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W marcowym numerze „Osi” pole‑
camy przede wszystkim spotkanie z
izraelską poetką i pisarką Haliną Bi‑
renbaum, która była gościem specjal‑
nym sesji edukacyjnej zorganizowa‑
nej przez Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
W wypełnionej do ostatniego miejsca
sali kinowej Muzeum była więźniarka
m.in. obozu Auschwitz opowiadała o
swojej rodzinie, życiu w warszaw‑
skim getcie czy też wstrząsających
scenach z błotnistego Birkenau. U nas
znajdą Państwo fragmenty jej wzru‑
szających wspomnień.
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dzi dziennikarze z kilku europejskich
krajów. W „Osi” znajdą Państwo bar‑
dzo osobiste podsumowanie ich po‑
bytu autorstwa jednej z uczestniczek
projektu. Państwa uwadze polecamy
także artykuł o wystawie malarstwa
Artura Kapturskiego „Twarz”, która
gościła w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży. Fotografie z wer‑
nisażu publikujemy na ostatniej stro‑
nie z fotoreportażem.

ny zeszyt z jej zapiskami. W „Osi”
piszemy o historii tego pamiętnika,
publikujemy także krótkie fragmenty
zapisków Anny Hinel.
O swoich nowych nabytkach w „Osi”
pisze również Centrum Żydowskie.

Wszystkich zainteresowanych tema‑
tyką historii Auschwitz zachęcamy
do wzięcia udziału w kursach inter‑
netowych, które organizuje Muzeum
Natomiast na okładce tego numeru Auschwitz. O szczegółach przeczyta‑
znajduje się zdjęcie pamiętnika, który ją Państwo na kolejnych stronach.
na początku II wojny światowej pro‑
wadziła 16-letnia wówczas Anna Hi‑
Paweł Sawicki
W styczniu tego roku w Centrum nel. Autorka zginęła w obozie Ausch‑
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
Dialogu i Modlitwy na seminarium witz 70 lat temu, a teraz do Archiwum
os@auschwitz.org
Maximilian Kolbe Werk gościli mło‑ Muzeum przekazany został oryginal‑
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W
porze
naznaczonej
Świętami Wielkanocnymi,
w czasie dla wielu podnio‑
słym i świętym, coś o świę‑
tości obrazowo-użytkowej,
czyli o zwykłości i pospo‑
litości, ale też niezwykłości
– szczególnie kiedyś – świę‑
tych obrazków! Swego czasu
wspominałem o nich, o dość
licznym ich zbiorze sprzed
lat. Przypominam: bywały
wszędzie, będąc elementem
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Partnerzy:

i znakiem codziennej domo‑
wej religijności. Obdarzano
się nimi przy różnych oka‑
zjach: imienin, czyli dnia
świętego patrona: urodzin,
„ na okoliczność” różnych
wydarzeń i faktów religijno‑
-domowych, jak spowiedź,
komunia święta, prymicje,
kapłańskie jubileusze, po‑
święcenia kościołów i innych
wydarzeń z życia domo‑
wo-kościelnego. Trzymane

były w modlitewnikach,
książeczkach do nabożeń‑
stwa, domowych sprzętach,
szufladach i kasetkach,
czego byłem wielokrotnie
świadkiem. Do dziś peł‑
nią, choć w skromniejszym
wymiarze i tylko z rzadka,
np. kolędy duszpasterskiej,
podobną funkcję, choć są
mniej doceniane, wyszu‑
kane i bogate artystycznie
i poligraficznie. Prezentuję

dziś na łamach „Osi” kolej‑
ne zdjęcie świętego obrazka,
o motywach wielkanocnych,
jako historyczno-religijne‑
go mini-sakrofaktu sprzed
120 lat! Pokazując obie jego
strony: awers i rewers, opa‑
trzony tekstem wyjaśniają‑
cym okoliczności i powody
jego wydania.
Andrzej Winogrodzki
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Fot. Andrzej Winogrodzki

www.pwsz‑oswiecim.pl

Święty obrazek z 1893 r. Archiwum prywatne Andrzeja Winogrodzkiego
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Niezwykły pamiętnik podarowany
Muzeum Auschwitz

O

Fot. APMA-B

Kiedy we wrześniu 1939 r.
wybuchła II wojna świato‑
wa, Anna zaczęła pisać pa‑
miętnik, który wiele lat póź‑
niej jej ojciec odnalazł pod
deskami podłogi w kuchni
ich mieszkania. Zawarte w
nim zapisy z okresu wrze‑

Akt zgonu Anny Hinel

sień 1939 – sierpień 1940
są świadectwem okrutnej
prawdy o tamtym czasie
i pokazują, co przeżywali
ludzie w bombardowanej
Warszawie.
– Anna powierzyła kartkom
swego pamiętnika swoje
rozterki, swój ból, a także
bunt przeciwko temu, co się
wydarzyło. Czytelnik może
więc wraz z nią przeżywać
to wszystko, czego ona do‑
świadczała, a na podstawie
jej przeżyć, pragnień, na‑
strojów, poznać również
losy jej rówieśników, po‑
zbawionych przez wojnę
normalnego
dzieciństwa,
radości dorastania, możli‑
wości zdobywania wiedzy
oraz ich postawę wobec
okupanta – powiedziała Ja‑
dwiga Dąbrowska z Biura
ds. współpracy z Byłymi
Więźniami.
W okupowanej Warszawie
Anna Hinel dostała się na
tajne komplety, prowadzo‑
ne przez nauczycielki jej
dawnego gimnazjum, m.in.
Annę Białokurową i Halinę
Nieniewską. Do egzaminu
maturalnego nie zdążyła już
jednak przystąpić. W nocy z
28 na 29 kwietnia 1942 r. zo‑
stała aresztowana i osadzo‑
na w więzieniu „Pawiak”, w
oddziale kobiecym zwanym
„Serbią”. To samo spotkało
jej szkolne koleżanki oraz
obydwie nauczycielki, które
działały w Wydziale Łącz‑

„Tęsknota za wolnością”
Ponure dni, jak strumień łez płyną
Ponure dni dumań gorzkich są….
Hen, w siną dal patrzą moje oczy,
Spowite smutku szarą mgłą.
Daleko gdzieś pozostał dom i bliscy.
Mnie rzucił los w odmęty niezbadanych dróg.
Czy mnie czekają i czy żyją wszyscy?
Czy ich zachował dobry Bóg?
Tęsknota za wolnością – to treść całego dnia,
Przygniata moje myśli i hen, daleko gna….
Tęsknotą za wolnością łka echo moich skarg,
Tęsknotą łka piosenka płynąca z moich warg…
Gdy nie śpię w noc, ponuro wołam w przestrzeń,
Wśród nocnych mgieł, bez echa kona duszy jęk…
Wiatr mnie otula szalem swych westchnień
…on jeden pojął każdy dźwięk…

Obozowa fotografia Anny Hinel

ności Konspiracyjnej ZWZ/
AK z obozami jenieckimi
i ośrodkami robotniczymi w
Niemczech. Do przebywa‑
jących tam osób wysyłano
korespondencję, a odpowie‑
dzi – aby nie wzbudzić po‑
dejrzeń – były kierowane na
adresy uczennic nauczycie‑
lek. Na skutek zdrady akcja
wyszła na jaw.
– Przez kilka miesięcy cała
grupa była poddawana bru‑
talnym przesłuchaniom. Na
„Pawiaku” życie straciły
obie nauczycielki. Po zakoń‑
czeniu śledztwa, 13 listopa‑
da 1942 r. dziewczęta depor‑
towano do obozu Ausch‑
witz, gdzie Anna otrzymała
numer 24447 – powiedział
Szymon Kowalski, zastęp‑
ca kierownika muzealnego
Archiwum.
Anna Maria Hinel zginęła
w obozie 19 marca 1943 r.,
w wieku 19 lat. Po pew‑
nym czasie przesłano ro‑
dzicom Anny jej osobiste
rzeczy. Wśród nich znale‑
ziono wiersz napisany przez
Annę, zatytułowany: „Tęsk‑
nota za wolnością”.
Marzeniem ojca Anny było,
by świat poznał losy jego
córki i to marzenie zostało
spełnione przez Stanisława
Majewskiego, który w 1980 r.
wydał książkę zatytułowaną
„Anna Maria”. Opublikowa‑
no w niej zreprodukowane i
odczytane karty pamiętnika.
Na jego bazie Majewski zre‑
konstruował historię dziew‑
czyny, pokazując przy tym
bogactwo przedwojennego
warszawskiego życia i jego
destrukcję w latach wojen‑
nych. Małżonka autora, Bar‑
bara Majewska, przekazała
oryginalny pamiętnik Anny
Hinel do Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Jadwiga Dąbrowska
Szymon Kowalski

30 września 1939 r. (pierwszy wpis)
Warszawa się poddała, tymi słowy muszę niestety zacząć mój
pamiętnik, który właściwie miałam pisać dużo wcześniej, bo
od początku wojny. Ale to jeszcze nic straconego. Wszystkie
przeżycia utkwiły mi mocno w pamięci tak, że spiszę je wszystkie, aby mieć pewną całość. Wojna nie została wypowiedziana,
wybuchła ona 1 września w piątek, gdy Niemcy nielegalnie
przekroczyły granicę polską. Do ostatniej chwili nie wierzyłam
w możliwość wybuchu wojny, wydało mi się to nieprawdopodobne i dalekie. Byłam na tyle naiwna, że chciałam wojny
jako pewnej odmiany, po części z lenistwa i z ciekawości, jakże
szybko zmieniłam zdanie. […] Zaczęło się na pozór niewinnie,
trochę strzałów, warkot samolotu i nic, ale od zachodu szła ku
nam nawała niemiecka bezwzględna i nieubłagana – jak sama
śmierć. Na wsi nie czuć było podniecenia, wszyscy myśleli, że
to tylko próbne naloty, dopiero w mieście zetknęliśmy się oko
w oko z groźną rzeczywistością. Słowo wojna usłyszałam po
raz pierwszy z ust spikera czytającego tekst orędzia prezydenta Mościckiego. W domu wciągnęłam się od razu w atmosferę
wojenną, trzeba było na gwałt zaklejać okna paskami i uszczelniać, szyć tampony, przygotowywać roztwór sody oczyszczonej. Wszystko to potem okazało się nonsensowne i bezcelowe.
5 sierpnia 1940 r. (ostatni wpis)
Życie jest ciągłym przedzieraniem się przez gąszcz kłopotów
i trosk. Kłopoty czają się ze wszystkich stron, otaczają nas,
naigrywając się zimnym bezosobowym obliczem, odciągając
nasze myśli, pragnienia, uczucia wciąż ku sobie. Samo życie
jest jednym wielkim kłopotem, którego się pozbywamy wraz ze
śmiercią. Wtedy następuje koniec, cisza, mrok, ponury, przyjazny mrok, który złagadza ostrość konturów, kładzie miękką,
matową, jednaką na wszystko zasłonę.

