
jowski (tenor), Witold 
Górkiewicz (tuba). 
Finałowym akcentem 
muzycznym był występ 
harfistki z Filharmonii 
w Katowicach, Agnieszki 
Kaczmarek-Bialic, która 
poruszona losem dzieci 
zamordowanych przez 
nazistowski reżim, zapre-
zentowała m.in. własną 
kompozycję pt. Irlandzkie 
krokusy. 

MDSM
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KONCERT PODSUMOWUJĄCY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT KROKUS

Koncert podsumowujący międzynarodowy projekt Krokus

WIZYTA GOŚCI Z KRAJU BASKÓW

20 kwietnia 2017 r. w MDSM gościła ok. 30-osobowa delegacja z Kraju Basków z prezydentem Inigo 
Urkullu Renterią oraz przewodniczącą Parlamentu Prowincji Biskaia Aną Otaduy Biteri. Towa-
rzyszył im m.in. ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce – Augustin Nunez Martinez oraz były 

ambasador RP w Hiszpanii i przy NATO – Jerzy M. Nowak. 

Wizyta gości z Kraju 
Basków związana była 
z uroczystością zasa-
dzenia Dębu Wolności 
z Guerniki w Oświęcimiu 
(Park Zasole), inaugurują-
cą partnerstwo obu miast. 

Baskowie z dużym zain-
teresowaniem zapoznali 
się z działalnością Domu 
Spotkań, którą przybliżył 
im dyrektor Leszek Szu-
ster. O znaczeniu MDSM 
dla Oświęcimia kilka 
słów powiedział gospo-
darz miasta i organizator 
ceremonii, prezydent Ja-
nusz Chwierut. Podczas 
spotkania ze strony pre-
zydenta Kraju Basków 

padła deklaracja chęci 
współpracy z MDSM, 
której pierwszym akcen-
tem będzie prezentacja VI 
Międzynarodowego Bien-
nale Plakatu Społeczno-
-Politycznego w niedawno 
utworzonym w Guernice 
Instytucie Pamięci, Pojed-
nania i Praw Człowieka. 
Dzień wcześniej Dom Spo-
tkań odwiedziła 160-oso-
bowa grupa młodzieży 
z Guerniki. 

MDSM

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Wizyta delegacji z Kraju Basków w MDSM
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Występ harfistki 
z Filharmonii w Katowicach 

– Agnieszki Kaczmarek-Bialic
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Centrum Żydowskie

Książka opisuje losy Żydów, 
którzy z Polski przypłynęli 
do Kostaryki. Można w niej 
przeczytać, że Żydzi, którzy 
popłynęli do Kostaryki, niefor-
malnie zostali okrzyknięci Ży-
dami żółtymi lub zielonymi, 
dlaczego?
To jest bardzo dobre pytanie 
i ciekawe, bo trzeba pomyśleć 
o bananie, a bardziej o platanie, 
czyli o twardym bananie, któ-
rego się smaży. Jak jest żółty, to 
jest dojrzały, a gdy jest zielony, 
to nie można go jeść, ponieważ 
jeszcze nie dojrzał. Tak dzielili 
się Żydzi, którzy przyjechali 
przed wojną i po wojnie. Ci, 
którzy przyjechali przed wojną, 
mówili na tych powojennych 
Żydów, że są zieloni, bo niewie-
dzą nic. W ten sposób podzieliła 
się ta emigracja żydowska na 
dwie grupy.

Tytuł książki jest dość enig-
matyczny. Na spotkaniu au-
torskim słuchacze dowiedzieli 
się, że polacos oznacza Żydów, 
handlarzy, zaś Chajka jest to 
imię jednej z bohaterek. Dla-
czego wybrała pani akurat 
Chajkę na tytułową postać?
Łączy się to z pewnym sekre-
tem rodzinnym. Odkryłam go 
w Izraelu, do którego pojecha-
łam specjalnie jako pośrednicz-
ka pewnej rodziny kostarykań-

skiej. Razem z moim bohaterem, 
którego mamą była właśnie 
Chajką, „dogrzebaliśmy się” do 
sekretu rodzinnego. Udało nam 
się znaleźć przyjaciółkę Chajki, 
która ma w tej chwili prawie sto 
lat. Okazało się, że bardzo do-
brze pamiętała Chajke z lat 20. 
i 30. Było to wzruszające spotka-
nie w Izraelu, dlatego Chajka.

