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W 70. rocznicę założenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osiem osób zostało po-
śmiertnie uhonorowanych medalami Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Jedną z nich była Stanisława Olewnik, 
pochodząca z Krzemienia koło Makowa Mazowieckiego, 
która za pomoc Żydom została osadzona przez Niemców 
w obozie Auschwitz. O tej i innych historiach pomocy 
przeczytają Państwo w ostatnim w tym roku numerze Mie-
sięcznika „Oś”. 
Państwa uwadze polecamy także tekst dotyczący przed-
miotów, które do muzealnych zbiorów przekazała była 
więźniarka Auschwitz Zofi a Banaszczyk. To m.in. niezwy-
kle cenna kolekcja oryginalnych obozowych listów. 
W numerze znaleźć można również artykuły o specjalnym 
francuskim „Pociągu Pamięci”, o multimedialnej instalacji 
„Projekt Pamięć”, stworzonej przez parę artystek z No-
wego Jorku – Roz Jacobs i Laurie Weisman, którą oglądać 
można w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, a także o 

kolejnym Krakowski Salonie Poezji w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży, na którym wiersze Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego czytały Iza Wrońska i Agnieszka 
Wróblewska. 
Na koniec gratulacje dla naszych kolegów. Złote i srebrne 
Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymało 
13 pracowników Muzeum Auschwitz. Uroczystego wrę-
czenia dokonał profesor Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Odznaczeni zostali 
głównie konserwatorzy i osoby odpowiedzialne za stan 
techniczny zachowania budynków i obszaru, ochronę oraz 
reformę systemu przechowywania zbiorów. Gratulujemy!
Życzymy Państwu pięknych Świąt Bożego Narodzenia 
i wszystkiego najlepszego na nadchodzący, 2012 rok. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org
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Boże Narodzenie ma swoją religijno-
-obyczajową konwencję, tradycyjny i 
prawie niezmienny sposób przygoto-
wania, organizowania i przeżywania 
świątecznych dni. Choć choinka już 
nie jest taka, jak kiedyś – sztuczna i bez 
żywych płomyków świec; choć Miko-
łaj już nie ten, co dawniej: dostojny bi-
skup w liturgicznych szatach, ale mar-
ketingowy krasnal i wesołek, na ogół 
wszystko jest takie, jak bywało ongiś, 
to znaczy – zawsze! Tylko przetrans-
formowana pogoda nie zawsze – lecz 
bardzo rzadko – trzyma się mroźno-zi-

mowo-śnieżnej konwencji i ustalonych 
przez dawne – sztywne – zasady kolej-
ności i porządku pór roku!
Ale zanadto nie narzekajmy i nie miej-
my „za złe”, bo na ogół wszystko ma 
się dobrze: opłatek jest wciąż tak samo 
biały i pełen emocji, a kolędy, nawet 
nie wykonywane „na żywo” wciąż ro-
dzą wzruszenie! Poniżej zdjęcie pocz-
tówki bożonarodzeniowej z lat 20. mi-
nionego wieku, wydanej przez fi rmę 
„Edition Stella” w Bochni. 

 
Andrzej Winogrodzki

P.S. Datowanie pocztówek na pod-
stawie zamieszczonego na nich ko-
respondencyjnego stempla poczto-
wego. Reprodukowana pocztówka 
wysłana została 22 grudnia 1927 r. z 
Krakowa do Strykowa k. Łodzi, zna-
nego dziś w kraju „autostradowego” 
miasteczka. Treść pocztówki m.in.: 
„Serdeczne życzenia Wesołych Świąt 
śle niedobrej – bo nie pisze – Wisi-
-Adam!”. Wisia i Adam to..., ale o tym 
może kiedyś!
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Fotografi a pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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Państwowe Muzeum Auschwitz  -Birkenau

Leokadia i Antoni Jastrząb z Zawiercia, który pomogli 
swojej żydowskiej sąsiadce, Priwie Grinkraut. Przez kil-
ka tygodni ukrywali ją, potem załatwili jej fałszywe do-
kumenty i pracę u niemieckiego gospodarza w Sudetach, 
gdzie przetrwała okupację.

Helena Godlewska z Warszawy, która latem 1942 r. za-
opiekowała się kilkuletnią żydowską dziewczynką - Ma-
szą Bornstein. Dziecko, nazywane Misią, stało się pełno-
prawnym członkiem rodziny, zdobyto dla niej świadec-
two chrztu. W 1943 r. za działalność w AK aresztowano 
i zamordowano w Auschwitz męża Heleny Godlewskiej, 
Leona. Odtąd kobieta musiała sama zajmować się trójką 
swoich dzieci i Misią. Pomimo bardzo trudnej sytuacji 
materialnej przetrwali do końca okupacji.

Maria i Michał Golba, którzy w swoim gospodarstwie 
we wsi Zdzieci koło Połańca (świętokrzyskie) ukrywali 
troje Żydów - Hannę Kurz oraz Tonię Szulkind i jej syna 
Natana. Choć sami z trudem utrzymywali siebie i swoich 
dwóch synów, nie odmówili pomocy zupełnie dla nich 
obcym ludziom. Przez ponad rok dbali o ich potrzeby nie 
żądając żadnej zapłaty. Wszystkim udało się dotrwać do 
końca wojny.

Aniela Woroniecka z domu Czartoryską, która pomagała 
całej grupie prześladowanych Żydów. Dzieliła się z nimi 
żywnością i odzieżą, dostarczała lekarstw, a także - wbrew 
woli swojej rodziny - dawała im schronienie w swoim 
domu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Życie za-
wdzięcza jej m.in. lekarz Edward Reicher, który w swoich 
pamiętnikach napisał o Anieli Woronieckiej: „Była najlep-
szym człowiekiem, jakiego spotkałem w życiu”.

Edwarda Reichera ratowała też ostatnia z odznaczonych 
osób - Róża Chmielewska, która zaproponowała pomoc 
samotnie tułającemu się po mieście tuż przed godziną po-
licyjną mężczyźnie o semickich rysach. Ukrywała Reiche-
ra przez dwa miesiące w swoim mieszkaniu na Kruczej, 
dostarczała mu też potem pieniędzy. O bohaterce wiado-
mo tylko, że była prostytutką; gdy przyjmowała klientów, 
Reicher musiał przebywać w specjalnej kryjówce. Powo-
jenne losy Róży Chmielewskiej są nieznane. 

POZOSTAŁE OSOBY 
UHONOROWANE 

PODCZAS UROCZYSTOŚCI:
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Jedną z uhonorowanych 
została Stanisława Olew-
nik, pochodząca z Krzemie-
nia koło Makowa Mazo-
wieckiego, która za pomoc 
Żydom została osadzona 
przez Niemców w obozie 
Auschwitz.

Pomagała ona pięciooso-
bowej rodzinie Mławskich, 
uciekinierom z makowskie-
go getta. Jesienią 1943 r. 
Mławscy zostali schwytani 
przez Niemców podczas 
obławy na ukrywających 
się w lesie Żydów. Jedna z 
żydowskich dziewczynek 
poddana torturom wyzna-
ła, że Stanisława Olewnik 
przez ukrywała ją wcze-
śniej w swoim domu. Do 
Auschwitz z więzienia z 
Pułtusku została przewie-
ziona zarówno ratująca, jak 
i czwórka ratowanych: Ru-
chla Mławska i jej dzieci: 
Hanka, Henia i Abraham. 

Z zachowanych spisów za-
mordowanych więźniów 
sporządzonych przez obo-
zową konspirację wynika, 
że Stanisława Olewnik 
zmarła w obozie Ausch-
witz II-Birkenau 20 kwiet-
nia 1944 r. Nieco wcześniej, 
bo w lutym i marcu zginęły: 
Ruchla Mławska i jej młod-
sza córka Hanka. Losy star-
szej córki Heni i syna Abra-
ma są nieznane, jednak 
najprawdopodobniej także 
i oni zginęli w obozie. 

Wtorkowa ceremonia wrę-
czenia medali miała szcze-
gólny charakter, ponieważ 
zbiegła się z 70. rocznicą 
założenia „Żegoty” – Rady 
Pomocy Żydom przy Dele-
gaturze Rządu na Kraj, któ-
rej zadaniem było udzie-
lanie pomocy prześlado-

wanym Żydom na terenie 
okupowanej Polski. Obecny 
na uroczystości Władysław 
Bartoszewski, który jest 
ostatnim żyjącym człon-
kiem kierownictwa „Żego-
ty”, przypomniał, że była 
ona instytucją wyjątkową 
w okupowanej Europie, 
nigdzie indziej organizacje 
tego typu nie były powią-
zane z rządem.

– Trzeba też przypomnieć, 
że „Żegota” była instytucją 
apolityczną. To było poro-
zumienie ludzi, dla któ-

rych ważniejsze od różnic 
poglądów było ratowanie 
ludzkiego życia” – mówił 
Bartoszewski dodając, że 
podobne przekroczenie 
podziałów politycznych 
miało miejsce w listopa-
dzie br., kiedy Sejm nie-
mal jednomyślnie, przy 
jednym uchyleniu się od 
głosu, przyjął uchwałę 
upamiętniającą założenie 
„Żegoty”.

Medal Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata to odzna-
czenie przyznawane od 
1963 roku przez specjalną 

komisję izraelskiego Insty-
tutu Pamięci Narodowej 
Yad Vashem. Medalem ho-
norowane są osoby, które 
bezinteresownie, z czysto 
humanitarnych pobudek, 
narażały życie dla ratowa-
nia skazanych na zagładę 
Żydów.

