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W sierpniowym numerze „Osi” wiele 
miejsca poświęcamy dwóm rocznico-
wym wydarzeniom. 2 sierpnia minęło 
69 lat od likwidacji tzw. cygańskiego 
obozu rodzinnego w Auschwitz II-
-Birkenau. W numerze znajdą Pań-
stwo nie tylko relację z głównych 
uroczystości rocznicowych, ale także 
artykuły poświęcone wydarzeniom 
zorganizowanym w tym roku przez 
romską młodzież zrzeszoną w orga-
nizacji ternYpe, czyli Międzynarodo-
wą Sieć Młodzieżowych Organizacji 
Romskich, a także podsumowanie 
pierwszego polsko-romsko-niemiec-
kiego seminarium w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży. 
14 sierpnia natomiast przypadała 72. 

rocznica śmierci w Auschwitz o. Mak-
symiliana Kolbe. Jak co roku w tym 
dniu pod blokiem 11 w byłym obozie 
Auschwitz I odprawiono mszę świę-
tą. Fotografi e z uroczystości publiku-
jemy na ostatniej stronie z fotorepor-
tażem.
Oprócz tego w tym wydaniu „Osi” 
podsumowujemy podróż studyjną 
do Auschwitz, którą zorganizowała 
Unia Postępowych Żydów z Bielefeld 
w Niemczech. Projekt ten nosił tytuł 
„W poszukiwaniu śladów przeszłości 
w Auschwitz”. Piszemy również o po-
bycie w Polsce dziesięciorga studen-
tów z USA, Australii, Chile, Izraela 
i Kanady, którzy przyjechali do Polski 
na trzytygodniowy intensywny pobyt 

studyjny w ramach programu „Most 
do historii”, organizowanego przez 
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
Państwa uwadze polecamy również 
tekst na stronach MDSM poświęcony 
międzypokoleniowemu seminarium 
poświęconemu polskim, niemieckim 
i żydowskim „drogom wolności”. 
Jego celem było spotkanie polskich 
i niemieckich reprezentantów róż-
nych generacji i wspólne przejście 
zawiłymi „ścieżkami wolności i znie-
wolenia”. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny 
miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org
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GALERIA XX WIEKU

OD REDAKCJI

Autor nie powinien ulegać 
naciskom, presji czy suge-
stiom czytelników! Ale może 
nie zawsze? Może czasami 
powinien, bo to przecież dla 
nich pisze i z nimi chce się 
porozumieć! Po poprzed-
nim felietonie usłyszałem 
kilka czytelniczych głosów 
oczekujących na zaprezento-
wanie w druku – oprócz do-
kumentów – zdjęcia osoby, 
której one dotyczą, czyli mo-
jego dziadka dr. Wincentego 
Szczepańskiego (1862-1923). 
Czynię to niniejszym z kil-
koma słowami komentarza, 
tym chętniej, że to z dzie-
jów poszczególnych rodów, 
rodzin i pojedynczych osób 
składa się zasób przebogatej 
mozaiki społecznej i narodo-
wej różnorodności i barw-
ności. Od szczegółu – do 
ogółu, jak przy układanym 
z pojedynczych puzzli obra-
zie całości!
Dziadek pochodził ze szla-
checko-włościańskiej rodzi-
ny z okolic Tarnobrzega. Je-
den za jego – a więc i moich 
szlacheckich protoplastów 
wdał się w romans z wiejską 
dziewczyną – banalna histo-
ria, popełniając małżeński 
mezalians, jak się okazało 
bardzo twórczy i pozytywny. 
Studiował na Uniwersytecie 
Wiedeńskim i Jagiellońskim, 
gdzie ukończył wydział fi lo-
zofi i i fi lologii klasycznej. Pa-
miętam ze wspomnień babki 
z lat jej małżeństwa, kiedy to 
na przyjęciach z okazji imie-
nin dyrektora grono zapro-
szonych profesorskich gości 
dla zabawy wdawało się 
w konwersację w języku kla-
sycznej greki i łaciny sit venia 
verbo!
Załączone zdjęcie wyko-
nane zostało w Gorlicach 
w 1907 r. w atelier „Souve-
nir” Franciszka Rackiego. 

Andrzej Winogrodzki
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Dr Wincenty Szczepański (1862-1923)
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PRZECIWSTAWIAŁ SIĘ SYSTEMOWI 
POGARDY. 72. ROCZNICA ŚMIERCI 

O. MAKSYMILIANA KOLBE

72 lata temu w niemieckim nazistow-
skim obozie koncentracyjnym i za-
głady Auschwitz został zamordo-

wany franciszkanin, o. Maksymilian Maria 
Kolbe. W rocznicę tego wydarzenia przy blo-
ku 11, gdzie zabito zakonnika, odprawiono 
mszę świętą. Przewodniczył jej ordynariusz 
diecezji bielsko-żywieckiej biskup Tadeusz 
Rakoczy. W nabożeństwie wzięło udział kil-
kaset osób.
– Święty Maksymilian na 
placu apelowym przeciw-
stawił się swoim głosem 
całemu systemowi pogardy 
i nienawiści do człowieka 
i do tego, co w człowieku jest 
boskie – powiedział w ho-
milii metropolita katowicki, 
arcybiskup Wiktor Skworc. 
Wspomniał on także postać 
św. Edyty Stein, której 71. 
rocznica śmierci w Ausch-
witz przypadała 9 sierpnia: 
– Losy Edyty Stein i Maksy-
miliana Kolbe wpisały się na 
stałe w historię tego obozu. 

Oni po dziś dzień, nie tylko 
jako święci Kościoła, ale jako 
niezwykle odważni ludzie, 
piękni swoim człowieczeń-
stwem, inspirują do działań 
w imieniu Boga, który jest 
miłością – mówił arcybi-
skup.
W słowie wygłoszonym do 
zgromadzonych biskup Ta-
deusz Rakoczy apelował, 
aby w tym wyjątkowym 
dniu modlić się o pokój dla 
świata i poszanowanie każ-
dej ludzkiej osoby. – Oby już 
nigdy dramat, jaki się tutaj 

rozegrał, nie powtórzył się 
w żadnym miejscu na zie-
mi. Módlmy się, aby ucichły 
w świecie wszelkie wojny 
i nastał upragniony pokój, 
aby nikt nie podnosił ręki 
na swojego brata, aby wszy-
scy żyli w jedności i pokoju. 
Módlmy się także o to, aby 
w naszej ojczyźnie nastąpiło 
pojednanie wszystkich grup 

i ideologii, i żeby wszyscy 
troszczyli się o dobro czło-
wieka, całej ojczyzny i zjed-
noczonej Europy – powie-
dział.
Podczas rocznicowych uro-
czystości kwiaty złożono 
pod Ścianą Śmierci na dzie-
dzińcu bloku 11, a także na 
obozowym placu apelo-
wym, gdzie Maksymilian 

Kolbe ofi arował życie za 
współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka. Hierarchowie 
i franciszkanie modlili się 
również w celi nr 18 w pod-
ziemiach bloku 11, w której 
zamordowano św. Maksy-
miliana. 

ps

72. rocznica śmierci o. Maksymiliana Kolbe
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RAJMUND KOLBE

Urodził się 8 października 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do zakonu fran-
ciszkanów we Lwowie, gdzie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. rozpoczął studia 
w Rzymie z zakresu fi lozofi i i teologii, uzyskując doktoraty z tych nauk, a także przyjął 
święcenia kapłańskie. Do Polski powrócił w 1919 r. W 1927 r. założył pod Warszawą 
klasztor w Niepokalanowie i wydawnictwo. Był też misjonarzem w Japonii.
28 maja 1941 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Dwa miesiące 
później ofi arował swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, wyznaczo-
nego przez esesmanów na śmierć głodową w odwecie za ucieczkę jednego z więźniów. 
Zmarł 14 sierpnia 1941 r., zamordowany zastrzykiem fenolu w podziemiach tz w. Bloku 
Śmierci.
Został beatyfi kowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., jego kanonizacji dokonał bł. 
Jan Paweł II 10 października 1982 r. W 1999 r. został ogłoszony przez papieża patronem 
honorowych dawców krwi. Patronuje on także diecezji bielsko-żywieckiej. 
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TRANSPORTY POLAKÓW
Z WARSZAWY DO KL AUSCHWITZ 

PO WYBUCHU POWSTANIA

Po wybuchu zbrojnego powstania w Warszawie poprzez obóz przejściowy w Pruszko-
wie do KL Auschwitz w sierpniu i wrześniu 1944 r. deportowano blisko 13 tys. areszto-
wanych mieszkańców Warszawy: mężczyzn, kobiety i dzieci. Osadzono ich na terenie 
obozu Auschwitz II-Birkenau.
Wśród przywiezionych były osoby z różnych środowisk społecznych, różnych zawo-
dów (urzędnicy państwowi, naukowcy, artyści, lekarze, handlowcy, robotnicy), różnej 
kondycji fi zycznej (ranni, chorzy, inwalidzi, kobiety ciężarne), w różnym wieku – dzie-
ci począwszy od kilkutygodniowych niemowląt do starców powyżej osiemdziesięciu 
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 łącz-
nie 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, męż-
czyzn 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 roz-
poczętej wstępnej ewakuacji KL Auschwitz, do obozów w głębi Trzeciej Rzeszy i za-
trudniono 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 obo-
zu. 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. 

PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

EDUKATORZY Z IZRAELA 
W MIEJSCU PAMIĘCI

69 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., wybuchło powstanie warszawskie. W rocznicę tego wydarzenia, punktualnie 
o godzinie 17.00 – rozpoczynającej powstańcze walki godzinie „W” – dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. 
Cywiński, złożył wieniec pod Ścianą Śmierci i oddał hołd bohaterom i ofi arom powstania – w tym tysiąc-

om mieszkańców stolicy deportowanych do Auschwitz. 

Grupa 25 edukatorów z Izraela wzięła udział w specjalistycznym seminarium „Auschwitz w zbiorowej świa-
domości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków”, które 
odbyło się w dniach 21 lipca – 1 sierpnia. Jego organizatorem było Międzynarodowe Centrum Edukacji 

o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, które ściśle współpracuje z Instytu-
tem Yad Vashem w Jerozolimie.

Historia Powstania spla-
ta się nierozerwalnie z hi-
storią byłego niemieckiego 
nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego Auschwitz. 
W trakcie i po stłumieniu 
powstania warszawskiego, 
w wyniku akcji represyj-
nych, Niemcy deportowali 
z Warszawy ponad pół milio-
na mieszkańców. Z tej liczby 
około 13 tysięcy osób, w tym 
niemowlęta, dzieci i ludzi 

w podeszłym wieku, hitle-
rowcy osadzili w KL Ausch-
witz.
Przyszłoroczne obchody 
okrągłej – 70. rocznicy po-
wstania zawierały będą sze-
reg nowych propozycji edu-
kacyjnych, ekspozycyjnych 
i wydawniczych, związa-
nych z losem deportowa-
nych do Auschwitz miesz-
kańców Warszawy. 

Bartosz Bartyzel 

69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego 69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego
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– Wśród uczestników semi-
narium byli przede wszyst-
kim liderzy grup izrael-
skich, którzy przyjeżdżają 
do Polski, a także do Miejsca 
Pamięci Auschwitz z różny-
mi grupami odwiedzających 

– powiedziała  Alicja Wój-
cik, koordynatorka semi-
narium ze strony MCEAH. 
– W tegorocznej grupie zna-
leźli się również nauczyciele 
oraz psycholog pracująca z 
osobami, które nie mogą się 

uporać z traumą Holokau-
stu. Tworząc program tego-
rocznego seminarium, zna-
leźliśmy w nim miejsce na 
prezentację projektów, które 
zakończyły się w tym roku, 
tzn. na prezentację nowej 

wystawy rosyjskiej w bloku 
14, wystawy żydowskiej w 
bloku 27, a także prezentację 
założeń Generalnego Planu 
Konserwacji – dodała.
Grupa spędziła w Oświę-
cimiu siedem dni. Oprócz 

specjalistycznego zwiedza-
nia terenów byłego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz, goście z Izraela 
mieli także okazję zoba-
czyć teren byłego podobozu 
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„ABC RELACJI 
CHRZEŚCIJAŃSKO- I POLSKO-ŻYDOWSKICH” 

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs „ABC rela-

cji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”, organizowany w roku akademickim 2013-2014 na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

w Jawiszowicach, jak rów-
nież pozostałości po obozie 
Auschwitz III-Monowitz. 
Grupa poznała także przed-
wojenną historię oświęcim-
skich Żydów podczas wizyty 
w synagodze Chewra Lom-
dei Misznajot oraz na cmen-
tarzu żydowskim. Ważną 
częścią seminarium był 
udział w ceremonii odsło-
nięcia pomnika upamiętnia-
jącego ofi ary Marszu Śmierci 
w Miedźnej koło Oświęci-
mia oraz przejazd wzdłuż 
jednej z tras tzw. Marszów 
Śmierci z Oświęcimia do 
Gliwic, podczas którego 
grupa zapoznała się z powo-
jennymi upamiętnieniami 
ofi ar ewakuacji obozu.

W programie seminarium 
znalazły się także wykłady 
poświęcone m.in. losom róż-
nych grup ofi ar Auschwitz, 
roli obozu w nazistowskim 
programie zagłady euro-
pejskich Żydów, załodze SS 
w KL Auschwitz, ale także 
edukacji prowadzonej dziś 
w Miejscu Pamięci, czy też 
nauczaniu o Holokauście 
w Polsce.
Edukatorzy spędzili rów-
nież dzień na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie wysłu-
chali wykładów poświęco-
nych wspólnej polsko-ży-
dowskiej historii społecznej 
i politycznej oraz współcze-
snym kontaktom polsko-
-żydowskim. W programie 

wizyty w Krakowie było 
także zwiedzanie muzeum 
w Fabryce Schindlera, Colle-
gium Maius, Sukiennic, oraz 
terenów getta na Podgórzu.
W części wyjazdowej se-
minarium uczestnicy od-
wiedzili zarówno miejsca 
bezpośrednio związane z hi-
storią Żydów oraz z Zagła-
dą, jak i miejsca związane z 
historią Polski. Edukatorzy 
byli m.in. w byłym obozie 
koncentracyjnym Gross-
-Rosen, poznawali także ży-
dowską historię Wrocławia, 
a także zapoznali się z dzia-
łalnością Bramy Cukermana 
w Będzinie. Seminarium za-
kończyło się w Warszawie, 
gdzie goście odwiedzili te-
reny byłego getta, cmentarz 
żydowski oraz Żydowski 
Instytut Historyczny. 

agjus

Uczestnicy seminarium w czasie wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz

Uczestnicy seminarium w czasie wizyty w Krakowie
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Kurs obejmuje cykl wykła-
dów monografi cznych oraz 
zajęć i warsztatów prowa-
dzonych na terenie Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Birke-
nau.
Tematykę wykładów opra-
cowali: mediewista bp dr 
hab. Grzegorz Ryś (historia), 
teolog ks. prof. Łukasz Ka-
mykowski (teologia i fi lozo-
fi a), historyk i b. ambasador 
RP w Izraelu dr Maciej Ko-
złowski (socjologia i polito-
logia), specjaliści z Muzeum 
Auschwitz (Zagłada Żydów, 
nauczanie o Holokauście). 
Tematyka kursu obejmuje 
dzieje Żydów w Europie od 
starożytności po współcze-
sność, historię duchowości 

Żydów polskich, chrześci-
jańską teologię judaizmu 
i dialogu międzyreligijnego, 
nauczanie Kościoła katolic-
kiego o judaizmie, genezę 
i skutki antysemityzmu, 
historię nazizmu, Zagładę 
Żydów jako szczególne do-
świadczenie XX wieku, hi-
storię i współczesność Izra-
ela oraz współczesne relacje 
polsko-żydowskie i polsko-
-izraelskie.
Istotnym elementem kur-
su jest zwiedzanie Miejsca 
Pamięci Auschwitz oraz 
warsztaty z wykorzysta-
niem materiałów źródło-
wych ze zbiorów i archiwum 
Muzeum. Uczestnicy mają 
możliwość zapoznania się 

z historią obozu Auschwitz 
i relacjami świadków.
Studenci i doktoranci koń-
czący kurs egzaminem pi-
semnym, uzyskują 4 punkty 
ECTS. Pozostali uczestnicy 
otrzymują zaświadczenie 
o ukończeniu kursu.
Celem kursu jest pogłębienie 
wiedzy o dziejach Żydów, 
judaizmie i Zagładzie, po-
znanie historii i aktualnego 
nauczania Kościoła katolic-
kiego o Żydach i judaizmie, 
poznanie i zrozumienie 
mechanizmów rodzenia się 
nietolerancji, rasizmu i an-
tysemityzmu, kształtowanie 
umiejętności przezwycięża-
nia uprzedzeń i stereotypów, 
przygotowanie do życia 

w społeczeństwie wielokul-
turowym i do prowadzenia 
dialogu międzyreligijnego, 
doskonalenie zawodowe na-
uczycieli, katechetów, dzien-
nikarzy, przewodników, 
pracowników instytucji kul-
turalnych i oświatowych.
Szkolenie kierowane jest do 
studentów, doktorantów, 
nauczycieli i edukatorów, 
duszpasterzy, katechetów, 
przewodników turystycz-
nych, pracowników muzeów 
i innych instytucji kultury, 

mediów oraz wszystkich 
osób zainteresowanych po-
wyższą tematyką.
Zajęcia będą się odbywać 
w salach wykładowych 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście oraz w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu.
Uczestnik ponosi koszty po-
dróży, zakwaterowania i wy-
żywienia. Obowiązuje opłata 
za kurs w wysokości 100 zł. 

mceah 

Bliższych informacji udziela ks. prof. Łukasz Kamykowski: 
lukasz.kamykowski@upjp2.edu.pl

