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W pierwszym w tym roku numerze „Osi” publikujemy 
obszerne fragmenty niezwykle poruszającego wykładu, 
który dla pracowników i przewodników Muzeum wy-
głosił ocalały z ludobójstwa w Rwandzie Gilbert Sezira-
higa. Dziś jest on dyrektorem jednego z miejsc upamięt-
niających mord miliona osób w kwietniu 1994 r. – szkoły 
w Murambi. To świadectwo warte uwagi zwłaszcza, że 
mówi o wydarzeniach bardzo świeżych nie tylko w hi-
storii, ale i w pamięci zbiorowej społeczeństwa Rwan-
dy, które w bardzo specyficzny sposób stara się uporać  
z traumą masowej zbrodni.
Zagadnieniom ludobójstwa pośrednio poświęcona jest 
także publikacja «Człowiek wobec totalitaryzmu. Od 
prostych recept do „Ostatecznego rozwiązania”» pod re-
dakcją dr Alicji Bartuś, która powstała po III Ogólnopol-
skiej Konferencji „Jednostka wobec zbrodni. Auschwitz  
i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”.
W styczniowej „Osi” piszemy również o rekordowej fre-
kwencji w Miejscu Pamięci Auschwitz. W 2012 r. tereny 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady odwiedziło 1,43 mln osób.  
Państwa uwadze polecamy także artykuły dotyczące 
dwóch bardzo różnych seminariów: trzeciej już edycji 
projektu „Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci 
i młodzieży” w Międzynarodowym Domu Spotkań Mło-
dzieży, a także kolejnych Medytacjach Dawania Świa-
dectwa w Centrum Dialogu i Modlitwy. Zapraszamy 
również do Centrum Żydowskiego, gdzie w lutym pre-
zentowane będą filmy, które znalazły się w programie 8. 
Międzynarodowego Festiwalu Żydowskie Motywy. 
Styczniowa „Oś” to także drobna zmiana na przed-
ostatniej stronie. W grudniu zakończyliśmy cykl felie-
tonów Mirosława Ganobisa, który od samego począt-
ku opowiadał o przedmiotach związanych z historią 
Oświęcimia ze swojej kolekcji. Od tego miesiąca roz-
poczynamy serię wspomnień o znanych mieszkańcach 
naszego miasta. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org
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TAMTEN DZIEŃ

Dzień był gorący
od mrozu

a w białym piekle
już się kończył sezon

Druty ogrodzeń
już bez żądła prądu

wolność szeroko
otwiera bramy

prawie umarłym

Po zimie zbrodni
wschodzi wiosna nadziei

na łąkach świata

Andrzej Winogrodzki
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Karta pocztowa wydana przez PTTK w lipcu 1956 r.
z tekstem: „Oświęcim – Obóz Więźniów – Druty kolczaste pod prądem elektrycznym i baraki”.
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Państwowe Muzeum Auschwitz  -Birkenau

W grudniu Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedził Gilbert Sezirahiga, ocalały z ludobójstwa w Rwandzie, 
a dziś dyrektor Miejsca Pamięci Ludobójstwa w Murambi. 16 kwietnia 1994 r. w znajdującej się tam szkole 
zamordowano ok. 50 tysięcy osób. Ocalało zaledwie 13.

Gilbert Sezirahiga zwiedził 
tereny byłego obozu Ausch-
witz, a także pracownie 
konserwatorskie Muzeum. 
Wygłosił również wykład 
dla pracowników i przewod-
ników na temat ludobójstwa 
w Rwandzie i jego skutków. 
Poniżej jego obszerne frag-
menty:
 
Bardzo cieszę się, że mo-
głem przyjechać do Oświęci-
mia i opowiedzieć Państwu 
o Rwandzie. Wiele osób 
w ogóle nie wie nic o Rwan-
dzie. Zanim będę mówić 
o ludobójstwie, najpierw 
chciałbym przybliżyć nieco 
historię kraju. Rwanda to 
mały kraj, rozmiaru mniej 
więcej Holandii. Ma 26 ty-
sięcy kilometrów kwadrato-

wych. Przed ludobójstwem 
w 1994 r. mieszkało tam 
18 mln ludzi. Teraz kraj ma 
ok. 11 mln mieszkańców. 
Ludzie zajmują się przede 
wszystkim rolnictwem 
i małą przedsiębiorczością. 
Nie jest to kraj bogaty eko-
nomicznie. Po ludobójstwie 
można dostrzec pewne 
zmiany i dążenie do rozwo-
ju. Przed 1994 r. ludzie zara-
biali średnio dolara dzien-
nie, a teraz średni zarobek 
zbliża się do dwóch dola-
rów. Ważna jest też tury-
styka. Rwanda jest jednym 
z niewielu krajów na ziemi, 
gdzie żyją goryle. Uprawia 
się też kawę i herbatę. Mam 
nadzieję, że kiedyś będziecie 
mieli okazję napić się naszej 
herbaty i kawy. 

Rwandę zamieszkiwały trzy 
grupy etniczne: Hutu – więk-
szość przed ludobójstwem, 
ok. 85 procent, Tutsi – mniej-
szość, ok. 15 procent, oraz 
Twa – 1 procent. I od mo-
mentu stworzenia Rwandy 
krajem rządzili Tutsi. Z tej 
grupy pochodziły kolejne po-
kolenia królów, ministrów, 
przewodniczących parla-
mentów. Hutu mieli pra-
cować dla nich. Większość 
miała pracować na rzecz 
mniejszości. Jednak grupy 
etniczne funkcjonowały na 
zasadzie klas społecznych. 
Jeśli zyskało się bogactwo, 
stawało się Tutsi. Biedni byli 
Hutu. Dla naszych dziad-
ków taki sposób życia nie 
stanowił problemu. Kłopoty 
pojawiły się wraz z przy-

byciem władzy kolonialnej. 
W 1908 r. miała miejsce kon-
ferencja dotycząca kolonii 
w Afryce i nasz kraj dostali 
Niemcy. Niemcy skupili się 
na rozwoju infrastruktury, 
natomiast nie interesowała 
ich administracja, królowie, 
kwestie etniczne itp. Jed-
nak po zakończeniu I wojny 
światowej Niemcy opuścili 
Rwandę, a ktoś zdecydował, 
że Rwanda i Kongo staną się 
koloniami belgijskimi. Belgo-
wie nie zajmowali się infra-
strukturą, ale skupili się na 
administracji. Powiedzieli: 
„Tutsi, jesteście tacy jak my, 
jesteście inteligentni i stwo-
rzymy specjalne szkoły dla 
waszych dzieci”. Belgowie, 
czasem wspomagani przez 
Kościół katolicki, bowiem 

w czasach kolonialnych te 
dwie kwestie były związane, 
stworzyli specjalne szkoły 
dla Tutsi. Dziś te szkoły na-
dal istnieją, ale są to zwyczaj-
ne szkoły. Od 18 lat w kraju 
nie wolno mówić o Hutu 
i Tutsi. Wszyscy jesteśmy 
Rwandyjczykami. Dla Hutu 
nie było szkół. Te powstały 
dopiero 20 lat później. Król 
oczywiście także pochodził 
z grupy Tutsi. W 1945 r., pod 
koniec II wojny światowej, 
w Afryce rozpoczyna się pro-
ces niepodległościowy, który 
trwa do roku 1963. Belgo-
wie zaczęli przygotowywać 
się do przekazania władzy 
w kraju i namówili Hutu na 
dokonanie czegoś w rodzaju 
rewolucji. Powiedzieli: „Wy 
jesteście większością w kraju  
i możecie coś z tym zrobić. 
Teraz król może być Hutu”. 
W 1959 r. Belgowie zabili 
ostatniego króla Rwandy, 
a Hutu zaczęli mówić, że jeśli 
oni są większością w kraju, 
to można zabić wszystkich 
Tutsi i przejąć władzę. Za-
bicie w ich mniemaniu było 
jedynym sposobem na prze-
jęcie władzy. Mówili: „Tut-
si stanowią przeszkodę do 
rozwoju. Zabijmy ich i przej-
mijmy władzę”. W 1959 r. 
Belgowie opuścili kraj, w któ-
rym pozostały dwie niena-
widzące się klasy społeczne. 
Hutu zaczęli krok po kroku 
zabijać Tutsi. Bardzo wielu 
Tutsi wyjechało wówczas za 
granicę – zwłaszcza ministro-
wie, książęta, przedstawiciele Miejsce Pamięci Ludobójstwa w Murambi

Gilbert Sezirahiga w pracowni konserwatorskiej Miejsce Pamięci Ludobójstwa w Murambi
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dworu itp. Oczywiście nie-
którzy Tutsi, którzy nie mieli 
możliwości wyjechać, zostali 
w Rwandzie. Wyjechało ok. 
50 procent, zarówno do są-
siednich krajów Afryki, ale 
też do Europy. Biedni Tut-
si pozostali w kraju. I taka 
sytuacja trwała do 1994 r., 
a w Rwandzie ten okres na-
zywany jest okresem dyskry-
minacji. Hutu nie pozwolili 
dzieciom Tutsi uczyć się 
w szkołach. Należy też do-
dać, że Hutu stworzyli sys-
tem separacji dwóch grup. 
Każdy otrzymał dokument 
tożsamości ze zdjęciem, 
w którym grupa etniczna 
była oznaczona. Hutu, Tutsi 
i Twa. Twa to bardzo mała 
grupa, która w zasadzie nie 
ma znaczenia w tej historii 
– oni zwykle popierają tego, 
kto akurat rządzi w kraju. 
Oni nie byli też zaangażowa-
ni w ludobójstwo.

W okresie dyskryminacji 
Tutsi próbowali wyjeżdżać 
i dołączać do tych, którzy 
wyjechali z kraju wcześniej, 
ale przez te 50 lat Hutu sys-
tematycznie zabijali Tutsi – 
pojedyncze osoby każdego 
dnia i tak trwało to do 1994 r. 
Oczywiście ci Tutsi spoza 
Rwandy próbowali wracać 
do swojego kraju, ale rząd 
powiedział, że w Rwandzie 
nie ma dla nich miejsca. Jest 
takie przysłowie Hutu, któ-
re mówi, że nie da się dolać 
nic do pełnej szklanki wody. 
Rwanda była dla nich jak 
szklanka pełna wody. Tut-
si poza granicami zaczęli 
się organizować i w 1990 r. 
zaatakowali kraj. Zapłacili 
za to ci Tutsi, którzy pozo-
stali. Rząd zabił w ciągu 
czterech lat prawie 200 tys. 
Tutsi. Uważano, że mają oni 
powiązania z tymi, którzy 
atakują z zewnątrz. Ponad 
milion Tutsi, których za-
mordowano w czasie ludo-

bójstwa, to właśnie ci Tutsi, 
którzy pozostali. 6 kwietnia 
1994 r. ktoś zestrzelił samolot 
prezydenta. Ja miałem wte-
dy 12 lat. Jestem ocalałym. 
Zamordowano 75 członków 
mojej rodziny. Wiedziałem, 
co się dzieje. Mój ojciec był 
prawnikiem, mieliśmy tele-
wizję, wiedzieliśmy, co się 
dzieje. Nawet przed ludo-
bójstwem wiedzieliśmy, co 
się dzieje. Wczoraj zapyta-
łem, czy Żydzi, których tu 
przywożono wiedzieli, że 
idą na śmierć? Odpowie-
dziano – nie. Może wierzy-
li, że jadą mieszkać gdzieś 
indziej, jechali z całym swo-
im dobytkiem. Natomiast 
w Rwandzie wiedzieliśmy, 
co się dzieje. Każdego ranka 
w szkole nauczyciel kazał 
wstawać wszystkim Tut-
si, potem wszystkim Hutu. 
Wtedy pytałem się rodziców 
w domu, dlaczego każą tak 
robić. Oni wiedzieli, co się 
dzieje od dziesiątek lat, ale 
nie chcieli nam nic mówić. 

Mówili tylko, że tak jest 
w porządku, rząd tak każe. 
Ale zawsze pytałem ojca 
o to. On kazał mi pytać 
dziadka. Pytałem: dlaczego, 
dlaczego... Oni wiedzieli. 
Zwłaszcza w 1990 r., kiedy 
rozpoczęła się wojna.

Po zestrzeleniu samolotu pre-
zydenta rząd kazał ustawić 
blokady na drogach, mniej 
więcej co 50 metrów. Wydaje 
się, że ten, kto zestrzelił sa-
molot, miał coś wspólnego 
z zaplanowaniem ludobój-
stwa, ponieważ trzy mie-
siące przed rozpoczęciem 
zabijania Rwanda kupiła 
trzy kontenery chińskich 
maczet. Podczas ludobój-
stwa nie używano broni pal-
nej, ale rzeczy dostępnych 
w Afryce, przede wszystkim 
maczet. Można nimi zabijać 
bardzo szybko, ale też zada-
wać mnóstwo bólu. Niektó-
re ofi ary płaciły sprawcom, 
aby nie zabijali ich maczeta-
mi, tylko strzelali. Ciężko to 

sobie wyobrazić – płacić za 
własną śmierć. Zatem rząd 
wprowadził blokady na 
drogach, gdzie sprawdzane 
były dokumenty wydane 
50 lat temu. I było jasne. 
W każdym sektorze sporzą-
dzano listy Tutsi, wojsko 
wiedziało gdzie mieszkają 
Tutsi. I zaczęło się zabijanie, 
przede wszystkim maczeta-
mi, choć w dużych miastach 
używano też broni. 