Dotychczas medalem Spra-
wiedliwy wśród Narodów 
Świata uhonorowano po-
nad 23 tys. osób z całego 
świata, w tym ponad 6 tys. 
Polaków, którzy stanowią 
wśród Sprawiedliwych naj-
większą grupę. 

W 70. rocznicę założenia Rady Pomocy Żydom „Żegota”, 4 grudnia, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
osiem osób zostało pośmiertnie uhonorowanych medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przy-
znawanymi za ratowanie Żydów podczas Holokaustu. Wyróżnienia członkom rodzin odznaczonych 

wręczył ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner. 

MEDALE DLA SPRAWIEDLIWYCH 
W ROCZNICĘ POWSTANIA „ŻEGOTY”
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Zofi a Banaszczyk, była więźniarka niemieckich nazistowskich 
obozów koncentracyjnych Auschwitz, Ravensbrück i Helm-
brechts,  ofi arowała Miejscu Pamięci Auschwitz zbiór listów 

obozowych. 

– Jest to na pewno najlepsze 
i najgodniejsze miejsce dla 
takich pamiątek. Ta kore-
spondencja, którą w całości 
postanowiłam przekazać jest 
moim największym skar-
bem. Oczywiście wahałam 
się, ponieważ mam dzieci 
i wnuki, ale tu przyjeżdża 
bardzo wiele młodzieży i 
to z pewnością jest miejsce, 
gdzie te przedmioty zostaną 
uszanowane w sposób, w 
jaki uszanowane być powin-
ny – podkreśliła, przekazując 
cenne dokumenty kierujące-
mu muzealnym Archiwum 
Wojciechowi Płosie.

Do listów była więźniarka 
dołączyła też zakładkę do 
książki, wykonaną własno-
ręcznie w łódzkim więzie-
niu, gdzie trafi ła w wieku 
20 lat. – Jest to zakładka wy-
konana w więzieniu przy 
ul. Gdańskiej w Łodzi za-
raz po aresztowaniu przez 
Niemców i jeszcze przed 
wywiezieniem do Ausch-
witz. Historia jej powsta-
nia jest bardzo ciekawa, bo 
przecież tam nie mieliśmy 
nawet igły. Ale udało się 
ją przemycić w bieliźnie, 
którą raz na jakiś czas się 
wymieniało. Każda nitka 
należała do kogoś innego. 
Frędzle np. są z mojego 
szalika, natomiast po dru-
giej stronie jest podszewka, 
którą koleżanka odcięła ze 
spodu swojego płaszcza. Ja 
to wszystko podszyłam i 
wyhaftowałam. Każda nit-
ka i każdy krzyżyk ma swo-
ją historię, dlatego bardzo 
długo zastanawiałam się, 
czy to przekazać do Mu-
zeum – powiedziała była 

więźniarka, składając cenny 
dla niej przedmiot na ręce 
Elżbiety Cajzer, kierownicz-
ki Działu Zbiorów.

Za pośrednictwem Zofi i Ba-
naszczyk Miejsce Pamięci 
Auschwitz otrzymało rów-
nież w darze pasiak-suknię 
więźniarską, należącą do 
nieżyjącej już współwięź-
niarki, Bronisławy Filip-
czyńskiej-Głębeckiej, oraz 
notes z różnymi wpisami, w 
tym z wierszami deklamo-
wanymi przez więźniarki 
w obozie należący do innej 

byłej więźniarki, Jadwigi 
Piotrowskiej.

W spotkaniu uczestniczyła 
też Małgorzata Kunce, córka 
Ireny Podlasin-Wesołow-
skiej, także byłej więźniarki 
Auschwitz, Ravensbrück i 
Helmbrechts. Ofi arowała 
ona Muzeum przedmioty 
należące do mamy, które 
przez wiele lat przypomi-
nały o losach obozowych jej 
samej oraz siostry Barbary i 
matki Janiny, także więźnia-
rek obozu. Wśród przeka-
zanych przez nią pamiątek 
znalazł się m.in. koc, który 
Irena Podlasin-Wesołowska 
zabrała z obozu wyruszając 
w drogę ewakuacyjną oraz 
drobne przedmioty, wyko-
nane w obozie przez obozo-
we koleżanki: mały kotek z 
masy plastycznej i otwiera-
ne jajko z wiewiórką.

Z kolei Barbara Osińska z 
Łodzi przekazała jedną z 
pamiątek pobozowych na-
leżących do jej mamy, Ka-
mili Cieślak, również byłej 
więźniarki Auschwitz, Ra-
vensbrück i Helmbrechts – 
chusteczkę z białego płótna 
z podpisami współwięźnia-
rek, które złożyły w dniu 

wymarszu z Helmbrechts 
13 kwietnia 1945r.

Przyjaźń pomiędzy współ-
więźniarkami, mająca 
swój początek w więzieniu 
łódzkim, umocniła się w 
czasie obozowej tułaczki i 
przetrwała lata niemieckiej 

okupacji. Przez wiele lat po 
wojnie, w rocznicę wyzwo-
lenia, przyjaciółki z Ausch-
witz spotykały się razem, w 
gronie swoich najbliższych, 
wspominając lata niedoli. 

jarmen/aodi

LISTY OBOZOWE I PASIAK 
W DARZE DLA MIEJSCA PAMIĘCI

AUSCHWITZ 
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1. Magdalena Emilewicz
2. Nel Jastrzębiowska
3. Andrzej Kacorzyk

4. Maria Koczur
5. Mirosław Maciaszczyk

1. Ewelina Bisaga
2. Margrit Bormann

3. Józef Góra
4. Marta Kościelniak

5. Wojciech Pióro
6. Agnieszka Żydzik-Białek

7. Danuta Mańka
8. Magdalena Tabak

ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA 
MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ 

OTRZYMALI:

SREBRNY MEDAL OPIEKUNA 
MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ 

OTRZYMALI:
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Złote i srebrne medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 
otrzymali pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Uroczystego wręczenia dokonał profesor Andrzej 

Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Odznaczeni zostali głównie 
konserwatorzy najdłużej 
związani z Miejscem Pamię-
ci, osoby związane ze sta-
nem technicznym zachowa-
nia budynków i obszaru, z 
ochroną np. przeciwpożaro-
wą oraz z reformą systemu 
przechowywania zbiorów.

Wręczając odznaczenia, An-
drzej Kunert powiedział: – 
Te medale to symboliczny 
wyraz uznania za wasze 
budzące autentyczny po-
dziw starania i troskę o to, 
aby takie pojęcia jak pamięć 
i inne tego typu, nieco cza-
sem szumnie i patetycznie 
brzmiące słowa miały na-
prawdę głęboki i wewnętrz-
nie przeżywany sens.

Dla pochodzącej z Niemiec 
Margrit Bormann już sama 
możliwość pracy w Miejscu 
Pamięci Auschwitz bardzo 
wiele znaczy i jest z tego 
dumna. – Otrzymanie me-
dalu jest dla mnie wielkim 
zaszczytem: kocham Polskę 
i wstydzę się tego, co robili 
tu Niemcy w latach drugiej 
wojny światowej. Opie-
ka nad Miejscem Pamięci 
oznacza dla mnie, że wraz 
z moimi polskimi kolega-
mi biorę udział w pracach 
nad zachowaniem pamięci, 
konkretnie coś robiąc, a nie 
tylko mówiąc, że należy pa-
miętać i pomóc w zachowa-

niu Auschwitz. Dzięki temu 
wiem, że obiekty, które są 
nośnikiem tego miejsca będą 
trwać. Im dłużej tym lepiej, 
gdyż bezpośrednio i fi zycz-
nie opowiadają tę historię 
w sposób niemożliwy do 
przekazania poprzez samo 
słowo drukowane czy obraz 
– podkreśliła Bormann.

Mirosław Maciaszczyk pod-
kreślił, że choć jako konser-
wator stara się zachować 
profesjonalne podejście do 
obiektów nad którymi pra-
cuje, to nie zawsze jest to 
łatwe. – Zdarza się, że my-
ślimy o obiekcie nie jako o 
obiekcie konserwatorskim 
ale o dowodzie zbrodni i 
świadectwie historii. Na 

przykład kiedy konserwu-
jemy dokumenty, które za-
wierają dane o konkretnych 
osobach. Tak samo buty na-
leżały do zamordowanych 
tu osób, w tym dzieci. Taki 
kontakt wywołuje głębokie i 
mocne emocje. Trudno wte-
dy zachować profesjonalny 
dystans.

– Mamy świadomość tego, 
gdzie pracujemy. Czujemy, 
że to, co robimy jest ważne, 
bo wiemy po co to robimy. 
Robimy to dla ludzi, którzy 
przyjdą tu w przyszłości 
i będą chcieli zwiedzić to 
miejsce i poznać jego histo-
rię. Staramy się, aby mieli 
jeszcze do czego przyjść – 
zauważył Maciaszczyk. 

MEDALE OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI 
NARODOWEJ DLA PRACOWNIKÓW 

MUZEUM AUSCHWITZ
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W Miejscu Pamięci Auschwitz odbyły się uroczystości 70. 
rocznicy śmierci archimandryty Grzegorza Peradze, 
świętego męczennika prawosławnego, zamordowanego 

w tym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym 6 grud-
nia 1942 r.