Fot. Paweł Sawicki

Anna Maria Hinel urodzi‑
ła się 31 stycznia 1924 r. w
Warszawie. Była jedynym
dzieckiem Jadwigi i Waw‑
rzyńca Hinelów. W czerw‑
cu 1939 r. ukończyła trzecią
klasę w Gimnazjum im. Kró‑
lowej Jadwigi.

Fot. APMA-B

ryginalny pamiętnik pisany w czasie
wojny przez szesnastoletnią Annę Hi‑
nel został przekazany do Archiwum
Muzeum Auschwitz. Jego autorka zginęła
w obozie Auschwitz 70 lat temu, 19 marca
1943 r. Miała 19 lat.

Fragment pamiętnika Anny Hinel
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Polsko-niemiecko-rosyjski
projekt edukacyjny
„Miejsca Pamięci i edukacja o prawach człowieka w kontekście doświadczeń przemocy w Europie XX w.” to tytuł
nowego projektu edukacyjnego, w którym biorą udział przedstawiciele trzech Miejsc Pamięci, znajdujących sie
w Polsce, Niemczech i w Rosji: Auschwitz, Bergen-Belsen i Perm-36.

Fot. Daniel Seifert

jest stworzenie między‑
narodowego
programu
szkoleniowego (Transna‑
tional Training Program)
adresowanego do multi‑
plikatorów. Program ma
dawać wskazówki, jak
uczyć o prawach człowieka
w miejscach, gdzie zostały
dokonane masowe zbrod‑
nie – poinformowała Alicja
Wójcik, koordynatorka pro‑
gramu ze strony polskiej. –
Do sierpnia 2013 r. odbędą
się trzy spotkania grupy
roboczej, w trakcie których
ma zostać wypracowana
koncepcja TTP. Program
ten ma być wdrażany
w 2014 r. – dodała.
Uczestnicy projektu podczas zwiedzania Miejsca Pamięci

Pierwsze spotkanie odbyło
się w Oświęcimiu. Uczest‑
nicy wzięli udział w uro‑
czystości 68. rocznicy wy‑
zwolenia byłego niemiec‑
kiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady

Auschwitz. Następnie spo‑
tkali się we wspólnym gro‑
nie, by dyskutować na temat
podobieństw i historycznej
wyjątkowości poszczegól‑
nych miejsc. Analizowali
również różne koncepcje

pedagogiczne, jakie są reali‑
zowane w poszczególnych
Miejscach Pamięci.
– W ramach projektu stwo‑
rzono 10-osobową grupę
roboczą, której zadaniem

– Projekt ten nie polega na
zrównaniu
narodowego
socjalizmu i komunizmu,
ale dotyczy analizy podo‑
bieństw i różnic pomiędzy
nimi – powiedział Daniel
Seifert z Bergen-Belsen. –
To, co łączy te trzy miejsca
pamięci na płaszczyźnie

praw człowieka, to m.in.
przypadki
pozbawiania
praw obywatelskich, ale
także dawanie młodym lu‑
dziom narzędzi do walki
z naruszaniem podstawo‑
wych praw – dodał Seifert.
W polskiej grupie roboczej
znalazło się dwóch przed‑
stawicieli Miejsca Pamię‑
ci Auschwitz oraz jeden
Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży.
Kolejne spotkania odbędą
się w kwietniu w Niem‑
czech oraz na przełomie
lipca i sierpnia w Rosji.
Projekt jest prowadzony
przez Lower Saxony Me‑
morials Foundation / środ‑
ki europejskie program
„Łamanie praw człowieka
jako życiowe doświadcze‑
nie” (“Disenfranchisement
as a life experience”).
ajs

Nabór na kursy internetowe
iędzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
M
i Holokauście rozpoczyna nabór na dwa kursy in‑
ternetowe dot. historii Auschwitz i Holokaustu.
Kursy internetowe prowadzone będą w dwóch blokach tematycznych:
• blok tematyczny poświęcony historii Holokaustu, który składa się z lek‑
cji:
- „Holokaust – problemy terminologiczne i interpretacyjne”
- „Antyjudaizm i antysemityzm – przyczyny pośrednie Zagłady”
- „Rozwój nazizmu i prześladowania Żydów w Niemczech 1918-1939”
- „Droga do ludobójstwa – sytuacja Żydów w latach 1939-1941”.
• blok tematyczny dotyczący historii Auschwitz, który składa się z lekcji:
- „Rozbudowa Auschwitz w latach 1940-1944”
- „Warunki egzystencji w obozie Auschwitz”
- „Grupy więźniów w obozie Auschwitz”
- „Załoga SS”.
Internetowe lekcje zawierają wstęp historyczny, fragmenty relacji byłych
więźniów, fotografie i dokumenty archiwalne, przykłady sztuki obozo‑
wej, a także ćwiczenia dydaktyczne. Ich autorami są specjaliści z Pań‑
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Uniwersytetu Pedagogicznego Termin trwania kursu dot. Holokaustu:
w Krakowie. Uczestnicy zapoznają się z lekcjami multimedialnymi, we‑ 22 kwietnia – 7 czerwca 2013 r.
zmą udział z dyskusjach na forum internetowym oraz wykonają zadania
pisemne.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w
szczególności: nauczycieli, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjal‑
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie. Wypełniony for‑ nych.
mularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Muzeum, należy
ajs
przesłać pocztą tradycyjną, mailem lub faksem w terminie do 10 kwietnia
br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Kontakt:
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
e-mail: e-learning[at]auschwitz.org
fax: 33 844 8063

Koszt udziału w jednym kursie wynosi 150 zł.
Termin trwania kursu dot. Auschwitz:
15 kwietnia – 31 maja 2013 r.
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BY OCALIĆ

O

d 9 września 2010 r. na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Bir‑
kenau prowadzona jest konserwacja dwóch bloków, tzw. obiektów rezerwatowych. Bloki nr 2 i nr 3, bo
o nich mowa, są niezwykle cenne przede wszystkim ze względu na swoją autentyczność i historię dosłow‑
nie wyrytą na ścianach. To m.in. zachowane dekoracje malarskie, ślady na tynkach odpowiadające rozmiesz‑
czonym przy ścianach pryczom, czy też charakterystyczne zabarwienie ścian, świadczące o stosowaniu gazu do
dezynfekcji ubrań.
pieczono. Zadbano również
o opracowanie metody po‑
zwalającej na uzupełnienie
ubytków oraz wzmocnienie
osłabionych obszarów posa‑
dzek tego typu.
Z zakresu prac budowlanych
prowadzonych w obu bu‑
dynkach warto wspomnieć
o zaawansowaniu prac przy
układaniu legarów podło‑
gowych oraz wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowej
stropu nad piwnicą w blo‑
ku 2, zaś w bloku 3 stropu
parteru i piętra. W bloku 2,
po zakończonym wcześniej
montażu uziomu poziomego
instalacji odgromowej, która
będzie chronić obiekt przed
skutkami wyładowań atmos‑
ferycznych, takimi jak po‑

żar, dokonano jej pomiarów.
W fazie końcowej znajdują
się także prace prowadzone
przy pozostałych instala‑
cjach. Do inwestycji już zre‑
alizowanych można również
dodać montaż konwektorów
podłogowych oraz montaż
tras koryt kablowych na po‑
ziomie piwnic i poddasza
wraz z pionowymi połącze‑
niami.
Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013.
Monika Bernacka-Pelc

Fot. Katarzyna Pawlak

Fot. Katarzyna Pawlak

Z ostatnio prowadzonych
i zakończonych już prac
konserwatorskich, realizo‑
wanych w bloku 2, należy
wymienić konserwację ele‑
wacji, stolarki okiennej oraz
elementów
metalowych.
W bloku 3 również zakoń‑
czono prace przy elewacji bu‑
dynku, konserwacji elemen‑
tów metalowych oraz cera‑
miki. Obecnie prowadzone są
prace konserwatorskie przy
posadzkach ksylolitowych
w bloku 2. Wybrzuszenia w
posadzkach ksylolitowych
powstałe na skutek działania
korodującego zbrojenia sta‑
lowego usytuowanego zbyt
płytko w warstwie betonu
zdemontowano, a zdrowe
fragmenty metalu oczysz‑
czono i odpowiednio zabez‑

Montaż legarów podłogowych we wnętrzu pomieszczenia bloku nr 2

1%

Blok nr 2. Pomieszczenie po oczyszczeniu podłogi ksylolitowej

dla Fundacji
Auschwitz-Birkenau

Fundacja Auschwitz‑Birkenau ma status Organizacji Pożytku Publiczne‑
go. Osoby fizyczne mogą przekazać na cele Fundacji 1% swojego podat‑
ku dochodowego. Wystarczy w odpowiednią rubrykę zeznania podat‑
kowego wpisać numer KRS Fundacji: 0000328383. Przekazując dotację,
wspierasz prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz i zacho‑
wanie go dla przyszłych pokoleń.

długofalowych prac konserwatorskich, zabezpieczających poobozowe
budynki, ruiny, tereny oraz archiwalia i oryginalne przedmioty pozosta‑
łe po ofiarach.