Rekrutacja: Robert Płaczek: 
robert.placzek@auschwitz.org 
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Zaproszenie do udziału 
w projekcie przyjęli młodzi 
multiplikatorzy z AJZ Des-
sau, studentki i studenci 
z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie (Cen-
trum Badań Holokaustu), 
Uniwersytetu we Wrocła-
wiu, Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Oświęcimiu oraz 
młodzi liderzy romscy.
Celem naszego semina-
rium była wspólna polsko-
-romsko-niemiecka debata 
nad kształtowaniem się pa-
mięci o zagładzie Romów 
w Europie, ale także próba 
wzajemnego zbliżenia się 
i zrozumienia współczesnych 
problemów, jakie występują 
obecnie w relacjach między 
tzw. społeczeństwem więk-
szościowym i mniejszościo-
wym, szczególnie w Polsce 
i w Niemczech.
Podczas pierwszych warsz-
tatów poprzez zastosowanie 
wybranych artefaktów sta-
raliśmy się nazwać i okre-
ślić źródła funkcjonujących 
w społeczeństwie większo-
ściowym stereotypowych 
wyobrażeń o Romach i Sin-
ti. Wybrane obrazy nawią-
zujące do historii, kultury 
i tożsamości tej mniejszości, 
w sposób zniekształcony 
przeniknęły do świata więk-
szości i kreują zafałszowany 

obraz świata Romów i Sin-
ti. Poszukiwaliśmy źródeł 
owych wyobrażeń, sięga-
jąc do historii i kultury tej 
mniejszości, która przywę-
drowała do Europy z Indii w 
XIV w. Pierwsza informacja 
o pobycie Romów w Polsce 
to 1401 r. Obecnie Romowie 
są największą mniejszością 
etniczną w Europie – to oko-
ło 10 milionów osób, 60% 
z nich to obywatele Unii 
Europejskiej. W Polsce żyje 
obecnie ok. 20 tys. Romów.
Dr Joanna Talewicz-Kwiat-
kowska w swojej prezentacji 
podkreśliła, że los poszcze-
gólnych rodów i rodzin był 

ściśle związany z przemia-
nami politycznymi, kulturo-
wymi i gospodarczymi kra-
jów, gdzie przebywali bądź 
osiedlali się Romowie i Sinti. 
Szczególną uwagę zwróci-
ła na los polskich Romów 
– Lowarów, Kełderaszów, 
Polska Roma i Romów Kar-
packich (Bergitka Roma), 
opisując m.in. politykę pań-
stwa polskiego w okresie 
PRL wobec tej mniejszości, 
polegającą na przymuso-
wym osiedlaniu oraz asymi-
lacji, co przyczyniło się do 
szybkiej pauperyzacji spo-
łeczności romskiej w Polsce.
Podczas kolejnych zajęć se-

minaryjnych uwaga uczest-
ników skupiona została na 
historii i pamięci o mordzie 

na europejskich Romach 
i Sinti. Seminarzyści praco-
wali w grupach na wysta-

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

MANO (HERMANN) HÖLLENREINER
Urodził się w 1933 r. W marcu 1943 r. razem z rodziną 
został deportowany z Monachium do KL Auschwitz. 
Wraz z wytatuowaniem na przedramieniu numeru 
więźniarskiego Z-3526 dziewięcioletniemu chłopcu 
odebrano nie tylko własną tożsamość, ale również jego 
dzieciństwo. W obozie Birkenau Mano i jego kuzyni 
stali się ofi arami eksperymentów pseudomedycznych 
lekarza SS, Josefa Mengele. W 1944 r. Mano został 
przeniesiony do obozu męskiego Ravensbrück i kolejno  
do Sachsenhausen. Wraz z kuzynami udało mu się 
uciec z tzw. marszu śmierci. Mano miał wówczas 11 lat. 
Wspólnie udali się w kierunku Monachium. Zupełnie 
wyczerpanego chłopca znaleźli francuscy jeńcy wojenni 
i zabrali go do Francji, gdzie przedstawili go jako 
francuskiego Żyda. „Od teraz nie jesteś już Niemcem, 
tylko Francuzem! Zapomnij o tym języku, zapomnij 
o wszystkim! Od teraz znasz tylko swoje imię, nazwisko 
i wiek”. Mano trzymał się tej wskazówki, nauczył się 
obcego języka i starał się dopasować do otaczającego go 
świata. Jednak przez cały czas bał się, że ktoś odkryje 
jego niemieckie pochodzenie. Wciąż zastanawiał się, co 
stało się z jego rodzicami. W Paryżu otoczony był, co 
prawda, miłością i troską, jednak wszystkich dookoła 
przerastała opieka nad głęboko obciążonym traumą 
chłopcem. Często pojawiały się u niego wybuchy agresji 
i przemocy. Podczas dziecięcej opieki psychiatrycznej 
Mano doświadczył strasznych przeżyć i nadużyć. 
Dopiero kiedy pewna Francuzka przekazała służbom 
poszukiwawczym fotografi ę chłopca z wytatuowanym 
na przedramieniu numerem, udało się dotrzeć do jego 
rodziny, co miało miejsce w grudniu 1946 r. Od kilku 
lat, dzięki wsparciu jego niestrudzonej małżonki Else, 
Mano Höllenreiner jest w stanie publicznie opowiadać 
o swoim losie. 
W 2008 r. ukazała się książka dla młodzieży pt. Mano, 
chłopiec, który nie wiedział, gdzie przebywał autorstwa 
wielokrotnie nagradzanej pisarki i dziennikarki Anji 
Tuckermann. 

POLACY, NIEMCY I ROMOWIE 
W DOMU SPOTKAŃ

Pomysł seminarium poświęconego historii i pamięci zagłady europejskich Romów i Sinti oraz współczesnym 
problemom, dotykającym tę obecnie najliczniejszą mniejszość w Europie, zrodził się w ramach wieloletniej 
współpracy MDSM i Alternatives Jugendzentrum Dessau. Centrum od wielu lat gromadzi świadectwa po-

święcone eksterminacji niemieckich Romów i Sinti oraz prowadzi działalność edukacyjną na rzecz upamiętnienia 
tej zbrodni w społeczności lokalnej. Ideę seminarium od początku aktywnie wspierało Stowarzyszenie Romów 
w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu.

PIERWSZE POLSKO-ROMSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM W MDSM

Polsko-romsko-niemieckie seminarium

Polsko-romsko-niemieckie seminarium

Polsko-romsko-niemieckie seminarium
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wie tematycznej w bloku 13 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz. Poszczególne grupy 
badały w oparciu o doku-
menty, relacje i historyczne 
fotografi e, proces pozba-
wiania praw, wykluczania 
i eksterminacji Sinti i Romów 
w czasach narodowego so-
cjalizmu. Wyniki prac przed-
stawione zostały podczas 
oprowadzania po wystawie. 
Szczególnie poruszające dla 
całej grupy było wspólne 
przejście przez teren byłego 
obozu romskiego na odcinku 
BIIe w Birkenau i zapozna-
wanie się z wybranymi cy-
tatami z relacji i wspomnień 
ocalałych Romów i Sinti oraz 
byłych więźniów nie-Ro-
mów, zatrudnionych w tym 
obozie w różnych funkcjach.
W zrozumieniu trudnego 
procesu kształtowania się 

pamięci o zagładzie Romów 
i konfl iktów, jakie w niej 
występują pomógł fi lm do-
kumentalny pt. BROKEN 
SILENCE. Był to pierwszy 

pokaz tego fi lmu w Oświęci-
miu, na który przybył jeden 
z jego twórców – Orhan Ga-
lius. Gospodarzem tego wie-
czoru było Stowarzyszenie 
Romów w Polsce z siedzibą 
w Oświęcimiu. Film to pięk-
nie opowiedziana historia 
romskiego reportera radio-
wego Orhana Galiusa, uro-
dzonego w Kosowie, który 
podróżował wraz z Bobem 
Entropem – producentem 
fi lmowym  – przez Niemcy, 
Polskę i Kosowo. Twórcy 
fi lmu starają się w nim od-
kryć i wyjaśnić, dlaczego 
Sinti i Romowie zachowy-
wali i często po dziś dzień 
zachowują milczenie o lu-
dobójstwie Romów podczas 
II wojny światowej.
Są jednak świadkowie, oca-
leni Romowie i Sinti, którzy 
podejmują wyzwanie opo-
wiadania o tych wydarze-
niach. Jednym z nich jest 
niemiecki Sinti, były więzień 
Zigeunerlager w Birkenau, 
Hermann (Mano) Höllen-
reiner, który co roku, wraz 
z małżonką Else, przybywa 
do Polski, aby 2 sierpnia upa-
miętnić zbrodnię dokonaną 
przez niemieckich nazistów 
w Auschwitz. W tym roku 
zgodził się na spotkanie i roz-
mowę z naszą grupą semina-
ryjną w MDSM, co było wy-
jątkowym doświadczeniem 

i przeżyciem dla wszystkich 
uczestników. Podczas spo-
tkania zaprezentowane zo-
stały także fragmenty książki 
pt. Mano, chłopiec, który nie 
wiedział, gdzie przebywał.
W ramach ostatniego warsz-
tatu Mniejszość versus więk-
szość – współczesne problemy 
– case study: Polska, Niemcy, 
Włochy, Czechy grupa se-
minaryjna pracowała nad 
wybranymi artykułami pra-
sowymi, analizując na pod-
stawie sprawozdawstwa 
medialnego obecne relacje 
między społeczeństwem 
większościowym i mniejszo-
ściowym. Szczególna uwaga 
skupiona została na sytu-
acji Romów we Wrocławiu, 
gdzie od dłuższego czasu 
władze lokalne nie radzą so-
bie z podmiejskimi obozowi-
skami romskich imigrantów, 
którym na bieżąco starają się 
pomagać organizacje rom-
skie i Amnesty International. 
Przed podobnym proble-
mem stoi również więk-
szościowe społeczeństwo 
niemieckie, gdzie obserwuje 
się napływ romskich imi-
grantów z nowych krajów 
Unii Europejskiej. Wzmac-
nia to negatywne stereotypy 
antyromskie i prowadzi nie-
jednokrotnie do konfl iktów 
i aktów przemocy. Dyskusje 
te, odnoszące się bezpośred-

nio do teraźniejszości, mia-
ły pomóc seminarzystom 
przygotować się do udziału 
w obchodach uroczysto-
ści upamiętniającej likwi-
dację tzw. Zigeunerlager 
w Birkenau, podczas których 
przedstawiciele dyplomacji 
i polityki w sposób wyraźny 
i zdecydowany odnoszą się 
w swoich wystąpieniach do 
obecnej sytuacji mniejszości 
Romów i Sinti w Europie.
Tegoroczne seminarium 
wzbogaciło wiedzę semi-
narzystów, ale też zainspi-
rowało ich do podejmowa-
nia praktycznych działań 
w swoich lokalnych społecz-
nościach na rzecz integracji 
polsko-niemiecko romskiej.
Serdeczne podziękowania 
kierujemy do dr Joanny Tale-
wicz-Kwiatkowskiej, Wład-
ka Kwiatkowskiego i Soni 
Styrkacz, którzy towarzyszy-
li nam podczas całego semi-
narium i dzielili się z nami 
swoją wiedzą i doświadcze-
niami. 