W panichidzie, czyli prawo-
sławnym nabożeństwie ża-
łobnym, wzięli udział m.in. 
przedstawiciele Patriarchatu 
Gruzińskiego Kościoła Pra-
wosławnego oraz prezydent 
Gruzji Micheil Saakaszwili, 
ks. Henryk Paprocki z pra-
wosławnej parafi i pw. św. 
męcz. arch. Grzegorza, autor 
biografi i św. Grzegorza Per-
adze, a także dyrektor Mu-
zeum dr Piotr M.A. Cywiń-
ski. Przed uroczystością pod 
Ścianą Śmierci na dziedzińcu 
bloku 11 zapalono znicze.

– Większość prawosławnych 
chrześcijan, którzy ginęli w 
Auschwitz to jeńcy z Armii 
Czerwonej, część ofi ar po-
chodziła także z terenów 
przedwojennej wschodniej 
Polski i generalnie wschod-
niej części naszego konty-
nentu – powiedział dyrektor 
Muzeum Piotr Cywiński. 
– Nie sposób, wobec wy-
brakowanych archiwów po-
obozowych, sporządzić dziś 
pełen obraz strat ludności 
prawosławnej. Archiman-
dryta Grzegorz poprzez swój 
olbrzymi wkład intelektu-
alny w teologię, w patrysty-
kę, w badania nad historią 
Kościoła, a także poprzez 
jego kanonizację, jest praw-
dopodobnie najbardziej dziś 
znaną, ale dalece nie jedyną 
prawosławną ofi arą obozu 
Auschwitz – dodał.

Ks. Henryk Paprocki wspo-
minał, że Grzegorz Peradze, 
w czasie bardzo ciężkiej cho-

roby w młodym wieku miał 
wizję, którą spisał w formie 
poematu pt. „Hymn cherubi-
nów”. – Pojawia się tam zdu-
miewające zdanie o jego lo-
sie: „Losem moim jest spale-
nie”, i że ma on być mostem 
dla swoich rodaków, których 
połączy z Bogiem. Ta wizja 
faktycznie się spełniła. Kaci 
z pierwszych wieków przy-
najmniej zostawiali zwłoki, 
natomiast kaci z XX w. byli 
bardziej perfekcyjni. Nie 
pozostało nic, nie ma jego 
zwłok, podobnie jak i milio-
nów innych ofi ar. Myślę, że, 
paradoksalnie, w chrześci-
jaństwie to jest zwycięstwo a 
nie klęska – powiedział.

Jego zdaniem należy doło-
żyć wszelkich starań żeby 
Miejsce Pamięci Auschwitz 
istniało: – Nie tylko jako pa-
miątka, jako jeden wielki 
cmentarz, ale także jako miej-
sce, które powinno być prze-
strogą. Ludzie już właściwie 
zapominają czym była oku-
pacja i obozy koncentracyjne. 
Minęło już tyle lat, że młode 
pokolenie traci zupełnie pa-
mięć historyczną. To miejsce 
jest znakiem ostrzegawczym, 
że jest pewna granica, której 
nie wolno przekroczyć. Jeże-
li człowiek to zrobi, staje się 
zwierzęciem.

O potrzebie zachowania 
Miejsca Pamięci mówił też 
prezydent Saakaszwili: – Lu-
dzie mają tendencję do zapo-
minania, zwłaszcza o złych 
wydarzeniach z przeszłości, 

nie mówiąc o tym, że są i 
tacy, którzy wręcz zaprze-
czają, że to wszystko miało 
miejsce. Dlatego też tak istot-
ne jest to, byśmy o historii nie 
zapominali.

Prezydent Saakaszwili za-
uważył też, że ojciec Pera-
dze, gruziński duchowny, 
a zarazem przedstawiciel 
polskiej inteligencji trafi ł do 
Auschwitz oskarżony m.in. 
o pomoc Żydom, a jego obo-
zowa historia podobna jest 
do losów ojca Maksymiliana 
Kolbe. – Polacy, Gruzini i Ży-
dzi powinni zachowywać te 
nazwiska w pamięci, po to, 
by wydarzenia takie nie po-
wtórzyły się w przyszłości – 
podkreślił.

Po uroczystości goście zwie-
dzili tereny byłych obozów 
Auschwitz I oraz Ausch-
witz II-Birkenau. 

urodził się 13 września 1899 r. w Bakurciche, w prowincji 
Kaheti w Gruzji, w rodzinie duchownego prawosławne-
go. Po studiach teologicznych w Gruzji i Rosji kształcił się 
też na wydziale fi lologicznym uniwersytetu w Tbilisi. W 
1921 władze Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego wy-
słały go na studia teologiczne do Berlina, gdzie uzyskał 
tytuł magistra teologii, a w 1926 r. w Bonn obronił dokto-
rat z fi lozofi i.

W 1931 r. w Paryżu Grzegorz Peradze złożył śluby zakon-
ne i przyjął święcenia kapłańskie. Marzył o tym, żeby być 
wykładowcą w szkole teologicznej. Pragnienie urzeczy-
wistniło się w 1933 r., gdy metropolita Dionizy zaprosił 
go do Warszawy, proponując mu stanowisko zastępcy 
profesora patrologii i zastępcy kierownika seminarium 
patrystycznego w Studium Teologii Prawosławnej Uni-
wersytetu Warszawskiego. W styczniu 1934 r. w greckiej 
katedrze św. Sofi i w Londynie o. Grzegorz otrzymał god-
ność archimandryty.

Odbył wiele podróży naukowych, m.in. do Ziemi Świętej, 
Syrii, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Austrii, Włoch. Także po 
wybuchu wojny prowadził badania naukowe. W sumie 
pozostawił po sobie ponad 70 proc, głównie z dziedziny 
patrologii.
 
5 maja 1942 r. został aresztowany z nieznanych przyczyn 
przez gestapo i zesłany do obozu Auschwitz, gdzie zginął 
6 grudnia 1942 r. Informacja o jego śmierci pojawiła się 
w materiałach Biura Informacji Komendy Głównej AK. 

GRZEGORZ PERADZE
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UROCZYSTOŚCI 70. ROCZNICY ŚMIERCI 
ŚW. GRZEGORZA PERADZE 

Z UDZIAŁEM PREZYDENTA GRUZJI
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Seminarium zostało przy-
gotowane we współpracy z 
Pracownią Historii Mińsk, 
która powstała w 2003 r. i 
ma na celu gromadzenie i 
upowszechnianie dokumen-
tacji, dotyczącej jednego z 
największych gett na tere-
nie okupowanego Związku 
Radzieckiego oraz znajdu-
jącego się w pobliżu obozu 
zagłady Trostenez, gdzie 
ginęli Żydzi z Mińska i oko-
lic, Europy Środkowej i Nie-
miec. W obozie Trostenez 
mordowani byli również so-
wieccy jeńcy wojenni, człon-
kowie ruchu oporu i nie-ży-
dowska ludność cywilna. 
Inicjatorzy seminarium: dr 
Kusma Kozak (Pracownia 
Historii Mińsk) i Elżbieta 
Pasternak (MDSM) pragnęli 
poprzez ten projekt naświe-
tlić powszechnie mało zna-
ne fakty dotyczące polityki 

okupacyjnej i Zagłady na 
Białorusi. Podczas semina-
rium bardzo ważna była 
obecność świadka historii, 
pani Aleksandry Siwakowej 
Borisowej, która na podsta-

wie własnych doświadczeń i 
przeżyć przywracała pamięć 
o tamtych wydarzeniach. 

Seminarium rozpoczęliśmy 
warsztatami w grupach mię-

dzynarodowych – wspólnie 
zastanawialiśmy się nad ob-
razem II wojny światowej i 
Holokaustu w prywatnej i 
zbiorowej kulturze pamięci 
w Polsce, Niemczech i na 
Białorusi, zwracając uwagę 
na podobieństwa i różnice. 
Kolejno grupy, pod opieką 
przewodników Muzeum, 
zwiedziły tereny byłego 
obozu koncentracyjnego i 
zagłady Auschwitz. Semi-
narzyści z Polski i Białoru-
si mieli niezwykłą okazję 
towarzyszenia pani Alek-
sandrze Borisowej podczas 
wizyty na terenie Birkenau. 
Doświadczenie to było poru-
szające, ze względu na samą 
obecność świadka historii, 
jak i jej opanowanie w obli-
czu konfrontacji z miejscem 
tragicznych doświadczeń z 
dzieciństwa. Aleksandra Bo-
risowa została deportowana 
15 kwietnia 1944 r. wraz z 
matką z obozu na Majdan-
ku do Auschwitz, otrzymała 
numer więźniarski 77409.

Seminarzyści zapoznali się 
ponadto ze zbiorami Ar-
chiwum Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau. 
Było to istotne zwłaszcza z 
perspektywy studentów ar-
chiwistyki z Mińska. Wśród 
szczątkowo zachowanych 
dokumentów poszukiwali 
oni informacji, dotyczących 
osób deportowanych z te-
renów Białorusi. Wizyta ta 
może stać się asumptem do 
dalszych badań nad losem 
białoruskich więźniów na-
zistowskich obozów kon-
centracyjnych i zagłady. Co 
istotne, na Białorusi żyje do 
dziś około dwustu byłych 
więźniów Auschwitz.