Nie chcę ze szczegółami 
opowiadać o tym, jak mor-
dowano ludzi, ale muszę 
powiedzieć kilka słów o za-
bijaniu kobiet. Przed śmier-
cią dziewczęta i kobiety były 
bowiem gwałcone. Czasami 
zabijano je wpychając na siłę 
kije. Czasami kazali najstar-
szemu synowi spółkować 
z matką na oczach innych lu-
dzi, często na oczach innych 
dzieci. Zdarzało się rów-
nież, że kobieta była Hutu, 
a mężczyzna Tutsi. Jest to 
istotne, ponieważ w naszej 
kulturze grupa etniczna po-
chodzi od ojca, nie od mat-
ki. Zatem jeżeli kobieta była 
Tutsi, a mężczyzna był Hutu, 
oznaczało to, że wszystkie 
dzieci też są Hutu. W takich 
przypadkach zdarzało się, 
że kazano mężowi zabić 
żonę, żeby dać innym do-
bry przykład. I tak się dzia-
ło. Kazano też mężczyznom 
zabijać własne matki. A co 
w odwrotnym przypadku? 
Kiedy mężczyzna był Tutsi, 
to wszystkie dzieci były Tut-
si. Wówczas zabijano męża 
i dzieci, a kobiecie mówiono: 
damy ci innego męża. Wiele 
kobiet straciło swoich mę-
żów w czasie ludobójstwa.

W ciągu trzech miesięcy, 
w ciągu zaledwie 100 dni, 
rząd zamordował ok. milion 
Tutsi. Ponieważ skupili się 
oni na mordowaniu Tutsi, nie 
mieli siły na zajęcie się rebe-
lią. Po trzech miesiącach rząd 
upadł. Kiedy zaczęli mordo-

wać Tutsi, opozycja ponow-
nie zaatakowała i udało się 
po trzech miesiącach obalić 
rząd. Jakiś historyk porów-
nywał kiedyś ludobójstwo 
w Rwandzie i Holokaust 
i policzył, że jeżeli w ciągu 
100 dni zamordowano milion 
ludzi, to w ciągu sześciu lat 
w tym tempie można by za-
bić 24 miliony osób. Takie 
było tempo mordowania. 

Po ludobójstwie wielu 
sprawców wyjechało za 
granicę i czekają. Granice 
w Afryce nie są oczywiście 
szczelne, dlatego dość łatwo 
można się przemieszczać. 
Zatem wielu zabójców opu-
ściło kraj, także przy pomocy 
francuskiej, bowiem Francja 
wspierała rząd rwandyjski 
przed ludobójstwem. I oni 
chcą powrócić i dokończyć 
zabijanie.

Teraz chciałbym opowie-
dzieć o Miejscu Pamięci 
w Murambi. W Rwandzie 
mamy siedem miejsc pamię-
ci ludobójstwa, które można 
odwiedzać. Jednak jest także 
ponad 400 pomników ludo-
bójstwa w całym kraju. Cza-
sami tworzą je rodziny albo 
kościoły. Moja instytucja 
mieści się w miejscu, gdzie 
miała znajdować się szkoła, 
liceum. Kiedy rozpoczęło się 
ludobójstwo, szkoła cały czas 
była w budowie. Ponieważ 
na południu kraju mieszkało 
tak wielu Tutsi, gubernator 
prowincji zdecydował, żeby 
nie zabijać ludzi w domach, 
ale w jakimś jednym miej-
scu. Tak było łatwiej. Zatem 
nakazano wszystkim Tutsi 
z całej prowincji przejście do 
szkoły w Murambi. Powie-
dziano im, że tam będą bez-
pieczni. Przewożono ludzi 
z domów do Murambi. 
Przez pierwszy tydzień 
dawano im jedzenie – ryż 
i fasolę. Chodziło o to, żeby 
nakłonić tych, którzy się 
ukrywali, do przyjścia. Tym 
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Gilbert Sezirahiga podczas spotkania z pracownikami Miejsca Pamięci Auschwitz

Miejsce Pamięci Ludobójstwa w Murambi - zachowane ciała ofi ar ludobójstwa
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Hutu, którzy ukrywali Tutsi 
w domach, mówiono: już nie 
musisz tego robić, bo w Mu-
rambi jest bezpiecznie, jest 
tam jedzenie i opieka. Kiedy 
znajdowało się tam niemal 
97 procent Tutsi z całej pro-
wincji, ok. 50 tysięcy ludzi, 
gubernator wydał rozkaz 
zabicia wszystkich. Zatem 
po dwóch tygodniach odcię-
to wodę, prąd i odizolowano 
szkołę. 21 kwietnia zaata-
kowano. Przeżyło tylko 13 
osób, w tym jedna kobieta, 
którą próbowano zabić trzy 
razy. Potem zostawiono ją 
w spokoju. Po ludobójstwie 
odnaleziono jedynie 20 ty-
sięcy ciał. Nie wiemy gdzie 
są pozostałe. W masowych 
grobach było 18 tysięcy ciał 
– ich pochowano później w 
trumnach. Ale w budynkach 
szkoły pozostało 2 tysiące 
ciał, które zostały zacho-
wane, żeby odwiedzający 
mogli zobaczyć, co się stało. 
Ciała można oglądać. W nie-
których salach są ciała męż-
czyzn, w niektórych kobiety 
i dzieci. Nie jest to jednak 
wystawa. One po prostu są 
tam przechowywane. Zwło-
ki zostały tylko posypane 
wapnem, jednak wapno za-
bezpiecza tylko wierzchnią 

warstwę. Tę konserwację 
ułatwiły też specyfi czne wa-
runki klimatyczne. Jednak 
w ciałach cały czas znajdu-
ją się wnętrzności, choć nie 
ma w nich krwi. Niektóre 
będzie trzeba za kilka lat 
pochować. Rwandyjczycy 
odwiedzają miejsca pamięci 
w ciągu miesięcy upamięt-
nienia – od kwietnia do 
lipca. Przychodzą i Tutsi, 
i Hutu. Mówiłem, że w Afry-
ce decyduje rząd, a to są ofi -
cjalne dni upamiętnienia dla 
wszystkich. Nie zostaje się 
w domach. W innych mie-
siącach większość gości to 
odwiedzający z zagranicy.

Poradzenie sobie z historią 
ludobójstwa jest ogromnym 
problemem. Większość Hutu 
brała udział w zabijaniu. W 
Afryce ludzie nie myślą sa-
modzielnie. Decyzje podej-
muje rząd. To nie jest jak w 
Europie. Jeżeli rząd coś każe, 
to się to wykonuje. Nie pyta 
się: dlaczego? Zatem pod-
czas ludobójstwa rząd mówił 
Hutu, że mają zabijać Tutsi. 
To było jak praca. Dziś zatem 
w kraju żyje wielu morder-
ców, jednak rząd stwierdził, 
że postawienie ich przed są-
dem zajmie 200 lat. Dlatego 

stworzono lokalne trybuna-
ły. W naszej kulturze jest tra-
dycja lokalnych trybunałów 
w wioskach, które w tym 
wypadku pomagają sądzić 
sprawców. Podzielono ich 
na kategorie. Pierwsza – ci, 
którzy zorganizowali ludo-
bójstwo, druga – ci, którzy 
zabijali, oraz trzecia – ci, któ-
rzy kradli mienie. W pierw-
szej kategorii znajdują się 
przedstawiciele rządu i ad-
ministracji – to nie jest duża 
grupa, a ponieważ byli to 
ludzie bogaci, to wielu z nich 
uciekło za granicę. Ludzie 
z drugiej grupy w większości 
są w Rwandzie. Jeżeli taka 
osoba przyzna się, wyrazi 
skruchę, przeprosi rodzinę, 
władze, a także wskaże ciała, 
to następuje trzymiesięczna 
rehabilitacja i osoba wycho-
dzi na wolność. Tego pro-
blemu nie da się rozwiązać 
przez zemstę. Ci ludzie mu-
szą stanąć oko w oko z praw-
dą, przyznać się do tego, co 
zrobili i wtedy mogą wrócić 
do społeczeństwa. 

Po ludobójstwie było 200 ty-
sięcy ocalałych. To nie jest 
duża grupa. Ale rodzin zabój-
ców jest mnóstwo i trzeba się 
tym zająć. Jednak tego pro-

blemu nie można rozwiązać 
innym problemem. Nie może 
nastąpić zemsta. Ja sam znam 
wiele osób, którzy mordowa-
li członków mojej rodziny, i 
którzy są wolni. Oczywiście 
czuje się złość, ale to nie jest 
rozwiązanie. Można oczy-
wiście nie witać ich na ulicy, 
ale ludziom należy się szacu-
nek. Zabijając, można trafi ć 
na całe życie do więzienia. 
Ciężko jest przecież zmienić 
miejsce zamieszkania. Zatem 
ocaleni i sprawcy spotykają 
się każdego dnia. Dziś wszy-
scy pracujemy dla dobra kra-
ju i próbujemy go rozwijać. 
Wiem, że nie jest to proste 
do zrozumienia i sytuacja jest 
bardzo problematyczna, ale 
zemsta nie jest rozwiązaniem. 
Reakcja oczywiście zależy od 
każdego z osobna. Ja nie spo-
tykam się z tymi, którzy zabi-
li mi rodzinę. Wolę z nimi nie 
rozmawiać.  Możemy miesz-
kać razem w jednym kraju. 
Jednak są ludzie, których to 
nie obchodzi. Wśród młode-
go pokolenia zdarza się to 
coraz częściej. Wprowadzono 
także prawo, że w kraju nie 
można już mówić o Hutu i 
Tutsi. To była ideologia ludo-
bójstwa. Można za to trafi ć do 
więzienia na 25 lat. Publicznie 

nie używa się już tych nazw. 
Nie ma ich też w dokumen-
tach. Oczywiście wspomina 
się tę historię, opowiada się 
ją podczas ofi cjalnych dni pa-
mięci, w instytucjach takich, 
jak Murambi. Tam można 
wspominać o Tutsi i Hutu. 
Ja mogę mówić o tej historii 
w miejscu pracy, ale nie mogę 
wspominać Hutu i Tutsi za 
bramami Miejsca Pamięci. 
Wspomina się także tam-
te wydarzenia w domach, 
w rodzinach. Nie można tego 
ominąć. Jednak publicznie 
jesteśmy Rwandyjczykami. 
Wierzymy, że ludzie potrafi ą 
się zmienić, jeżeli da się im 
drugą szansę.

Wiem jednak, że za grani-
cami mieszka jeszcze wielu 
sprawców, którzy cały czas 
nienawidzą Tutsi. Często są 
to bogaci ludzie. Jeżeli rząd 
będzie z nimi walczyć i bę-
dzie mocny, to nic się nie wy-
darzy. Będziemy się rozwijać 
i tworzyć nową Rwandę. Ale 
jeśli rząd popełni jakiś błąd, 
osłabi się i straci władzę, to 
oni mogą powrócić i dokoń-
czyć to, co zaczęli. 

Przetłumaczył i opracował:
Paweł Sawicki
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W 2012 r. Miejsce Pamięci odwiedziło 1,43 mln osób

Tereny byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz w 2012 r. 
odwiedziło 1 milion 430 tysięcy osób. To rekord w 65-letniej historii Muzeum. 
Co ważne, ponadmilionowa frekwencja utrzymuje się nieustannie od sześciu lat.

NIE SŁABNIE ZAINTERESOWANIE 
ŚWIATA MIEJSCEM PAMIĘCI 

– W ostatniej dekadzie Ausch-
witz stał się wyraźnie funda-
mentalnym Miejscem Pamię-
ci całej Europy – zauważa dr 
Piotr M.A.Cywiński, dyrek-
tor Muzeum. – Odzwiercie-
dla to faktyczne znaczenie 
dziejów Zagłady i dramatu 
obozów koncentracyjnych 
w historii współczesnej Euro-
py i rozumienia jej dzisiejsze-
go oblicza. Rosnący wymiar 
edukacyjny tego Miejsca uka-
zuje także pośrednio wyzwa-
nia nadal stojące przed naszy-
mi społeczeństwami – dodał 
Cywiński.
W pierwszej dziesiątce kra-
jów, z których przyjeżdża-
ją odwiedzający, znalazły 
się: Polska (446 tys.), Wiel-
ka Brytania (149 tys.), USA 
(97 tys.), Włochy (84 tys.), 
a także Niemcy (74 tys.), 
Izrael (68 tys.), Francja 
(62 tys.), Hiszpania (54 tys.), 
Czechy (48 tys.) i Korea Połu-
dniowa (46 tys.).
– W porównaniu z rokiem 
2011 największy był wzrost 
liczby odwiedzających z Ka-
nady (o 200%) i Stanów 
Zjednoczonych (o 85%). 
Coraz liczniej przyjeżdżają 
również obywatele Wielkiej 