Misję Fundacji wspierają już 23 państwa, 3 miasta, a także liczne firmy i
osoby prywatne. Jak dotąd Fundacja otrzymała deklaracje przekazania
do Funduszu prawie 99 mln euro. Do zgromadzenia pozostało jeszcze
Fundacja Auschwitz‑Birkenau powstała w 2009 r. Jej celem jest stwo‑ 21 mln euro. Każda z osób czytających te słowa może przyczynić się do
rzenie Funduszu Wieczystego w wysokości 120 milionów euro. Roczne realizacji naszej wspólnej misji zachowania autentyzmu Miejsca Pamięci
odsetki z Funduszu, wynoszące 4‑5 mln euro, pozwolą na sfinansowanie dla przyszłych pokoleń.
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„Twarz”. Wystawa malarstwa
Artura Kapturskiego

W

lutym i marcu w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Oświę‑
cimiu gościła wystawa malarstwa
Artura Kapturskiego pt. „Twarz”. Ekspozycja
została zrealizowana we współpracy z Fun‑
dacją Judaica. Centrum Kultury Żydowskiej
w Krakowie.

– Projekt służy kształtowa‑
niu ideałów prawdy histo‑
rycznej, dbałości o kulturę
pamięci, tożsamości i staje
w obronie poszanowania na‑
szego dziedzictwa, pełniąc
posługę społeczną na rzecz
dobra wspólnego. Ufam
i głęboko wierzę, że wartości,
o których mowa, nie okażą
się być jedynie pustymi ha‑
słami w zderzeniu z dzisiej‑
szym światem i w decydują‑
cym momencie spotkają się

Fragment wystawy „Twarz”

ze zrozumieniem odbiorcy duje się wciąż w fazie począt‑
– mówi artysta.
kowej, czego symbolicznym
wyrazem była kompozycja
Jako, że liczbę zdjęć zachowa‑ czystych – niezamalowanych
nych w archiwum Państwo‑ podobrazi na jednej ze ścian.
wego Muzeum, przedsta‑
wiających zamordowanych Artur Kapturski jest absol‑
więźniów, szacuje się na kil‑ wentem krakowskiej Akade‑
kanaście tysięcy, projekt znaj‑ mii Sztuk Pięknych. Obecnie

pracuje na tej uczelni jako
asystent na Wydziale Ma‑
larstwa w pracowni prof.
Zbigniewa Sprychy oraz na‑
uczyciel rysunku i malarstwa
w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Krako‑
wie.
Joanna Klęczar

Fot.Dominik Smolarek

– Przywołanie twarzy tych
ludzi to ukłon w stronę ich
męczeństwa. W najprost‑
szym ujęciu jest to natural‑
na odpowiedź na wołanie
w obliczu osobistego spo‑
tkania twarzą w twarz. Od‑
powiedź, która w naturalny
sposób przerodziła się w
moją odpowiedzialność –
mówi Artur Kapturski. – Za
sprawą formy, w której re‑
alizowany jest projekt, zdję‑
cia obozowe, będące w swej
idei bestialską procedurą
służącą umęczeniu i mordo‑
waniu, nabierają zupełnie
nowego znaczenia. Stają się
p o r t r e t e m (już nie zdję‑
ciem), twarzą człowieka,
nową formą upamiętnienia
wszystkich ofiar obozu.

Autorski projekt, które‑
go częścią jest wystawa
„Twarz”, zakłada namalo‑
wanie portretów olejnych
wszystkich osób, które zgi‑
nęły w KL Auschwitz, na
podstawie
zachowanych
w Państwowym Muzeum
fotografii. W zamierzeniu
Artura Kapturskiego będzie
to swoisty „poczet ofiar” na‑
zistowskiego systemu.

Fot.Dominik Smolarek

Na ścianach Sali Forum
MDSM zawisło około trzystu
portretów więźniów, którzy
zginęli w KL Auschwitz.

Wernisaż wystawy „Twarz”
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Wizyta tutaj
jest
duchowym
wyzwaniem

Anna Kniga:
„Auschwitz jest miejscem, które ludzie odwiedzają z po‑
trzeby serca. Wizyta tutaj jest duchowym wyzwaniem,
zmieniającym sposób myślenia o wielu sprawach, dlate‑
go ważnym jest, żeby współczesna młodzież przyjeżdża‑
ła do Auschwitz”.

Stanislav Kesler:
„Byłem nadzwyczaj poruszony wizytą w Birkenau. Nie
mogę sobie wyobrazić, jak ludzie mogli stworzyć fabry‑
kę eksterminacji innych ludzi”.

O

d 10 do 12 lutego w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży gościła rosyjska grupa z Woroneża, realizująca
kilkudniowy pobyt w Polsce. W grupie tej znaleźli się re‑
prezentanci woroneskiej gminy żydowskiej, Akademii Medycznej
oraz Regionalnego Centrum Historii Mówionej.

Evgenij Belyaev:
„Oprowadzanie w Muzeum było wypełnione informa‑
cjami. Atmosfera w MDSM sprzyja przemyśleniom. To
wspaniałe, że Międzynarodowy Dom Spotkań został
wybudowany właśnie w Oświęcimiu”.

Dla większości uczestników
tej grupy była to pierwsza
wizyta w naszym kraju.
Punktem ciężkości progra‑
mu edukacyjnego reali‑
zowanego w Polsce były
losy Żydów europejskich
oraz jeńców sowieckich
w KL Auschwitz.

Zajtseva Maria:
„Pracownicy MDSM byli bardzo gościnni i profesjonal‑
ni. Życzę im dużo powodzenia w realizacji ważnej misji,
żeby nie pozwolić, aby tragedia Auschwitz została kie‑
dykolwiek zapomniana”.

Liudmila Vikulova:

Grupa rozpoczęła swój stu‑
dyjny pobyt w Polsce od
wizyty w stolicy i zwiedze‑
nia warszawskiej Starów‑
ki. Następnie udała się na
dwa dni do Oświęcimia, by
zwiedzić były niemiecki na‑
zistowski obóz koncentra‑
cyjny i zagłady Auschwitz‑
-Birkenau. Kolejno spo‑
tkała się z Judith Hoehne,
zastępcą kierownika Działu
Edukacyjno-Programowe‑
go MDSM z ramienia Akcji
Znaku Pokuty / Służby dla
Pokoju, która przedstawi‑
ła grupie genezę i historię
Domu Spotkań oraz jego
bieżącą działalność. Histo‑
ryczny spacer po mieście
z wolontariuszem MDSM,
Oleksandrem
Miskovem,
zakończony zwiedzaniem
Centrum Żydowskiego i sy‑
nagogi, pozwolił gościom z
Rosji poznać różne aspekty
historii Oświęcimia.

Uczestnicy projektu studyjnego w Centrum Żydowskim

Fot. Liudmila Vikulova

Następnie grupa udała się
do Harmęż, żeby obejrzeć
wystawę: „Klisze pamię‑
ci – Labirynty” stworzoną
przez Mariana Kołodzieja
– byłego więźnia Ausch‑
witz. Kolejnym miastem na
mapie podróży był Kraków,
gdzie grupa zwiedziła Stare
Miasto, dzielnicę Kazimierz
oraz Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, Fabry‑
kę Schindlera. Następnie
poprzez Warszawę grupa
udała się do Rosji.
Barbara Daczyńska
Tłumaczenie wypowiedzi:
Oleksandr Miskov,
Barbara Daczyńska

Fot. Liudmila Vikulova

Fot. Liudmila Vikulova

„Nieważne, ile razy odwiedzasz Auschwitz, to nie
przestaje zadziwiać, pozostawia wewnętrzny niepokój,
sprawia, że myśli krążą wokół ogromu popełnionych tu
zbrodni. To wielka szkoda, że tylko pojedyncze grupy z
Rosji odwiedzają to miejsce. Dlatego po powrocie z Pol‑
ski, naszym zadaniem będzie powiedzieć jak największej
liczby ludzi o tym, co tu przeżyliśmy”.

Uczestnicy projektu studyjnego przed MDSM
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Europejski Dzień Pamięci
o Sprawiedliwych
Sprawiedliwi nie tylko ratowali życie,
ale uratowali też wiarę w człowieka.
Są dowodem na to, że nie istnieje
absolutne i niezwyciężone zło.

Komitet Honorowy
Obchodów
Dnia Pamięci
o Sprawiedliwych:

6

marca po raz pierwszy był obchodzony Europejski Dzień Pa‑
mięci o Sprawiedliwych, ustanowiony w ubiegłym roku spe‑
cjalną rezolucją Parlamentu Europejskiego. Twórcy idei tego
święta – włoska Fundacja Światowy Las (GARIWO) – uważają za
Sprawiedliwych osoby, które ryzykowały własnym życiem, aby
ocalić innych, a także tych, którzy występowali w obronie ludzkiej
godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistyczne‑
go, w czasie ludobójstw oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludz‑
kości popełnionych w XX i XXI wieku.
– Mówiąc o Sprawiedliwych,
często szukamy doskonało‑
ści, jak gdyby tylko świętość,
która tak naprawdę na ziemi
nie istnieje, zasługiwała na
nagrodę. Człowiek czuje się
uspokojony w poszukiwaniu
bohaterów i świętych, pod‑
czas gdy w rzeczywistości,
na tym świecie jedyne na
co możemy liczyć, to dobro
pochodzące od zwyczajnych
i niedoskonałych ludzi –
uważa Gabriele Nissim, pre‑
zes Fundacji Światowy Las.

osób, znalazła się dr Ali‑
cja Bartuś, od lat związana
z Fundacją na rzecz MDSM.
– Święto daje i nam szan‑
sę np. na pokazanie szerzej
postaw tych mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej, którzy
w czasie wojny naraża‑
jąc życie, a często również
życie swoich bliskich, po‑
magali więźniom Ausch‑
witz – mówi. – Dla mnie
najważniejszym
pozostaje
właśnie aspekt edukacyjny
tych obchodów. Chodzi tu
o nieustanne przybliżanie
Anna Stupnicka-Bando, pre‑ postaci, które wykazały się
zeska Towarzystwa Spra‑
wiedliwych Wśród Naro‑
dów Świata w Polsce, która
wraz z rodzicami uratowała
trzech Żydów, jest przekona‑
na, że to święto jest niezwy‑
kle potrzebne. – Będzie ono
przypominało o tych, którzy
narażali swoje życie, działa‑
jąc w obronie drugiego czło‑
wieka – podkreśla.