Książka składa się z pojedyn-
czych historii różnych osób. 
Jednak o losach tytułowej bo-
haterki opowiedziała pani na 
końcu książki, dlaczego?
Była to chronologicznie ostatnia 
historia, która mi się wydarzyła. 
Te historie zbierałam bardzo 
długo. Zaczęłam siedem lat 
temu w Kostaryce, do której po-
jechałam na rok, a później wró-
ciłam do niej po pięciu latach 
z nowym doświadczeniem, 
dokumentami, z nowymi py-
taniami. Postanowiłam zacho-
wać tę chronologię, szczególnie, 
gdy pojechałam do Izraela i po 
rozmowie z przyjaciółką Chaj-
ki, która zdradziła mi sekret 
rodzinny, poczułam, że jest to 
koniec zbierania materiałów 
do książki i że jest to moment 
kończący moją przygodę z Ko-
staryką.

Ta przygoda rozpoczęła się od 
pracy magisterskiej, zbierała 

pani do niej materiały, potem 
wyjechała na stypendium do 
Kostaryki i tam spotkała trzy 
starsze panie, które chciały na-
pisać książkę o tym, skąd się 
wzięli polscy Żydzi na Kosta-
ryce. One jej nie dokończyły, 
pani to zrobiła. Jak to się stało, 
czy to była ciekawość repor-
terska, czy może sentyment, 
obietnica?
To było i to, i to. Oczywiście cie-
kawość reporterska przygnała 
mnie na Kostarykę, bo nic o Ży-
dach na Kostaryce nie wiedzie-
liśmy wcześniej, oprócz paru 
dokumentów, które znalazłam 
w archiwach, ale też obietnica, 
bo Gita, jedna z tych starszych 
pań, o których pani mówi, była 
jedną z pierwszych osób, które 
poznałam, jedną z pierwszych, 
która otworzyła mi drzwi do 
domu, otworzyła mi swój ka-
jet i powiedziała „zadzwoń 
do tego, tego i tego, pomogę 
ci”. Więc w momencie kiedy 
powiedziała, że pisze razem 
z przyjaciółkami książkę o Ży-
dach w Kostaryce, jej pisanie 
książki polegało na tym, że po 
prostu wyciągały kartkę, dłu-
gopis i pisały zdanie po zdaniu. 
To było bardzo wzruszające. Jak 
już wróciłam po pięciu latach, to 
okazało się, że Gita właściwie 
straciła pamięć, już nawet nie 
pamiętała, że chciałaby książkę 

napisać, Ewa nie była już za-
interesowana, notatki zginęły. 
Wtedy  nie wiedziałam jeszcze, 
w jaki sposób tę książkę napi-
szę, ale wiedziałam, że będzie 
ona napisana dla Gity i po to, 
aby zachować pamięć, bo ona 
dokładnie chciała to zrobić, ale 
tę pamięć straciła po drodze.

Te panie chciały rozpocząć 
książkę od anegdotek, mogła-
by pani jakąś zacytować?
W latach 70. został wybrany na 
papieża Karol Wojtyła i ponie-
waż polaco w Kostaryce oznacza 
Żyda, to wtedy wszyscy Kosta-
rykanie dzwonili do polskich 
Żydów, swoich znajomych, 
żeby im gratulować. Z drugiej 
strony byli zaskoczeni, jak to 
jest, że papież jest Żydem, nie 
mogli tego zrozumieć. Wtedy 
wszyscy Żydzi w Kostaryce 
wznosili toasty i mówili Mazel 
tov! Mamy papieża.

Czy któryś z Żydów, którzy 
przybyli do Kostaryki po woj-
nie, powrócił później na stałe 
do Polski?
Nie słyszałam o takiej osobie, 
która by wróciła na stałe, żeby 
mieszkać w Polsce. Dużo osób 
wracało na festiwale czy do 
muzeów, byłych obozów, albo 
bardzo często, żeby odwiedzić 
sztetle, z których pochodzili 

ich rodzice. Żydom w Kosta-
ryce jest bardzo dobrze, to jest 
piękny kraj, choć klimatycznie 
trudny.