Brytanii, Izraela, Niemiec 
i Hiszpanii – powiedział 
Andrzej Kacorzyk, zastępca 
dyrektora Muzeum odpo-
wiedzialny m.in. za obsługę 
odwiedzających. – Z drugiej 
strony aż o 25% spadła licz-
ba grup polskiej młodzieży 
gimnazjalnej, co jest bez-
pośrednim efektem zmian 
w programie nauczania histo-
rii w polskich szkołach – do-
dał Kacorzyk.
Zdecydowana większość od-
wiedzających zwiedza tere-
ny obu części byłego obozu, 
Auschwitz I oraz Auschwitz 
II-Birkenau, pod opieką bli-
sko 300 edukatorów Muzeum 
oprowadzających w niemal 
20 językach. Z propozycji ta-
kiego poznania historii Miej-
sca Pamięci korzysta też coraz 
więcej osób przyjeżdżających 
do Muzeum indywidualnie. 
W 2012 r. w specjalnie zorga-
nizowanych dla takich osób 
oprowadzanych grupach 
Muzeum zwiedzało ponad 
260 tys. odwiedzających.
Choć nic nie zastąpi przy-
jazdu do Miejsca Pamięci 
i bezpośredniego kontaktu 
z historią i autentyzmem, to 
wiele osób korzysta także 

z obecności Muzeum w In-
ternecie. Serwis internetowy 
www.auschwitz.org odwie-
dziło w 2012 r. ponad 1,5 mln 
osób, a liczba sympatyków 
naszego profi lu na Facebo-
oku zbliża się do 80 tysięcy. 
Od kilku miesięcy Muzeum 
prowadzi również swoje kon-

to w serwisie społecznościo-
wym Twitter. Dla osób zain-
teresowanych pogłębieniem 
wiedzy z zakresu historii 
Auschwitz i edukacją na odle-
głość udostępniona jest także 
internetowa lekcje on-line. 

ps/b2

Zwiedzający 
wg krajów w 2012 r. 
(pierwsze 30 krajów)

Polska 446300
Wielka 

Brytania 149200

USA 96900
Włochy 84500
Niemcy 74500

Izrael 68000
Francja 62000

Hiszpania 54300
Czechy 48100

Korea 
Południowa 46500

Słowacja 42100
Norwegia 32000

Kanada 25200
Szwecja 23000

Australia 21300
Holandia 19200

Węgry 14200
Japonia 13000

Belgia 12500
Portugalia 10200

Dania 8100
Irlandia 7800

Chiny 7700
Finlandia 6400
Singapur 6000

Rosja 5800
Rumunia 5400

Chorwacja 4700
Brazylia 4100
Austria 3500

Pozostałe kraje 27500
Razem 1430000
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„PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ 
OD PRAW DZIECI I MŁODZIEŻY” – III EDYCJA

Do udziału w trzeciej edycji projektu „Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci i młodzieży” w ramach 
programu grantowego Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) zgłosiło się 30 uczniów 
i uczennic, reprezentujących szkoły średnie z Oświęcimia, Tychów i Kęt. Program obejmował cztery mo-

duły warsztatowe, realizowane od marca do grudnia 2012 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży 
(MDSM) w Oświęcimiu.

Celem pierwszych zajęć było 
uświadomienie młodzieży 
związku między wydarze-
niami II wojny światowej 
i Holokaustu a dążeniami 
społeczności międzynaro-
dowej po 1945 r. do stwo-
rzenia międzynarodowego 
systemu prawnej ochrony 
praw człowieka. Na podsta-
wie dotychczasowej wiedzy 
i doświadczeń staraliśmy się 
odpowiedzieć na pytanie, 
czym są prawa człowieka? 
Nazwaliśmy podstawowe 
wartości, leżące u podstaw 
praw człowieka: godność 
i równość, ich podstawowe 
cechy: niezbywalność, nie-
podzielność, uniwersalizm, 
odkryliśmy ich korzenie, 
tkwiące w wielu kulturach 
i tradycjach, począwszy 
od czasów starożytnych. 
Uświadomienie sobie isto-
ty praw człowieka było 
punktem wyjścia do analizy 
procesów i wydarzeń, jakie 
dotknęły ludzkość w okre-
sie nazizmu i Holokaustu 
w Europie.
Robert Szuchta, reprezen-
tujący Żydowski Instytut 
Historyczny w Warszawie, 
rozpoczął warsztaty histo-
ryczne od wyjaśnienia pojęć: 
antyjudaizm i antysemi-
tyzm. Zastanawialiśmy się 
nad mechanizmami, które 
sprawiły, że Żydzi przestali 
być postrzegani jako ludzie, 
że pozbawieni zostali wszel-
kich praw i skazani na zagła-
dę. Nasza uwaga skupiła się 
szczególnie na losie dzieci 
żydowskich. W Archiwum 

ŻIH zachowało się ponad 
400 wczesnych świadectw 
dzieci żydowskich, spisa-
nych w oparciu o wywiady, 
które prowadziła z nimi Ży-
dowska Komisja Historycz-
na na krótko po wyzwole-
niu (1944-1948). Znajdują się 
w nich niezwykle dokładne 
i niemal naturalistyczne 
opisy miejsc, warunków by-
towych i przede wszystkim 
postaw dorosłych, z jakimi 
dzieci te zetknęły się na swej 
drodze.
Jedną z postaci blisko zwią-
zanych z dziećmi żydow-
skimi był Janusz Korczak 
– pedagog, lekarz i przyja-
ciel dzieci. Jego los i myśli 
fi lozofi czne poznawaliśmy 
m.in. poprzez fi lm fabularny 

„KORCZAK” (reż. A. Waj-
da). W Domu Sierot, który 
prowadził, zaczął opraco-
wywać swój własny system 
wychowawczy, oparty na 
własnej pracy i własnych ba-
daniach. W swych pismach 
sformułował prawa dziec-
ka, o których przestrzeganie 
apelował do wychowaw-
ców: prawo do szacunku, 
miłości i przyjaźni, tajemni-
cy, samostanowienia, wła-
sności, własnego rozwoju 
i dojrzewania, ruchu, zaba-
wy pracy i badania, spra-
wiedliwości w życiu. Stały 
się one po wojnie inspiracją 
dla twórców międzynarodo-
wych aktów prawnych, de-
dykowanych ochronie praw 
i wolności dziecka. Kiedy 
w Warszawie utworzone zo-
stało getto, Korczak nie zde-
cydował się na opuszczenie 
swoich dzieci i przebywał 
w getcie prawie dwa lata. 
Rozpoczął pisanie pamięt-
nika – ostatni wpis nosi datę 
4 sierpnia 1942 r. Filozofi a 
Korczaka oparta na trakto-
waniu dziecka jako podmio-
tu do dziś nauczana jest na 
całym świecie. 
W dyskusji podsumowują-
cej pierwszy moduł projektu 
młodzież podkreśliła, że po 
raz pierwszy miała okazję 
poznawać historię nie jako 
abstrakcyjny katalog dat, 
nazwisk i faktów, ale jako 
los konkretnych ludzi, na 
życiu których wojna i Ho-
lokaust odcisnęły niezatarte 
piętno. Aby ich los zrozu-
mieć, potrzebna jest nam 
empatia i wrażliwość. One 

pomagają nam również le-
piej rozumieć otaczającą nas 
rzeczywistość i reagować na 
współczesne przejawy zła 
i bezprawia. 
Drugie warsztaty w ra-
mach projektu odbyły się 
w MDSM w dniach 23-26 
maja 2012 r. Seminarzyści 
zaprezentowali „zadanie 
domowe”, które otrzyma-
li na zakończenie marco-
wych warsztatów: wywiady 
z osobami, które jako dzie-
ci przeżyły wojnę i Holo-
kaust. Uczennice: Agnieszka 
Duda, Natalia Jamróz, Mar-
ta Staszel, Natalia Świerkosz 
przeprowadziły wywiad 
z panią Heleną Gębiś, krew-
ną jednej z nich, odznaczoną 
Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski za 
niesienie pomocy więźniom 
KL Auschwitz. Pani Helena 
wraz z rodzicami miesz-
kała wówczas w Dworach 
k. Oświęcimia, gdzie budo-
wano fabrykę Buna-Werke 
niemieckiego koncernu IG 
Farben i gdzie jesienią 1942 r. 
założony został obóz KL 
Auschwitz III-Monowitz. 
Cała rodzina zaangażowała 
się w dożywianie więźniów, 
pośredniczenie w ich niele-
galnej korespondencji. W ro-
dzinnym domu organizowa-
ne były potajemne spotkania 
więźniów z ich rodzinami. 
– Więźniowie byli wszę-
dzie, pracowali w fabryce IG 
Farben, codziennie idąc ze 
stacji do fabryki i z powro-
tem przechodzili koło mo-
jego domu. (…) Moja mama 
szykowała kanapki, a ja za-

nosiłam je więźniom. Byłam 
jeszcze mała, miałam wtedy 
może 10-12 lat – wspomina 
pani Helena. – Zostawiałam 
je pod kamieniem, w trawie, 
a nawet w studni i w sto-
dole, więźniowie wiedzie-
li, gdzie je zostawiam. Pod 
pretekstem zabrania wody 
odbierali je. (…) To dzięki 
rodzicom mogłam pomagać. 
To oni szykowali jedzenie, 
które ja zanosiłam, bo dzie-
ci, jak wiadomo, bawiąc się, 
nie wzbudzały podejrzeń ta-
kich jak dorośli. (…) Czasa-
mi więźniowie rzucali nam 
listy, abyśmy je wysyłali do 
ich rodzin. A my zawsze 
dostarczaliśmy je tam, gdzie 
trzeba. (…) Jeśli miałabym 
cofnąć czas, niczego bym nie 
zmieniła w swoim postępo-
waniu. Od małego uczono 
mnie, że pomoc drugiemu 
człowiekowi jest najważniej-
sza.
W dyskusji podsumowują-
cej doszliśmy do wniosku, 
że pamięć o losie polskich 
dzieci podczas wojny i Ho-
lokaustu jest słabo udoku-
mentowana i mało znana 
w porównaniu z licznymi 
wspomnieniami i relacja-
mi dzieci żydowskich, któ-
re poznawaliśmy podczas 
warsztatów w marcu. 
W rodzinach uczestników 
projektu rzadko rozmawia 
się o doświadczeniach woj-
ny i Zagłady, zadanie do-
mowe, jakie otrzymali, było 
dla wielu z nich pierwszą 
okazją i zarazem pretekstem 
do wysłuchania opowieści 
ich bliskich, którzy wówczas 
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jako dzieci doświadczyli 
tragedii wojny. Wywiady 
i relacje ukażą się w publika-
cji dokumentującej projekt 
w 2013 r.
Podczas kolejnych zajęć 
uwagę seminarzystów zwró-
ciliśmy na starania społecz-
ności międzynarodowej po 
II wojnie światowej o stwo-
rzenie mechanizmów praw-
nej ochrony praw człowieka, 
które pomogłyby w przy-
szłości zapobiec podobnym 
zbrodniom. Pierwszym do-
kumentem, stworzonym w 
tym celu była Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka 
przyjęta i proklamowana 
przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ 10 grudnia 1948 r. 
Uczestnicy obejrzeli m.in. 
archiwalny materiał fi lmowy 
i dźwiękowy z aktu uchwale-
nia Deklaracji, którego głów-
ną orędowniczką po śmierci 
prezydenta USA Franklina 
Delano Roosevelta była jego 
żona, Eleanor Roosevelt. 
Wykłady i ćwiczenia przy-
gotowane przez ekspertów, 
dr Michała Kowalskiego 
i dr Wojciecha Burka z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, pozwoliły 
uczestnikom zrozumieć, 
czym są prawa pierwszej, 
drugiej i trzeciej generacji, 
czym są prawa pozytywne 
i negatywne. Szczególną 
uwagę zwróciliśmy na dwa 
prawa, które obecnie wywo-
łują najostrzejsze dyskusje: 
prawo do życia w kontek-
ście kary śmierci oraz zakaz 
tortur w kontekście praktyk 
stosowanych w celu zwal-
czania terroryzmu. Poprzez 
analizę konkretnych spraw 
rozpatrywanych przez Eu-
ropejski Trybunał Praw 
Człowieka eksperci wyja-
śnili, jak odróżnić ingerencję 
państwa w sferę praw i wol-
ności człowieka od naruszeń 
praw człowieka oraz jak 
funkcjonują mechanizmy 
chroniące prawa człowie-
ka na poziomie globalnym 
i europejskim (konwencje 
i pakty) oraz krajowym 
(konstytucja i ustawy).
W ramach pracy w grupach 
pod kierunkiem prawniczki 
i działaczki Stowarzysze-

nia Pro Humanum, pani 
Martyny Majewskiej, mło-
dzież mogła praktycznie 
doświadczyć tego, jak two-
rzy się prawo. Służyło temu 
m.in. ćwiczenie „ranking 
diamentowy” – uczestnicy 
musieli stworzyć katalog 
dziewięciu najważniejszych 
praw i wolności, które wg 
nich powinny przysługi-
wać każdemu dziecku. Naj-
więcej kontrowersji wśród 
uczestników wzbudziło 
prawo do rozwoju w rodzi-
nie. Co oznacza dziś słowo 
rodzina? Jakie wzorce ro-
dziny funkcjonują obecnie? 
Jakie prawa przysługują 
w rodzinie rodzicom, a jakie 
dziecku? Jakie obowiązki 
i prawa ma w tym kontek-
ście państwo? Jak państwo 
powinno chronić dziecko? 
– to pytania, które pojawiły 
się w dyskusji. Z pewnością 
podobne pytania nurtowa-
ły twórców dokumentów 
dedykowanych prawnej 
ochronie dziecka: Deklaracji 
Praw Dziecka (zwanej De-
klaracją Genewską) przyjętej 
w 1924 r. przez Zgromadze-
nie Ogólne Ligi Narodów, 
Karty Praw Dziecka ONZ 
z 1959 r. (rozszerzenie tre-
ści Deklaracji z 1924 r.) oraz 
Konwencji o Prawach Dziec-
ka, przyjętej w 1989 r. i ra-
tyfi kowanej przez 193 pań-
stwa. Jednym z praw, które 
zapisane jest w Konwencji, 
a któremu poświęciliśmy 
dużo uwagi podczas dys-
kusji i ćwiczeń, było prawo 
do nauki. Dyskutowaliśmy 
o obowiązkach, jakie z tego 
wynikają dla państwa, in-
stytucji szkoły, nauczycieli 
i uczniów oraz o problemach 
i konfl iktach, jakie pojawiają 
się często w relacji władza 
szkolna – uczeń. 
Trzecie warsztaty (19-21 
września 2012 r.) rozpoczęli-
śmy od prezentacji „zadania 
domowego”, które otrzyma-
li uczestnicy: analizy statu-
tów szkolnych w kontek-
ście artykułów Konwencji 
o Prawach Dziecka. Wielu 
seminarzystów przyznało, 
że po raz pierwszy z uwagą 
przejrzało zapisy, dotyczące 
ich praw i obowiązków oraz 