Ważnym uzupełnieniem 
programu była wizyta w 
Centrum Żydowskim, które 
mieści muzeum żydowskie 
oraz synagogę Chewra Lom-
dei Misznajot. Uczestnicy 
seminarium mieli okazję za-
poznać się z przedwojenną 
historią społeczności żydow-

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

W dniach od 10 do 16 listopada, w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, odbyła się dru-
ga edycja polsko-niemiecko-białoruskiego seminarium, w 

którym wzięło udział 25 studentów i studentek z uniwersytetów w 
Mińsku, Rostoku, Erfurcie, Rzeszowie i Krakowie. 

PERSPEKTYWY PAMIĘCI: 
POLSKA, NIEMIECKA I BIAŁORUSKA 
– DYSKURSY SPOŁECZNE WOKÓŁ 

II WOJNY ŚWIATOWEJ I HOLOKAUSTU

SEMINARIUM DLA STUDENTÓW I MULTIPLIKATORÓW
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Warsztaty wprowadzające: pamięć prywatna i zbiorowa w Polsce, Niemczech i na Białorusi

Oprowadzanie po terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

Podsumowanie wizyty w Birkenau

Spotkanie ze świadkiem historii, panią Aleksandrą Borysową, 
byłą więźniarką KL Majdanek i KL Auschwitz Sesja podsumowująca seminarium
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

15 listopada 2012 r. w Monachium w dawnym pałacu kró-
lów Bawarii – Maximilianeum, obecnie siedzibie Landta-
gu, otwarta została wystawa „Inna strona świata. Twa-

rzą w twarz. Spotkania”. W uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele bawarskich  instytucji i placówek edukacyjnych, byli 
więźniowie obozów zagłady, młodzież oraz wielu mieszkańców 
Monachium. 

INNA STRONA ŚWIATA 
W LANDTAGU BAWARII

Wystawę otworzyła pre-
zydent Landtagu, Barbara 
Stamm. Prezydent pod-
kreśliła, jak ważną rolę w 
budowaniu współczesnej 
cywilizacji, opartej na posza-
nowaniu praw człowieka, 
odgrywa pamięć o tragicz-
nej przeszłości. O znaczeniu 
edukacji i instytucji takich, 
jak Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży  mówił 
dr Ludwig Spaenle, minister 
ds. edukacji i kultury, odwo-

łując się m.in. także do wła-
snych doświadczeń z poby-
tów w miejscach pamięci.
  
W tematykę wystawy 
wprowadzili gości dyrektor 
MDSM Leszek Szuster oraz 
dr Katarina Bader, uczest-
niczka projektów Domu 
Spotkań, autorka książki 
„Testament Jurka”, opisują-
cej dzieje jej przyjaźni z Je-
rzym Hronowskim, byłym 
więźniem I transportu. 

„Inna strona świata” bę-
dzie prezentowana w Ma-
ximilianeum do 15 stycznia 
2013 r. Jest to siedemnasta 
już prezentacja wystawy 
przygotowanej z okazji ju-
bileuszu 20-lecia MDSM, 
nawiązującej do idei spo-
tkania byłych więźniów KL 
Auschwitz i młodych ludzi 
w szczególnym miejscu, ja-
kim jest Oświęcim. 
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skiej w Oświęcimiu, obejrzeć 
zbiór judaiców zgromadzo-
ny w muzeum, a także za-
poznać się z podstawowymi 
zasadami judaizmu i funk-
cjonowania synagogi. Gleb, 
ukraiński wolontariusz 
Centrum, oprowadził gru-
pę po Oświęcimiu oraz zre-
konstruowanym po wojnie 
cmentarzu.

Grupa białoruska specjalnie 
na potrzeby seminarium 
przygotowała prezentację 
„Polityka okupacyjna na 
Białorusi i los białoruskich 
Żydów”, która wzbudziła 
duże zainteresowanie po-
zostałych seminarzystów 
ze względu na pomijanie 
obecności tej grupy ofi ar w 
polskim i niemieckim dys-

kursie pamięci. Łączyło się 
to z promocją książki „Obóz 
śmierci Auschwitz: Świa-
dectwa Ocalałych z Biało-
rusi”. Najnowsza, trzecia 
edycja, wydana przez Pra-
cownię Historii w Mińsku 
w 2012 r., jest zbiorem 135 
świadectw byłych więź-
niów KL Auschwitz. Książ-
ka ukazała się dotychczas 
w języku rosyjskim, ale pla-
nowany jest jej przekład na 
język niemiecki.

Najważniejszym punktem 
w programie seminarium 
było spotkanie z panią Alek-
sandrą Borisową, urodzoną 
w 1937 r. na Białorusi, w 
okolicach Witebska. Wraz z 
rodziną została deportowa-
na w 1943 r. do KL Lublin, 
w ramach akcji represji, 
skierowanej przeciwko lud-
ności cywilnej za działal-
ność partyzancką. Pobyt w 
obozie na Majdanku udało 
jej się przeżyć dzięki stara-
niom matki oraz polskiej 
lekarki, która otoczyła ją 
opieką. 15 kwietnia 1944 r. 
została przetransportowa-
na wraz z matką do obozu 
Auschwitz II-Birkenau. Oj-
ciec został zamordowany na 

Majdanku. Po rozdzieleniu 
z matką została osadzona w 
baraku dziecięcym. Stała się 
także ofi arą eksperymentów 
pseudomedycznych, prze-
prowadzanych w obozie 
przez lekarzy SS. Aleksan-
dra Borisowa doczekała 
wyzwolenia przez Armię 
Radziecką. Po oswobodze-
niu mieszkała w Krakowie, 
skąd wraz z matką powró-
ciła do Witebska. Wojnę 
przeżył również jej brat, z 
którym obie spotkały się już 
w rodzinnym mieście.

W trakcie spotkania pa-
dło wiele pytań ze strony 
studentów i studentek. 
Większość z nich dotyczyła 
doświadczeń obozowych, 
losów poszczególnych 
członków rodziny i życia 
powojennego na Białorusi. 
Aleksandra Borisowa jest 
obecnie aktywną działacz-
ką i prezeską stowarzysze-
nia skupiającego ocalałych 
więźniów nazistowskich 
obozów koncentracyjnych 
na Białorusi.

Podczas wspólnych paneli 
dyskusyjnych seminarzy-
ści stawiali pytania, doty-

czące różnych sposobów 
konstruowania narracji na 
temat historii II wojny świa-
towej i Holocaustu, edu-
kacji w miejscach pamięci i 
przyszłych perspektyw jej 
rozwoju. Uczestnicy dys-
kutowali także nad indy-
widualną kulturą pamięci, 
odnosząc się do osobistych 
doświadczeń.

Seminarium zakończył 
wspólny wyjazd do Krako-
wa, podczas którego grupa 
z Niemiec odwiedziła Mu-
zeum w dawnej Fabryce 
Emalia Oskara Schindlera. 
W tym czasie grupa polsko-
-białoruska zwiedzała Stare 
Miasto oraz dawną dzielni-
cę żydowską Kazimierz.

W 2013 r. planowana jest 
kolejna edycja projektu w 
MDSM, a dla absolwentów 
tegorocznego seminarium 
wspólne spotkanie w Miń-
sku. 

Aleksandra Kalisz, 
Ewelina Malik, Magdalena Kopeć 

(uczestniczki seminarium, 
Centrum Badań Holokaustu, 

Instytut Europeistyki UJ Kraków)
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Niewiele jest postaci tak 
silnie kojarzonych z kultu-
ralnym pejzażem Oświęci-
mia jak właśnie Iza Wroń-
ska. Mimo że od połowy lat 
osiemdziesiątych już w na-
szym mieście nie mieszka, bo 
wyprowadziła się na stałe do 
podkrakowskiej Rząski i po-
święciła rodzinie, każdy, kto 
wspomina lata 60. i 70. ub. 
wieku, lata świetności ZDK-
-u – jej nazwisko wymienia 
na pierwszym miejscu, obok 
równie legendarnego dyrek-
tora tej placówki, a prywat-
nie brata Izy Wrońskiej – Je-
rzego Wróblewskiego. Oboje 
pojawili się w Oświęcimiu w 
1965 r. Pani Iza – jak ją po-
wszechne wtedy nazywano 
(młodzież zwała ją po prostu 
Ciocią Izią) – pojawiła się w 
naszym mieście już z opinią 
osoby nader niepokornej. 
Mało kto wiedział wtedy, 
że już jako szesnastolatka 
zapracowała sobie za spra-
wą… czerwonych skarpetek 
na opinię wroga „ludowego 
państwa”, spędzając kilka 
tygodni w ubeckim więzie-
niu w Jaworzu. Ten epizod 
z pewnością skomplikował 
jej życie (matura, studia), ale 
i zahartował. Oświęcimianie 
pamiętają jej niezłomność i 
godność, gdy po stanie wo-
jennym karnie przeniesio-
no ją do pracy biurowej w 

Zakładach Chemicznych, 
kładąc tym samym kres jej 
bezprecedensowym przed-
sięwzięciom w Domu Kultu-
ry i ograniczając jej kontak-
ty z uwielbiającą ją wprost 
młodzieżą. To ona rozpalała 
do białości pasje i szlifowała 
talenty kolejnych pokoleń 
wywodzących się stąd akto-
rów – Janusza Koprowskie-
go, Agaty Palczewskiej, Ewy 
Kaim, Agnieszki Wróblew-
skiej, Grzegorza Łukaw-
skiego, Marzeny Rogalskiej, 
nie mówiąc o tych, którzy 
wybrali też inne życiowe 
drogi. Choć obecnie zajęta 
sprawami dzieci, wnuków i 
prawnuków, nie zaprzestała 
swej działalności i w Rząsce, 
dobrze wszyscy ją od tej stro-
ny znają. Mało jest już dziś 
takich osób, które jak ona 
czują piękno i siłę polszczy-
zny, piękno poezji. To dlate-
go tak bardzo zależało nam 
na tym, by wystąpiła w na-
szym Salonie. W końcu my 
też czujemy się jej uczniami.