Pisze pani, że jest to jedno 
z najszczęśliwszych miejsc 
na świecie, ze względu na sta-
bilny ustrój polityczny, brak 
wojska. Pieniądze państwowe 
zaś są przeznaczane na eduka-
cję czy emerytury, ale jest tam 
dużo napadów rabunkowych, 
czego pani także doświadczy-
ła.
Jak pojechałam tam pierwszy 
raz, moja koleżanka Kostary-
kanka, u której wtedy miesz-
kałam, mówiła: „Słuchaj nie 
chodź po parku, nie chodź tu, 
nie chodź tam”, tłumaczyła mi, 
jak poruszać się po „dżungli” 
miasta. Ja jej nie posłuchałam 
i któregoś dnia, zaraz na po-
czątku, zostałam okradziona, 
ale z drugiej strony zareago-
wałam. Chłopak chciał mnie 
okraść, powiedziałam mu, że 
nie może zabrać mi torby, bo 
w niej mam komputer, portfel 
i zaczęłam wymieniać wszyst-
kie rzeczy, które tam miałam po 
hiszpańsku. On był zaskoczony 
i powiedział: „dobrze”. Jednak 
zaproponowałam mu wtedy, 
że mogę mu dać dwadzieścia 
dolarów i on się zgodził. Trzę-
słam się strasznie, ale to odbyło 
się dość pozytywnie. 

Na końcu książki prosi pani 
o informacje na temat rodziny 
Marcela Sztejnberga. Czy ktoś 
się już odezwał?
Jeszcze nie, ale mam nadzie-
je, że ktoś się odezwie. Marcel 
to jest starszy pan, którego też 
poznałam zupełnie przypad-
kowo w Memorial de la Shoah 
w Paryżu. Dowiedziałam się 
wtedy, że jego ojciec też był 
z Kałuszyna. To była kolejna 
osoba, którą spotkałam, a która 
była z Kałuszyna i w ten spo-
sób bardzo się zbliżyliśmy. Gdy 
opowiedziałam mu historię 
polskich Żydów, to prosił mnie, 
żebym taką informacje umieści-
ła. Ta książka łączy się z tym, że 
każdy jakiejś informacji szuka, 
bo tak samo szuka informacji 
pani Ewa, która nie wie, co się 
stało w latach 20. z jej ulubioną 
nauczycielką tańca, i tak samo 
informacji szuka pan Janek, któ-
ry w Żelechowie zbiera w ziemi 
stare stempelki koszerności. 
Myślę, że każdy z nas à propos 
swojej rodziny ma masę pytań, 
które chce zadać. Zadanie re-
portera polega na tym, aby do 
takich odpowiedzi docierać. 

Anna Pamuła autorka książki Polacos. Chajka płynie do Kostaryki
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ZADANIEM REPORTERA 
JEST DOTARCIE DO ODPOWIEDZI 

W dniu 10 kwietnia br. w Café Bergson odbyło się spotkanie autorskie z Anną Pamułą, autorką 
książki Polacos. Chajka płynie do Kostaryki. Po spotkaniu autorka udzieliła wywiadu Marii Jakubiec 
z Radia Oświęcim.
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KONFERENCJA EKUMENIZM MĘCZENNIKÓW

Centrum Dialogu i Modlitwy

Jubileusz 500-lecia Reformacji oraz wernisaż wystawy „Here I stand” Marcin Luter, Reformacja i jej następ-
stwa stały się inspiracją do zorganizowania konferencji pt. Ekumenizm Męczenników, która odbyła się 
w dniach od 6-8 kwietnia 2017 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

W konferencji wzięli udział 
wykładowcy z Polski, Niemiec 
i Ukrainy, którzy przedstawili 
cztery perspektywy teologii 
męczeństwa: katolicką, prote-
stancką, grekokatolicką i pra-
wosławną. Punktem wyjścia 
do rozważań był wykład pt. 
Religie w obozie wygłoszony 
przez Teresę Wontor-Cichy 
z Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau.
Perspektywę protestancką 
ekumenizmu męczenników 
przedstawił dr Volker Har-
mann z Niemiec, który jest od-
powiedzialny za dialog chrze-
ścijańsko-żydowski w Kościele 
Ewangelickim w Nadrenii. 
W swoim wykładzie zwrócił 
uwagę na rozpowszechnienie 
antysemityzmu w kościele 
protestanckim, które nastą-
piło m.in. poprzez spuściznę 
Marcina Lutra. Uczony wspo-
mniał także o przyjętej przez 
Synod Kościoła Ewangelickie-
go w Niemczech w listopadzie 
2015 r. deklaracji, w której jego 
uczestnicy zdystansowali się 
od wypowiedzi Lutra na temat 
Żydów i przyznali, że stał się 