Przewodniczący:
Tadeusz Mazowiecki
Członkowie:
Władysław Bartoszewski
Alicja Bartuś
Halina Bortnowska-Dąbrowska
Zbigniew Bujak
Konstanty Gebert
Annalia Guglielmi
Zbigniew Gluza
Piotr Jakubowski
Lena Kolarska-Bobińska
Maja Komorowska-Tyszkiewicz
Jolanta Kurska
Zbigniew Nosowski
Wacław Oszajca SJ
Adam Daniel Rotfeld
Andrzej Rottermund
Paula Sawicka
Michael Joseph Schudrich
Joanna Sobolewska-Pyz
Anna Stupnicka-Bando
Ewa Wierzyńska
Małgorzata Zakrzewska
Róża Thun
Józef Wancer

niebywałą odwagą cywilną,
w miejscach, gdzie łamane
były prawa człowieka. Nie‑
stety ludzie wystawiani są
na takie próby nadal, i to nie
tylko w krajach pogrążonych
w konfliktach zbrojnych, ale
i w spokojnej Europie.
Obchodom Europejskiego
Dnia Pamięci o Sprawie‑
dliwych, które odbyły się
w Warszawie i w Białym‑
stoku, towarzyszyły debaty,
filmy, wystawy i koncerty.
(MM)

Na czele Komitetu Honoro‑
wego Obchodów Europej‑
skiego Dnia Pamięci o Spra‑
wiedliwych stanął były pre‑
mier Tadeusz Mazowiecki.
– W najbliższym roku działa‑
nia Komitetu mają być ukie‑
runkowane na stworzenie
w Warszawie Ogrodu Spra‑
wiedliwych – mówi Tadeusz
Mazowiecki. – Takie ogrody
powstały już w Rwandzie,
Włoszech, Francji i Armenii.
Równolegle będą prowa‑
dzone prace nad przygo‑
towaniem projektów edu‑
kacyjnych przybliżających
postaci Sprawiedliwych. Ha‑
lina Bortnowska podkreśla,
że powinno się zadbać, aby
nie skupiać się przy tej oka‑
zji wyłącznie na Polakach,
ale potraktować to znacznie
szerzej i wyjść nie tylko poza
Polskę, ale i poza Europę.
Z Oświęcimia, w gronie za‑
proszonych do Komitetu

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych
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Nowe unikalne przedmioty
i dokumenty w naszej kolekcji

O

Żydowskiego w Oświęcimiu
Tomasza Kuncewicza przez
panią Rachel Jakimowski,
pełniącą aktualnie funkcję
przewodniczącej Stowarzy‑
szenia byłych mieszkańców
Oświęcimia w Izraelu (Ir‑
gun Jocej Oświęcim). Wśród
przekazanych przedmiotów
znalazł się m.in. zupełnie
unikalny dokument. Jest to
księga, do której wpisywa‑
no wszystkich tych Żydów,
którzy po 27 stycznia 1945 r.
wracali do Oświęcimia.
Wśród tej grupy znaleźli się
nie tylko oświęcimscy Ży‑
dzi, ale także ci, którzy z róż‑
nych względów znaleźli się
w mieście tuż po zakończe‑
niu wojny. Dokument został
założony przypuszczalnie
przez Maurycego Bodnera,
pierwszego przewodniczą‑
cego Komitetu Żydowskie‑
go w Oświęcimiu. Jego za‑
wartość obejmuje m.in. ich
dane osobowe, jak również
informacje, w jakich obo‑
zach byli osadzeni (łącznie
z numerami), lub infor‑
macje o innych miejscach
z których wracają po wy‑
zwoleniu. Wśród pamiątek
są także trzy oryginalne
powojenne pieczątki: dwie
Żydowskiej
Kongregacji
Wyznaniowej w Oświęci‑
miu (1946) oraz jedna na‑
leżąca do skarbnika Irgun
Jocej Oświęcim Salomona
Kuppermana.

Unikalne eksponaty przekazane do Centrum Żydowskiego
przez Rachel Jakimowski

Oryginalne powojenne pieczątki

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zwraca się z gorącym
apelem do osób, które dysponują osobistymi pamiątkami, fotografiami, dokumentami urzędowymi, przedmiotami codziennego użytku, listami, wspomnieniami oraz innymi cennymi
zbiorami – mającymi związek z dziejami oświęcimskich Żydów – o kontakt z naszą instytucją (gromadzone materiały
mogą obejmować czasy przedwojenne, aż po współczesność).
Osoby, które chciałyby jedynie udostępnić swoje pamiątki (w celu ich zarchiwizowania) lub przekazać je na rzecz
Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu prosimy o kontakt:
Dr Artur Szyndler, 33 / 844 70 02, szyndler@ajcf.pl.

Fot. Artur Szyndler

które z pewnością staną się
częścią nowej ekspozycji.
Pamiątki zostały przekazane
na ręce dyrektora Centrum

Fot. Artur Szyndler

W związku ze wspomnia‑
nymi pracami, udało się
w ostatnim czasie, pozyskać
kilka cennych eksponatów,

Fot. Artur Szyndler

d kilku miesięcy Centrum Żydowskie w Oświęcimiu prowa‑
dzi intensywne prace związane z przygotowywaniem nowej
wystawy stałej poświęconej społeczności żydowskiej Oświę‑
cimia: „Oszpicin”. Będzie ona obejmowała całość historii lokalnej
społeczności: od początków osadnictwa aż po okres PRL. Wystawa
ma być gotowa jeszcze w roku 2013.

Artur Szyndler

Księga przekazana do Centrum Żydowskiego

Noc Muzeów
w Oświęcimiu
roku po raz pierwszy Synagoga i Muzeum Żydowskie
Wtym
w Oświęcimiu będą uczestniczyły w Nocy Muzeów.

Przyjdź z rodziną oraz z przyjaciółmi
– bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem Synagogi i Muzeum Żydowskiego.
Czas: 18.05.2013 (sobota)
Godziny zwiedzania z przewodnikiem: 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Miejsce: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, pl. Ks. Skarbka 5.
Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!
www.ajcf.pl
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Fot. Artur Szyndler

Kim byli żydowscy sąsiedzi naszych dziadków? Ilu Żydów mieszkało w Oświęci‑
miu przed wojną? Jak wyglądają modlitwy w synagodze? Co jest podobne, a co inne
w chrześcijaństwie i judaizmie? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź, gdy przyj‑
dziesz do nas podczas Nocy Muzeów.

Księga przekazana do Centrum Żydowskiego
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Na chwilę
zamknąć w sobie przeszłość

W

marcu podczas sesji edukacyjnej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
z uczniami spotkała się Halina Birenbaum, pisarka i poetka, była więźniarka obozów na Majdanku,
Auschwitz, Ravensbrück i Neustadt-Glewe, gdzie została wyzwolona. W 1947 r. wyemigrowała do
Izraela. Poniżej publikujemy zaledwie kilka fragmentów z tego niezwykłego, wzruszającego spotkania.
Miałam dziesięć lat, kiedy
wybuchła wojna. Miałam
dwóch braci starszych ode
mnie. 1 września 1939 r.
wszystko na świecie się
zmieniło. Wszystko, czego
uczyli nas w ciągu poko‑
leń. To wszystko zniknęło,
przestało być ważne i ak‑
tualne. Aktualne stało się
samo życie – przetrwać.
Od chwili, kiedy przycho‑
dzi niemiecka okupacja, od
chwili, kiedy Niemcy we‑
szli do Warszawy.

takie woreczki z chustek
na głowę. Kiedy one były
już pełne porcji chleba, to
wiadomo było, że ta kobie‑
ta umrze, że ona ma tyfus.
I tylko te usta spalone i bła‑
ganie w oczach o łyk wody.
Zanim zachorowałam, to
była selekcja i jeszcze mia‑
łam dobry język. Wszystko
było w porządku. Po dwóch
tygodniach następna. Staję
przed tym Niemcem, poka‑
zuje mu język. Widocznie
był w porządku. Ale on mi
mówi po niemiecku: „obró‑
cić się”. Chciał sprawdzić
równowagę, bo po takich
dwóch tygodniach nie było
to proste. Kiedy to powie‑
dział, to tak jakby wszedł
we mnie prąd elektryczny.
Zrobiłam to za prędko, za
dobrze. I on pyta: „Ile masz
lat?”. Ja mówię: „17”. Mama
nauczyła
mnie
jeszcze

w getcie. A on zaczyna
krzyczeć, że ja mam czter‑
dzieści i ośmielam się po‑
wiedzieć, że mam 17.
Kiedy przyjechaliśmy tu‑
taj… Ogromna przestrzeń,
wszędzie błoto, wszyst‑
ko ma kolor błota. Ludzie
i twarze. Baraki budowane
jakby na wieki. I te naelek‑
tryzowane druty i wieżycz‑
ki z karabinami. Dziś to
jest na szczęście puste, ale
wówczas – miejsce grozy.
Wszyscy mieli jedną sza‑
rą twarz. Jedna masa. Nie
byłaś masą tylko wówczas,
kiedy wywoływali twój nu‑
mer. Wtedy była tylko ja.
Nie wiadomo było dlaczego
– co ja zrobiłam, dlaczego
wywołują?
Widzieliście już te latryny,
ubikacje, te dziury… Było

tam trudno dojść przez to
błoto. Jedną nogę wstawisz,
drugiej nie wyciągniesz.
Zresztą trzeba było czekać
na pozwolenie, żeby tam
w ogóle pójść. Z tysiąca
kobiet na bloku szło pięt‑
naście, a panowała dezyn‑
teria. Nie można było się
powstrzymać. Kobiety tło‑
czyły się do drzwi. A kto się
załatwi do garnuszka, czy
do miski, to kara śmierci.
Ja byłam wtedy z bratową
Helą. Ona była dla mnie
matką, kiedy matkę mi ode‑
brali w innym obozie. Ona
po trzech miesiącach w Bir‑
kenau stała się taka chora
i miała biegunkę. Nie miała
siły pchać się. Ja zakrywa‑
łam ją jakimś kocem, żeby
nikt nie zauważył. Ja pcha‑
łam się do drzwi, chowa‑
łam ten garnuszek, byłam
taka mała. Takie nic. Nigdy

Fot. Bartosz Bartyzel

Czytałam „Quo Vadis”,
czytałam Elizę Orzeszko‑
wą, Prusa, Konopnicką. Ja
pochłaniałam
literaturę.
Nie było światła. To z palni‑
ka zdejmowało się gumową
rurkę i tak oświetlało pokój.
Mogłam przy tym stać cały‑
mi nocami, drętwieć z zim‑
na i czytać. Tam był świat.