 Agnieszka Wróblewska – 
jeden ze szlifowanych przez 
panią Izę diamentów – go-
ścił na salonowej scenie już 
co najmniej dwa razy. Po 
raz pierwszy ponad sześć 
lat temu. Absolwentka Kra-
kowskiej PWST, choć już w 
czasach studenckich zdoby-

wała aktorskie laury (m.in. 
nagroda za rolę Małgorzaty 
w „Czwartej ścianie” Jewre-
inowa na Festiwalu Szkół Te-
atralnych w Łodzi), zdecydo-
wała się podjąć stałą współ-
pracę z telewizją (TVN) i tak 
jest po dziś dzień. Trochę 
szkoda, że nie możemy jej ta-
lentu i subtelnej dziewczęcej 
urody podziwiać w teatrze 
i fi lmie... Kto ją pamięta z 
katowickich spektakli w Te-
atrze Śląskim (m.in. tytułowa 
Antygona w sztuce J. Ano-
uhila, Ania w „Wiśniowym 
sadzie” Czechowa, Liza w 
„Braciach Karamazow” wg 
Dostojewskiego, a zwłaszcza 
tytułowa Panna Julia Strind-
berga w Teatrze „Bez Sce-
ny”), ten nie ma wątpliwości, 
że i to jest właściwe dla niej 
miejsce. Na szczęście daje się 
od czasu do czasu namówić 
na „romans z poezją”.

Marek Ryska – pianista, ab-
solwent Wychowania Mu-
zycznego w Kielcach. W 
latach studenckich grał w ze-
społach jazzu tradycyjnego, 
między innymi w zespole 
Włodzimierza Kiniorskiego. 
Doskonalił swój warsztat na 
kontraktach zagranicznych. 
Po powrocie do kraju w 
1997 r. ściśle współpracował 
m.in. z Oświęcimskim Cen-
trum Kultury i Międzyna-

rodowym Domem Spotkań 
Młodzieży. Wraz z Markiem 
Michoniem „oprawili” mu-
zycznie „Fioletową Krowę” – 
angielską i amerykańską po-
ezję niepoważną w ramach 
Krakowskiego Salonu Poezji 
w MDSM w 2006 r.

Kolejne salonowe spotkanie, 
które odbyło się 18 listopa-
da, poświęcone zostało... 
zwierzętom. Wiersze m.in. 
T.S. Eliota, L.J. Kerna, I. Kra-
sickiego i Ch. Smarta czytali 
Aldona Grochal i Zbigniew 
Ruciński – aktorzy Narodo-
wego Starego Teatru im. H. 
Modrzejewskiego w Krako-
wie. Oprawę muzyczną za-
pewnił Jacek Hołubowski.

Aldona Grochal – debiuto-
wała w Teatrze im. J. Słowac-
kiego jako Mela w „Moral-
ności Pani Dulskiej” w reż. 
J. Krasowskiego. Od 1987 
r. stale oglądać ją można 
na deskach Teatru Starego. 
Ma na swoim koncie m.in. 
rolę Anuszki w inscenizacji 
„Mistrza i Małgorzaty” Buł-
hakowa w reż. K. Lupy, Lei 
w „Dybuku” S. Anskiego, 

POETYCKA JESIEŃ W DOMU SPOTKAŃ

Jesienią Dom Spotkań zaprosił na kolejne odsłony Krakowskie-
go Salonu Poezji. 21 października wiersze Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego czytały Iza Wrońska i Agnieszka Wróblewska, 

którym muzycznie towarzyszył Marek Ryska.
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Racheli w „Weselu” Wy-
spiańskiego w reż. A. Wajdy 
oraz Hrabiny de Profundis w 
„Chłopcach” S. Grochowiaka 
w reż. A. Nalepy.

Zbigniew Ruciński – aktor 
związany z Teatrem im. J. 
Słowackiego oraz od 1987 r. z 
Teatrem Starym. Jest jednym 
z najwierniejszych aktorów 
K. Lupy i to w jego insceni-
zacjach zagrał największe 
swe role, m. in. Dymitra w 
„Braciach Karamazow” wg 
Dostojewskiego.

Jacek Hołubowski – artysta 
związany z Teatrem im. J. 
Słowackiego w Krakowie 
oraz Teatrem Witkacego w 
Zakopanem. Grywa w licz-
nych ansamblach oraz towa-
rzyszy znanym wokalistom, 
koncertując po całym niemal 
świecie.

Zwierzęta w naszej kulturze? 
Postawmy problem inaczej: 
spróbujmy odrzucić te wy-
twory twórczej aktywności 
człowieka, w których one 
występują. Co nam zostanie? 
Biblia bez węża – kusiciela, 
Jonaszowego wieloryba, Le-
wiatana i oślicy Balaama? 
„Iliada” i „Odyseja” bez rą-
czych rumaków, ciągnących 
błyszczące rydwany i bez 
konia trojańskiego, który, 
choć martwy, to przecież nie-
oczekiwanie ożył, niosąc za-

gładę dumnemu miastu? A 
„Pan Tadeusz” bez Kusego 
i Sokoła, niedźwiedzia czy 
choćby domowego ptactwa 
z wdziękiem karmionego 
przez śliczną Zosię? Kim by-
liby Aleksander Wielki bez 
swojego Bucefała, Piłsudski 
bez swojej Kasztanki czy, 
uczciwszy uszy, Kora bez 
swojej pudlicy Ramony?
Artystów i właściwie wszyst-
kich „dwunogów” świat 
zwierząt niezmiennie fascy-
nuje i przyciąga. I to nie tylko 
dlatego, że człowiek nauczył 
się czerpać korzyści, a nawet 
eksploatować je, że bez nich 
po prostu by nie przetrwał 
na tej planecie. Że jeśli nie 
padłby z głodu, to usechłby z 
samotności… jak pies – mó-
wimy – choćbyśmy nawet 
byli zdrowi jak ryby i silni 
jak tury…

Świat zwierząt zwłaszcza 
przez artystów postrzegany 
bywa najczęściej jako odbi-
cie świata ludzkiego. Wszak 
już jako dzieci obcujemy z 
baśniowymi wyobrażeniami 
uczłowieczonych zwierza-
ków, które przeprowadzają 
nas łagodnie przez meandry 
naszej trudnej rzeczywisto-
ści.

Jednym z najstarszych ga-
tunków europejskiej lite-
ratury jest bajka – rodzaj 
dydaktycznego wiersza z 

morałem, w którym bohate-
rami są najczęściej właśnie 
zwierzęta, uosabiające ludz-
kie przywary, ale i zalety. 
Stąd obecność w programie 
naszego wieczoru bajek 
Ignacego Krasickiego (1735-
1801), genialnych epickich 
miniaturek, bynajmniej nie 
do dzieci adresowanych, 
skoro obraz świata, jaki się z 
nich wyłania, wcale nie jest 
idylliczny czy – jak potocznie 
mówimy – bajkowy. Wręcz 
przeciwnie, to świat łudząco 
podobny do naszego – okrut-
ny i cyniczny, w którym zło 
na dodatek chętnie stroi się 
w pozory elegancji, szlachet-
ności i umysłowej ogłady. W 
bajkach „księcia poetów”, 
jak i w heroikomicznym po-
emacie „Myszeida” (o wojnie 
myszy z kotami!), zwierzęcy 
bohaterowie przewrotnie, a 
przy tym fi nezyjnie odbijają 
świat ludzi, wyostrzając jego 
tak ochoczo przez nas sa-
mych łagodzone rysy. 

Gdzieś na drugim biegu-
nie są wiersze angielskiego 
poety Christophera Smar-
ta (1722-1771). „Albowiem 
wezmę pod rozwagę mego 
kota…” – jak zaczyna się 
bodaj najsłynniejszy jego po-
emat „Jubilate Agno”, pisany 
podczas pobytu kompletnie 
przez współczesnych zlek-
ceważonego artysty (odkryto 
go dopiero w XX w.!) w za-

kładzie dla obłąkanych. Pa-
radoksalnie pobyt w tym zło-
wieszczym miejscu zaowo-
cował fenomenalnymi wier-
szami i poematami na cześć 
Boga i Jego stworzeń, wśród 
których zwierzęta zajmują 
oczywiście poczesne miejsce. 
Dla Smarta ich obserwacja 
– jak owego i legendarnego 
już kota Galfryda, który to-
warzyszył mu w domu dla 
obłąkanych – jest drogą do 
zgłębienia największych ta-
jemnic bytu, zagadki życia i 
śmierci (jak w znanym wier-
szu Szymborskiej „Kot w pu-
stym mieszkaniu” – wierszu 
o zagadce umierania).