relacji z władzami szkolny-
mi. Przytoczono kilka przy-
kładów sytuacji, w których w 
odczuciu uczestników prawa 
ucznia były łamane. Eksperc-
kiej oceny tychże przykła-
dów dokonała pani Elżbieta 
Czyż z Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, zajmująca 
się kwestią praw dziecka i 
ucznia w Polsce, pomagając 
rozróżnić łamanie praw czło-
wieka / ucznia od wykrocze-
nia. Podczas praktycznych 
ćwiczeń uczestnicy tworzyli 
katalogi praw i obowiązków 
ucznia oraz procedury, nie-
zbędne do ich zastosowania 
w szkole, odwołując się przy 
tym często do myśli i praktyk 
rozwiniętych przez Janusza 
Korczaka. 
W tym module szczegól-
ną uwagę zwróciliśmy na 
zjawisko dyskryminacji. 
Warsztaty na ten temat 
odbyły się w Centrum Ży-
dowskim w Oświęcimiu 
i prowadzone były przez To-
masza Kuncewicza i Macieja 
Zabierowskiego. Rozpoczę-
liśmy od analizy skutków 
dyskryminacji, zapoznając 
się z eksperymentem prze-
prowadzonym w latach 60. 
w USA przez Jane Elliot, 
utrwalonym w fi lmie doku-
mentalnym „BLUE EYED”. 
Kolejne ćwiczenia umożli-
wiły uczestnikom osobiste 
doświadczenie tego, czym 

jest wykluczenie. W drugim 
bloku zajęć rozważaliśmy 
przyczyny dyskrymina-
cji. Seminarzyści opisywali 
sytuacje, w których po-
czuli się dyskryminowani, 
w których zachowywali się 
dyskryminująco w stosunku 
do innej osoby i w których 
byli świadkami aktu dys-
kryminacji. Dużo trudności 
sprawiło opisywanie wła-
snych zachowań dyskry-
minujących, których na co 
dzień najczęściej nie jeste-
śmy świadomi i które prze-
jawiają się w tzw. mikro-
nierównościach. Analizując 
obrazy z przestrzeni publicz-
nej, charakteryzowaliśmy 
mechanizm stereotypizacji. 
Wybrane obrazy i fotografi e 
dotykały stereotypowego 
postrzegania różnych grup 
społecznych i mniejszościo-
wych w Polsce i wynikają-
cych z nich negatywnych 
uprzedzeń.
Uzupełnieniem zajęć warsz-
tatowych był udział uczest-
ników w otwarciu wystawy 
pt. „Berlin-Yogyakarta. Od 
hitlerowskiego terroru wo-
bec osób homoseksualnych 
do praw człowieka dzisiaj”, 
ukazującej dyskryminację 
i prześladowania osób niehe-
teroseksualnych w kontek-
ście historycznym i współ-
czesnym.
Czwarte warsztaty (1-5 
grudnia 2012 r.) oparte były 
na jednej z metod Teatru Uci-
śnionych, rozwiniętego na 
przełomie lat 60. i 70. przez 
brazylijskiego reżysera Au-
gusto Boala: Teatrze Forum. 
Obecnie, w ponad 70 krajach 
na 6 kontynentach świata Te-
atr Uciśnionych staje się dro-
gą do zmiany terapeutycznej, 
a w konsekwencji politycznej 
i społecznej. W rękach Bo-
ala teatr stał się narzędziem 
do stworzenia przestrzeni, 
w której dokonuje się 
transformacja tradycyjne-
go teatralnego monologu 
w dialog pomiędzy sceną 
a publicznością. Przestrzeń 
ta pozwala na rozpoznanie 
i utożsamienie się z przed-

miotem opresji, na dyskusję 
o niej w grupie i swobod-
ną próbę wpłynięcia na 
nią. 
Scenariusz do spektaklu 
uczestnicy improwizowali 
i tworzyli sami pod kierun-
kiem trenerek: Dominiki 
Bedryjczuk i Dominiki Aku-
szewskiej. Każdy mógł za-
proponować historię, wokół 
której budowana była akcja. 
Wyjątkowość Teatru Forum 
polega na tym, że także wi-
dzowie zaproszeni na po-
wstały spektakl mogą brać 
czynny udział w przedsta-
wieniu: wchodzić na scenę, 
ingerować w przebieg sztu-
ki, proponując własne roz-
wiązanie pokazywanego 
problemu. Każdy z ogląda-
jących może być zatem jed-
nocześnie widzem, aktorem 
i twórcą, wpływającym na 
losy bohaterów. Widzowie, 
przejmując rolę głównego 
bohatera, badają dostępne 
alternatywy i trenują roz-
wiązania problemów, które 
są tożsame z ich codzienny-
mi trudnościami.
Podczas spektaklu Teatru 
Forum publiczność stano-
wili uczniowie i nauczyciele 
z Powiatowego Zespołu 
Nr 2 Szkół Ogólnokształ-
cących Mistrzostwa Spor-
towego i Technicznych 
w Oświęcimiu. Trzy przygo-
towane przez uczestników 
projektu sceny, zatytułowa-
ne: „Inny”, „Lekcja religii” 
i „Ściana” dotykały na-
ruszania praw dziecka 
w różnych kontekstach sy-
tuacyjnych. Publiczność po-
szukując konstruktywnych 
sposobów rozwiązania da-
nego problemu, odnosiła się 
do własnych doświadczeń 
oraz do zapisów zawartych 
w Konwencji o Prawach 
Dziecka.
Wspólnie przeżyty spektakl 
– zgodnie z intencją uczest-
ników projektu – powinien 
zainspirować publiczność 
do zmian i być wstępem do 
aktywnego reagowania na 
niesprawiedliwość i bezpra-
wie, które nas otacza.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Otwarcie wystawy KPH w MDSM

Spektakl Teatru Forum w MDSM - zakończenie
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

„TWÓRCZO DLA PRAW CZŁOWIEKA”

11 grudnia 2012 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu została otwarta wystawa najlep-
szych prac IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego pod hasłem „Twórczo dla 
praw człowieka”. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 

oraz Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego we współpracy z Biurem Róży Grafi n von Thun und Ho-
henstein, posłanki do Parlamentu Europejskiego, po ubiegłorocznej wystawie w Brukseli, ta ważna inicjatywa 
ponownie została pokazana w siedzibie PE. 

WYSTAWA IV BIENNALE PLAKATU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO 
W SIEDZIBIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W STRASBURGU

W tegorocznym projekcie 
wzięli udział uczniowie 
z następujących szkół:
• Powiatowy Zespół Nr 1 

Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Stanisława Ko-
narskiego w Oświęcimiu

• Powiatowy Zespół Nr 2 
Szkół Ogólnokształcą-
cych Mistrzostwa Spor-
towego i Technicznych 
w Oświęcimiu

• Powiatowy Zespół Nr 
3 Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. 

Por. Stefana Jasieńskiego 
w Oświęcimiu

• Powiatowy Zespół Nr 
5 Szkół Budowlanych 
w Oświęcimiu

• Powiatowy Zespół Nr 9 
Szkół im. Marii Dąbrow-
skiej w Kętach

• Powiatowy Zespół Nr 10 
Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych im. Mikołaja 
Kopernika w Kętach

• I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Leona Kruczkow-
skiego w Tychach

Tegoroczna edycja projektu 
zamyka trzyletnią współ-
pracę z Fundacją EVZ. Na 
2013 r. zaplanowane jest 
wydanie publikacji oraz 
przeprowadzenie szkolenia 
i spotkania kontaktowego 
dla polskich liderów pro-
jektów oraz edukatorów 
z obszaru nauczania o pra-
wach człowieka i pedago-
giki pamięci o zbrodniach 
narodowosocjalistycznych 
pt. „Nauczanie o prawach 
człowieka poprzez edukację 

historyczną”. Celem semi-
narium jest przedstawienie 
i podsumowanie projektów 
zrealizowanych w Polsce 
przy wsparciu Fundacji 
Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość (EVZ) oraz dys-
kusja z zaproszonymi eks-
pertami nad tym, czy i jak 
można sensownie oraz efek-
tywnie łączyć oba obszary 
edukacji. Szczególna uwaga 
zostanie poświęcona kwe-
stii możliwości i granic na-
uczania o prawach człowie-

ka w oparciu o autentyczne 
miejsce historyczne, takie 
jak Auschwitz. Seminarium 
skierowane jest do koordy-
natorów projektów, pra-
cowników miejsc pamięci 
i muzeów, organizacji poza-
rządowych, szkół i uniwer-
sytetów, aktywnych w obu 
obszarach edukacji. (Ter-
min: 1-5 grudnia 2013 r., 
MDSM Oświęcim). 

Elżbieta Pasternak
(koordynatorka projektu)
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Delegacja MDSM i Urzędu Miasta Oświęcimia z prof. Buzkiem i posłanką do PE Różą Thun

Edward McMillan-Scott i Róża Thun

Uroczyste otwarcie, które 
zgromadziło kilkunastu eu-
rodeputowanych z całej Eu-
ropy m.in. z Polski, Niemiec, 
Litwy (m.in. Vytautas Lands-
bergis), Luksemburga, Bel-
gii, w tym dwóch wiceprze-
wodniczących PE – Edwarda 
McMillana Scotta i Jacka Pro-
tasiewicza, przedstawicieli 
protokołu dyplomatyczne-
go, m.in. ambasadora Juliusa 
Georga Luy, stałego przed-
stawiciela Niemiec przy Ra-
dzie Europy oraz pracowni-
ków PE, miało miejsce w jed-
nym z holi budynku Louisa 
Weissa. Wyróżnieniem dla 
organizatorów było pojawie-
nie się prof. Jerzego Buzka, 
byłego przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, 
który dwukrotnie w trakcie 
pełnienia tej ważnej funkcji 
był gościem MDSM.

Gospodynią wernisażu 
była Róża Gräfi n von Thun 
und Hohenstein, dzięki 
staraniom której udało się 
zorganizować wystawę 

w szczególnym okresie, 
gdy obchodzony jest Dzień 
Praw Człowieka. Pani po-
seł podkreśliła, jak ogromne 
znaczenie ma dziś mówie-
nie o naruszaniu tych praw, 

szczególnie w tak sugestyw-
nej formie, jaką jest sztuka 
plakatu. Fakt, że otwarcie 
wystawy zgromadziło tak 
wielu przedstawicieli róż-
nych frakcji politycznych 
potwierdza ponadpartyjny 
charakter problematyki i jest 
wyrazem odpowiedzialno-
ści nas wszystkich za współ-
czesny obraz świata. 

Obaj wiceprzewodniczą-
cy PE podziękowali Róży 
Thun i Międzynarodowe-
mu Domowi Spotkań Mło-
dzieży za inicjatywę, która 
wpisuje się w pracę Parla-
mentu Europejskiego. Do 
gości wernisażu zwrócił się 
także Jo Leinen, niemiecki 
eurodeputowany, wska-
zując na powinność, jaka 
ciąży na Europie w kontek-
ście wciąż pojawiającego się 
drastycznego łamania praw 

człowieka. Szczególne zna-
czenie dla MDSM miała wy-
powiedź Charlesa Goerensa, 
posła z Luksemburga, ale 
także wieloletniego partne-
ra projektów realizowanych 
w Domu Spotkań. Odniósł 
się on do swoich doświad-
czeń podróży do Oświęci-
mia z luksemburską mło-
dzieżą, podkreślając jedno-
cześnie priorytetową rolę 
edukacji historycznej opartej 
na autentyzmie Miejsca Pa-
mięci Auschwitz, jaka pro-
wadzona jest w MDSM. Rolę 
instytucji edukacyjnych dla 
Oświęcimia, w tym znacze-
nie Domu Spotkań w two-
rzeniu wizerunku Miasta 
Orędownika Pokoju, nakre-
śliła wiceprezydent miasta 
Maria Pędrak. 

Natomiast dyrektor Leszek 
Szuster oraz kurator bien-

nale Paweł Warchoł mówili 
o miejscu biennale plakatu 
w pracy pedagogicznej 
Domu Spotkań oraz idei pro-
jektu. W końcowym prze-
mówieniu prof. Jerzy Buzek 
podkreślił, że Oświęcim to 
szczególne zobowiązanie. 
Przywołał swoje inicjatywy 
na rzecz tego miejsca, takie 
jak m.in. Nagroda Jana Paw-
ła II, dziękując jednocześnie 
organizatorom za zaprezen-
towanie biennale w Parla-
mencie. Podczas spotkania 
przewijała się teza o po-
trzebie kontynuacji współ-
pracy między Parlamentem 
Europejskim a Międzyna-
rodowym Domem Spotkań 
Młodzieży i miastem Oświę-
cimiem w kontekście praw 
człowieka oraz przesłania 
płynącego z tego miejsca.  