Seminarium fi nansowane było 
ze środków Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży 
i Fundacji im. Róży 

Luksemburg (Niemcy).

Elżbieta Pasternak, MDSM 
Jana Müller, AJZ 

(koordynatorki seminarium)

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Polsko-romsko-niemieckie seminarium

Mano (Hermann) Höllenreiner

Polsko-romsko-niemieckie seminarium

WOLNOŚĆ 
NIEJEDNO MA IMIĘ

W dniach 6-12 lipca w Międzynarodowym Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu, a następnie w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, odbyło się 

międzypokoleniowe seminarium poświęcone polskim, niemieckim 
i żydowskim „Drogom Wolności”. 

SEMINARIUM ,,DROGI WOLNOŚCI” 
W OŚWIĘCIMIU I KRZYŻOWEJ 

Celem tego pionierskiego 
projektu, którego koncep-
cję wypracowali wspólnie 
przedstawiciele zarządów, 
dyrekcji oraz działów edu-

kacyjnych Fundacji na 
Rzecz Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu i Fundacji 
„Krzyżowa” dla Porozu-

mienia Europejskiego, było 
spotkanie polskich i nie-
mieckich reprezentantów 
różnych generacji i wspólne 
przejście zawiłymi „ścieżka- W synagodze Rutika w Dzierżoniowie
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mi wolności i zniewolenia”.
Podczas sześciodniowego 
projektu uczestnicy spotka-
nia przemieszczali się po 
miejscach szczególnie waż-
nych dla walki o wolność: 
w Oświęcimiu, Krzyżowej, 
Krakowie i we Wrocławiu.
Pierwszą część projektu, 
która odbyła się w Oświę-
cimiu, rozpoczął sobotni 
spacer po mieście, podczas 
którego uczestnicy zostali 
skonfrontowani z przepla-
tającymi się przez historię 
miasta ścieżkami wolności 
i zniewolenia. Podczas wie-
czornego spotkania ze Zbi-
gniewem Bujakiem, liderem 
Solidarności, byłym mini-
strem i posłem na sejm, po-
znali jego osobiste doświad-
czenia, związane z „walką 
o wolność i demokrację” 
w latach 80. w Polsce oraz 
podczas Pomarańczowej 

Rewolucji na Ukrainie. – Ci, 
którzy walczą o wolność, 
muszą mieć plan działania, 
a nie tylko szczytne idee – 
podsumował swój wykład 
Zbigniew Bujak, podkreśla-
jąc, że przywódcy rewolu-
cyjni często nie mają wystar-
czających umiejętności, by 
po osiągnięciu wymarzonej 
wolności zarządzać pań-
stwem. 
Kolejny dzień wypełniły 
różne odcienie wolności na 
krakowskich szlakach, po 
których wędrówkę rozpo-
częto od wizyty w MOCAK-
-u. – Pojęcie wolności w ży-
ciu, to ograniczenie własnej 
wolności dla wolności in-
nych – tymi słowami rozpo-
czął się wykład Anny Marii 
Potockiej, dyrektor Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Kra-
kowie (MOCAK), w którym 
głębokiej analizie poddane 

zostały różne rodzaje wol-
ności i zniewolenia, zarów-
no w życiu codziennym, jak 
i w sztuce. Uczestnicy wy-
słuchali również refl eksji na 
temat projektu zrealizowa-
nego z osobami osadzony-
mi w więzieniu, dla których 
prawdziwa wolność istnie-
je – paradoksalnie – tylko 
w murach więzienia. Pod-
czas zwiedzania Muzeum 
uczestnicy skonfrontowa-
ni zostali z różnorodnymi 
przykładami świadczącymi 
o nieograniczonej wolności 
twórców, bo – jak twierdzi 
A. M. Potocka: – Wolność 
w sztuce jest konieczna (...), 
artysta ma być bezgranicznie 
wolny. 
Inne aspekty wolności 
zaprezentowane zostały 
podczas zwiedzania Sta-
rego Miasta oraz dzielni-
cy żydowskiej Kazimierz 

i zwieńczone rozmową 
z dyrektorem Centrum Kul-
tury Żydowskiej, Joachi-
mem Russkiem.
W poniedziałkowy poranek, 
przed wizytą w Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau, z uczestnikami 
seminarium spotkała się Zo-
fi a Posmysz, była więźniar-
ka m.in. obozu Auschwitz-
-Birkenau, by podzielić 
się swoimi obozowymi 
doświadczeniami. Pani Po-
smysz dołączyła do grupy 
również na terenie byłego 
obozu Auschwitz II-Birke-
nau, by na miejscu tamtej-
szych zdarzeń opowiedzieć 
uczestnikom, jak wyglądało 
życie codzienne w obozie 
kobiecym i jak skutecznie 
pozbawiano więźniów czło-
wieczeństwa. Pani Zofi a Po-
smysz podczas wieczornego 
otwartego spotkania Moje 

obszary wolności w Auschwitz, 
w rozmowie z dyrektorem 
Domu Spotkań, Leszkiem 
Szusterem, powiedziała, 
czym dla niej była i jest 
wolność oraz opowiedziała 
o genezie powstania opo-
wiadania Chrystus Oświę-
cimski. – Swoją postawą 
pani Posmysz udowodniła, 
że nawet w tak strasznym 
miejscu można było być we-
wnętrznie wolnym – podsu-
mował jeden z uczestników.
To spotkanie było najwięk-
szym przeżyciem, nie tylko 
dla wszystkich uczestników 
seminarium, ale również dla 
pani Posmysz, która n a za-
kończenie powiedziała do 
uczestniczącej w nim nie-
mieckiej młodzieży: – Jeżeli 
przeżyłam, to po to, by było 
takie spotkanie z młodymi 
ludźmi. To było ukoronowa-
nie mojego życia. 
Na drugą część semina-
rium uczestnicy udali się do 
Krzyżowej, gdzie poznali 
historię Kręgu z Krzyżowej 
(Kreisauer Kreis), grupy 
niemieckiej opozycji anty-
hitlerowskiej działającej w 
Krzyżowej w czasie II wojny 
światowej, utworzonej z ini-
cjatywy hrabiego Helmuta 
Jamesa von Moltke, a także 
wzięli udział w warsztatach 
Moje drogi – moja wolność: 
możliwości, dylematy, granice, 
podczas których podzielili 
się swoimi osobistymi re-
fl eksjami na temat: Czym dla 
mnie jest wolność?
Ważnym punktem progra-
mu była wizyta w synago-
dze Rutika w Dzierżoniowie 
oraz spacer po wrocław-
skich szlakach śladami Po-
marańczowej Alternatywy.

Spotkanie zostało sfi nansowa-
ne przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Polsko-
-Niemiecką Współpracę Mło-
dzieży, Fundację na Rzecz Mię-
dzynarodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu oraz 
Fundację,,Krzyżowa” dla Poro-
zumienia Europejskiego. 

Olga Onyszkiewicz

Refl eksji mam wiele. Emocje wciąż jeszcze świeże. Pani 
Zofi a Posmysz jakby wciąż się jeszcze do mnie uśmie-
chała. Głosy uczestników seminarium jeszcze brzmią w 
moich uszach. Zapachy miejsc wciąż czuję. Tematyka 
obozowa wpisała się w moje wieczory. Oglądam i czy-
tam zasłyszane na seminarium tytuły (mąż jest przerażo-
ny). Chłonęłam każde słowo prześwietnej przewodnicz-
ki po Auschwitz.
Kraków jak zwykle był piękny. W spaniała trasa po Wro-
cławiu z równie świetną przewodniczką. Zielona Wolna 
Krzyżowa, w której czas jakby stał w miejscu – symbol 
pojednania.
W każdym z tych miejsc historie pełne cierpienia, ale 
mające jeden wspólny mianownik: droga do Wolności.
Tak, to seminarium to był spacer w słońcu i w deszczu 
po najprawdziwszych „Drogach Wolności”.
Czy ja odnalazłam Wolność? Nie wiem... Ale nie o to 
przecież chodziło. Mam szczęście żyć w czasach obec-
nych. Mam szczęście być Wolnym Człowiekiem. Dzię-
kuję za dobry owocny czas ze wspaniałymi ludźmi. Sta-
rałam się nie stracić ani chwili. 

Agnieszka S.