Z kolei w powszechnym 
mniemaniu najwybitniej-
szy poeta XX w. T.S. Eliot 
(1888-1965) do „tematu zwie-
rzęcego” podszedł bardzo 
lekko, chciał bowiem zrobić 
przyjemność swoim wnu-
kom, pisząc cykl wierszy pt. 
„Koty”, opatrzony komicz-
nym podtytułem: „Praktycz-
ny poradnik starego Oposa”. 
Ów wydany w 1939 r. tom 
utworów o kotkach, kocu-
rach i kocicach zdobył sobie 
taki rozgłos – i to bynajmniej 
nie wśród dzieci, że jest dziś 
bodaj bardziej znany niż wy-
bitne dzieł noblisty jak „Zie-
mia jałowa” czy „Mord w 
katedrze”. Jego popularność 
ugruntował w dodatku le-
gendarny i uznany za jeden 

z najwybitniejszych w swym 
gatunku musical A.L. Web-
bera.

Spośród wielu współcze-
snych poetów polskich 
składających swój „hołd” 
zwierzętom na szczególną 
uwagę zasługuje krakowski 
satyryk i autor znakomitych 
utworów dla dzieci L.J. Kern 
(1920-2010). W bogatej i bez-
apelacyjnie niebywale rado-
snej i dowcipnej twórczości 
Kerna przewija się cała me-
nażeria, komiczne bestia-
rium artysty – od nosoroż-
ców w dorożce i kawki, która 
dostała czkawki, zastępów 
kotów „ze strychów, piw-
nic i płotów”, pociesznych 
psiaków z Ferdynandem 
Wspaniałym na czele, po... 
pluskwy. W mistrzowskich 
wierszach – istnych języko-
wych „łamańcach”, adreso-
wanych tyleż do dzieci, co i 
do dorosłych, tyle jest fi nezji 
i wdzięku, tyle radości i liry-
zmu, że... chciałoby się ten 
cały zwierzęcy świat Kerna 
objąć i do serca przytulić. 
Póki co proponujemy zaraz 
po dzisiejszym wieczorze 
zrobić to ze swymi pupilka-
mi, a w przypadku ich bra-
ku – z najbliższymi osobami. 
Wszak podobno człowiek to 
też zwierzę… 

Janusz Toczek
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Centrum Żydowskie

„Projekt Pamięć” to wyjątko-
wa postać sztuki dokumen-
talnej. Film z relacją ocalonej 
z Zagłady Anny Jacobs, któ-
ra opowiada o życiu w getcie 
warszawskim i utracie brata 
jest przeplatany ujęciami jej 
córki Roz, która maluje serię 
portretów tego chłopca. – Po-
przez twórczość chcę nawią-
zać bardziej do życia niż do 
śmierci i zniszczenia, które 
stały się udziałem mojej ro-
dziny – mówi artystka Roz 
Jacobs. – Chcę dotrzeć do 
przeszłości, która jest obec-
na, ale niezwykle trudno ją 
dotknąć – dodaje.

Jacobs posiada dwie foto-
grafi e brata matki Kalmana, 
zrobione w Polsce przed II 
wojną światową. Detale z 
fotografi i posłużyły artystce 
jako motyw. Malowanie wuj-
ka Kalmana stało się sposo-
bem na dotknięcie przeszło-
ści, której poszukiwała.

– Nie miałam pojęcia, co 
poczuję wobec Kalmana. 
Okazało się, że dzięki malo-
waniu prawie go poznałam. 
Czułam także, że robię coś 
na przekór nazistom. W ich 
planach ci ludzie mieli znik-
nąć, przestać być sobą, od-
dzielić się od rodziny, zostać 
pozbawionym ubrań  i wło-
sów. Być mniej człowiekiem. 
Czułam, że przez malowanie 
mojego wujka, odwracam 

ten proces. Coraz więcej osób 
o nim wie. Więc w pewnym 
sensie on żyje – mówi Jacobs. 

Jacobs sfi lmowała siebie 
wielokrotnie malującą Kal-
mana, a następnie wspólnie 

z  Laurie Weisman zestawiły 
dziewięć nagrań w formie 
ekranowej mozaiki, łącząc 
ujęcia malowania z narracją 
Anny o Kalmanie.

– Ludzie zazwyczaj widzą 
efekt końcowy malowania – 
mówi Jacobs. – Tymczasem 
ja postanowiłam, że pokażę 
cały proces, aby widz mógł 
zobaczyć, jak naprawdę po-
wstaje obraz. Oraz jak od-
twarza się historię rodziny 
– po kawałku, aż w końcu 
udaje się zebrać całość.

Inauguracja „Projektu Pa-
mięć” w Centrum Żydow-
skim w Oświęcimiu była 
wzruszającym doświadcze-
niem dla obu artystek. – To 
cudowne, że możemy opo-
wiedzieć tę historię w miej-
scu, gdzie miała początek i 
zobaczyć zainteresowanie 
w oczach naszych polskich 
przyjaciół. Myślę, że udaje 
się nam wspólnie pokony-
wać ból przeszłości i razem 
patrzeć na historię – powie-
działa Laurie Weisman.

Częścią projektu są ponad-
to warsztaty artystyczne, 
podczas których uczestnicy 
przygotowują portrety ofi ar, 
ocalonych oraz ratujących z 
Holokaustu. Czarno-białe 
obrazy mają moc sięgania 
do głębi duszy tych, którzy 
zginęli i są ważną formą 
upamiętnienia.  

Laurie Weisman

Polska edycja wystawy jest 
oparta na amerykańskim pier-
wowzorze, który podróżuje 

po USA od 2007 r. Projekt 
Pamięć w Polsce jest efektem 
współpracy z Żydowskim Mu-
zeum Galicja dzięki wsparciu 
Task Force for International 
Cooperation on Holocaust 
Education, Remembrance and 
Research. Częścią projektu jest 
30-minutowy fi lm dokumen-
talny „Szukając Kalmana” 
oraz warsztaty artystyczne. 
Wsparcia projektowi udzielili 
także Stefany i Simon Berg-
son, Jim i Teri Babcock oraz 
sponsorzy The Memory Pro-
ject Productions.

„PROJEKT PAMIĘĆ” 
DEBIUTUJE W POLSCE

Jak można upamiętnić dziecko, które zginęło 70 lat temu? Od-
powiedzią może być piękna instalacja multimedialna „Projekt 
Pamięć”, stworzona przez parę artystek z Nowego Jorku – Roz 

Jacobs i Laurie Weisman. Otwarta w Centrum Żydowskim w 
Oświęcimiu 13 listopada polsko-amerykańska wystawa będzie po-
dróżować po Polsce przez dwa lata, wraz z towarzyszącą projekcją 
fi lmu „Odszukać Kalmana” oraz warsztatami artystycznymi dla 
młodzieży.
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Istnieje wiele sposobów na spotkanie z przeszłością Auschwitz. „Pociąg Pamięci”, który wyruszył z Paryża 
i dotarł do stacji w Oświęcimiu 12 listopada był jednym z nich. W podróży, która zorganizowana została z 
inicjatywy Martine Quérette z Le Lycée Notre-Dame de Sion oraz Jean’a Dujardin’a, we współpracy z innymi 

organizacjami szkolnymi oraz SIDC (Centre de documentation Judéo-chrétien) uczestniczyło ok. 450 młodych 
ludzi z 17 katolickich szkół z terenu całej Francji.

ZAKHOR – PAMIĘĆ – PODRÓŻ FRANCUSKIEJ 
MŁODZIEŻY DO AUSCHWITZ-BIRKENAU

Wizyta w Miejscu Pamięci, 
chociaż krótka, bo trwają-
ca dwa dni, była dla wielu 
uczestników częścią długiej 
podróży. Auschwitz z pew-
nością nie było jej końcem, 
ale również nie stanowiło jej 
początku.

Dla Ruth, jednej z uczestni-
czek, podróż rozpoczęła się 
dawno temu w Anglii, gdzie 
urodziła się i ukończyła stu-
dia prawnicze. W jej pamię-
ci pozostały wspomnienia 
dziadków z czasów wojny i 
chrzestnego ojca, który bo-
hatersko walczył w kampa-
nii wrześniowej i w szere-
gach Wojska Polskiego. Jako 
dziecko dorastała w uniwer-
syteckim mieście, gdzie spo-
tykała wielu Żydów z Nie-
miec i wschodniej Europy, 
którzy znaleźli schronienie 
w Anglii. Niektórzy z nich 
mówili o prześladowaniach, 
których zaznali w czasie doj-
ścia do władzy nazistów, ale 
w środowisku jej przyjaciół, 
bardzo często żydowskich 
kolegów i koleżanek, nie 
wspominano o antysemity-
zmie. 

Dla niej samej ten problem 
nie wydawał się tak wyraź-
ny do czasu, kiedy wyszła 
za mąż za ortodoksyjnego 
Żyda i przeniosła się do 
Francji. Rodzina męża wie-
działa o cierpieniach i prze-
śladowaniach Żydów w 
czasie wojny, ale mało o tym 
mówiła. Obserwacje z wła-
snego życia, komentarze an-
tyżydowskie, których była 
świadkiem, oraz jej mie-
szane katolicko-żydowskie 
małżeństwo, przyczyniły się 
do refl eksji, że wiele francu-

skich rodzin nie rozmawia o 
czasach wojny. To skłoniło 
ją do nauki na temat nie-
dawnej historii kraju, który 
wybrała na miejsce swojego 
życia. W 2010 r. rozpoczęła 
dwuletnie studia w „Centre 
Chrétien d’Etudes Juives” w 
Ecole Cathédrale w Paryżu, 
które obejmowały m.in. kur-
sy na temat historii Żydów, 
historii Kościoła i relacji ży-
dowskich, historii antyjuda-
izmu od pogańskich korzeni 
po nowoczesny antyjuda-
izm. Ostatnie szkolenie było 

prowadzone przez o. Jean’a 
Dujardin’a, historyka, ka-
płana oratoryjnego, który w 
chwili, kiedy studia dobie-
gały końca, zaproponował 
jej udział w Pociągu Pamię-
ci. Od początku była to po-
dróż osobista, oznaczona 
wewnętrzną przemianą.