Joanna Klęczar

16151413121110987654321



Przez kilkadziesiąt lat 
XX w. miliony ludzi 
w Europie znajdowało się 
w potrzasku skrajnie opre-
syjnych i zdehumanizo-
wanych systemów totali-
tarnych, których elementy 
przetrwały praktycznie do 
upadku komunizmu. 

Istotnym narzędziem pa-
nowania reżimów totali-
tarnych były obozy kon-
centracyjne, do których 
– zarówno w stalinowskiej 
Rosji, jak i nazistowskich 
Niemczech – wysyłano ma-
sowo zupełnie niewinnych 
ludzi. Więziono, represjo-
nowano i zabijano ich nie 
za to, co zrobili, ale za to, 
kim byli.

Totalitarne „prawodaw-
stwo” i propaganda – 
i w Związku Sowieckim, 
i w III Rzeszy – defi niowały 
tych ludzi jako „wrogów”. 
Wrogów ludu, wrogów 
Rzeszy – a w domyśle wro-
gów całej (mającej prawo 
żyć) ludzkości; w ostatecz-
nym rozrachunku wrogo-
wie nie zasługiwali na mia-
no ludzi, a więc i na ludzkie 
traktowanie. To najpierw 
usprawiedliwiało ekster-
minację, a następnie wręcz 
ją „wymuszało” – w imię 
obrony ludzkości przed 
śmiertelnym zagrożeniem. 
Utworzenie obozów było 
końcowym etapem proce-
su dehumanizacji wrogów. 
Stalin nazywał rzekomych 
przeciwników systemu 
„chwastami”. Nazistowska 
propaganda używała okre-
śleń: „pasożyty”, „wszy”. 
W takich realiach moż-
na mordować na masową 
skalę – nie nazywając tego 
mordem, a tylko „rozwią-
zywaniem problemu (lub 
kwestii)”, „eliminacją”, 
„oczyszczaniem”. 

Niektórych naukowców, 
publicystów i polityków 
w Europie nadal oburzają 
wszelkie próby porówny-
wania nazizmu i komu-
nizmu, ich metod, skali 
represjonowania i ekster-
minacji mas, w tym – zasad 
funkcjonowania systemów 
obozów i realiów tychże 
miejsc. Trzeba z całą siłą 
podkreślić, że porówny-
wanie nie oznacza zrówny-
wania zbrodni. Bezspornie 
między łagrami a hitlerow-
skimi obozami koncentra-
cyjnymi, a zwłaszcza obo-
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NA WCIĄŻ 
„NIELUDZKIEJ ZIEMI”

Nienawiść do „innych”, będąca składnikiem prostych recept na gospodarcze i społeczne kryzysy, po-
trafi  uruchomić proces dehumanizacji prowadzący do zorganizowanych represji i masowego, czasem 
przemysłowego wręcz zabijania.

Na okładce książki umieszczono przedwojenne zdjęcie Melanii W. z młodszym bratem Zygmuntem 
i ich matką wykonane na krakowskim Kazimierzu. O odnalezionym po latach cudem jej pamiętniku, 

który prof. Jan Grabowski określa jako „okno, przez które możemy wejrzeć w straszne dylematy 
strasznych czasów” i losach tej 12-letniej żydowskiej dziewczynki możemy przeczytać w niezwykle 

poruszającym artykule pt. „Życie w ukryciu widziane przez pryzmat pewnego dzienniczka”.
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zami zagłady, służącymi 
fi zycznemu wyniszczeniu, 
jest bardzo wiele różnic. 
Jednak w mej opinii nie-
zwykle istotne są wspólne 
mechanizmy prowadzące 
do powstania tychże obo-
zów oraz podobne sche-
maty ich działania. Co 
ważniejsze, bo można je 
w różnym zakresie i nasile-
niu podobieństw odnaleźć 
także w innych zbrodniach 
– dokonanych w różnym 
czasie w różnych zakąt-
kach globu. Uprawnio-
na zatem wydaje się teza 
o uniwersalnym mechani-
zmie zbrodni, w ramach 
którego nienawiść do „in-
nych”, będąca składnikiem 
prostych recept na gospo-
darcze i społeczne kryzysy, 
potrafi  uruchomić proces 
dehumanizacji prowadzą-
cy do zorganizowanych re-
presji i masowego, czasem 
przemysłowego wręcz za-
bijania. Dostrzeżenie tego 
faktu jest o tyle ważne, że 
ów mechanizm nie zatrzy-
mał się z chwilą śmierci Hi-
tlera ani Stalina.

Współczesna Europa jest 
wolna od obozów, ale – 
czego dowodzi doświad-
czenie byłej Jugosławii – 
nie oznacza to wcale osta-
tecznego oddalenia groźby 
ich powrotu. Jednocześnie 
w wielu miejscach świata 
funkcjonują mniej lub bar-
dziej zorganizowane syste-
my opresji i eksterminacji, 
posługujące się tym samym 
sztafażem argumentów, 
propagandy – i rozwiązań. 
Często tak ostatecznych, 
jak kilkanaście lat temu 
w Rwandzie, czy nieco 
wcześniej w Kambodży 
Czerwonych Khmerów. Nie 
sposób nie wspomnieć tu o 
istniejących nadal straszli-
wych obozach koncentra-
cyjnych w komunistycz-
nej Korei Północnej. Lista 
miejsc, gdzie dochodzi – 
niemal na naszych oczach 
– do zbrodni dokonywa-
nych i dziś na niewinnych 
ludziach jest niestety długa.

W praktycznym zasto-
sowaniu wiedza o przy-
czynach, mechanizmach 
i skutkach zbrodni nie po-
winna nigdy służyć kreacji 
swoistej „hierarchii zbrod-
ni i ludobójstw” – a jest 
to proceder nieobcy poli-
tykom, czy publicystom 
– lecz lepszemu rozpozna-
waniu symptomów i me-
chanizmów, a także funk-
cjonujących w przestrzeni 
publicznej treści, które 
mogą prowadzić do tychże 
zbrodni we współczesnym 
świecie. Wnioski płynące 
z badań porównawczych 
– wolnych od ideologicz-
nych założeń i uprzedzeń 
– powinny znaleźć przeło-
żenie na aktualne i przy-

szłe programy edukacyjne 
i wychowawcze. Celem 
musi być kształcenie spo-
łeczeństw świadomych za-
grożeń i odporniejszych na 
zbrodnicze ideologie. Jest 
to również jeden z celów 
wydanej właśnie książki 
«Człowiek wobec totalita-
ryzmu. Od prostych recept 
do „ostatecznego rozwią-
zania”», która jest próbą 
ukazania sytuacji jednostki 
na wciąż „nieludzkiej zie-
mi”.

We wstępie prof. Andrzej 
Zoll podkreśla, że „od-
powiedzialność za dobro 
wspólne, odpowiedzial-
ność za los drugiego czło-
wieka nabiera obecnie wy-

miarów globalnych i nie 
można pozostać ślepym 
na tragedię Syryjczyków, 
prześladowanych za reli-
gię chrześcijan w Pakista-
nie czy prześladowanych 
Tybetańczyków.” Zwra-
ca też uwagę na zatarcie 
w powszechnej świadomo-
ści przyczyn politycznych 
i społecznych, które do-
prowadziły do powstania 
systemów totalitarnych 
opartych na nienawiści 
i pogardzie do innych. To 
powoduje, że symptomy 
pozwalające rozpoznać 
zagrożenie są dziś słabo 
znane.  

W rozdziale pierwszym pt. 
„W otchłani terroru” au-
torzy artykułów analizują 
różne aspekty funkcjono-
wania stalinowskiego sys-
temu represji. 

Tekst prof. Mariusza Wo-
łosa przybliża tzw. „polską 
operację” NKWD z 1937-
-38 roku, która nosiła wiele 
znamion zbrodni ludobój-
stwa. Szacunkowa liczba jej 
ofi ar aż pięciokrotnie prze-
wyższyła ilość zamordo-
wanych w ramach zbrodni 
katyńskiej. 

Dr Anna Zapalec w opar-
ciu o wybrane przykłady 
analizuje protesty i bunty 
więźniów łagrów. 

Na koniec prof. Jacek 
Chrobaczyński zastanawia 
się, w jaki sposób komu-
nizm zmieniał umysły i to 
niekiedy trwale, zarówno 
mas, jak i jednostek. 

Rozdział drugi pt. „W 
obliczu polityki śmierci” 
rozpoczyna artykuł Ar-
tura Hojana i Camerona 
Munro, którzy analizują 
słabo rozpoznany temat 
nazistowskich „akcji euta-
nazyjnych” na terenie oku-
powanej Polski. W opar-
ciu o przedstawione fakty 
autorzy próbują obronić 
tezę, że działania te miały 

niewiele wspólnego z Ak-
cją T4.  

Z kolei prof. Jan Grabow-
ski przytacza wyjątkowy 
dokument – pamiętnik 
12-letniej Melanii, żydow-
skiej dziewczynki ukry-
wanej przez polską rodzi-
nę. Ten przejmujący zapis 
przeszłości należy do rzad-
kiej grupy źródeł, które 
– jak pisze autor – „każą 
mam zmienić nasze rozu-
mienie tych tragicznych 
czasów – lub przynajmniej 
zniuansować oceny postaw 
ludzkich; pamiętnik został 
bowiem spisany bez inten-
cji upubliczniania, na gorą-
co, bez późniejszej korekty 
oraz wewnętrznej cenzury. 

Stanowi „okno, przez które 
możemy wejrzeć w strasz-
ne dylematy strasznych 
czasów”.  

Temat rzadko opisywa-
nych gett wiejskich podjął 
Paweł Janicki, ukazując 
losy Żydów w getcie Cza-
chulec. 

Do obozu Auschwitz od-
noszą się dwa artykuły. Dr 
Jacek Lachendro przedsta-
wia postać kapelmistrzyni 
Almy Rosé, a Teresa Won-
tor-Cichy los katolickich 
duchownych w pierwszych 
miesiącach istnienia obozu. 

Tę część kończą fi lozofi cz-
ne rozważania dr Anny 
Kamińskiej na temat po-
staw ludzi w ekstremal-
nych sytuacjach. 

Trzeci rozdział pt. „W zaka-
markach duszy” odnosi się 
do zachowań i motywów 
działań świadków, spraw-
ców i bohaterów oraz trau-
my dotykającej tych, którzy 
przeżyli wojnę.

Dr Piotr Setkiewicz anali-
zuje wiedzę mieszkańców 
miasta i okolicznych wio-
sek, robotników cywilnych 
pracujących w IG Farben 
oraz benefi cjantów reżimu 
na temat tego, co działo się 
w obozie KL Auschwitz.

Następnie prof. Andrzej 
Żbikowski w bardzo cie-
kawym artykule przybliża 
losy Jana Karskiego. 

Dlaczego kobiety dosko-
nale wykształcone, obyte 
w świecie i mające rodzi-
ny stają się zbrodniarkami, 
którym prokuratorzy Mię-
dzynarodowego Trybunału 
Karnego stawiają najcięż-
szy z możliwych zarzutów: 
zbrodni ludobójstwa – na 
to pytanie próbuje odpo-
wiedzieć autorka niniej-
szego tekstu, przywołując 
przypadki Serbki Bijliany 
Plavšić, Rwandyjki Pau-
line Nyiramasuhuko oraz 
Khmerki Ieng Thirith. 

Psychiatra dr Krzysztof 
Szwajca opisuje skutki 
traumy wojennej. Pomimo 
że wielu ludzi radzi sobie 
z tragicznymi wspomnie-
niami dobrze, to jednak 
nie mogą nigdy czuć się do 
końca bezpiecznie. 

Z pytaniem, na ile dzia-
łanie MTK jest skuteczne 
i czy rzeczywiście odzwier-
ciedla sprawiedliwość mię-
dzynarodową, w swoim 
artykule zmierzył się dr 
Krzysztof Żarna. 

Publikację zamyka tekst 
pt. „Auschwitz – historia 
wczoraj, edukacja dziś”, 
w którym zawarta jest teza 
o konieczności łączenia 
nauczania o Holokauście 
z nauczaniem o innych 
zbrodniach ludobójstwa 
i prawach człowieka. 

Edukacja, oprócz przeka-
zania dawki rzetelnej wie-
dzy, musi prowadzić do 
tego, żeby ludzie byli na 
zło wyczuleni i zarazem 
umieli i chcieli na nie 
odpowiednio reagować. 
Książka «Człowiek wobec 
totalitaryzmu. Od prostych 
recept do „ostatecznego 
rozwiązania”» powstała 
przede wszystkim z tą in-
tencją. 