Na wrocławskich szlakach

Podczas zwiedzania OświęcimiaPodczas spotkania ze Zbigniewem Bujakiem w MDSM

Spotkanie w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Podczas spotkania ze Zbigniewem Bujakiem w MDSM
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ZROZUMIEĆ HISTORIĘ 
POLSKO-ŻYDOWSKĄ

Jak wyglądało życie mniejszości żydowskiej w przedwojennej 
Polsce? Czym dla Polski jest Zagłada? Kto opiekuje się synago-
gami i cmentarzami żydowskimi w miejscowościach, gdzie nie 

ma Żydów? 

Na te i podobne pytania 
odpowiedzi szukała gru-
pa dziesięciorga studen-
tów oraz, po raz pierwszy, 
dwóch wykładowców aka-
demickich z USA, a także z 
Australii, Chile, Izraela i Ka-
nady, którzy przyjechali do 
Polski na trzytygodniowy 
intensywny pobyt studyjny 
w ramach programu „Most 
do historii”, organizowane-
go przez Centrum Żydow-
skie w Oświęcimiu.
To już 12. edycja naszego 
programu, który jako jedyny 
w Polsce prezentuje historię 
Żydów w szerokim kontek-
ście historii naszego kraju 
i wzajemnych kontaktów 
obu społeczności. Od po-
czątku istnienia Centrum 
Żydowskiego ponad 120 
młodych studentów i stu-
dentek z Ameryki Północnej, 
Azji i Europy, odwiedziło 
Polskę i Oświęcim, poznając 
autentyczne miejsca histo-
ryczne i pogłębiając swoje 
zrozumienie przeszłości 
i współczesności żydowskiej 
w naszym kraju.
Uczestnicy spędzili pra-
wie tydzień w Oświęcimiu, 
gdzie nie tylko zwiedzili te-
ren byłego obozu Auschwitz 
oraz uczestniczyli w zaję-
ciach Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście, ale po-
znawali także żydowską 

historię Oświęcimia w na-
szym Centrum, w Muzeum 
Zamek. Poznawali również 
współczesne życie miasta.
Szczególnymi wydarzenia-
mi w programie były spo-
tkania ze świadkami histo-
rii: byłą więźniarką obozu 
Auschwitz – Zofi ą Posmysz 
oraz Mirosławą Gruszczyń-
ską, którą izraelski insty-
tut Yad Vashem odznaczył 
medalem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata” 
za uratowanie żydowskiej 
dziewczynki z getta kra-
kowskiego. 
Jak co roku częścią progra-
mu były wyjazdy studyjne 
do Krakowa, Warszawy 
i Łodzi, miast o wielkim 
znaczeniu w historii Żydów 
w Polsce, oraz dużych 
i mniejszych miejscowości 
Polski południowo-wschod-
niej: Chmielnika, Działoszyc, 
Kielc, Tarnowa i Bobowej, 
gdzie wciąż istnieją ślady ży-
dowskiej obecności, zacho-
wane w różnym stanie. 
W Kielcach uczestników po-
witał Bogdan Białek, wielo-
letni aktywista zaangażowa-
ny w upamiętnienie i dialog 
na temat także trudnego 
dziedzictwa polsko-żydow-
skiego w mieście. Uczestni-
cy odwiedzili ponadto Biel-
sko-Białą, gdzie spotkali się 
z przewodniczącą tamtejszej 
gminy żydowskie – Dorotą 

Wiewiórą, oraz Będzin i za-
chowany przez młodych ak-
tywistów – Karolinę i Piotra 
Jakoweńko – były dom mo-
dlitwy Nuhima Cukermana. 
W nowo otwartym Muzeum 
Historii Żydów Polskich 
uczestnicy mieli wyjątkową 
okazję do dyskusji z prof. 
Barbarą Kirshenblatt-Gim-
blett, autorką koncepcji wy-
stawy głównej oraz z Moni-
ką Koszyńską, koordynator-
ką edukacji.
Aby dobrze zrozumieć 
kontekst żydowskiej prze-
szłości w Polsce, uczestnicy 
odwiedzili również miej-
sca związane z ogólną hi-
storią Polski: Stare Miasto 
w Warszawie i Krakowie, 
krakowskie muzeum przy 
ul. Pomorskiej oraz Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 
Zakończeniem programu 
był spacer na Rusinową Po-
lanę w Tatrach oraz zwie-
dzanie zamku w Niedzicy. 
Jak goście podkreślili zgod-
nie, uczestnictwo w progra-
mie zmieniło ich sposób po-
strzegania Polski jako miej-
sca związanego nie tylko 
z historią Zagłady, ale także 
z życiem i wielowiekową 
obecnością Żydów, ludzi 
o których pamięć wciąż 
istnieje, choć nie zawsze 
uświadomiona. 

Maciek Zabierowski

Na placu ks. Jana Skarbka przed Centrum Żydowskim Spotkanie z panią Zofi ą Posmysz, byłą więźniarką Auschwitz

Uczestnicy programu „Most do historii” 
na dziedzińcu Collegium Maius w Krakowie
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Wśród uczestników znaleź-
li się m.in. byli więźniowie, 
przedstawiciele organizacji 
romskich, polskiego rządu, 
korpusu dyplomatyczne-
go, społeczności żydow-
skiej, dyrekcja i pracowni-
cy Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau oraz 
władze regionalne i lokalne. 
Pod pomnikiem upamięt-
niającym zagładę Romów 
na terenie byłego Zigeuner-
familienlager zebrani złożyli 
wieńce i oddali hołd pomor-
dowanym. 
List do uczestników uro-
czystości skierował Bogdan 
Zdrojewski, minister kul-
tury i dziedzictwa naro-
dowego. „W dniu Pamięci 
o Zagładzie Romów gro-
madzimy się w tym miejscu 
– miejscu zagłady dzieci, 
kobiet, mężczyzn, młodych 
i starych ze społeczności 
Romów i Sinti, miejscu – 
symbolu z jednej strony wy-
naturzenia, okrucieństwa, 
bezwzględności, z drugiej 
walki o godność, honor i na-
leżny człowieczeństwu sza-
cunek. […] Niech ten dzień 
– wspomnienie – uroczyście 
obchodzone przez Państwo 
Polskie i jego obywateli bę-
dzie po wsze czasy znakiem, 
że wbrew zbrodniczym za-
mysłom okupanta, pamięć 
o tamtych wydarzeniach 
trwa i nie zginie”.
W 2011 r. decyzją Sejmu RP 
dzień 2 sierpnia uchwalo-
ny został Dniem Pamięci 

o Zagładzie Romów i Sinti. 
– Ustanowienie Dnia Pamię-
ci to symboliczny akt uzna-
nia przez państwo polskie 
bezmiaru strat i cierpień, 
których Romowie doznali 
w czasie II wojny świato-
wej. Naszą powinnością 
jest pełne przywrócenie 
tych wydarzeń w zbioro-
wej pamięci Europejczyków 
i przekazanie wiedzy o niej 

następnym pokoleniom – 
mówiła Agnieszka Kozłow-
ska-Rajewicz, Pełnomocnik 
Rządu do Spraw Równego 
Traktowania. – Pamięć to 
pomost między przeszłością 
a teraźniejszością i przyszło-
ścią. Zrozumienie historii 
pomaga nam wszystkim 
szukać rozwiązań współcze-
snych problemów – mówiła. 
– Pamięć odwrócona jedy-

nie ku przeszłości staje się 
powoli kultem – podkreślał 
dr Piotr M.A. Cywiński, 
dyrektor Muzeum. – Nasza 
pamięć powinna wzmacniać 
ocenę wydarzeń aktualnych. 
Nasza pamięć musi w rów-
nej mierze być skierowana 
ku przyszłości, jasno wy-
znaczając nasze olbrzymie 
zobowiązania, ujawnione 
w świetle dramatu Ausch-
witz – podkreślał Cywiński.
Mówiąc do licznie zgroma-
dzonych podczas uroczysto-
ści ludzi młodych, Roman 
Kwiatkowski, Prezes Sto-
warzyszenia Romów w Pol-
sce apelował: – Nie potrafi ę 
wyrazić, jak istotne dla nas 
wszystkich jest to, żebyście 
zrozumieli i zapamiętali hi-
storię naszych przodków, 
żebyście potrafi li przeciw-
stawić się nienawiści i sza-
nowali różnorodność. Tyl-
ko my wspólnie możemy 
ochronić przyszłe pokole-
nia przed powtórką gorz-
kiej i traumatycznej historii 
II wojny światowej. Niechaj 

pamięć o zbrodniach nazi-
stowskich dokonanych na 
Romach i Sinti trwa przez 
pokolenia – akcentował.
Zvi Rav-Ner, Ambasador 
Izraela w Polsce, zwrócił 
się do Romów, jako „braci 
w Holokauście”, mówiąc, że 
„koniec końców skończyli-
śmy tutaj razem”.
Uroczystości organizowa-
ne przez Stowarzyszenie 
Romów w Polsce nie były 
tego dnia jedynymi wyda-
rzeniami upamiętniającymi 
Dzień Pamięci o Zagładzie 
Romów i Sinti. Także Mię-
dzynarodowa Sieć Orga-
nizacji Młodzieżowych 
Romskich – TernYpe w ra-
mach realizowanego przez 
siebie projektu społeczno-
-edukacyjnego zgromadziła 
na terenie Miejsca Pamięci 
400 młodych ludzi z 20 
krajów, którzy w tym miej-
scu upamiętnili zagładę
Romów w czasie II wojny 
światowej.  