Dla pozostałych uczestni-
ków, młodzieży i opieku-
nów, była to również po-
dróż, w której urzeczywist-
nić się miało pragnienie 
bezpośredniej konfrontacji 

z miejscem, które do tej 
pory znali jedynie z litera-
tury i podręczników szkol-
nych. Jak zauważył jeden z 
uczniów: „Kiedy uczysz się 
o Auschwitz w szkole, to 
trudno sobie wyobrazić to 
miejsce i ogrom zbrodni. To 
opowieść tak nieprawdopo-
dobna – prawie jak z bajki”.
Sama podróż Pociągiem 
Pamięci nie trwała 25 go-
dzin, ale rozpoczęła się 
kilka miesięcy wcześniej. 
Młodzież przygotowywa-
ła się do niej poprzez sze-
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Centrum Dialogu i Modlitwy

„Byliśmy z dala tylko cztery dni i spędziliśmy tylko dwa 
z nich w Auschwitz, ale dało się odczuć, że spuścizna 
tych dni będzie trwać znacznie dłużej. Wiem, że moja 
podróż jeszcze się nie skończyła. Wyjechałam stąd do-
kładnie z tym samym poczuciem nadziei, które towa-
rzyszy mi za każdym razem, kiedy opuszczam Miejsce 
Pamięci Yad Vashem, widząc Ziemię Izraela przed sobą i 
wiem, że nazistom nie powiódł się plan zagłady Żydów. 
Podobnie opuściłam pociąg z pewnością, że nazistom 
nie udało się unicestwić pamięci o tych, którzy zginęli. 
Wiem, że młodzi ludzie, którzy wyruszają w tę podróż i 
inni, którzy będą organizować podobne wyprawy, będą 
pamiętać. Mam nadzieję i modlę się , że pamięć będzie 
kształtować ich sumienie, osąd i zdolność do rozróżnia-
nia dobra i zła”. 

Ruth

reg regularnych spotkań 
obejmujących projekcję fi l-
mów, czytanie utworów, 
raportów z czasów II wojny 
światowej, które przyniosły 
nowe spojrzenie na temat 
pamięci. Jedną z nich była 
wizyta w Memorial de la 
Shoah w Paryżu, gdzie wy-
głoszone świadectwo oca-
lałego z Holocaustu było 
zarówno poruszające, jak i 
inspirujące. Pociąg, którym 
grupa przemierzała Fran-
cję, Niemcy, a następnie 
Polskę, stał się specyfi cz-
nym miejscem edukacji, 
ponieważ wyposażony był 
w radiowęzeł, który umoż-
liwił nadawanie audycji 
radiowych oraz reportaży 
przez każdą z organizacji. 
Prezentacje podejmowały 
szeroki zakres zagadnień: 
od deportacji Żydów z 
Francji, przez ruch oporu, 
codzienne życie w obozach, 
zachowania strażników, 
po postawę Watykanu w 
okresie nazistowskim, no-
woczesny antysemityzm 

czy temat Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata. 

Niezmiernie ważnym 
aspektem, szczególnie dla 
młodych ludzi, było stwo-
rzenie duchowej przestrze-
ni – miejsca na refl eksję, aby 
każdy indywidualnie mógł 
odbyć swoją wewnętrzną 
podróż, dzięki której wizyta 
w Auschwitz nie będzie po-
wierzchownym gestem, lecz 
wzruszeniem, przemianą, 
która dokona się w każdym 
z uczestników. Na pytania: 
czym jest człowiek? Czym 
jest nasza wolność? Jaka jest 
nasza odpowiedzialność? 
Jak było możliwe istnienie 
Auschwitz w Europie, która 
uważa się za szczyt kultu-
ry? O. Jean Dujardin skie-
rował do młodzieży przed 
wizytą w Birkenau słowa: 
„Nie oczekuję odpowiedzi 
– przynajmniej stawajcie 
sobie te pytania, kiedy prze-
kroczycie bramę obozu”. 
500 uczestników w marszu 
milczenia przemierzyło 

trasę z Centrum Dialogu i 
Modlitwy do Birkenau. Wi-
zyta w tym miejscu była dla 
wielu emocjonalnym prze-
życiem, wszyscy podkre-
ślali, że „być w tym miejscu 
naznaczonym tak tragiczną 

historią, czyni ją bardziej 
wyrazistą niż jakikolwiek 
fi lm lub książka mogłaby to 
uczynić”.

Ceremonia na zakończenie 
wizyty w Birkenau była dla 
wszystkich bardzo wzrusza-
jąca. Młodzież zapalała zni-
cze na ułożonym przed po-
mnikiem napisie hebrajskim 
„Zakhor”, czyli „Pamięć”. 

Następnie odmówiono ka-
disz. W przeszłość wpro-
wadziło wszystkich czyta-
nie imion i nazwisk ludzi, 
którzy zginęli w Auschwitz. 
„Naziści nie zdołali wyma-
zać z pamięci tych których 
zabili” – podkreśliła jedna 
z uczestniczek. Ofi ary Za-
głady, które zostały tutaj 
upamiętnione, pochodziły 
z bezpośredniego otoczenia 
podróżujących. Byli człon-
kami ich rodzin, krewnymi, 
znajomymi... Rozwinięty na 
torach banner, będący prze-
słaniem młodych, zawierał 
napis „Pamiętam” przetłu-
maczony na wiele języków.
O tym, że odpowiedzial-
ność za Pamięć o Ausch-
witz bez zmierzenia się z 
samym sobą i swoim za-
chowaniem nie jest w pełni 
możliwa, dowiedzieli się 
widzowie przedstawienia, 
które odbyło się w środę 
rano w oratorium Centrum 
Dialogu i Modlitwy, tuż 
przed wizytą w obozie ma-
cierzystym. Co się stanie, 
gdy nagle grupa uczniów, 
pozornie bez powodu, zo-
stanie wykluczona i wyrzu-
cona z sali? Brak sprzeciwu 
na tak dziwne traktowanie 
reszty obecnych potwierdza 
w wielu przypadkach na-
sze zachowanie, kiedy nie 

ośmielamy się zaprotesto-
wać w niesłusznej sprawie. 
„Kiedy przyszli po komu-
nistów, nic nie powiedzia-
łeś. Ty nie byłeś komunistą. 
Kiedy przyszli po Żydów 
nic nie powiedziałeś. Ty nie 
byłeś Żydem. Kiedy coś po-
wiesz?” – brzmiał zarzut za-
maskowanych, przez to ano-
nimowych wypędzonych do 
publiczności. Przedstawie-
nie zostało przygotowane 
przez licealistów z Massilon, 
uczniów katolickiej szkoły, 
na podstawie poematu pa-
stora Martina Niemoellera. 
Puentą był wspólny śpiew... 
Nie chcemy mieć więcej wi-
dzów. Jesteśmy odpowie-
dzialni za nasze szczęście i 
wspólnie odpowiadamy za 
wszystkich ludzi.

Kiedy część młodzieży 
oglądała przedstawienie, 
pozostali udali się na mszę 
świętą do pobliskiego Kar-
melu. Wielu uczestników 
brało udział w Eucharystii 
również poprzedniego wie-
czoru, w miejscach swojego 
zakwaterowania.

Wizyta w Auschwitz w 
czwartkowy poranek przy-
niosła kolejne doświadcze-
nia. Bardzo poruszającą była 
ekspozycja walizek z nazwi-
skami ich właścicieli. Jedna 
z uczestniczek tak opisuje 
swoje refl eksje: „Nad każdą 
z nich zastanawiałam się, 
kim była osoba, która pa-
kowała walizkę? Jakie były 
jej nadzieje i oczekiwania? I 
nie byłam zaskoczona, kiedy 
usłyszałam od uczniów, że 
byli szczególnie poruszeni, 
kiedy zobaczyli włosy i bu-
ciki dziecięce”.

Późnym popołudniem gru-
py udały się w drogę po-
wrotną, która upłynęła na 
powadzeniu podsumowań 
i refl eksji z wizyty w by-
łym nazistowskim obozie 
Auschwitz. 

Beata Sereś

Na podstawie wywiadów 
które przeprowadziła i 
tłumaczyła z francuskiego 
Laura Krebs, wolontariusz-
ka z Niemiec w CDiM.
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PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA 
W RWANDZIE

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 znajdujące się 
tam szkole zamordowano ok. 45 ty-
sięcy osób. Gilbert Sezirahiga zwie-

dził tereny byłego obozu Auschwitz, 
a także pracownie konserwatorskie 
Muzeum. Wygłosił również wykład 

dla pracowników i przewodników 
na temat ludobójstwa w Rwandzie 
i jego skutków. Jego obszerne frag-

menty opublikujemy w stycznio-
wym numerze„Osi”. 