Alicja Bartuś

«Przedstawiony tom „Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „osta-
tecznego rozwiązania”, choć składa się ze studiów szczegółowych, jest kompozy-
cją wyrażającą świadomość współczesną. To właśnie pozwala jego autorom na taką 
dociekliwą personalizację ekstremalnych doświadczeń ludzkich, jak w szkicach 
o Primo Levim, Almie Rosé czy „życiu w ukryciu widzianym przez pryzmat pew-
nego dzienniczka”, na poznawcze odkrywanie „polskiej operacji” NKWD w latach 
1937-1938, czy nazistowskich akcji eutanazyjnych w szpitalach wielkopolskich, czy 
wreszcie na krytyczne refl eksje o „ludobójczyniach z fakultetem” lub „odległych na-
stępstwach traumy wojennej”. Za największą zaletę tego tomu studiów uważam jego 
dobre zakotwiczenie w kompetentnych, szczegółowych studiach o przeszłości, jed-
nocześnie otwierające całość tej problematyki na teraźniejszość i przyszłość – czło-
wiek wobec doświadczeń granicznych, jak o tym mówić i  pisać, jak sobie z tym 
radzić, jak uczyć historii, aby była ona humanistyczną edukacją? Jak strzec praw 
człowieka w świecie wciąż zagrożonym przez ludobójstwo i co robić z międzynaro-
dowym ściganiem i osądzaniem takich zbrodni? Odpowiedź na żadne z tych pytań 
nie może być doraźna i jednorazowa. Dlatego trzeba wciąż do nich wracać, co wła-
śnie czynią autorzy tego tomu.» 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Mencwel, Uniwersytet Warszawski

Inspiracją do powstania książki była III Ogólnopolska Konferencja pt. „Jednostka 
wobec zbrodni. Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku” 
zorganizowana przez Fundację MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
Fundację Pamięci Ofi ar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau we współpracy z Insty-
tutem Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Centrum Badań Holo-
kaustu UJ. 

Na książkę składają się artykuły: prof. Jacka Chrobaczyńskiego, Artura Hojana, 
Pawła Janickiego, prof. Jana Grabowskiego, dr Anny Kamińskiej, dr Jacka Lachen-
dro, dr Piotra Setkiewicza, dr Krzysztofa  Szwajcy, prof. Mariusza Wołosa, Teresy 
Wontor-Cichy, dr Anny Zapalec, prof. Andrzeja Zolla, dr Krzysztofa Żarny, prof. 
Andrzeja Żbikowskiego i dr Alicji Bartuś, która jest równocześnie redaktorem na-
ukowym książki. 

Recenzentami książki byli: 
prof. zw. dr hab. Jan Kantyka, prof. zw. dr hab. Andrzej Mencwel.

Projekt okładki: Tomasz Bocheński.
Wydawcy: PMA-B, Fundacja na rzecz MDSM

Z RECENZJI:
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11 lutego, godz. 17.00

„Moja Australia”, reż. Ami 
Drozd (Polska, Izrael 2011, 
90’)
 Streszczenie: Polska, 

czasy powojenne. Tadek, 
dziesięcioletni chłopiec, 
marzy o Australii, kraju 
kangurów. Razem ze star-
szym bratem Andrzejem, 
wychowują się bez ojca, 
a zajęta pracą matka nie 
zauważa, kiedy chłopcy 
przystępują do chuligań-
skiej grupy. Dopiero na-
paść grupy na żydowską 
szkołę, po której chłop-
cy zostają aresztowani, 
uświadamia jej, co się 
dzieje. Wtedy podejmuje 
decyzję o wyjeździe ro-
dziny z Polski do... Au-
stralii. U końcu podróży 
okazuje się, że jej celem 
był Izrael, a bracia odkry-
wają pochodzenie swoje 
i swojej rodziny. 

„Przesłuchanie”, reż. Udo 
Prinsen (Holandia 2011, 6’)
 Streszczenie: Film opo-

wiada historię ojca i syna 
zamkniętych w obozie 

zagłady. Syn, trębacz, 
jest przesłuchiwany do 
obozowej orkiestry by 
zwiększyć szanse prz eży-
cia. Pluton egzekucyjny 
zadecyduje czy zostanie 
przyjęty. Ojciec słucha go 
z oddali. 

„Obietnica”, reż. Morten 
BH, Kirsten Dehlholm, Hen-
ning Carlsen (Dania 2010, 8’)
 Streszczenie: Akcja fi lmu 

toczy się w Wilnie w okre-
sie międzywojennym. Po-
mimo wielkiej biedy mat-
ka przepowiada swemu 
10-letniemu synowi Ro-
mainowi świetlaną przy-
szłość. Tylko starzejący 
się Pan Piekielny wierzy 
w jej słowa, ale też zmu-
sza chłopca do złożenia 
dziwacznej obietnicy; 
tylko czas pokaże czy 
Romain jej dotrzyma. 
Ten fragment rzeczy-
wistości został opisany 
w „Obietnicy poranka”, 
autobiografi i Romain Ga-
ry’ego, francuskiego dy-
plomaty i pisarza; trzech 
reżyserów przyrzekło 
wzajemnie sobie coś, co 
następnie przekształcili 
w fi lm.

„Lawnswood Gardens”, reż. 
Paweł Kuczyński (Polska 
2011, 53’)
 Streszczenie: Lawnswo-

od Gardens to fi lmowe 
spotkanie z profesorem 
Zygmuntem Baumanem. 
Film bada relacje między 
baumanowską  „Nowo-
czesnością i Zagładą” 
a Zimą o poranku, pa-
miętnikiem z warszaw-
skiego getta napisanym 
przez zmarłą  w grudniu 
2009 roku ż onę  profesora, 
Janinę Bauman. Trzonem 
opowieści jest nieformal-
na, parodniowa wizyta 
na ulicy Lawnswood 
Gardens, w domu profe-
sora w Leeds, w Wielkiej 
Brytanii. W fi lmie wy-
stępują również: Janina 
Bauman (w archiwalnym 
materiale), Vaclav Havel, 
Mirosław Bałka, Anthony 
Bryant i Griselda Pollock, 
Aleksandra Jasiń ska-
Kania, Nina Kraś ko i Je-
rzy Wiatr. Konsultantem 
artystycznym fi lmu jest 
malarka Lydia Bauman, 
córka prof. Baumana.

18 lutego, godz. 17.00

«The „Socalled” Movie», Gar-
ry Beitel (Kanada 2010, 88’)
 Streszczenie: Ponad 

2,5 miliona wejść na 
YouTube na teledysk 
„You Are Never Alone” 
spowodowało, że miesz-
kający w Montrealu mu-
zyk, fi lmowiec, rysownik 
i czarodziej Josh Dolgin, 
zwany Socalled, zelektry-
zował świat sztuki. Jego 
niezwykły styl łączy sur-
realistyczne wizualizacje 
z własną mieszanką hip-

-hopu, funku i tradycyjnej 
muzyki żydowskiej. Re-
żyser Garry Beitel zabie-
ra widzów w podróż po 
wnętrzu mózgu człowie-
ka, który został nazwa-
ny „Jamesem Brownem 
w wersji jidysz”, zgłę-
biając jego sztukę, życie 
i wszystko co powoduje, 
że jest tak cholernie fascy-
nujący.

„Ala z elementarza”, reż. 
Edyta Wróblewska (Polska 
2010, 29’)
 Streszczenie: Alina Mar-

golis-Edelman była, we-
dług słów autora Elemen-
tarza, Mariana Falskiego, 
słynną Alą z jego książki. 
Ala przeżyła koszmar 
getta i Marca ’68. Jako 
jedyna Polka wśród „Le-
karzy Świata” jechała 
tam, gdzie trwała wojna 
domowa, skąd uciekali 
lekarze, gdzie nie było 
środków na leczenie dzie-
ci. Dlaczego ciągnęło ją do 
największych nieszczęść? 
Jakie były koszty takiego 
życia? Czy to doświad-
czenia z getta sprawiły, że 
podobnie jak jej mąż, Ma-
rek Edelman, zajmowała 
się głównie tymi, których 
szanse na przeżycie były 
niewielkie? Ala opowia-
da historię swojego życia, 
a jej fascynujące opowie-
ści układają się w obraz 
naszych czasów.

„Wesołych świąt”, reż. Luca 
Marvanyi (Izrael 2011, 32’)
 Streszczenie: Magda 

i Yutka, siostry, które 
emigrowały z Węgier, 
mieszkają w ośrodku dla 
imigrantów w Izraelu. 24 
grudnia Magda odrzuca 

prośbę Yutki, by razem 
obchodzić święta Boże-
go Narodzenia tak jak to 
było w dzieciństwie. Tego 
dnia muszą się zmierzyć 
ze swoją złożoną tożsa-
mością.

25 lutego, godz. 17.00

„Rachunek szczęścia”, reż. 
Irek Dobrowolski (Polska 
2010, 74’)
 Streszczenie: Stella Czaj-

kowska, mieszkająca 
w Szwecji bohaterka fi l-
mu, opowiada dzieje 
swoje i rodziny, tragicz-
nie naznaczone przez 
II wojnę światową. Uta-
lentowana pianistka 
w czasie wojny trafi ła 
wraz z rodziną do łódz-
kiego getta, a następnie 
do Auschwitz. Pomimo 
skierowania do komory 
gazowej przeżyła. To był 
początek jej cudownych 
ocaleń – szczęśliwe zbiegi 
okoliczności ratowały ją 
przed śmiercią w Stuthof-
fi e i z katastrofy statku. 
Po wojnie Stella Czajkow-
ska została profesorem, 
a w całej Szwecji wy-
głaszała wykłady na te-
mat Holokaustu, często 
połączone z recitalami. 
W jednym z takich spo-
tkań uczestniczył Anders 
Hoegstroem, skazany 
później za nakłanianie 
do kradzieży napisu „Ar-
beit macht frei” z obozu 
Auschwitz.

„Ucięta dyskusja”, Danae 
Elon (Kanada 2009, 82’)
 Streszczenie: Ucięta dys-

kusja to dowcipne ujęcie 
problemu męskiego ob-
rzezania i odczuć na ten 
temat ludzi z Zachodu. 
W fi lmie w sposób jed-
nocześnie komiczny i po-
uczający zastanawiamy 
się, jak doszło do tego, że 
starodawny obrzęd stał 
się normalnym zabiegiem 
medycznym w Ameryce 
Północnej i innych czę-
ściach świata. Film wy-
kracza poza stwierdza-
nie, co jest dobre a co złe 
i zabiera nas do współcze-
snego świata rzekomego 
pogaństwa, plemiennego 
i rodzinnego dziedzictwa. 
Śledzimy podróż autorki 
fi lmu od Nowego Jorku 
i Jerozolimy, do Włoch 
i Turcji, w trakcie której 
zmuszona jest zadać py-
tanie. 

Pokazy fi lmowe organizowane są 
dzięki uprzejmości organizatora 

Miedzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Żydowskie 

Motywy – Stowarzyszenia 
Żydowskie Motywy

 www.jewishmotifs.org.pl 

Patronat medialny: 
www.oswiecimonline.pl, 

www.kasztelania.pl, 
„Głos Ziemi Oświęcimskiej“

Centrum Żydowskie

ŻYDOWSKIE 
MOTYWY

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Mo-
tywy zaprasza na pokazy pofestiwalowe 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
ŻYDOWSKIE MOTYWY. Pokazy odbędą się w dniach 11-25 lutego 2013 r. w Centrum 

Żydowskim. Wszystkie fi lmy będą wyswietlane w polskich wersjach językowych. Wstęp 
wolny. 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

OŚWIĘCIMSKIE MEDYTACJE 
DAWANIA ŚWIADECTWA 

W dniach od 5 do 10 listopada br. 
grupa ponad 100 osób przyjecha-
ła do Oświęcimia, by wziąć udział 

w dorocznych medytacjach zorganizowa-
nych przez Peacemaker Institute of Boulder 
z amerykańskiego Colorado oraz Polską 
Wspólnotę Pokoju.

NOT KNOWING – OTWORZYĆ SIĘ NA NIEZNANE

Oświęcimskie Medytacje 
Dawania Świadectwa są 
międzynarodowym i mię-
dzywyznaniowym spotka-
niem, którego inicjatorem 
jest amerykański mistrz zen 
i aktywista społeczny Roshi 
Bernie Glassman. W języ-
ku angieskim nazywane są 
one Bearing Witness (czyli: 
niesienie świadectwa) i mają 
już 17-letnią historię. W 1996 
r. zapoczątkował je Bernie 
Glassman, który wraz z Eve 
Marko organizując pierw-
szą grupę peac emakerów, 
przyjechał do Oświęcimia, 
by spędzić listopadowy ty-
dzień na medytacjach na 
terenie byłego niemieckie-
go nazistowskiego obozu 
Auschwitz-Birkenau. W ten 
sposób chciał dać świadec-
two, uczcić pamięć osób, 
które tu zginęły, a także do-
świadczyć „niewiedzy i oso-
bistego cierpienia”. 
Medytacje od początku 
miały charakter międzyna-

rodowy i międzyreligijny: 
uczestniczyli w nich żydzi, 
buddyści, katolicy i mu-
zułmanie z całego świata. 
Większość dnia uczestni-
cy spędzają w Birkenau na 
rampie śmierci lub w bara-
kach, medytując lub milcząc, 
modląc się i uczestnicząc 
w ceremoniach religijnych 
prowadzonych przez du-
chownych chrześcijańskich, 
żydowskich, buddyjskich 
i muzułmańskich. Przywo-
ływana jest również pamięć 
zmarłych poprzez czytanie 
ich imion z obozowej Księ-
gi Zmarłych. Codziennie 
uczestnicy spotykają się 
w małych, kilkuosobowych 
grupach, aby dzielić się 
swoimi przeżyciami, wie-
czorem zaś robią to wszyscy 
w wielkim Kręgu. Medy-
tacja to bardzo intensywne 
doświadczenie, trudne, ale 
oczyszczające jak kathar-
sis. Prowadzi je grupa do-
świadczonych nauczycieli 

z różnych tradycji religijnych 
i duchowych.