 Bartosz Bartyzel/Paweł Sawicki 

DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE ROMÓW

W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. obóz rodzin-
ny dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). W komorach gazowych zamordowano wówczas ostatnich 
romskich więźniów obozu, blisko 3 tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn. W uroczystościach poświęconych 

69. rocznicy tego wydarzenia, które odbyły się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz II-Birkenau, wzięło udział kilkaset osób. 

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. 
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Ocalały z akcji eksterminacyj-
nej Zoni Weisz przypomniał 
wszystkim zgromadzonym 
o strasznych doświadcze-
niach Romów w obozie 
Auschwitz II-Birkenau. 
– W taki piękny, słoneczny 
dzień nie można sobie wy-
obrazić, przez co przeszedł tu 
nasz naród 70 lat temu – po-
wiedział. Zoniemu Weiszowi 
udało się uciec, kiedy w maju 
1944 r. jego rodzinę deporto-
wano do Auschwitz. – Stoimy 
dziś na tej samej ziemi, na któ-
rej zamordowano tak wielu 
naszych najbliższych. Nadal 
nie potrafi my pojąć znaczenia 
tamtych wydarzeń – mówił. 
Ocalony dzielił się z młodymi 
ludźmi, Romami i nie-Roma-
mi, swoimi doświadczeniami 
podczas całego, trwającego 
cztery dni, projektu.   

Ceremonia na terenie Birke-
nau była wzruszająca i pełna 
emocji. Poza wystąpieniami 
młodych Romów i nie-Ro-
mów, głos zabrała Lina Pa-
pamichalopolou, przewod-

nicząca Romskiej Komisji 
Europejskiej (DG Justice). 
Skierowała ona do Romów, 
także tych zagrożonych dys-
kryminacją i nienawiścią we 
współczesnej Europie, peł-
ne ciepłych i wspierających 
słów przemówienie.

Rankiem 2 sierpnia, przed 
uroczystością, młodzi ludzie 
zwiedzili Miejsce Pamięci 
Auschwitz. Następnie uda-
li się na teren byłego obozu 
Auschwitz II-Birkenau, gdzie 
nocą z 2 na 3 sierpnia zamor-
dowano w komorze gazowej 
2897 Romów uwięzionych 
w tzw. obozie cygańskim. 
– Przyjechaliśmy tu ponow-
nie, aby uczyć się o tym, co 
wydarzyło się w przeszłości, 
a także po to, aby o tym nie 
zapomnieć – tymi słowami 
Emran Elmazi z Amaro Drom, 
członek ternYpe z Niemiec, 
rozpoczął naszą ceremonię. 

Wiedza i ofi cjalne uznanie 
eksterminacji Sinti i Romów 
w czasie II wojny świato-

wej cały czas jest ograni-
czona, zwłaszcza wśród 
młodych Europejczyków, 
także Romów. Dlatego ter-
nYpe, Międzynarodowa 
Sieć Młodzieżowych Orga-
nizacji Romskich, organizuje 
w Krakowie i w Oświęci-
miu największe młodzieżo-
we  obchody Dnia Pamięci 
o Zagładzie Romów, które 
w tym roku trwały od 30 lip-
ca do 4 sierpnia. Inicjatywa 
ta uzyskała patronat Martina 
Schulza, Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, 
a także wsparcie polskiego 
rządu. Wśród sponsorów 
wydarzenia był a Rada Euro-
py oraz OSCE-ODHIR. 

Naszym celem jest stwo-
rzenie młodym Romom 
i nie-Romom możliwości za-
brania głosu, włączenia się 
w procesy zmian oraz pro-
mocja 2 sierpnia jako Dnia 
Pamięci o Zagładzie Ro-
mów.  

Mustafa Jakupof ternYpe
International Roma Youth Network 

PONAD 400 MŁODYCH LUDZI 
Z CAŁEGO ŚWIATA ODDAŁO HOŁD 

OFIAROM ROMSKIEGO LUDOBÓJSTWA

Jedna z największych na świecie młodzieżowa uroczystość po-
święcona pamięci romskiego ludobójstwa „Dik I na Bistar – patrz 
i nie zapominaj” odbyła się na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz. 

Wzięło w niej udział ponad 400 osób z 20 krajów. Tak duża liczba 
uczestników na zorganizowanej przez młodych ludzi uroczystości 
na terenie tzw. obozu cygańskiego, pokazuje rosnące znaczenie rom-
skiego ruchu przeciwko uprzedzeniom i stereotypom, a także uzna-
nia 2 sierpnia jako Dnia Pamięci o Zagładzie Romów.
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W POSZUKIWANIU ŚLADÓW PRZESZŁOŚCI

Szoa to jeden z najciemniejszych rozdziałów niemieckiej historii, którym dziś intensywnie zajmuje się także 
pokolenie młodych Niemców. Konfrontacja z przeszłością łączy się często z pytaniem o winę – Auschwitz 
był przecież niemieckim obozem koncentracyjnym.

Wizyta w Miejscu Pamięci 
dotyka każdego człowie-
ka inaczej. Ale co oznacza 
dzisiaj Szoa dla Żydów 
w Niemczech i jak chcą so-
bie poradzić z trudną prze-
szłością? Podróż studyjna 
do Auschwitz, zorganizo-
wana przez Unię Postępo-
wych Żydów z Bielefeld 
w dniach 27-31 czerwca 
2013 r., miała być odpowie-
dzią na to pytanie.

Projekt W poszukiwaniu 
śladów przeszłości w Ausch-
witz dla grupki młodzieży 
z żydowskich wspólnot 
z Unny, Bielefeld i Kolonii, 
sfi nansowany został przez 
Fundację Nadrenii Północ-
nej Westfalii „Umożliwić 
Wspomnienia” („Erinnern 
ermöglicht”).

Celem podróży nakreślo-
nym przez opiekuna grupy 
– rabina Adriana Schella – 
było zmierzenie się z tema-
tem zagłady europejskich 
Żydów oraz wpływu Szoa 
na obecne i przyszłe życie 
społeczności żydowskiej. 
W ramach poszukiwania 
śladów przeszłości ana-
lizowano losy sprawców 
i ofi ar w celu wypracowa-
nia odpowiedzi, jak mogło 
dojść do tej katastrofy i jak 
obecnie przeciwstawić się 

antysemityzmowi i agresji 
wobec ludzi.

Wizyta w Auschwitz dla 
zdecydowanej większości 
uczestników była pierw-
szą wizytą w byłym obozie 
koncentracyjnym i zagłady. 
Historie rodzinne człon-
ków znacznej części grupy, 
w wieku 15-21 lat, których 
rodziny pochodziły z byłego 
Związku Radzieckiego, nie 
prowadziły do Auschwitz. 

– Ci młodzi ludzie powin-
ni być jednocześnie przy-
szłością i fi larem naszej 
wspólnoty. Właśnie z tego 
powodu ważne jest, aby 
mogli się tutaj zmierzyć 
z przeszłością – podkreślała 
towarzysząca grupie prze-
wodnicząca Unii Postępo-
wych Żydów w Niemczech 
Irith Michelson.

Dla niej samej przyjazd 
do Oświęcimia był bezpo-
średnią konfrontacją z jej 
rodzinną historią. Jak sama 
przyznała, była to podróż 
związana z emocjonalnie 
trudnymi chwilami. Pod-
czas gdy na cmentarzu ży-
dowskim w Oświęcimiu 
mogła jeszcze odnaleźć 
groby rodziny z czasów 
przedwojennych, oddalony 
o kilka kilometrów dalej były 

obóz Auschwitz-Birkenau 
stał się cmentarzem dla in-
nych członków jej rodzinny.

Właśnie od poznania tych 
dwóch twarzy miasta: przed-
wojennego tętniącego ży-
ciem Oświęcimia, w którym 
prawie połowę społeczności 
stanowili Żydzi i tej drugiej 
z czasów wojny, która przy-
nosi pamięć o zagładzie 
około 1,5 miliona ludzi, roz-
poczęła wizytę grupa z Unii 
Postępowych Żydów.

Swoje wrażenia i refl eksje 
oraz to, co najbardziej po-
zostało w ich pamięci, mieli 
okazję przedstawić kolejne-
go dnia specjalnemu gościo-
wi. Wspólnej wizycie w by-
łym obozie Auschwitz, po 
której odbyło się spotkanie 
w Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy towarzyszyła rów-
nież grupa z Gimnazjum 
Albertus Magnus z Ber-
gisch-Gladbach oraz przed-
stawiciele Fundacji „Umoż-
liwić Wspomnienia”. 

W toczącej się otwartej dys-
kusji, do której zachęcała 
premier Kraft, uczestnicy 
podkreślali wagę wspólnej 
wizyty i możliwość wza-
jemnego wspierania się, 
wymiany myśli i słucha-
nia siebie nawzajem. Dla 

młodych Żydów wizyta 
w świetle śladów zbrodni 
w Auschwitz była trudnym 
doświadczeniem.