Ludzie ubierali się, jeździli,
kochali się. To dawało mi
obraz świata, który będzie
inny, kiedy wojna się skoń‑
czy. To dodawało siły. Ja
marzyłam o tych rzeczach.
Miałam 10 lat, kiedy to się
zaczęło, 15 kiedy się skoń‑
czyło. Ale to też za mało.
Mama mnie uczyła, żebym
wszędzie mówiła, jeśli nas
złapią, że mam 17 lat. Tutaj
w Oświęcimiu wygląda‑
łam w tej zgniłej odzieży,
z ogolonymi włosami, z
tymi ciężkimi trepami, wiel‑
kimi, zabłoconymi. Wyglą‑
dałam na 40. Była kiedyś
selekcja, kiedy szalał tyfus.
Kobiety ginęły jak muchy.
I oni robią selekcję – biały
język, na śmierć, czerwony
– to życie. Ja też zachorowa‑
łam na tyfus – dwa tygodnie
gorączki, a nie można jeść.
Te wszystkie chore miały

Halina Birenbaum
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mnie nie złapali. Nie my‑
ślałam o karach, myślałam
tylko o tym, że on musi być
pusty, bo za chwilę będzie
potrzebny.

nych esesmanów. W lewo
– na śmierć, w prawo – do
łaźni, ubrać się i darowanie
życia na jakiś czas. Szłam za
Helą. Ona była już strasz‑
nie słaba, wychudzona, tak
się bałam, że mi ją zabiorą.
Stoimy przed nim, przed tą
kamienną twarzą. Uniósł
rękę – Helę w lewo, mnie
w prawo. W tamtej chwili
już nie bałam się niczego.
To było jak piorun z nieba.
Chcieli mi zabrać moją Helę!
Nie wrócę bez niej. Przed
nami stała grupa oficerów
niemieckich, którzy patrzyli
się na to, jak na jakiś teatr.
Objęłam ją z całej siły, stanę‑
łam. Chcieli ją wyrwać. Nie
daję… nie pójdę. Mocuję
się z nimi, a nagle ten dru‑
gi Niemiec pyta: „Kim ona
jest dla ciebie?”. Myślałam,
że mówi do mnie człowiek,
i ja mu tłumaczę. Jak się ma
13 lat, to się tak myśli głupio.
Mówię: „To jest moja mama,
moja siostra, moja bratowa.
Ja nie mogę bez niej żyć”.
„To idziesz z nią”. Zapi‑
sali mój numer. A ja nie…
Trzymam ją i trzymam się
tego miejsca, jakby mi beto‑
nem nogi przymurowali do
ziemi. Oczywiście on mógł
mnie po prostu zastrzelić,
bo ja przerwałam wtedy całą
selekcję. Ale jeden z tych
Niemców, którzy stali obok,

to był zastępca komendan‑
ta obozu, Hössler. Zawołał
mnie nagle. Wtedy ją zo‑
stawiłam i pędzę do niego
i krzyczę. Stanęłam przed
nim, a on mówi: „Milcz. Jak
będziesz cicho, to cię pusz‑
czę razem z tą twoją brato‑
wą”. Mówił, jak do dziecka,
które jak będzie grzeczne,
to dostanie cukierka. Nie
mogłam uwierzyć w takie
szczęście. Kazał wykreślić
nasze obydwa numery. Rzu‑
ciłam mu się na szyję, chcia‑
łam go ucałować. Zwrócił
mi życie, i Helę. A on mnie
tylko rąbnął w twarz…
1 stycznia 1945 r. nie wzię‑
li nas do pracy. Graniczył
z nami jeszcze jeden obóz
kobiet. Tam była moja jed‑
na przyjaciółka. Tego dnia
stałam i wołałam ją. Strzelił
do mnie strażnik z tej wie‑
życzki. Dostałam najpierw
w rękę i kula utknęła w
plecach. Pomyślałam sobie:
„Teraz mnie zabił, po tym
wszystkim, kiedy już pra‑
wie wolność, kiedy już nie
ma krematoriów i komór
gazowych… Nie, nie! Nie
zamknę oczu”. Dowlokłam
się do szpitala. Nie było kre‑
matoriów, ale byli lekarze
niemieccy, esesmani, którzy
chodzili po szpitalach. Jeże‑
li ktoś był bardzo chory, to

Fot. Bartosz Bartyzel

Tylko buty się kładło pod
głowę, żeby nie ukradli.
A o czwartej nad ranem,
w tej mokrej odzieży, trze‑
ba było wyjść na zewnątrz
i znów stać, i znów iść do
Ja byłam na bloku 27, który pracy.
stoi do dzisiaj. Nasz blok
był naprzeciw rampy. Cały Najgorsze było to, że kie‑
czas widziałam pociągi, tłu‑ dy człowiek marzył już na
my Żydów z całej Europy. A wieczornym apelu, żeby już
z drugiej strony widać dziś rozdali ten kawałek chleba,
ruiny krematoriów. Kiedy żeby wreszcie na tej pełnej
wchodzę tam dzisiaj, słyszę wszy i ciasnoty pryczy się
te dźwięki i czuję sens mo‑ położyć, i kiedy wreszcie
jego przeżycia. Każdy przy‑ padła komenda rozejścia
jazd tutaj to odczuwanie na się, nagle rozlegały się
nowo sensu życia.
gwizdki i padał rozkaz:
„Wszystkie Żydówki zo‑
Stojąc na apelach, w deszcz, stają na miejscu”. To ozna‑
w mróz, patrzyło się na te czało selekcję. I już nie było
drzwi baraku i myślało, ważne, że jestem głodna, że
kiedy wreszcie pozwolą jestem chora, że mam wrzo‑
wejść do środka. A tu nagle dy na całym ciele. I co te‑
rozkaz: klęczeć. I każdy po raz – wrócę, czy wyjdę jako
dwie cegły w ręce. Ludzie dym z komina. I to napięcie,
padali martwi w ten śnieg. ta zależność, ta bezradność.
Klęczała przy mnie jakaś Pokaże w jedną stronę, to
kobieta, nie wiem jak wy‑ do gazu… Pokaże w drugą
glądała, ale pamiętam jej – to szczęście, jeszcze dzień,
głos. Mówiła: „Zobaczysz, jeszcze tydzień, jeszcze mie‑
będzie jeszcze kiedyś świat, siąc. Los na loterii. Na se‑
będą opowiadać o nas, będą lekcję brali prosto z apelu,
pisać książki, filmy”. A kie‑ żeby żadna nie mogła uciec.
dy już pozwolili się rozejść,
to te tysiąc kobiet pcha Podczas
jednej
selekcji
się przez te wąskie drzwi, przyszłyśmy na plac przed
żeby jak najprędzej wejść łaźnią. Kazali się rozebrać
do środka i położyć się na do naga. Stoimy w rzędzie.
pryczy. W mokrej odzieży. Przed nami dwóch waż‑

Spotkanie z Haliną Birenbaum
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strzelali. Po dwóch dniach
przyszedł lekarz. Zapytał,
co się stało. I ten, zamiast
mnie zabić, zaczął krzyczeć
na blokową, dlaczego nie
obmyła mi krwi z tej rany.
On kazał zabrać mnie na
męski obóz, gdzie była sala
operacyjna, w której moż‑
na było wyjąć kulę. Jeden
morderca wypuścił mnie z
Helą z selekcji, a następny
zamiast mnie zabić, wysy‑
ła mnie do sali operacyjnej.
Cud za cudem.
Wiele osób pyta się mnie,
czy nie boję się tu przyjeż‑
dżać, czy to nie boli… Nie.
Po pierwsze czuję całą siłę
swojego przetrwania. Ja
tu byłam prawie dwa lata.
Wchodzę do tego baraku,
żyję, dotykam desek, na któ‑
rych leżałam razem z tyloma
kobietami. Takie ściśnięte,
jak śledzie w beczce. Ich
nie ma, ale one są we mnie.
Trzymam te deski, jakbym
trzymała je za ręce… I po
drugie – moi przyjaciele, lu‑
dzie, którzy tu pracują, któ‑
rzy tę pamięć przekazują. To
jest jak moja rodzina. Kiedy
tu przyjeżdżam, to czuję się
winna, że czuję się szczęśli‑
wa. Zamykam na chwilę tę
przeszłość w sobie.
Red. ps
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„Zbliżenia 2013.
Aby pamięć przetrwała…”
po wsze czasy