Podróż zaczęła się 
przed wyjazdem

Wciąż pamiętam moją 
pierwszą podroż nocnym 
pociągiem do Krakowa. 
Następnego ranka, wraz 
z grupą uczestników z ca-
łego świata, miałam wziąć 
udział w Oświęcimskich 
Medytacjach Dawania Świa-
dectwa. Nie potrafi łam ja-
sno wyobrazić sobie, czym 

będzie to doświadczenie. 
Wiedziałam jedynie, iż Me-
dytacje Oświęcimskie to 
międzynarodowe i między-
wyznaniowe spotkania or-
ganizowane corocznie przez 
Roshiego Berniego Glassma-
na oraz Andrzeja Krajew-
skiego z Polskiej Wspólnoty 
Pokoju. Im bliżej celu, tym 
więcej wzbierało we mnie 
niepokoju. Po co jechać do 
tego miejsca kaźni, cierpie-
nia i śmierci? Po co na nowo 
doświadczać horroru i nie-
przebranej miary ludzkiego 

bólu? Szkolne wycieczki 
były wystarczająco trauma-
tycznym doświadczeniem. 
A oto jestem tu, w drodze do 
Oświęcimia, z własnej woli, 
z wyboru.
Od tego czasu minęło dzie-
sięć lat i niemal każdego 
roku powracałam do Oświę-
cimia by przez pięć dni słu-
chać głosów Auschwitz-Bir-
kenau i dawać świadectwo, 
wraz z innymi: buddystami, 
żydami, katolikami, mu-
zułmanami, ludźmi roż-
nych wyznań i nacji. Nasze 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

nieskończenie różnorod-
ne ścieżki zbiegają się tu, 
w byłym obozie zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Nasza 
wspólna podroż rozpoczyna 
się wczesnym rankiem, gdy 
z krakowskiego hotelu wy-
ruszamy do autobusu, który 
zabierze nas do Oświęcimia, 
ciągnąc za sobą walizki wy-
pełnione ciepłymi ubrania-
mi. Jest listopad. Spoglądam 
na mijające mnie twarze 
mężczyzn i kobiet, osób 
młodych i starszych. Niektó-
rym ciągnięcie za sobą cięż-
kiego bagażu sprawia trud. 
To swoisty exodus. Przez 
kolejne dni, każdego ranka, 
wyruszamy wspólnie z Cen-
trum Dialogu w Oświęcimiu 
do Birkenau, pozostając na 
terenie obozu do zmierzchu, 
bez względu na warunki 
pogodowe. Większość dnia 
spędzamy w milczeniu, na 
medytacji i modlitwie, jak 
również uczestnicząc w ce-
remoniach religijnych pro-
wadzonych przez duchow-
nych rożnych tradycji.

Bearing Witness – 
niesienie świadectwa

Każdego dnia na rampie 
śmierci siadamy w krę-
gu i czytamy imiona tych, 
którzy tu zginęli. Głosy 
z rożnych krajów– Polski, 
Niemiec, Stanów Zjedno-
czonych, Francji, Holandii, 
Korei, Rwandy, Izraela i Pa-
lestyny oraz wielu innych 
państw przywołują pamięć 
zmarłych. Każde nazwisko 
to życie w całej swej nie-
powtarzalności i pięknie. 
Niejednokrotnie czytający 
dodają imiona członków 
własnych rodzin, bądź ro-

dzin ich przyjaciół. Inni po-
wtarzają „Imię Nieznane”, 
by upamiętnić tych wszyst-
kich – znaczącą większość – 
których imiona zaginęły bez 
śladu. 
To dla mnie niezwykle po-
ruszający moment. Uhono-
rowanie pamięci poległych 
ofi ar nazizmu oraz głębo-
kie doświadczenie pokory, 
wdzięczności za życie, za 
każdy dzień. Tutaj tysiące 
istnień zostało naruszone 
w jednej chwili. Brak zrozu-
mienia i miłości dla samych 
siebie niejednokrotnie ob-
jawia się brakiem empatii 
wobec innych, a chwila-
mi nawet okrucieństwem. 
Obóz Auschwitz-Birkenau 
jest bolesnym i jakże bezpo-
średnim przykładem, że ten 
aspekt istnieje w każdym 
z nas. W obozie nie sposób 
temu zaprzeczyć.
Otworzyć serce i słuchać 
głosów tej ziemi. Słuchać na 
rampie, przy ruinach krema-
torium, w barakach, w łaźni. 
Pod Ścianą Śmierci. 

Loving Action – 
działanie płynące z miłości

„Aby żyć uczciwie i godnie, 
mieć sumienie. Może warto 
było przejść przez to wszyst-
ko?”. Marian Kołodziej (były 
więzień KL Auschwitz Birke-
nau).
Wiele osób pyta, co tak na-
prawdę robimy w obozie 
przez pięć dni? Dla mnie 
jest to przede wszystkim 
praktyka bycia obecnym 
i otwartym wobec wszyst-
kiego, co się wydarza. Wo-
bec każdej myśli, każdej 
emocji, która pojawia się 
w obliczu tego doświadcze-

nia, a jest ich wiele, niejedno-
krotnie sprzecznych ze sobą. 
To również praktyka blisko-
ści, zrozumienia i współczu-
cia. Rodzaj intymnego po-
strzegania, za którym płynie 
zdolność jasnego reagowa-
nia, jak również tkliwość, 
chęć wzajemnego wsparcia. 
Jako uczestnicy Medytacji 
Oświęcimskich pomagamy 
sobie wzajemnie – ciepłym 
słowem, gestem, wspólnym 
śmiechem i płaczem. Uczy-
my się szanować i doceniać 
nasze różnice, gdyż to wła-
śnie ich istnienie decyduje 
o wyjątkowości każdego 
z nas. Staramy się stworzyć 
przestrzeń, gdzie rożne opi-
nie mogą zostać wypowie-
dziane bez lęku, gdzie róż-
nice przekonań spotykają 
się z szacunkiem, gdzie cie-

kawość wobec Innego prze-
rasta chęć udowodnienia 
własnej racji. Każdego roku 
odkrywam tutaj coś, czego 
nie sposób opowiedzieć czy 
opisać, lecz co może być 
przeżyte tylko osobiście, co 
mimo bólu i w obliczu hor-

roru, jaki miał tu miejsce, za-
miast zamykać serce, otwie-
ra je na głębsze zrozumienie 
i współczucie.   

Aleksandra Kwiatkowska
uczestniczka 

Medytacji Oświęcimskich

Jest stowarzyszeniem ludzi i organizacji działających na 
rzecz sprawiedliwości społecznej, równości i dobrobytu, 
której celem jest łączenie ze sobą osób zaangażowanych 
w działalność społeczną, inspirowanie ich i wspieranie 
w realizacji projektów, poprzez „dostarczanie narzędzi”, 
czyli zapoznawanie z metodami wprowadzania zmian na 
poziomie osobistym i społecznym. 
Polska Wspólnota Pokoju jest częścią Zen Peacemakers 
międzynarodowej i międzywyznaniowej organizacji, 
która w unikalny sposób łączy zaangażowanie społeczne 
z rozwojem duchowym.  

POLSKA WSPÓLNOTA POKOJU
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• 14-25 stycznia 
 Ferie z Młodzieżowym Domem Kultury
 Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu 

zaprasza na feryjne zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Codziennie od poniedziałku do piąt-
ku, od godz. 9.00 do 13.00, dla uczestników 
przedwidziane jest mnóstwo ciekawych za-
jęć. W programie m.in. nauka obsługi kom-
putera, tenis stołowy, plastyka dla dzieci, 
nauka gry na gitarze, taniec i wiele innych. 

 Szczegółowy program dostępny jest na stro-
nie internetowej: www.mdkoswiecim.pl

 Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
ul. K. Olszewskiego 1. 

• 18 stycznia 
 De Nuevo – koncert muzyki latynoamery-

kańskiej   
 Dom Kultury w Kętach zaprasza na koncert 

muzyki latynoamerykańskiej w tradycyj-
nych i nowoczesnych aranżacjach w wyko-
naniu zespołu De Nuevo. 

 De Nuevo to pasja, temperament i melodyj-
ność latynoamerykańskiej muzyki, granej 
zarówno w tradycyjnej jak i nowoczesnej 
aranżacji. Podczas koncertu będzie moż-
na usłyszeć utwory Santany, Gipsy Kings, 
Martires Del Compas czy Davida Bisba-
la, takie jak „Bamboleo”, „Buleria”, „Oye 
Como Va”, „Si Tu Me Quieres” oraz wiele 
innych. Będzie to okazja do przeniesienia 
się w słoneczne krainy gorących rytmów 
w środku zimy! De Nuevo to zespół, który 
istnieje od 2007 r., gra koncerty w całej Pol-
sce i za granicą. Na swoim koncie ma występ 
w półfi nale programu Must be the music, 

a także koncert przed stutysięczną publicz-
nością podczas Sylwestrowej Mocy Przebo-
jów transmitowanej przez telewizję Polsat 
z placu Konstytucji w Warszawie.

 Godz. 19.00. Sala widowiskowa DK. Bilety: 
12 zł. Sprzedaż biletów: pok nr 4, DK, ani-
mator@domkultury.kety.pl, tel. 33 844 86 79. 

 Dom Kultury w Kętach.

• 23 stycznia
 Koncert zespołu MEGITZA QUARTET
 Megitza Quartet to zespół Małgorzaty Ba-

biarz, pochodzacej z Podhala artystki, która 
przez kilkanaście lat rozwijała swoją karierę 
muzyczną w USA. W lecie 2012 r. wróciła do 
kraju z dwoma nowymi płytami – „Legen-
da” i „Megitza”. Muzyka Megitzy zaintere-
sowała fanów naszej bałkańskiej Dikandy 
i węgierskiej nowoczesnej Mitsoury. Artyst-
ka w swoich kompozycjach, opartych czę-
ściowo na oryginalnych melodiach bałkań-
skich i podhalańskich, prezentuje muzykę 
różnych kultur. 

 Megitza śpiewa i gra na kontrabasie, a jej 
muzyka jest dynamiczna, tętniąca życiem 
i energią. Dzięki nawiązaniom do tradycyj-
nych melodii, przy jednoczesnym oparciu 
o nowsze gatunki, jednoczy słuchaczy mło-
dych i starszych. 

 W 2008 r. Megitza wydała debiutancką 
płytę „Boleritza”, o bardziej „źródłowym” 
brzmieniu, na której gościnnie wystąpił mię-
dzy innymi światowej sławy wirtuoz skrzy-
piec, Roby Lakatos. Cztery lata później, 
podczas koncertów w Polsce, Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii promowała dwa kolejne 

albumy – „Megitza” i „Legenda”.
 Koncert odbędzie się w sali kinowo-widowi-

skowej MOKSiR w środę 23 stycznia 2013 r. 
o  godz. 19.00. Bilety kosztują 20 zł – infor-
macja: tel. 601661771. 

 Więcej informacji na www.megitza.com.

• 9 lutego 
 Karnawałowy Bal Akademicki   
 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. 
Witold Stankowski zaprasza na Karnawa-
łowy Bal Akademicki, który odbędzie się 
w ostatnią sobotę karnawału – 9 lutego 
2013 r. w sali bankietowej Villa Toscana w 
Restauracji Tawerna w Oświęcimiu. Kar-
nawałowy Bal Akademicki jest spotkaniem 
środowiska akademickiego Uczelni z gro-
nem jej oddanych Przyjaciół i Sympatyków. 
Tradycyjnie o godz. 20.00 zaproszonych go-
ści powita gospodarz Balu.

 Oprawę muzyczną Karnawałowego Balu 
Akademickiego zapewni zespół wokalno-
-instrumentalny Va banque. 

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
uczestnictwo w Balu należy potwierdzić 
u organizatorów do 1 lutego 2013 r. i doko-
nać wpłaty na wskazane w zaproszeniu kon-
to. Koszt imprezy to 380 zł od pary.

 Wszystkich Absolwentów Uczelni, zaintere-
sowanych udziałem w Balu, prosimy o kon-
takt z macierzystym sekretariatem Instytu-
tu.

 Zapraszamy!
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Oświęcimiu.

STYCZEŃ / LUTY 2013

SYBILLE STEINBACHER – 
„AUSCHWITZ OBÓZ I MIASTO”

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Książka Sybille Steinbacher to próba niezwykle skrótowej syntezy histo-
rii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz i osadzenia jej 
w nieco szerszym kontekście. Z jednej strony autorka przedstawia ogólne 

założenia polityki rasowej i ludnościowej Trzeciej Rzeszy, ale także – co chyba 
w książce najciekawsze, przygląda się temu, jak wyglądały relacje obóz – miasto 
Oświęcim. 