on w XIX i XX w. koronnym 
świadkiem kościelnego i teo-
logicznego antyjudaizmu oraz 
politycznego antysemityzmu. 
Głównym tematem w ramach 
luterańskiej perspektywy eku-
menizmu męczenników była 
biografia i pozytywne świa-
dectwo o Dietrichu Bonhöef-
ferze, protestanckim teologu 
i pastorze. W 1935 r. wstąpił 
do Kościoła Wyznającego (Be-
kennende Kirche), do którego 
należeli ci ewangelicy, którzy 
sprzeciwili się nazistowskiej 
ideologii nienawiści i działa-
jąc w podziemiu, postanowili 
pokazać światu, iż nie wszy-
scy ewangelicy w Niemczech 
poddają się bez walki. Podczas 
drugiej wojny światowej zaan-
gażował się w działalność opo-
zycyjną wobec reżimu Hitlera. 
W konsekwencji swoich dzia-
łań został aresztowany i straco-
ny w obozie koncentracyjnym 
Flossenbürg na kilka tygodni 
przed końcem wojny. W swo-
ich rozważaniach wykładowca 
z Niemiec przedstawił trzy de-
cyzje teologiczne, które dopro-
wadziły Bonhoeffera do jego 

męczeństwa: Stellvertretung /
deputyship „bycie w miejsce 
drugiego”, co może być prze-
tłumaczone jako osoba wyzna-
czona do działania dla innego; 
gotowość do ponoszenia winy 
oraz trwanie przy Bogu w jego 
godzinie smutku. Co to ozna-
czało dla Bonhöffera? Przyjęcie 
postawy wobec zła, przejawia-
jącej się w chęci trwania przy 
Chrystusie w imieniu „tych 
najmniejszych”, pełne oddanie 
własnego życia drugiemu i po-
dążanie za Chrystusem tam, 
gdziekolwiek on jest, nawet 
jeżeli taka decyzja prowadziła 
do śmierci. 
Katolicką perspektywę eku-
menizmu męczenników 
przedstawiła dr Joanna Barcik 
z Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. 
Swój referat Zwycięstwo czło-
wieka w nieludzkim miejscu po-
święciła o. Maksymilianowi 
Kolbe. W swoich rozważa-
niach do kluczowych pojęć 
zaliczyła dar, świadectwo 
i nadzieję. Jednak, jak zauwa-
żyła dr Barcik, skupiając się na 

wydarzeniu daru, czyli ofiary, 
można zamazać jej sens i spra-
wić, że stanie się ona niezrozu-
miała. – „Kiedy czytamy teksty 
wystąpień Wojtyły, związa-
nych z Maksymilianem Kolbe, 
widzimy go jasno, jako tego, 
który w sposób najbardziej 
uniwersalny jest świadkiem 
prawdy o człowieczeństwie, 
prawdy, że jest coś większego 
od śmierci, i że człowieczeń-
stwo da się uratować nawet 
w nieludzkich warunkach 
W takiej perspektywie śmierć 
może być odczytana jako zwy-
cięstwo, a świadectwo Maksy-
miliana jako zapowiedź całko-
witej wolności” – powiedziała 
dr Barcik.
Grekokatolicką perspektywę 
męczeństwa przedstawiła 
Switlana Hurkina, historyk 
i wykładowca z Ukraińskie-
go Uniwersytetu Katolickiego 
we Lwowie. Ukraiński Ko-
ściół grekokatolicki od czasów 
Unii Brzeskiej w roku 1596 
i Użhorodzkiej w roku 1646 
jest jednym z 23 kościołów 
należących do Katolickiego 
Kościoła Wschodniego uznają-