– Auschwitz jest w jakiś 
sposób częścią naszej toż-
samości, która jest w nas 
wszechobecna. Ale tutaj 
jest to niespodziewanie 
inne i prawdziwe – dzieliła 
się swoimi refl eksjami stu-
dentka nauk politycznych 
z Münster. – To przecież 
nieszczere, kiedy wstydzi-
my się albo mamy poczu-
cie winy z powodu zbrod-
ni hitlerowskich – mówiła 

20-latka. – Ale równie złe 
byłoby wymazać wszystko 
i już nigdy o tym nie mówić. 
W Auschwitz nie zostały 
wypowiedziane ostatnie sło-
wa o niemieckich i europej-
skich Żydach. My jesteśmy 
żywym dowodem – dodała. 
Dla 19-letniego Aleksandra 
Makarova wizyta w byłym 
obozie pomimo wszyst-
kich przygotowań, mimo 
wielu obejrzanych fi lmów 
i przeczytanych książek 
była również przytłaczają-
ca: – To prawie niemożliwe, 
żeby sobie wyobrazić, jak to 
było możliwe, aby miliony 

RABIN ADRIAN SHELL 
Każdy, kto uczestniczył w systemie zbrodni, sam decy-
dował o wyzbyciu się części swojego człowieczeństwa, 
a tym samym ponosi za to część winy. Wszyscy ci ludzie 
są tak samo odpowiedzialni za Holokaust, jak i ich do-
wódcy, którzy zdecydowali się na „ostateczne rozwią-
zanie”.
Bóg stworzył świat z określonymi zasadami, w tym rów-
nież ludzi, którym dał wolną wolę. Nie jest Jego zada-
niem ingerencja w wydarzenia na świecie. Istnieją pew-
ne prawa natury, którym nie można zapobiec.
Jeśli Bóg ingerowałby i zmieniałby decyzje, świat nie 
funkcjonowałby tak jak funkcjonuje. 
Auschwitz był wynikiem zniszczenia wzajemnych sto-
sunków między ludźmi i zapomnienia o tym, jak należy 
traktować drugiego człowieka, a tym samym zawodu ze 
strony ludzkości i zaprzeczeniem człowieczeństwa. 
Ufaj Bogu, ale sam pomagaj w tworzeniu lepszego świa-
ta, czyniąc to, co jest dobre!  

Uczestnicy podróży studyjnej podczas spotkania z premier Hannerole Kraft

Fo
t. 

C
D

iM

16151413121110987654321



Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 64, sierpień 2013

ludzi postrzegać jako numer 
lub materiał.

– Auschwitz był jednym 
z najciemniejszych roz-
działów w historii ludzko-
ści. Dlatego ważne jest dla 
mnie, że tak wielu młodym 
ludziom daje się okazję do 
skorzystania z możliwo-
ści odwiedzenia Miejsca 
Pamięci, jakim jest Ausch-
witz – podkreślała podczas 
spotkania premier Kraft. 
– Stąd nikt nie wyjeżdża 
taki sam – mówiła o swoich 
doświadczeniach sprzed 
ponad dziesięciu lat, kiedy 
była tutaj po raz pierwszy. – 
A jak wy postrzegacie swoją 
odpowiedzialność za przy-
szłość, kiedy wrócicie do 
domu? Czy po kilku dniach 
zapomnicie, co tutaj zoba-
czyliście? – pytała uczestni-
ków Kraft.

Dla młodych ludzi z Unii 
Postępowych Żydów, od-
powiedź była oczywista: – 
Ważna jest świadomość od-
powiedzialności i pamięć, 
a przede wszystkim wspól-
ne życie. Postrzegamy sie-
bie jako niemieckich Żydów 
i cieszymy się, że żyjemy 
w Niemczech.  

Beata Sereś

Centrum Dialogu i Modlitwy

Grupa odwiedziła również Cmentarz Żydowski w Oświęcimiu

Uczestnicy podróży studyjnej w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu
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ZWRÓCIĆ ODEBRANE CZŁOWIECZEŃSTWO

• 23 sierpnia
 Książka w obiegu 
 Kęckie Stowarzyszenie Społeczne „Kultura we-

Soła” oraz Dom Kultury w Kętach zapraszają 
na II wymianę książek i podręczników używa-
nych Książka w obiegu połączoną ze zbiórką tor-
nistrów i piórników na rzecz potrzebujących.

 II wymiana Książek w obiegu to kolejna w tym 
roku możliwość zdobycia ciekawych tytułów 
do swojej domowej biblioteki. Tym razem, z ra-
cji zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego, 
zapraszamy także do wymieniania się podręcz-
nikami. Warto przyjść i zobaczyć, czy dostępne 
są interesujące tytuły, zarówno książek popu-
larnych, powieści, encyklopedii czy leksyko-
nów lub podręczników potrzebnych Państwa 
dzieciom.

 Zachęcamy także do przyniesienia w tym dniu 
do DK używanych tornistrów i piórników, 
które będą przekazane osobom potrzebującym 
z Gminy Kęty. Zbiórka jest organizowana przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Kętach.

 II wymiana książek i podręczników używa-
nych Książka w obiegu. 23 sierpnia, godz. 16.00-
-19.00, sala studyjna DK.

 Dom Kultury w Kętach

• 25 sierpnia
 MotoPIKNIK
 Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników 

Bezpiecznej Motoryzacji „Moto Galicja” orga-
nizuje MotoPIKNIK Oświęcim 2013 r., który od-
będzie się na terenie parkingu przy ul. Bulwary 
oraz na terenie Zespołu Szkół Towarzystwa Sa-
lezjańskiego w Oświęcimiu. 

 Głównym celem imprezy jest krzewienie 
wśród społeczeństwa wiedzy i kultury moto-
ryzacyjnej oraz działanie na rzecz bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 

 W programie m.in.
 zbiórka krwi,
mini kręciołek – zmagania kierowców, ok. 40 

załóg,
mecz piłkarski Kierowcy kontra Służby Mundu-

rowe, 
parada samochodów tuningowych i motocy-

kli,
 symulator zderzeniowy i dachowania,
pokazy gokartowe,
wystawa najnowszych samochodów,
piknik rodzinny, a w nim m.in.: konkursy 

i zabawy dla dzieci, turniej rodzinny, tor 
rowerowy, zamek dmuchany, zjeżdżalnie, 
stanowiska z testami na prawo jazdy, wybór 
najładniejszego samochodu tuningowego, 
pokazy ratownicze w tym symulacja wypad-
ku samochodowego oraz krzewienie zasad 
udzielania pierwszej pomocy, prezentacja 
sprzętu służb ratowniczych i Policji.

• 14 września
 Koncert Anny Szałapak 
 W Oświęcimskim Centrum Kultury zaśpie-

wa, w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: 
Literatura, słowo – platforma uniesień, pieśniar-
ka, piosenkarka, wokalistka nazwana przez 
Agnieszkę Osiecką Białym Aniołem Piwnicy 
pod Baranami – Anna Szałapak. Artystce będą 
towarzyszyli: Konrad Mastyło (fortepian) i To-
masz Góra (skrzypce).

 Anna Szałapak przez wiele lat związana była 
z Piwnicą pod Baranami. Obecnie tworzy au-
torskie programy artystyczne, które również 
przywołują klimaty piwniczne. Współpracuje 
z wybitnymi artystami, poetami, kompozy-
torami i muzykami, między innymi z Ewą 
Lipską, Michałem Zabłockim, Zygmuntem 
Koniecznym, Zbigniewem Preisnerem, Janem 
Kantym Pawluśkiewiczem, Andrzejem Za-

ryckim, Grzegorzem Turnauem, Andrzejem 
Sikorowskim, Jackiem Wójcickim i Konra-
dem Mastyło. Szczególna przyjaźń łączyła ją 
z Agnieszką Osiecką, która tworzyła dla niej 
wyjątkowe utwory.

 Koncert towarzyszy podsumowaniu XVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Pi-
sanie dobre na chandrę, organizowanego przez 
Oświęcimskie Centrum Kultury.

 Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia do od-
bioru w Informacji OCK od 26 sierpnia 2013 r.

 Godz. 18.00.
 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 22 września
 Gwiazda i ja   
 W Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpią 

Magdalena Zawadzka i Anna Gornostaj, w 
spektaklu z Teatru „Capitol” w Warszawie, w 
reżyserii Cezarego Morawskiego, z tekstem Eli-
zabeth Fuller, pt. Gwiazda i ja.

 Gwiazda i ja to jeden z największych broadway-
owskich hitów. Rewelacyjna komedia oparta 
na prawdziwym zdarzeniu z 1985 r., kiedy 
to legenda ekranu Betty Davies przybyła do 
domu nikomu nieznanej gospodyni domowej 
Elizabeth Fuller w Connecticut. Gwiazda miała 
się jedynie zatrzymać na noc, została miesiąc. 
Ta zabawna historia stała się uniwersalnym 
pretekstem do pokazania prawdziwego oblicza 
idoli, bałwochwalczego stosunku do gwiazd 
ekranu, uwielbienia, jakim darzy się celebry-
tów i złudnych pozorów artystycznego świata. 
W roli wielkiej gwiazdy srebrnego ekranu – 
Magdalena Zawadzka, która dla polskiej wi-
downi jest taką samą aktorską legendą, jaką 
była Betty Davis dla amerykańskiej publiczno-
ści. Partneruje jej jedna z ulubionych komedio-
wych aktorek Anna Gornostaj.

 Przewrotne dialogi, zabawne sytuacje i dow-
cipna riposta to dodatkowe walory tej znako-
mitej sztuki. Autorka Elizabeth Fuller dzięki 
znakomitemu ujęciu w dramat swojej „przy-
gody z gwiazdą”, stała się jedną z najbardziej 
znanych literackich celebrytek w USA.