B

ył środek zimy, padał śnieg i dął wiatr, kiedy 20 młodych adeptów dziennikarstwa z 11 państw świata, głównie
z Europy, przyjechało do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, aby wziąć udział w wyjątkowym projek‑
cie „Zbliżenia 2013. Aby pamięć przetrwała” organizowanym przez stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk.
trzymałam się chwilę przed
logo tego miejsca. Widnieje
na nim drut kolczasty, po‑
nad którym wstaje słońce.
Ten graficzny znak dosko‑
nale oddaje symbolikę tego
domu spotkań. Centrum,
w którym przedstawiciele
różnych religii i wyznań,
a także agnostycy i ateiści
wchodzą w dialog, szepcą
słowa modlitw w niezliczo‑
nej liczbie języków, łączą się,
aby dalej płynąć już jednym
nieprzerwanym
nurtem,
w nadziei, że przyszłość na‑
leży do nas, jak często wspo‑
minał pan Jacek Zieliniewicz
i nigdy więcej nie dopuścimy
do upadku człowieczeństwa.
Pierwszy dzień projektu
upłynął pod znakiem wza‑
jemnego poznawania się.
Każdy z uczestników mówił
biegle w kilku językach, więc
szybko znaleźliśmy nić po‑
rozumienia. W wyjątkowych
miejscach spotyka się wyjąt‑
kowych ludzi – to wrażenie
towarzyszyło mi przez cały
projekt.
Drugiego dnia zapoznaliśmy
się z wystawą prac Mariana
Kołodzieja
zatytułowana
„Klisze przeszłości. Labi‑
rynt” w Harmężach. Na‑

szym przewodnikiem został
ks. dr Manfred Deselaers,
który znał artystę osobiście.
Ta wystawa pozostawiła we
mnie niezapomniane wraże‑
nia.
Trzeciego dnia braliśmy
udział w spotkaniu z opie‑
kunem miejsca pamięci, pa‑
nem dr Piotrem Cywińskim,
a następnie zwiedzaliśmy
Auschwitz z przewodni‑
kiem. To był mój trzeci pobyt
w Muzeum. Dziś wiem, że
poprzednie „wizyty” mia‑
ły swój głęboko ukryty cel
– przygotowywały mnie na
czwarty dzień projektu, kie‑
dy naszym przewodnikiem
po miejscu pamięci Ausch‑
witz II-Birkenau został były
więzień, pan Jacek Zielinie‑
wicz. Nawet teraz, po kilku
tygodniach potrafię odtwo‑
rzyć każdą minutę, przywo‑
łać obrazy tego szczególnego
„zwiedzania”. Nigdy nie
przeżyłam czegoś równie
wstrząsającego. Zaraz po po‑
wrocie spisałam swoje wra‑
żenia, „na gorąco”. Chciała‑
bym się nimi podzielić. Czas
zmienia znaczenie słów.
A to, co zapisałam od razu
odzwierciedla to, co wów‑
czas czułam.

Impresje
z Auschwitz II-Birkenau
Widzę to i czuję. Pada śnieg.
Auschwitz II-Birkenau jest
opatulone 20-centymetrową,
puchową kołderką. Ta derka
skrzętnie ukrywa wiele prze‑
rażających detalów. Wszyst‑
ko wygląda tak niewinnie,
idyllicznie, jak z alpejskiego
romansu. Iście widokówko‑
wo.
Zza chmur spoziera słońce.
Ostrożnie, delikatnie. Nie
spiesząc się. Bo i po co? Tutaj
czas staje na chwilę w swoim
wariackim pędzie. Coś na‑
kazuje wyłączyć smartfony,
schować głęboko Ipady, no‑
tebooki i ściszyć głos.
Wieczny odpoczynek racz
im dać, Panie, a my dajmy im
święty spokój, ciszę skupie‑
nia. Milczenie bywa bardziej
wymowne niż słowa. W tym
i tylko w tym sensie, dobrze,
że jest Auschwitz – miejsce,
gdzie chcemy być wifi-free;
gdzie inaczej nie można;
gdzie jakiś imperatyw kate‑
gorycznie za nas decyduje.
Ważę słowa, bo tutaj relaty‑
wizm nie ma pola do popisu.
Odrzućmy jazgot, zgiełk, ba‑
gaż niewysłanych maili i nie‑

odebranych połączeń. Żyje‑
my wśród kakofonii głosów
mniej lub bardziej telegenicz‑
nych, nadmiaru informacji
i deficytu wartości.
A tutaj tak się nie da.
Wsłuchajmy się w głos ziemi
oświęcimskiej, skąpanej we
krwi, pocie, łzach, zmiesza‑
nej z ludzkimi prochami. To
upiorna mieszanka.
Dajmy głos świadkom. Na‑
ocznym. Uczestnikom wy‑
darzeń. Byłym więźniom by‑
łego obozu, choć w ich życiu
przeszłość bywa marą, która
nie znika, snem niewyspa‑
nym, czasem, który tylko ją‑
trzy, zamiast leczyć rany.
Pan Jacek Zieliniewicz, nr
138142, to chudziutki staru‑
szek. Ma 87 lat. I błękitne oczy.
Błękitne jak zimowe niebo.
I spojrzenie, które przeszywa
na wskroś, niczym ziąb. Może
właśnie jak ten ziąb podczas
mroźnej zimy 1943 r., którą
przeżył w obozie. To spoj‑
rzenie jest mieszanką chłodu
i ciepła. W tym spojrzeniu jest
i ból i niemoc. Doświadczenie,
w obliczu którego stajemy się
tak mali, że aż niewidoczni.
Znam to spojrzenie bardzo
dobrze. Ma je wielu starszych
ludzi, którzy wiele przeżyli,

Fot. Thomas Arzner

O udział w projekcie ubiega‑
ło się sześciokrotnie więcej
aplikujących niż było prze‑
widzianych miejsc, zaś o wy‑
jątkowości międzynarodo‑
wego spotkania świadczyła
obecność świadków historii
– byłych więźniów obozów
koncentracyjnych i gett.
Z różnych stron świata: Ar‑
menii, Austrii, Białorusi,
Czech, Litwy, Niemiec, Pol‑
ski, Rosji, Rumunii, Szwajca‑
rii i Ukrainy jechaliśmy, aby
w tym nieporównywalnym
z żadnym innym miejscem
na ziemi – Miejscu Pamięci
Auschwitz – zmierzyć się z
pamięcią. Indywidualną i ko‑
lektywną. Trudną i wymyka‑
jącą się zrozumieniu. A nade
wszystko, spróbować zbliżyć
się wzajemnie. My – przed‑
stawiciele różnych pokoleń,
państw, wyznań i poglądów,
ale wspólnych wartości.
Mimo wieku, dolegliwości
i trudów podróży świadko‑
wie nie zawiedli i zaszczycili
nas swoją obecnością: pani
Alina Dąbrowska, lat 90,
była więźniarka Auschwitz,
Ravensbrück i Buchenwaldu
przyjechała do nas z War‑
szawy; pani Zdzisława Wło‑
darczyk, lat 80, więziona w
Auschwitz-Birkenau, przy‑
jechała z Chrzanowa, pan Ja‑
cek Zieliniewicz, lat 87, który
przeżył Auschwitz, dołączył
do nas z Bydgoszczy, pani
Ksenia Olchowa, lat 83, wię‑
ziona w Auschwitz-Birke‑
nau i Neuengamme poko‑
nała drogę z Moskwy, pani
Anastasiia Gulei, lat 88, była
więźniarka Auschwitz i Ber‑
gen-Belsen jechała z Kijowa,
zaś pani Julijana Zarchi, lat
75, przyjechała z Kowna.
Pierwsze
spotkanie
ze
świadkami było onieśmiela‑
jące. Oto stanęliśmy twarzą
w twarz z gigantami – ludź‑
mi, którzy przeżyli piekło
wojny w jej najgorszym wy‑
miarze. Doświadczyli zimna,
głodu, przemocy fizycznej
i psychicznej, bólu, bestial‑
stwa i deprawacji funkcjona‑
riuszy – zła w czystej, choć
momentami tak niewyobra‑
żalnej postaci. I mimo tych
traumatycznych doświad‑
czeń, wspomnień, z którymi
co dzień muszą się przecież
mierzyć, nie stracili wiary,
nadziei ani miłości.
Zmierzając w stronę Cen‑
trum Dialogu i Modlitwy, za‑

Uczestnicy projektu „Zbliżenia 2013. Aby pamięć przetrwała”
podczas wizyty w Miejscu Pamięci. Pośrodku grupy pan Jacek Zieliniewicz, były więzień Auschwitz
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Zdzisława Włodarczyk, była więźniarka Auschwitz, i Monika Jania

ale wiele nie mówią. Ważą
słowa. Są oszczędni. Nie epa‑
tują uczuciami. Mędrcy tak
mają. Mędrcy z numerami
wytatuowanymi na przedra‑
mionach.
Ponieważ nasza grupa jest
w większości niemieckoję‑
zyczna pan Jacek snuje swoją
opowieść po niemiecku. Co
za chichot historii. Były wię‑
zień, postrzegany jako wróg
i własność Rzeszy, Polak,
opowiada historię swojego
pobytu w obozie młodym
Niemcom w ich własnym ję‑
zyku…
Stojąc pod bramą mówi sło‑
wa, które mną wstrząsają:
„Kiedy wróciłem tutaj po
wojnie i stanąłem przy tabli‑
cy przy wejściu do Birkenau
w pierwszej chwili nie wie‑
działem, co robić. Uciec czy
pozostać. Dopiero potem do‑
tarło do mnie, że nie jestem
już więźniem… Już nim nie
jestem…”.
Zwiedzanie obozu, kiedy
przewodnikiem jest były
więzień, to wielkie przeży‑
cie. Nieporównywalne z ni‑
czym innym. Dla niego. Dla
nas. Dla rodaków ofiar, dla
rodaków katów. Katami w
obozie nie byli tylko Niemcy,
ale też Austriacy, Polacy, Ży‑
dzi – zło ma bogaty rodowód.
Jednak kiedy do gry wkracza
narodowość, towarzyszy jej
też dziwny i niezdefiniowa‑
ny rodzaj kolektywnej winy
i odpowiedzialności. Tutaj
bardziej niż gdziekolwiek in‑
dziej bombardują nas meta‑
pojęcia.
Pan Jacek opowiada nam hi‑
storię swojego pobytu w obo‑
zie, szczegółowo, konkretnie
i tylko czasami jego oczy spo‑
glądają w jakiś punkt na ho‑
ryzoncie, którego nikt z nas
nie widzi, choć on istnieje…
i bezsilnie wzrusza ramio‑
nami. To był zupełnie inny
świat – mówi. I choć kiwamy
z empatią głowami, niczego
nie pojmujemy…
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Pan Jacek oprowadza nas
trzy godziny. My jesteśmy
ubrani jak „na Syberię”. Na
„cebulę”: ciepłe buty, czapki,
szaliki, rękawiczki (niektó‑
rzy podwójne), a wiatr dmie,
sypie śnieg i jest cholernie
zimno. On ma tylko kaszkiet,
uszy na wierzchu, a pytany
czy nie jest mu zimno, z ani‑
muszem odpowiada, że wca‑
le. Jest niezniszczalny. Jak
pamięć. Indywidualną, jeśli
nikt jej nie utrwali na piśmie
lub taśmie zmiecie czas, ale
kolektywną zachowamy po
wieczne czasy. Po to tu jeste‑
śmy. On, żeby po raz tysięcz‑
ny dać świadectwo („bo jest
mało czasu, a ocalał przecież
nie po to, aby żyć…”), a my,
żeby wziąć odpowiedzial‑
ność za przyszłość. Żeby
tę pamięć utrwalić i prze‑
chować. Bo my już wiemy
o Auschwitz, choć los ludo‑
bójstwa w innych częściach
świata bywa nam tak bardzo
indyferentny, jak to się ład‑
nie mówi. Nawet obojętność‑
można upiększyć, nadając jej
cech naukowości.
Pan Jacek idzie najszybciej
z nas wszystkich, jego krok
jest żwawy, iście żołnierski.
Mówi bardzo konkretnie.
Najpierw jest rampa. Selek‑
cja. Tutaj esesman staje się
panem twojego życia i śmier‑
ci. Alternatywy są dwie: pra‑
ca albo komora gazowa.
Po lewej stronie usytuowany
jest obóz dla kobiet.
Pan Jacek opowiada o słyn‑
nej dyrygentce obozowej
orkiestry, Almie Rose, o kre‑
matorium nr 3, a następnie
o saunie wybudowanej przez
niego i współtowarzyszy
niedoli z komanda murar‑
skiego. Mówi o czyszczeniu
szyb, o wymierzonej jemu
i koledze karze po pięć ba‑
tów za „niewłaściwe” wy‑
czyszczenie szyb oraz o tym,
jak ciemiężyciel określił ich
później mianem „moi więź‑
niowie”.
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Miejsce Pamięci Auschwitz