cego zwierzchnictwo Papieża 
i zachowującego bizantyjski 
obrządek liturgiczny, tradycje 
kościelne i prawa (na przykład 
małżeństwa duchownych). 
Kościół ten był trzykrotnie 
likwidowany przez carów ro-
syjskich, a kolejna likwidacja 
miała miejsce za czasów Stali-
na w 1946 r. siłami sowieckich 
sił bezpieczeństwa. W tym 
czasie ogłoszono upadek Unii 
Brzeskiej z 1596 r. i powrót 
do kościoła matki, czyli rosyj-
skiego kościoła prawosław-
nego. Od tej pory zaczął się 
tzw. okres kościoła w ukryciu, 
zwany też kościołem w kata-
kumbach. W ciągu następnych 
43 lat wielu jego członków 
zostało zabitych, wygnanych 
i deportowanych. Jednak 
grekokatolicyzm funkcjono-
wał. Ludzie wyznawali wia-
rę mimo prześladowań. Jego 
wyznawcom udało się prze-
trwać i w 1989 r. odrodził się 
na nowo z biskupami, klerem 
i osobami konsekrowanymi. 
W swoim wystąpieniu uczo-
na przybliżyła życie i dzieło 
niektórych męczenników. Ich 

Konferencja pt. Ekumenizm Męczenników
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Centrum Dialogu i Modlitwy

prześladowcami były systemy 
totalitarne XX wieku: komu-
nizm i nazizm. Wspomnieć 
tutaj należy postać bł. Emiliana 
Kowcza, proboszcza w parafii 
w Peremyślanach koło Lwo-
wa, który uratował Żydów 
z płonącej synagogi. W 1942 
r. został aresztowany za to, że 
ich chrzcił. Kiedy nie skorzy-
stał z danego mu ultimatum, 
by zaprzestał tego procederu, 
został deportowany do obozu 
na Majdanku. Tam pełnił swo-
ją posługę kapłańską wśród 
więźniów różnej narodowości. 
Do rodziny, która starała się 
o jego ułaskawienie, pisał: „[...]
Dziękuję Bogu tysiące razy, 
każdego dnia, że mnie tutaj 
wysłał. O nic więcej Go nie 
proszę. Proszę, nie matrwcie 
się i nie traćcie wiary”. Zmarł 
w obozowym szpitalu w 1944 
r. Wielu męczenników w spo-
sób szczery trwało przy swojej 
wierze, tak jak bł. Grzegorz 
Chomyszyn czy Zenobiusz 
Kowalik. Chomyszyn był 
biskupem grekokatolickim, 
zesłanym do więzienia w Ki-
jowie, gdzie w 1945 r. podczas 
przesłuchania został dotkliwie 
pobity przez NKWD i następ-
nego dnia zmarł w szpitalu 
więziennym. Zenobiusz Ko-
walik, grekokatolicki redemp-
torysta, misjonarz na Wołyniu, 
został aresztowany po sowiec-
kiej agresji w 1940 r. Więziony 
i torturowany, nigdy nie zrzekł 
się wiary. Został zabity w celi 
więziennej przez ukrzyżowa-

nie. Biskup greckokatolicki, 
arcybiskup metropolita Lwo-
wa, kardynał prezbiter od 
1965 r., Josef Slipyj, spędził 
18 lat w sowieckich łagrach 
na Syberii. Dzięki interwencji 
papieża Jana XXIII 6 lutego 1963 
r. został zwolniony, a 9 lute-
go zmuszony do wyjazdu do 
Rzymu, gdzie rezydował do 
końca życia. Tak pisał o swoich 
doświadczeniach: „Syberia jest 
błogosławieństwem dla tych 
wszystkich, którzy podążają 
za Chrystusem, którzy chcą 
wzrastać i żyć razem z nim. 
To miejsce, dzisiaj puste, jest 
nasączone krwią i potem więź-
niów, niepokonanych synów 
zniewolonego narodu. Słychać 
tu nie tylko płacz i nawoływa-
nia, które nadchodzą z innych 
stron, ale też spokojne słowa, 
szczere modlitwy, które są kie-
rowane do Wszechmocnego”. 
Ogłoszenie błogosławionych 
kościoła wschodniego miało 
miejsce w momencie histo-
rycznej pierwszej wizyty pa-
pieża Jana Pawła II na Ukrainie 
w 2001 r. Wówczas podczas 
Mszy św. w obrządku bizan-
tyjskim Ojciec Święty beatyfi-
kował 9 biskupów, 14 księży, 
4 siostry zakonne, jedną osobę 
świecką. Ojciec Św. powiedział 
wówczas: „Ci nasi bracia i sio-
stry są znanymi przedstawicie-
lami tej rzeszy anonimowych 
bohaterów mężczyzn i kobiet, 
mężów i żon, kapłanów i osób 
konsekrowanych, młodzieży 
i starców, którzy w ciągu XX 