 Czas trwania spektaklu: 125 minut z przerwą.
 Bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon).
 Godz. 18.00.
 Oświęcimskie Centrum Kultury
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Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Cie-
chanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944 to nowa trzytomowa publikacja na-
ukowa wydana przez Muzeum Auschwitz. Opracowanie autorstwa historyka 

Muzeum, Bohdana Piętki, przedstawia losy 5453 więźniów i więźniarek skierowa-
nych przez Niemców do obozu Auschwitz w 84 transportach przywiezionych z za-
chodnich i północnych ziem polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej.

– Najwięcej z nich, bo 4674 osoby, 
przywieziono z Kraju Warty w trans-
portach z Łodzi, Poznania, Inowro-
cławia, Kalisza i Sieradza. Znajdowa-
ły się wśród nich znaczące postacie 
polskiego podziemia, przedstawiciele 
miejscowych elit oraz członkowie 
wszystkich warstw ówczesnego spo-
łeczeństwa polskiego, których in-
dywidualne losy niejednokrotnie są 
wstrząsającym świadectwem zbrod-
ni, jakich dopuścił się na narodzie 
polskim okupant niemiecki – powie-
dział Bohdan Piętka. – Nie uwzględ-
niono tu natomiast Polaków deporto-
wanych z tych ziem do Auschwitz w 
tzw. transportach zbiorowych. Temat 
ten będzie przedmiotem odrębnego 
opracowania – dodał autor.
Księga Pamięci odtwarza historię każ-
dego z 84 transportów i przybliża syl-
wetki deportowanych w nich osób. 

Opisy wzbogacają fragmenty wspo-
mnień, a także dokumenty i fotogra-
fi e pochodzące z archiwów i zbiorów 
rodzinnych. W publikacji znajduje 
się także obszerne opracowanie hi-
storyczne, omawiające niemiecką 
politykę eksterminacyjną na ziemiach 
polskich wcielonych do Rzeszy Nie-
mieckiej.
„Ofi arami deportacji do obozów kon-
centracyjnych w pierwszej kolejności 
stawali się członkowie polskich or-
ganizacji konspiracyjnych lub osoby 
należące do tych środowisk, które 
stanowiły naturalną bazę rekruta-
cyjną dla ruchu oporu. Drugą grupę 
deportowanych stanowiły ofi ary akcji 
represyjnych, podejmowanych przez 
okupanta w odwecie za działalność 
ruchu oporu oraz ofi ary drakońskie-
go prawa okupacyjnego, szczególnie 
w dziedzinie prawa gospodarczego 

i prawa pracy. Celem deportacji do 
obozów koncentracyjnych nie była 
zatem izolacja, ale właśnie ekstermi-
nacja najbardziej aktywnej i niebez-
piecznej z punktu widzenia okupanta 
części społeczeństwa polskiego. Pra-
ce nad niniejszą publikacją trwały po-
nad pięć lat. Przywraca ona pamięć 
o ofi arach. Zwraca numerom ich 
imiona i nazwiska, zwraca im bez-
prawnie odebrane człowieczeństwo” 
— czytamy we wstępie. 
Publikacja ta jest piątą z serii Ksiąg 
Pamięci opisującej losy Polaków 
przywiezionych do Auschwitz. 
Dotychczas ukazały się Księgi po-
święcone mieszkańcom dystryktu 
warszawskiego (26 tysięcy nazwisk 
osób deportowanych), krakowskiego 
(18 tysięcy nazwisk), radomskiego 
(16 tysięcy nazwisk) oraz lubelskiego 
(7 tysięcy nazwisk). Publikacja ukaza-

ła się dzięki wsparciu Fundacji Pamię-
ci Ofi ar Obozu Zagłady Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu. Książka 
dostępna jest w punktach sprzedaży 
na terenie Muzeum, a także w naszej 
księgarni internetowej. 
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ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

W tym roku w „Osi” w naszym archi-
walnym cyklu pokazujemy zdjęcia 
wykonane po wojnie na terenach 

podobozów Auschwitz.

 Zb – czyli Zbigniew Raynoch – był artystą rzeźbiarzem z wykształ-
cenia, czołowym członkiem obozowego ruchu oporu. Oprócz 
działalności konspiracyjnej Raynoch był w obozie znanym maj-
sterkowiczem. Zajmował się m.in. naprawą aparatów radiowych 
w biurach SS, a przy okazji odbierał wiadomości rozgłośni alianc-
kich i rozpowszechniał je wśród więźniów. 

Dzięki temu osadzeni mieli 
aktualne informacje o posu-
nięciach aliantów. Raynoch 
ponadto konstruował róż-
ne przedmioty, jak wieczne 
pióra czy klucze, w których 
wynoszono grypsy. Część 
z nich przemycała pracują-
ca w SS-Revier Austriaczka 
– siostra Marie Stromber-
ger. Za jej pośrednictwem 
wysyłał również nielegalną 
korespondencję do swojej 
żony, Anny. Tą samą drogą 

w 1944 r. przekazał nowona-
rodzonemu synowi wyko-
nany w obozie srebrny krzy-
żyk na łańcuszku, a dla żony 
medalik z wyobrażeniem 
Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem i dedykacją „Hani – Zb 
– 1944”. Jesienią tego same-
go roku zginął w Auschwitz 
w wyniku nieudanej uciecz-
ki. 
Nieudana ucieczka więź-
niów miała miejsce 27 paź-
dziernika 1944 r. Pięciu 

więźniów miał wywieźć 
z obozu samochodem cię-
żarowym, przekupiony es-
esman, Johann Roth. Samo-
chód jednak zajechał wprost 
przed Blok Śmierci. Ucieki-
nierzy, gdy zorientowali się 
w sytuacji, zażyli truciznę. 
Na miejscu zmarło dwóch 
więźniów. Zbigniew Ray-
noch był jednym z nich.  

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B
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Medalik „Hani – Zb – 1944”

Tereny byłego podobozu Fürstengrube

Ta fotografi a została wyko-
nana w 1963 r. na terenie by-
łego podobozu Fürstengru-
be. Widać na niej narożną 
wieżę strażniczą na ścianie 
południowej i wschodniej 
wraz z murem odgradzają-
cym podobóz po stronie po-
łudniowej. 
Podobóz założono w We-
sołej koło Mysłowic, przy 
kopalni węgla kamiennego 
należącej do spółki „Für-
stengrube G.m.b.H.”. Więk-
szość akcji fi rmy została 
zakupiona przez IG Fabren, 
gdyż w przyszłości kopal-
nia miała zapewnić dostawy 
węgla dla fabryki kauczuku 
koncernu budowanej wów-
czas w Monowicach. Obóz 
składał się z sześciu drew-
nianych baraków miesz-
kalnych i gospodarczych. 
Zbudowano też cztery wie-
że wartownicze oraz ogro-
dzenie z drutu kolczastego, 
rozpiętego na betonowych 
słupach. W późniejszych 
miesiącach ogrodzenie to 
zmodyfi kowano, budując 
w przestrzeniach pomiędzy 
słupami ceglany mur, po-
zostawiając wszakże wiązki 
naelektryzowanych drutów 
na jego szczycie. Kierow-
nikiem obozu był najpierw 
SS-Hauptscharführer Otto 
Moll, po nim zaś SS-Obe-
rscharführer Max Schmidt. 

Pierwszych 500 więźniów 
sprowadzono do Wesołej na 
początku września 1943 r., 
potem stopniowo stan obo-
zu wzrastał, aż do ponad 
1200 w czerwcu następnego 
roku. Byli to głównie Żydzi 
z Polski, później również 
z Belgii, Francji, Czech i Wę-
gier, którzy stanowili ponad 
90% wszystkich więźniów; 
Niemców było około 20-30, 
tyle samo też Polaków i Ro-
sjan. Pracowali oni głównie 
w starej kopalni przy wy-
dobyciu węgla oraz przy 
budowie nowej, zazwyczaj 
w bardzo ciężkich warun-
kach – na przodkach lub 
przy transporcie urobku, 
bez odzieży ochronnej, źle 
żywieni i takoż traktowani 
przez niemiecki personel 
nadzorczy. W ciągu siedmiu 
ostatnich miesięcy 1944 r. 
w obozie zginęło 76 więź-
niów, natomiast do Birke-
nau przeniesiono (w okresie 
do czerwca 1944 r.) co naj-
mniej 400 chorych i wycień-
czonych. Stan obozu stale 
jednak uzupełniano no-
wymi transportami tak, że 
w momencie ewakuacji obo-
zu znajdowało się w nim 
1283 więźniów. Około ty-
siąca z nich wyprowadzono 
wówczas do Gliwic i stam-
tąd wywieziono koleją do 
Niemiec. Kilka dni później 

pozostałych w obozie cho-
rych, niezdolnych do mar-
szu zamordowali inni eses-
mani, wrzucając do zajmo-
wanych przez nich pomiesz-

czeń granaty i strzelając z 
karabinów maszynowych. 
Najciężej chorych spalono 
żywcem w baraku szpitala. 
Masakrę przeżyło tylko kil-

kunastu więźniów, którzy 
zdołali się zawczasu ukryć 
lub później wydostać spod 
stosu ciał. 
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FOTOREPORTAŻ

72 lata temu w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz został zamordowa-
ny franciszkanin, o. Maksymilian Maria Kolbe. W rocznicę tego wydarzenia przy bloku 11, gdzie zabito 
zakonnika, odprawiono mszę świętą. Przewodniczył jej ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup 

Tadeusz Rakoczy. W nabożeństwie wzięło udział kilkaset osób. Fotografi e: Paweł Sawicki