Największym mankamentem książki 
jest właśnie skrótowość. Mamy tu do 
czynienia zarówno z historią samego 
miasta, pokazaniem, w jaki sposób 
powstał obóz koncentracyjny Ausch-
witz i dlaczego stał się on również 
obozem zagłady, ale także autorka 
zajęła się analizą tego, jakie miejsce w 
historii obozu zajmuje relacja z kon-
cernem IG Farben, które w Monowi-
cach budowało fabrykę chemiczną. 
Porusza ona również temat niemiec-
kich planów rozbudowy Oświęci-
mia jako wzorcowego niemieckiego  
miasta, a także kwestię wyzwolenia, 
wymierzania sprawiedliwości oraz 
negacjonizmu. To trochę zbyt wiele 
jak na nieco ponad 150 stron.
Razi również pewna chaotyczność 
w przytaczaniu faktów. I w zasadzie 
tylko faktów, ponieważ w książce 
(oprócz krótkiego wstępu) nie ma 

w zasadzie osobistych relacji świad-
ków. Narracja jest przez to niezwy-
kle ograniczona i w pewien sposób 
sucha. Chaos pojawia się w ujęciu 
chronologicznym – czasami cięż-
ko bowiem dostrzec, co w historii 
Auschwitz wynikało z czego, ale tak-
że w samym doborze faktografi i, czy 
też przedstawianiu pewnych wy-
darzeń. Ze względu na skrótowość 
wielu istotnych rzeczy po prostu 
brakuje. Podam tylko jeden przykład 
– w opisie historii obozu w ogóle np. 
nie pojawia się fakt, że pierwszy-
mi przywiezionymi więźniami byli 
niemieccy kryminaliści. Czasami 
zdarzają się też mylne interpretacje, 
czy pewne dziwne stwierdzenia, 
choćby dotyczące kryształków ziemi 
okrzemkowej, które miałby zamie-
niać się w kontakcie z tlenem w gaz 
zabijający ludzi.

Najpewniej autorka czuje się w opi-
sie gąszczu biznesowych powiązań 
wielu niemieckich fi rm, które były 
zaangażowane w rozbudowę obozu, 
miasta, a także zakładów IG Farben. 
Ta część książki wydaje się najbar-
dziej ciekawa, ponieważ jest to histo-
ria najmniej znana. Niemieckie mia-
sto Auschwitz, ze względu na swoją 
„historyczną” rolę miało stać się na-
zistowskim miastem wzorcowym. 
Tworzenie planów rozbudowy było 
(co pokazuje m.in. wystawa Muzeum 
ukazująca rysunki architektów) moc-
no zaawansowane, a przybywający 
do Auschwitz Niemcy mieli się, zwa-
żywszy na trwający konfl ikt wojenny, 
coraz lepiej i lepiej, o czym świadczy 
przytaczane przez autorkę menu jed-
nego z sylwestrowych balów.
Czy warto zatem sięgnąć po książkę 
Sybille Steinbacher? Jeśli ktoś chce 

choć skrótowo poznać historię obozu, 
na pewno tak, choć nie będzie to lek-
tura najprostsza. To pewnie najprost-
sze, choć może nie najlepsze skrótowe 
kompendium wiedzy, które z pewno-
ścią może być niezwykle pożyteczne 
dla czytelnika za granicą. Jeżeli ktoś 
zna historię Auschwitz, na pewno 
zainteresują go rozdziały poświęco-
ne niemieckiemu miastu Auschwitz. 
Jednak owa skrótowość w ujęciu te-
matu, a także niemal całkowity brak 
osobistych relacji sprawiają, że książ-
ka ta zdecydowanie nie wyczerpuje 
zagadnienia i powinna w zasadzie 
być wstępem do dalszej lektury. Lek-
tury książek innych autorów.  

Paweł Sawicki
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MUZEUM W ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII

Jan Komski. Więzień obozu Auschwitz, Buchenwald, Gross-Rosen, Flossenbürg i Da-
chau. W obozach przebywał pod trzema różnymi nazwiskami. Zostawił po sobie nie-
zwykłe świadectwo swoich obozowych przeżyć w postaci ogromnej ilości obrazów i 

rysunków, na których przedstawił w sposób niemal fotografi czny obozową rzeczywistość. 

Przez cały poprzedni rok publikowaliśmy na tej stronie archiwalne zdjęcia 
z historii Muzeum, a pretekstem do tego była obchodzona 2 lipca 65. rocznica 
uchwalenia ustawy powołującej do życia Państwowe Muzeum na terenie byłe-

go niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Bir-
kenau. Rok jubileuszowy się skończył, jednak wydaje nam się, że nasze fotografi cz-
ne archiwum jest na tyle interesujące, że cykl wart jest kontynuacji. 

Rozpoczynamy cykl artykułów o najsłynniejszych oświęcimianach. Jednym z najbardziej znanych mieszkań-
ców miasta Oświęcimia był Łukasz Górnicki, pisarz polskiego renesansu, tłumacz, poeta.

Artysta malarz. Urodził się 3 lutego 
1915 r. w Birczy w województwie rze-
szowskim. W latach 1934-39 studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. 29 kwietnia 1940 r. został areszto-
wany na Słowacji podczas próby prze-
dostania się na Węgry i przekazany 
gestapo w Muszynie, a następnie osa-
dzony kolejno w więzieniu w Nowym 
Sączu i Tarnowie. 14 czerwca 1940 r. 
przewieziony w pierwszym transporcie 
do obozu Auschwitz pod nazwiskiem 
Jan Baraś, oznaczony numerem obozo-
wym 564. Początkowo pracował przy 
budowie obozu, a później w koman-
dzie Bauleitung opracowywał plany 
i mapy terenu obozowego. 28 lipca 
1941 r. został osadzony w bunkrze blo-
ku nr 11 za nielegalne kontakty z cy-
wilami (przemyt żywności i lekarstw 
do obozu), po czym został skierowany 
do karnej kompanii. Po odbyciu kary 
znalazł zatrudnienie w Arbeitseinsatz 
– biurze zatrudnienia więźniów. Był 
członkiem obozowego ruchu oporu 
i według słów Witolda Pileckiego od-
dawał mu wielkie zasługi. 29 grudnia 
1942 r. zbiegł z obozu wraz trzema inny-

mi więźniami, Otto Küsselem, Mieczy-
sławem Januszewskim i Bolesławem 
Kuczbarą. Więźniowie wyjechali z obo-
zu zaprzęgiem konnym (eskortowanym 
przez Kuczbarę przebranego w mun-
dur SS), zabierając z sobą część doku-
mentów z Arbeitseinsatz. Uciekinierzy 
znaleźli schronienie w domu rodziny 
Haratów w Libiążu, niedaleko miasta 
Oświęcimia. Po uzyskaniu dokumen-
tów na nazwisko Józef Nosek, Komski 
próbował przedostać się do Warszawy 
i został ponownie aresztowany na 
dworcu kolejowym w Krakowie pod-
czas łapanki ulicznej. Po siedmiomie-
sięcznym pobycie w więzieniu na Mon-
telupich, 1 października 1943 r. został 
ponownie przewieziony do KL Ausch-
witz jako Józef Nosek i nierozpoznany 
przez SS, otrzymał nowy numer obo-
zowy – 152 884. 23 października 1943 r. 
przeniesiono go do obozu Buchenwald, 
a stamtąd do więzienia w Krakowie. 
W połowie 1944 r. już pod prawdziwym 
nazwiskiem został wywieziony do 
KL Gross-Rosen. Pod koniec kwietnia 
1945 r. z transportem ewakuacyjnym 
dotarł do obozu Dachau, gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia. Jesienią 1945 r. 
zamieszkał w Garmisch-Partenkirchen, 
w Bawarii. 
Po wojnie Jan Komski w znaczący spo-
sób przyczynił się do upamiętniania 
ofi ar obozu Auschwitz i szerzenia wie-
dzy o tym obozie. Niemal całą swoją 
twórczość poświecił temu tematowi, 
tworząc całe cykle rysunków i obrazów, 
czasem ogromnych rozmiarów, przed-
stawiających los więźniów obozów 
koncentracyjnych. Już w 1945 r. powstał 
cykl rysunków piórkiem „Za drutami”, 
który został wydany w formie albumu 
w Monachium w 1946 r. Jest to jeden 
z najbardziej ekspresyjnych i znaczą-
cych powojennych cyklów rysunko-
wych dokumentujących obozową rze-
czywistość (patrz ilustracja). W 1949 r. 
wyemigrował z żoną i córką do USA, 
gdzie mieszkał do swojej śmierci 20 
lipca 2002 r. Współpracował z dzienni-
kiem „Washington Post” jako ilustrator 
w dziale reklamy. Niemal do końca 
swoich dni tworzył, podejmując tema-
tykę obozową. Jeszcze w latach 1990-97 
powstał duży cykl prac na ten temat. 
W 2008 r. do Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau trafi ło 37 obrazów 
i 69 rysunków z wyżej wymienionego 
cyklu, jako przekaz Amerykańskiego 
Instytutu Kultury Polskiej w Pinellas 
Park na Florydzie. Obecnie w zbiorach 
Muzeum Auschwitz znajdują się 192 
prace tego artysty. 
W grudniu 2012 r. dzięki otwartości 
i wielkiej świadomości znaczenia tych 
dzieł dla zachowania pamięci i edu-
kowania przyszłych pokoleń, żona 
artysty, pani Zdzisława Komski, prze-
kazała Muzeum prawa autorskie do 
wszystkich prac męża, zgromadzonych 
w zbiorach Muzeum Auschwitz. Dzięki 
temu prace te będą mogły być szeroko 
wykorzystywane w działalności doku-
mentacyjnej, edukacyjnej i naukowej 
Muzeum.  

Agnieszka Sieradzka, 
Dział Zbiorów PMA-B

Urodził się w 1527 r. w Oświęcimiu w 
niezamożnej rodzinie mieszczańskiej: 
Marcina Góry i Anny Gąsiorkówny. 
Jego wuj – Stanisław Gąsiorek, kle-
ryk kaplicy królewskiej na Wawelu, 
dworzanin królewski i poeta – oto-
czył go opieką. W 1538 r. sprowadził 
swego siostrzeńca do Krakowa, by 
osobiście pokierować jego edukacją, 
a następnie karierą dworską. Młody 
Górnicki był sekretarzem biskupa 
krakowskiego Samuela Maciejow-
skiego, a po jego śmierci w 1550 r. 
przez dwa lata rezydował u biskupa 
Andrzeja Zebrzydowskiego. W la-
tach 1554-1556 przebywał na dworze 
królewskim, gdzie pełnił obowiązki 
pisarza kancelarii koronnej. Lata 1557-

-1559 to czas studiów prawniczych w 
Padwie, po ukończeniu których Gór-
nicki powrócił do Rzeczpospolitej, 
by pełnić obowiązki sekretarza tajnej 
kancelarii królewskiej, a następnie 
bibliotekarza Zygmunta Augusta. 
W 1561 r. został nobilitowany – odtąd 
pieczętował się herbem Ogończyk. 
Między 1574 a 1579 Górnicki ożenił 
się z córką koniuszego przemyskiego 
i starosty medyckiego, Barbarą Bro-
niewską, z którą miał ośmioro dzieci.
Autor „Dworzanina polskiego” 
(1566), będącego adaptacją dzieła 
„Il Cortegiano” Baltazara Castiglio-
nego. „Dworzanin polski”, składający 
się z czterech ksiąg, ze 100 anegdot 
zapisanych we włoskim oryginale, 

w wersji polskiej zawierał jedynie 40. 
Wersy dotyczące m.in. fi lozofi i i litera-
tury zostały zastąpione opisami języ-
ka polskiego. 
Górnicki jest również autorem m.in. 
przekładów z Seneki, „Rozmowy 
Polaka z Włochem o wolnościach 
i prawach polskich”, „Drogi do zu-
pełnej wolności” czy „Dziejów w Ko-
ronie Polskiej [...] od roku 1538 aż do 
roku 1572” (powstałych między 1595 
a 1603). 
Przyjaciel m.in. Jana Kochanowskiego 
czy Andrzeja Patrycego Nideckiego, 
również rodowitego oświęcimianina, 
zmarł w Lipnikach pod Tykocinem 22 
lipca 1603 r. Pochowany został w Ty-
kocinie. 

W 1977 r., w 450. rocznicę urodzin 
Łukasz Górnickiego, ma  Rynku 
Głównym w Oświęcimiu została od-
słonięta tablica pamiątkowa: PILS 
MANIBUS LUCAE GORNICII / ŁU-
KASZ GÓRNICKI /1527-1603 / TWÓR-
CA „DWORZANINA POLSKIEGO” 
/ SEKRETARZ I BIBLIOTEKARZ / 
ZYGMUNTA AUGUSTA / CHLUBA 
RODZINNEGO MIASTA OŚWIĘCI-
MIA / W 450. ROCZNICĘ URODZIN 
WDZIĘCZNI POTOMNI. Łukasz Gór-
nicki jest patronem m.in. Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu i 
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświę-
cimiu.  

Agnieszka Juskowiak-Sawicka
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ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

ZNANI OŚWIĘCIMIANIE

Jan Komski, Ostatnia przysługa, papier, 
piórko, tusz, 14,5 x 19,5 cm, Niemcy 1945.
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Dlatego też przez najbliższe miesiące 
nadal będziemy wybierać dla Państwa 
zdjęcia z bardziej lub mniej znanych 
wydarzeń, czy też miejsc związanych 
z historią Miejsca Pamięci. Powoła-
ne w 1947 r. Muzeum objęło ochroną 
tereny byłych obozów Auschwitz I 

i Auschwitz II-Birkenau. Miejsca, w 
których powstały w czasie wojny licz-
ne podobozy były później w różny 
sposób upamiętniane, jednakże same 
miejsca powoli powracały do normal-
nego życia. Z czasem współczesność i 
historia zaczęły współistnieć. Tak jest 

i w tym przypadku. Na tej fotografi i 
z 1968 r. widać dwie ceglane kolum-
ny. Są to pozostałości po wewnętrznej 
bramie byłego obozu Auschwitz III-
-Monowitz, która prowadziła z terenu 
obozowego na teren gospodarczy.  

Paweł Sawicki
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Pozostałości po wewnętrznej bramie obozu 
Auschwitz III-Monowitz
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