wieku, wieku męczeństwa 
cierpieli prześladowanie, prze-
moc i śmierć za to, że nie wy-
rzekli się swojej wiary”. Prele-
gentka wspomniała również 
o męczenniku z niedalekiej 
przeszłości, 28-letnim Bogda-
nie Solchanyku, pracowniku 
Ukraińskiego Uniwersytetu 
Katolickiego, który zginął na 
Majdanie od kuli snajpera. 
Był on tym, jak powiedziała: 
„który dla nas jest symbolem 
śmierci za wolność, za ludzi, 
których kochał. Dla niego było 
to sercem chrześcijaństwa, ab-
solutną postawą chrześcijań-
ską”.
Przedstawienia prawosławnej 
perspektywy teologii męczen-
ników podjął się prof. Marek 
Kita z Uniwersytetu Jana Paw-
ła II w Krakowie. Jak mówił: 
„Ufam, że z Bożą pomocą uda 
mi się pokornie użyć głosu 
teologii i świadectwa siostrza-
nej Cerkwi – wobec której, my 
łacinnicy, czujemy się z jednej 
strony bliscy, a z drugiej strony 
onieśmieleni różnicami zacho-
dzącymi nawet tam, gdzie się 
nie różnimy”. W swoim wy-
kładzie zaprezentował pod-
stawowe pojęcia składające się 
na teologię męczeństwa w pra-
wosławiu. Przypomniał, że 
męczennicy krwi, z początków 
chrześcijaństwa, stali się nieja-
ko fundamentem dla kościoła 
pierwotnego. Według najstar-
szej tradycji męczennicy bez-
pośrednio wchodzili do Króle-
stwa Bożego. W późniejszym 

okresie, kiedy nastąpił rozwój 
życia monastycznego, ich 
miejsce zajęli mnisi przeżywa-
jący „chrzest ascezy”. Asceza 
była „białym męczeństwem”, 
wzorcową dla prawosławia 
duchowością monastyczną. 
Wykładowca wspomniał rów-
nież o nowych męczennikach, 
ofiarach różnego rodzaju ter-
roru, do jakiego dochodziło 
na terenie imperium turec-
kiego, obejmującego od XVI 
w. cały Wschód prawosławny 
z wyjątkiem Rusi. Niezwykle 
znaczącym jednak w hagio-
graficznej pamięci kościoła 
prawosławnego pozostaje też 
okres konfrontacji z reżimami 
wojującego ateizmu, na któ-
rych czele stał ZSRR. Sytuację 
tę określa najlepiej zacytowa-
ne przez Kitę podsumowanie 
metropolity Kallistos Ware: 
„Począwszy od 1917 r., pra-
wosławni i inni chrześcijanie 
znaleźli się w sytuacji, dla 
której nie ma precedensu we 
wcześniejszej historii całego 
chrześcijaństwa”. Zarówno 
doświadczenia z czasów wiel-
kich totalitaryzmów, jak i zda-
rzające się w najnowszej histo-
rii przypadki indywidualnego 
oraz zbiorowego męczeństwa 
wpisują się w perspektywę 
apokaliptyczną, ciągle żywą 
w prawosławnym przeży-
waniu historii. Na zakończe-
nie referent przedstawił dwa 
portrety męczenników: gru-
zińskiego duchownego pra-
wosławnego św. Grzegorza 