• 19 grudnia

 „Piosenki pod choinkę”
 Grupa wokalno-instrumentalna Wariant M 

przypomni piosenki, które przywołają świą-
teczny nastrój i zimowy czar. Tego wieczoru 
chcemy sprezentować słuchaczom trochę 
urzekających melodii i pięknych tekstów, 
które mamy nadzieję umilą czas oczekiwa-
nia na Boże Narodzenie. Tytuł programu – 
„Piosenki pod choinkę” – zdradza wszystko. 
Początek kalendarzowej zimy, to nie tylko 
kolędy i pastorałki, ale też sporo piosenek, 
mniej lub bardziej znanych twórców, które 
skrzą się od śnieżnego puchu i lśnią bla-
skiem migoczących świec.

 Godz. 17.00.
 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 19 grudnia

 „Z książką w roli głównej, czyli co i jak 
czytać dzieciom”

 Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książ-
ki im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimia 
zaprasza na spotkanie „Eeee to nudne – czy-
li jak połączyć lekturę dziecka z jego zainte-
resowaniami?”

 Godz. 17.00.

 Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książ-
ki im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

• 19 grudnia

 Demontaże literatury   
 Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki 

im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu za-
prasza na demontaże literatury: „Nie wierzę 
od przebudzenia do zaśnięcia...”. Nie-wiara 
Tadeusza Różewicza. Spotkanie będzie mo-
derował dr Tomasz Kunz

 Godz. 18.00, Aula św. Wawrzyńca
 Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książ-

ki im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

• 30 grudnia

 „Dziadek do orzechów” – retransmisja ba-
letu z Teatru Bolszoj w Moskwie   

 W Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie 
zaprezentowany, w jakości HD, balet Pio-
tra Czajkowskiego w wykonaniu tancerzy 
Teatru Bolszoj w Moskwie pt. „Dziadek do 
orzechów”.

 Teatr Bolszoj w Moskwie należy do najwięk-
szych i najdoskonalszych na świecie i jest 
powszechnie kojarzony z niezwykłym prze-
pychem realizacji scenicznych oraz przede 

wszystkim niezwykłym kunsztem tancerzy.
 „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskie-

go (1840-1893), z librettem Yuri Grigorovicha 
opartym na scenariuszu Mariusa Petipy i 
Iwana Wsiewołożskiego (na motywach ba-
śni A. Dumasa ojca „CasseNosette” według 
powieści „Dziadek do orzechów” i „Król my-
szy” E.T.A. Hoffmanna), w choreografi i Yuri 
Grigorovicha to nasycona aurą tajemniczości 
opowieść o fantastycznej krainie baśni.

 Czas trwania spektaklu 125 minut.
 Godz. 17.00.
 Cena biletu: 30 zł.
 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 10 stycznia

 VIII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek 
„Hej kolęda, kolęda”   

 Oświęcimskie Centrum Kultury organizuje 
VIII Konkurs Kolęd i Pastorałek. Do udziału 
zapraszamy uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 Kategorie konkursu: 1.soliści, 2.zespoły. 
Każdy uczestnik może prezentować się tyl-
ko w jednej z w/w kategorii.

 Więcej informacji oraz regulamin można 
znaleźć na stronie www.ock.org.pl.

 Oświęcimskie Centrum Kultury 
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MUZEUM W ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII

W roku 2012 obchodzimy 65. rocznicę utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji 
w tym roku w „Osi” pokazujemy archiwalne zdjęcia ukazujące różne, bardziej i mniej znane, wydarze-
nia z historii Miejsca Pamięci. 

W miejscowościach leżących w okolicach obo-
zu Auschwitz w czasie jego funkcjonowania 
mieszkały osoby, nieraz całe rodziny, które 

niosły pomoc więźniom obozu. Pomagano głównie 
m.in. poprzez dostarczanie więźniom żywności, leków, 
odzieży, ale także poprzez wymianę grypsów pomię-
dzy więźniami a ich rodzinami. 

2 lipca 1947 r. polski Sejm przyjął 
ustawę powołującą do istnienia 
Muzeum na terenie byłego obozu 
Auschwitz. Stanowiła ona, że „Te-
ren byłego hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, 
wraz z wszelkimi znajdującymi się 

tam zabudowaniami i urządzeniami 
zachowuje się po wsze czasy jako 
Pomnik Męczeństwa Narodu Pol-
skiego i innych Narodów. […] Pań-
stwowe Muzeum Oświęcim-Brze-
zinka ma za zadanie zbieranie i gro-
madzenie dowodów i materiałów, 

dotyczących zbrodni hitlerowskich, 
udostępnienie ich społeczeństwu 
oraz naukowe ich opracowanie”.
22 grudnia mija 65 lat od zakończe-
nia tzw. Pierwszego Procesu Oświę-
cimskiego. Na ławie oskarżonych 
przed polskim Najwyższym Try-
bunałem Narodowym w Krakowie 
zasiadło 40 byłych członków załogi 
obozu Auschwitz, m.in.: jeden z ko-
mendantów obozu Arthur Liebe-
henschel, szef obozowego gestapo 
Maximilian Grabner, jeden z kie-
rowników obozu Hans Aumeier, 
kierowniczka obozu kobiecego w 

Birkenau Maria Mandel, czy kie-
rownik krematoriów Erich Muhs-
feldt. Proces odbywał się w dzisiej-
szym gmachu Muzeum Narodowe-
go. 23 oskarżonych skazano na karę 
śmierci przez powieszenie (2 oskar-
żonym zamieniono ją następnie na 
dożywocie), 16 na karę pozbawienia 
wolności od dożywocia do 3 lat, a 
jednego oskarżonego uniewinnio-
no. Wyroki śmierci wykonano 24 
stycznia 1948 r. w więzieniu Mon-
telupich. Na archiwalnym zdjęciu 
widać salę, w której odbywał się 
proces. 

W drugiej połowie 1940 r. przy ko-
mendzie i sztabie Akcji Cywilnej, 
działającej w ramach ZWZ/AK Ob-
wodu Oświęcimskiego, powstał Ko-
mitet Niesienia Pomocy Więźniom 
Politycznym Obozu Oświęcimskie-
go. Jednym z członków tej grupy 
była Michalina Gretka ps. „Mała” 
(ur. 11.09.1921 r.). Wysiedlona do 
Monowic z Brzezinki, dostarczała 
więźniom odzież, lekarstwa i żyw-
ność. Pomagali jej w tym: siostra Jó-
zefa (ur. 25.09.1928 r.) oraz brat Jan 
(ur. 23.06.1931 r.). 

Michalina Gretka za swą ofi arną po-
moc otrzymała od więźniów Ausch-
witz podziękowanie – kartkę z ży-
czeniami świątecznymi. Dwukrot-
nie została aresztowana za kontakty 
z więźniami, po śledztwach została 
zwolniona. Po wyzwoleniu obozu w 
styczniu 1945 r. opiekowała się po-
zostałymi tam więźniami w szpitalu 
PCK. Niezwykłą pamiątkę przeka-
zała do Zbiorów Muzeum Ausch-
witz jej siostra, Maria Gretka.  

Agnieszka Sieradzka, 
Dział Zbiorów PMA-B
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W moich zbiorach jest wiele tajem-
nic. Wydawało mi się, że znam już 
wszystkie i wszystko jest dla mnie 
jasne. Niektóre sekrety można wy-
jaśnić dzięki spotkaniom z ludźmi. 
Od dawna umawiałem się z moim 
znajomym na spotkanie w moim 
muzeum. Mijały miesiące, a on nie 
przychodził. W końcu ponownie za-
powiedział swoje przybycie i zapy-
tał, czy może zabrać ze sobą swoje-
go syna. Oczywiście zgodziłem się. 
Uwadze syna zwróciła opisywana 
już kiedyś na łamach „Osi” książka, 
którą Arthur Lehmann otrzymał od 
kolegów na 35 i 36 urodziny (Leh-
man pracował a czasie II wojny w 
obozie Auschwitz). Zauważył on w 
niej ciekawy podpis pod dedykacją. 
Okazało się, że to autograf Hansa 
Aumeiera, który od lutego 1942 r. 
pełnił funkcję kierownika obozu 
Auschwitz. To kolejny dowód na to, 
że współpraca z osobami zewnątrz 
i poznawanie nowych ludzi to dla 
hobbisty rzecz bardzo ważna. Hi-
storia, także ta związana z moimi 
zbiorami, kryje zapewne jeszcze 
wiele tajemnic. Czy uda mi się roz-
wikłać je wszystkie? 

Mirosław Ganobis

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW 

MUZEUM AUSCHWITZ

Z SZAFY GANOBISA

Człowiek nie jest wszystko wiedzący. Czasami jest 
omylny. Dziś jest nam łatwiej, ponieważ lepiej i 
szybciej możemy sprawdzać naszą wiedzę. Pod-

porą jest z pewnością Internet, którym możemy znaleźć 
prawie wszystko.

Autor nieznany, Kartka z życzeniami świątecznymi, KL Auschwitz 1944
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W 70. rocznicę założenia Rady Pomocy Żydom „Żegota”, 4 grudnia, w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów osiem osób zostało pośmiertnie uhonorowanych 
medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanymi za ratowa-

nie Żydów podczas Holokaustu. Archiwalne zdjęcia ratujących prezentujemy dzięki 
uprzejmości Ambasady Izraela w Polsce, a artykuł o wręczeniu medali i historie spra-
wiedliwych przeczytają Państwo na stronie 3.