Opowiada o upalnym sierp‑
niu i męczącym pragnieniu,
choćby łyka, choćby kropli
wody, kiedy kapo Żyd, któ‑
ry pił z butelki, patrząc na
więźniów z komanda mu‑
rarskiego nabierał wody do
ust i ją wypluwał, upajając
się pragnieniem pana Jacka
i jego współtowarzysza. „Daj
im chociaż łyka” – mówili
kapo jego współpracownicy.
Nie dał…
Pan Jacek wspomina o zabra‑
niu worka kartofli, o braku
strachu w momencie „popeł‑
nienia” czynu i o ogromnym
strachu potem, już po zjedze‑
niu – o widmie kary w posta‑
ci pobicia na śmierć.
A potem widzimy krema‑
torium IV i V. Arbeit macht
frei – „Arbeit macht frajer”
lub „Arbeit macht frei durch
Krematorium drei” – tak mó‑
wili wówczas więźniowie,
świadomi rozgrywających
się wydarzeń.
I przychodzi czas na powsta‑
nie w obozie – wysadzenie
krematorium. Wszyscy po‑
wstańcy zginęli. Jedni przy
wybuchu, inni skazani przez
władze obozu.
Wspomina też o dzieciach.
Z przytoczonej relacji sani‑
tariuszki wynika, że w Bir‑
kenau urodziło się ok. 3000
dzieci, z czego 30-40 przeży‑
ło.
Baraki – murowane po lewej
i drewniane, końskie, po pra‑
wej stronie. 1 konia przelicza‑
no wówczas na 10 więźniów.
A w każdym baraku był ko‑
minek, w którym nigdy nie
palił się ogień. Służył on do
wymierzania więźniom kar.
Głowę skazanego wkładano
do środka i bezlitośnie go
bito. Mówi o kradzieży chle‑
ba przez jednego z więźniów
i karze. Kapo przywołał do
jej wymierzenia dwóch mor‑
derców z baraku obok – Po‑
laków. Ci mieli za zadanie
wymierzyć nieszczęśnikowi
dwadzieścia pięć razów.
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Wszystko było we krwi. Po
wojnie jeden z tych polskich
morderców został powieszo‑
ny w Poznaniu, a drugi ska‑
zany na dożywocie.
Najgorszy był ziąb. Głód był
okropny, ale mróz przeszy‑
wający do szpiku suchych
kości pokrytych skórą nie‑
porównywalnie
gorszy.
Najgorszy… – kończy swoją
opowieść pan Jacek.
Ciągłe i nieskończone sta‑
wanie w prawdzie. Przecho‑
dzenie przez to piekło po‑
nownie. Raz za razem. Pan
Jacek wspominał o sumieniu,
swoim jako więźnia. Miarą
wszechrzeczy jest człowiek.
Zawsze i wszędzie. Moż‑
na być byłym więźniem KL
Auschwitz II-Birkenau i wi‑
nić się, a można zamordować
1 mln ludzi, udając, że takie
były rozkazy.
Kolejne dnie upływają nam
na spotkaniach z pracowni‑
kiem biura prasowego miej‑
sca pamięci, panem Pawłem
Sawickim oraz na rozmo‑
wach z byłymi więźniami.
W trakcie projektu ukonsty‑
tuowały się 3 grupy języko‑
we: polsko-, niemiecko- i ro‑
syjskojęzyczna. Świadkowie
historii dzielili się z nami
swoimi
wspomnieniami,
a my z nimi naszymi re‑
fleksjami. Każdy wieczór
kończył się wymianą myśli
w grupie uczestników projek‑
tu i świadków. Dzień przed
obchodami rocznicy wyzwo‑
lenia obozu odwiedzili nas
dziennikarze 1 Programu
Niemieckiej Telewizji ARD.
Towarzyszyli nam też na‑
stępnego dnia. Nakręcili do‑
kument o naszym projekcie
„Zbliżenia 2013. Aby pamięć
przetrwała”. Fragment repor‑
tażu został wyemitowany w
głównym wydaniu wiado‑
mości w niedzielę, 27 stycznia
2013 r., w czasie najlepszej
oglądalności (8 mln widzów)
o godz. 20:00. Zachęcam
do obejrzenia materiału;
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http://www.ardmediathek.
de/daserste/tagestheme‑
n?documetId=13196272.
27 stycznia braliśmy udział
w obchodach rocznicowych.
Obchody
zainaugurowała
Msza św., którą koncelebro‑
wali ks. Jan Nowak, Dyrektor
Centrum Dialogu i Modlitwy
oraz ks. Manfred Deselaers
wraz z lokalnym prezbite‑
rem. Więźniów można było
rozpoznać po charaktery‑
stycznych chustkach z mate‑
riału imitującego „pasiaki”
z widniejącym czerwonym
trójkątem
oznaczającym
więźnia politycznego oraz li‑
terą wskazującą narodowość
danego więźnia. Następnie
świadkowie historii złożyli
wieńce przy ścianie śmier‑
ci, a my – młoda generacja
towarzyszyliśmy im w tym
pochodzie. Potem przenie‑
śliśmy się do namiotu, gdzie
miała miejsce oficjalna część
uroczystości. Głos zabra‑
li zaproszeni goście, w tym
pani Ksenia Olchowa, z któ‑
rą przeprowadziliśmy wiele
wywiadów, przedstawiciele
władz Polski, Rosji oraz Izra‑
ela. Druga część obchodów
rocznicowych odbyła się przy
Pomniku Ofiar w Birkenau.
Słowami trudno wyrazić to
wszystko, co każdy z nas,
młodych adeptów dzien‑
nikarstwa, przeżył w ciągu
tego tygodnia. Pewne obra‑
zy i słowa zapadną nam w
pamięć, pewnie na zawsze.
Zwłaszcza te, które wypo‑
wiedział pan Jacek Zielinie‑
wicz: „Przyszłość należy do
Was”. To zobowiązuje. Ocal‑
my ją od ekstremizmów.
Spotkaliśmy świadków, aby
sami stać się świadkami
świadków. I pamięć nieść
dalej…
Monika Jania
Uczestniczka projektu
„Zbliżenia 2013.
Aby pamięć przetrwała”

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 59, marzec 2013

Kultura

27. numer
„Zeszytów
Oświęcimskich”

H

istoria orkiestr obozowych w Auschwitz to główny
temat opublikowanego właśnie nowego, 27. numeru
„Zeszytów Oświęcimskich”.

Autor szczegółowego opracowania
dotyczącego orkiestr, historyk Działu
Naukowego Muzeum dr Jacek Lachen‑
dro, pisze we wstępie, że „celem artyku‑
łu jest przedstawienie genezy orkiestr w
Auschwitz, zadań im stawianych przez
kierownictwo obozu, warunków funk‑
cjonowania, składu liczbowego i naro‑
dowościowego, repertuaru oraz roli,
jaką spełniały w obozie”.
Na ponad stu stronach poznać można
historię powstania orkiestr więźniar‑
skich, które działały w trzech głów‑
nych obozach kompleksu Auschwitz,
a także kilku podobozach, sylwetki
najważniejszych postaci z nimi zwią‑
zanych, ale także to, w jaki sposób
w warunkach obozu koncentracyj‑
nego zdobywano nuty i instrumenty
oraz jak wyglądały oficjalne, jak rów‑
nież nielegalne koncerty muzyków.
Przytaczając wiele fragmentów relacji
i wspomnień, Jacek Lachendro opisuje
warunki, w jakich pracowali więźnio‑
wie grający w orkiestrach, analizuje
sytuację muzyków w obozie, a także
to, jakie podejście do muzyki mieli słu‑
chający jej więźniowie. Tekstowi towa‑
rzyszą archiwalne fotografie, zachowa‑
ne fragmenty partytur, zdjęcia instru‑
mentów, a także fotokopie obozowych

dokumentów, takich, jak np. program
koncertu orkiestry w obozie Ausch‑
witz III-Monowitz z 20 lutego 1944 r.
Poza tym w 27. numerze „Zeszytów”
znalazły się również artykuły: Piotra
Setkiewicza o podobozie Pławy oraz
ukraińskiej kompanii wartowniczej,
Łukasza Martyniaka – o historii obo‑
zowej rzeźni i mleczarni, a także Boh‑
dana Piętki o Akcji „Oderberg” (akcji
represyjnej skierowanej przeciw le‑
wicowemu ruchowi oporu z powiatu
będzińskiego, chrzanowskiego i sosno‑
wieckiego).
W publikacji znaleźć można również
opracowane przez Jerzego Dębskiego
materiały dotyczące roli Auschwitz
w eksterminacji polskich warstw przy‑
wódczych na przykładzie działalności
Geheime Staatspolizei – Staatspoli‑
zeisetelle
Zichenau/Schröttersburg,
a także kilka recenzji i omówień ksią‑
żek.
Nowy numer „Zeszytów Oświęcim‑
skich” dostępny jest w punktach
sprzedaży na terenie Muzeum, a także
w księgarni internetowej Muzeum.
ps