Peradze – profesora Uniwer-
sytetu Warszawskiego, który 
zginął męczeńską śmiercią 
w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym w Auschwitz, oraz 
św. Marię Skobcową, prawo-
sławną mniszkę, która zginęła 
w obozie w Ravensbrück. 
Podczas konferencji poruszają-
ce świadectwo o męczeństwie 
w Syrii wygłosiła Marta Tita-
niec, koordynatorka projektów 
zagranicznych Caritas Polska, 
która od wielu lat uczestniczy 
w akcji humanitarnej tej insty-
tucji, niosącej pomoc ofiarom 
wojny w Syrii. 
Uczestnicy konferencji wzięli 
również udział w medytacji 
drogi Krzyżowej w byłym 
obozie w Birkenau oraz na za-
kończenie konferencji wzięli 
udział w wykładzie ks. prof. 
Łukasza Kamykowskiego 
z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Jana Pawła II 
w Krakowie. Tematem refera-
tu była chrześcijańska teologia 
męczeństwa wobec żydow-
skiego Szoa. 
Projekt został przygotowa-
ny przez Centrum Dialogu 
i Modlitwy we współpracy 
z Państwowym Muzeum  
Auschwitz-Birkenau, Instytu-
tem Teologii Fundamentalnej, 
Ekumenizmu i Dialogu Uni-
wersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie oraz przy 
wsparciu Konsulatu General-
nego RFN w Krakowie. 

Beata Sereś

Fo
t. 

C
D

iM

Konferencja pt. Ekumenizm Męczenników

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 110, czerwiec 2017

16151413121110987654321



MAREK ZAJĄC PĘDZĘ JAK DZIKI TAPIR. 
BARTOSZEWSKI W 93 ODSŁONACH

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY CZERWIEC 2017
• 16 czerwca

Spotkanie autorskie z Januszem Leonem Wiśniewskim 
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza na spotkanie autorskie 
z pisarzem Januszem Leonem Wiśniewskim, autorem m.in.  powieści Samotność 
w Sieci, która w Polsce i w Rosji stała się kultowym bestsellerem.
Godz. 18.00.
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu

• 22 czerwca 
 Edukacja Rity
 Oświęcimskie Centrum Kultury, w ramach VIII Life Festival Oświęcim 2017, za-

prasza na spektakl w wykonaniu Katarzyny Ucherskiej i Piotra Fronczewskiego, 
w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego, pt. Edukacja Rity. To historia spotkania dwojga 
ludzi, których pozornie dzieli wszystko. Ona – młoda fryzjerka z niezamożnej ro-
dziny marzy o wyrwaniu się do lepszego świata i dlatego zostaje studentką uni-
wersytetu otwartego. Tam trafia na Niego – nadużywającego alkoholu, doświad-
czonego profesora literatury. Ona to wulkan energii, entuzjazmu i młodzieńczej 
otwartości. On – niespełniony poeta, zamknięty w sobie, zgorzkniały i zrezygno-
wany. Wkrótce okaże się, że ta przypadkowa znajomość nieoczekiwanie zmieni 
ich oboje...
Czas trwania: 140 minut (1 przerwa).
Bilety: 85 zł, 65 zł.
Do sprzedaży internetowej zostały przekazane tylko wybrane miejsca. Brak bile-
tów w systemie sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie. Fun-
dacja Peace Festival przekazała do sprzedaży w OCK ograniczoną liczbę biletów. 
Zgodnie z zaleceniami Fundacji Peace Festival rezerwacje biletów przyjmowane 
będą tylko na okres 7 dni. Bilety zarezerwowane, a nie odebrane w terminie 7 dni 
powrócą do puli sprzedaży. Zwroty biletów nie będą przyjmowane.
Godz. 19.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 26 czerwca – 25 lipca
 22. Letnie Koncerty Organowe

W okresie od 26 czerwca do 25 lipca 2017 r. w kościele św. Maksymiliana
w Oświęcimiu odbędzie się pięć koncertów organowych w ramach 22. 
Letnich Koncertów Organowych. Koncerty organizowane przez OCK 
przyciągają do kościoła św. Maksymiliana wielu miłośników muzyki, którzy 
mają możliwość posłuchania muzyki organowej skomponowanej przez 
wielkich mistrzów gatunku oraz utworów kompozytorów współczesnych. 
W Oświęcimiu gościło wielu znakomitych muzyków z Polski, jak również z 
Japonii, Urugwaju, Brazylii, USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Rosji. 
Wiele koncertów odbywających się ramach Letnich Koncertów Organowych 
urozmaicanych jest wykonywaniem wspólnych utworów z towarzyszeniem 
innych instrumentów, w tym skrzypiec, wiolonczeli, harfy, trąbki, fletu, 
instrumentów perkusyjnych, akordeonu, fletni pana, jak również utworów 
wokalnych przez solistów i chór. W programie 26 czerwca utwory m.in.: 
Johanna Sebastiana Bacha, Thomasa Morley’a, Johanna Crugera czy Georga 
Friedricha Haendla.
Godz. 19.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 1 lipca 
 XIII Oświęcimski Ogródek Plenerowy

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na powitanie lata i wakacji, czyli 
plenerową projekcję filmową w ramach XIII Oświęcimskiego Kinowego 
Ogródka Plenerowego. 
Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy to nocne kino plenerowe 
organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury od 2005 r. na powitanie 
lata i wakacji. Na plenerowym ekranie rokrocznie pojawiają się dwa filmy, 
przy których miło i przyjemne można powitać wakacje i spędzić kilka ciepłych, 
letnich, wieczorno-nocnych godzin...
Na plenerowym ekranie tego lata pojawią się dwa filmy: Moje córki krowy 
i Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Spotkajmy się latem z własnymi 
krzesełkami, leżakami, materacami, kocami, karimatami...
Wstęp wolny. Godz. 21.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury  

Z opowieści zebranych od 
osób współpracujących 
z Władysławem Barto-
szewskim na przestrzeni 
wielu lat wyłania się ob-
raz człowieka o niezwy-
kle barwnej osobowości, 
żartobliwego, potrafią-
cego wyjść cało i dyplo-
matycznie z wydawałoby 
się nierozwiązywalnych 
impasów. 

Historie te ilustrują za-
równo jego charakter 
(„wyrzucał z siebie słowa 
w tempie błyskawicznym 
– co dziwniejsze nie gu-
biąc wątku i sensu. Gesta-
powcy, z którymi musiał 
siedzieć w komunistycz-
nym więzieniu, mówi-
li o sąsiedzie z celi per 
Maschinengewehr, karabin 
maszynowy. Potem nazy-
wano też Profesora »Uzi«. 
[...] Z kolei kryminaliści 
wołali za Bartoszewskim 
»Zátopek« – nawiązując 
do słynnego czeskiego 
długodystansowca”), jak 
i dyplomatyczny instynkt 
(„Trwają przygotowa-
nia do wizyty Helmuta 
Kohla w Polsce. Profesor 
przekonuje, że obowiąz-
kowym punktem jest wi-
zyta w Auschwitz-Birke-
nau. Jednak Kohl ociąga 
się z deklaracją, wreszcie 
oświadcza: – Ale ja już 
tam byłem… Profesor pa-
trzy kanclerzowi Niemiec 

głęboko w oczy i zimnym 
tonem oświadcza: – Ja 
też.”). 

Znajdziemy też sytuacje 
mniej lub bardziej „co-
dzienne” („Profesor za-
wsze cierpliwie podpisy-
wał swoje książki, które 
ludzi znosili dosłownie 
setkami. Raz tylko […] 
westchnął: – Zawsze za-
zdrościłem Staszkowi Le-
mowi, że ma takie krótkie 
nazwisko”).

Poza przytoczonymi 
anegdotami z życia Pro-
fesora, książka zawiera 
także kilka cytatów jego 
autorstwa z licznych pu-
blikacji m.in. z Kalenda-
rza na rok 2012, Warto być 
przyzwoitym czy z książki 
Moja Jerozolima, mój Izrael.

„[…] do końca życia – 
mimo że miał najwyż-
sze odznaczenia polskie, 
niemieckie, francuskie, 
watykańskie oraz hono-
rowe obywatelstwo pań-
stwa Izrael czy setki in-
nych medali, wyróżnień, 
nagród, dyplomów – na 
uroczystości państwowe 
zakładał miniaturę tam-
tego Krzyża Walecznych. 
I powtarzał, żeby na jego 
grobie napisać tylko jed-
no: »Żołnierz AK«”. 

Agnieszka Juskowiak-Sawicka 

Marek Zając, dziennikarz i bliski współpracownik Władysława Bartoszewskiego, w 93, często zabawnych 
historiach „z życia wziętych”, stara się pokazać jego nieznane oblicze. W 93 odsłonach, bowiem jedna 
opowieść przypada na każdy rok życia Profesora Władysława Bartoszewskiego, więźnia Auschwitz nr 

4427, jednego z głównych twórców dialogu polsko-niemieckiego, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, hi-
storyka, dziennikarza, ministra spraw zagranicznych. 
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Marek Zając Pędzę jak dziki tapir. Bartoszewski w 93 odsłonach
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