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
MARZEC / KWIECIEŃ 2013
• 20 marca
Demontaże literatury. Trzy kwadranse o tekstach – Witold Gombrowicz
Życie o zmierzchu. Gombrowicz w cynicz‑
nym półmroku. Spotkanie dotyczące twór‑
czości Witolda Gombrowicza poprowadzi dr
Jerzy Franczak.
Wstęp wolny.
Godz. 18.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza
Górnickiego w Oświęcimiu

łącznej długości 42 minut. W 2006 r. we Wro‑
1 marca.
cławiu odnaleziono kolejne fragmenty, dzięki
Godz. 18.00.
czemu udało się zmontować ponad 120 minut
Oświęcimskie Centrum Kultury
trwającego oryginalnie ponad trzy godziny
filmu.
• 7 kwietnia
Film zrekonstruowano cyfrowo w 2012 r.
„Single i remiksy” – spektakl komediowy
w ramach projektu Filmoteki Narodowej:
ponownie w Oświęcimiu
„Konserwacja i digitalizacja przedwojennych
W Oświęcimskim Centrum Kultury wystą‑
filmów fabularnych w Filmotece Narodowej
pią gwiazdy polskiej sceny, filmu i telewi‑
w Warszawie” współfinansowanego ze środ‑
zji – Anna Mucha, Weronika Książkiewicz,
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re‑
Wojciech Medyński i Lesław Żurek – w ko‑
gionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura
mediowym spektaklu z tekstem Marcina
i dziedzictwo kulturowe” Programu Opera‑
Szczygielskiego w reżyserii Olafa Lubaszen‑
cyjnego Infrastruktura i Środowisko.
ki pt. „Single i remiksy”.
Przenosząc na ekran arcydzieło Adama Mic‑
Sztuka „Single i remiksy” to komedia dema‑
kiewicza scenarzyści – Andrzej Strug i Ferdy‑
skująca mechanizmy korporacyjnych stosun‑
nand Goetel oraz reżyser Ryszard Ordyński
ków i obnażająca rzeczywisty charakter życia
postanowili zrealizować ciąg żywych obra‑
wielkomiejskich singli pozornie gloryfikują‑
zów w stylu rysunków Michała Elwiro An‑
cych swoją niezależność i swobodę, a tak na‑
driollego – autora 60 ilustracji Pana Tadeusza
prawdę stających się niewolnikami wychwa‑
wydanych w 1881 r. we Lwowie nakładem
lanej przez siebie wolności i kariery...
Księgarni F. H. Richtera.
Godz. 16.00.
Wstęp na pokaz filmu za zaproszeniami – za‑
Dzas trwania: 120 minut z przerwą.
proszenia do odbioru w Informacji OCK od
Bilety: 70 zł (parter), 60 zł (balkon).

• 2 kwietnia
Film „Pan Tadeusz”
W Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie
zaprezentowany, w ramach projektu „Dom
otwarty” z cyklu: „Film – fabryka marzeń”,
film „Pan Tadeusz” z 1928 r. (zrekonstruowa‑
ny cyfrowo w 2012 r.) w reżyserii Ryszarda
Ordyńskiego.
Polski film niemy z 1928 r., zrealizowany na
podstawie epopei Adama Mickiewicza, za‑
ginął w czasie II wojny światowej. W latach
50. XX wieku odnaleziono fragmenty filmu o
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Historia

Muzeum
w archiwalnej
fotografii
Ta fotografia została wykonana
w 1963 r. przez Tadeusza Iwaszko
na terenie byłego podobozu Lau‑
rahütte (Huta Laura), który znaj‑
dował się w Rudzie Śląskiej. Został
on utworzony przy hucie „Laura“,
należącej do wielkiego koncernu
zbrojeniowego Rheinmetall Borsig
A.G. z Dusseldorfu. Obóz powstał
na początku kwietnia 1944 r., kie‑
dy to przeniesiono do Siemiano‑
wic transport około 200 więźniów,
głównie Żydów z Francji i Holan‑
dii. W następnych miesiącach przy‑
bywały kolejne grupy więźniów,
powodując stały wzrost stanu obo‑
zu: do 550 w połowie roku i 937
w przededniu ewakuacji. Zamiesz‑

kiwali oni w dużej hali fabrycznej,
w której ustawiono trzypiętrowe
prycze; ponadto w skład obozu
wchodziły też baraki kuchni i szpi‑
tala. Całość otaczał mur wysokości
około trzech metrów, zwieńczony
drutem kolczastym, w narożnikach
znajdowały się wieże wartowni‑
cze. Więźniowie zatrudnieni byli
w hucie przy produkcji podwójnie
sprzężonych dział przeciwlotni‑
czych. W styczniu 1945 r. załado‑
wano ich do wagonów podstawio‑
nych na pobliskiej bocznicy kolejo‑
wej i wywieziono do KL Mauthau‑
sen. Na zdjęciu widać budynek,
w którym mieszkali więźniowie
podobozu.

Fot. Tadeusz Iwaszko, APMA-B

W

tym roku w „Osi” w naszym archiwalnym cy‑
klu pokazujemy zdjęcia wykonane po wojnie
na terenach podobozów Auschwitz.

Tereny byłego podobozu Laurahütte

ślady historii

ze zbiorów muzeum auschwitz

Na pierwszy rzut oka portrety wy‑
dają się niemal identyczne, jednak
zdaniem Zygmunta Pociechy, zo‑
stały wykonane przez różnych au‑
torów. Jeden z nich jest autorstwa
czeskiego więźnia, artysty, Vladi‑
mira Zlamalla, drugi został wyko‑
nany przez nieznanego z nazwiska
Polaka.

Vladimir Zlamall pochodził z Cze‑
chosłowacji. Został przywieziony
do KL Auschwitz w dniu 18 grud‑
nia 1942 r. i otrzymał numer obo‑
zowy 84649. Pracował w obozo‑
wym szpitalu, gdzie na polecenie
lekarzy SS rejestrował w rysunkach
przebieg panujących w obozie cho‑
rób. Między innymi na polecenie
SS-Hauptsturmführera dr Josefa
Mengele wykonywał barwne por‑
trety więźniów chorych na nomę.
W październiku 1944 r. artysta zo‑
stał przeniesiony do obozu Buchen‑
wald. Dalsze jego losy nie są znane.

2

3

4

5

6

7

8

9

Portret przekazany do Działu Zbiorów
przez Zygmunta Pociechę

z obozem. Każdy przedmiot, zwią‑
zany z tym miejscem, to niezwy‑
kle ważny dokument historyczny.
To świadectwo niewyobrażalnego
cierpienia. Jeżeli w Państwa do‑
mach znajdują się jeszcze przed‑
mioty związane z tragiczną hi‑
Dział Zbiorów zajmuje się groma‑ storią obozu Auschwitz, bardzo
dzeniem, opracowywaniem, prze‑ prosimy o kontakt.
chowywaniem i udostępnianiem
przedmiotów historycznych oraz
Agnieszka Sieradzka
prac artystycznych związanych

Portrety przekazane do Działu Zbiorów przez Zygmunta Pociechę

1

Wiemy również o istnieniu por‑
tretu
dwuletniej
dziewczynki
wykonanego przez V. Zlamalla
w Auschwitz z rodzinnej fotogra‑
fii przemyconej do obozu. Jest to
portret siostrzenicy innego więź‑
nia obozu Auschwitz, Stanisława
Ratajczaka. Fotografię, z której
został wykonany portret, przysła‑
ła do obozu jego siostra. Zwinięty
w rulon rysunek został wyniesiony
z obozu drogą nielegalną i zacho‑
wał się w rodzinnym archiwum.
Jego fotografie przekazała do zbio‑
rów sama sportretowana. Mamy
nadzieję, że w przyszłości oryginał
trafi do zbiorów Muzeum Ausch‑
witz.
Oryginalne rysunki przekazane do
zbiorów Muzeum zostaną objęte
specjalistyczną opieką konserwa‑
torską oraz zapewnione im będą
optymalne warunki przechowy‑
wania.

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Portret Vladimira Zlamalla opatrzo‑
ny jest sygnaturą „ZML”, jaką autor
zamieszczał na swoich obozowych
rysunkach, nie ma więc wątpliwości
co do identyfikacji autora. W zbio‑
rach Muzeum Auschwitz znajdują
się jeszcze trzy obozowe portrety Oba portrety Zygmunt Pociecha
tego artysty.
wyniósł z obozu, korzystając z po‑

mocy robotników cywilnych oraz
współwięźniów, którzy z nimi
pracowali. Przesyłka została prze‑
kazana jego matce i siostrze. Na
jednym z portretów na odwrocie
znajduje się poruszająca dedyka‑
cja: „Na pamiątkę mojej Najdroż‑
szej Matce. Ziunek. Ty byłaś dla
mnie wszystkim.”

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

N

iedawno do zbiorów Muzeum trafiły obozowe portrety więźnia obozu
Auschwitz, Zygmunta Pociechy, numer obozowy 1016, przekazane w darze
dla Muzeum przez samego Zygmunta Pociechę.
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fotoreportaż

W

lutym i marcu w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Oświę‑
cimiu gościła wystawa malarstwa
Artura Kapturskiego pt. „Twarz”. Projekt,
którego częścią jest wystawa „Twarz”, zakła‑
da namalowanie portretów olejnych wszyst‑
kich osób, które zginęły w KL Auschwitz,
na podstawie zachowanych w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau fotografii. Po‑
niżej publikujemy zdjęcia z otwarcia wysta‑
wy. Fotografował Dominik Smolarek.
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