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Naszym głównym bohaterem w tym
miesiącu jest August Kowalczyk, aktor, były więzień Auschwitz, ostatni
żyjący uczestnik buntu i ucieczki
z karnej kompanii z obozu Birkenau, która odbyła się 70 lat temu,
10 czerwca 1942 r. W rocznicę tamtych
dramatycznych wydarzeń i niemal
dokładnie w miejscu ucieczki 90-letni
August Kowalczyk opowiedział po
raz kolejny swoją historię, której obszerne fragmenty publikujemy.

serwacji Miejsca Pamięci Auschwitz.
W czerwcu uroczyście zainaugurowano realizację Globalnego Planu
Konserwacji, który finansowany
będzie ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau. W miesięczniku znajdą Państwo relację z otwarcia GPK,
jak również relację z czwartego posiedzenia Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.

macji językowej, które odbyły się
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Piszemy również
o bardzo interesującym japońskim
projekcie pamięci „Statek Pokoju” oraz o wydarzeniach edukacyjnych towarzyszących tegorocznemu
III Life Festival Oświęcim.

To już 50. numer miesięcznika „Oś
Oświęcim – Ludzie – Historia – KulW czerwcowej „Osi” podsumowu- tura”. Dziękujemy, że są Państwo
jemy również polsko-niemieckie z nami.
Paweł Sawicki
Sporo miejsca w tym miesiącu po- seminarium „Pamięć o Auschwitz
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
święcamy również kwestiom kon- i Holokauście” oraz warsztaty z anios@auschwitz.org

GALERIA XX WIEKU
Kontynuując
tematykę
felietonu
sprzed miesiąca, przypomnę również
sobie chronologicznie ułożoną listę
dokwaterowanych do naszego mieszkania sublokatorów:
Jadwiga Zamorska − emerytowana nauczycielka, wdowa po urzędniku municypialnym Emilu Zamorskim, m.in.
członku Powiatowego Komitetu Budowy Gimnazjum w naszym mieście
z 1930 r. Była osobą kulturalną, delikatną i wszystkim przyjazną. Jako użytkowniczka odrębnego pokoju w dalszym ciągu współtworzyła wspólną
nam wszystkim „jednostkę mieszkaniową” bez odrębnych zamków i kluczy. Z pokoju pani Zamorskiej zapamiętałem secesyjne mebelki, przedwojenny odbiornik radiowy i wszystkie –
od pierwszego – numery „Przekroju”!
Zenon Miciuk − przedwojenny budowniczy, na skutek pobicia w cza-

sie wojny przez Niemców, był osobą myślącą i żyjącą „nieco inaczej”
w przestrzeni swoich zamysłów
i czynów. Zupełny abnegat i mizantrop, mieszkający w pokoju już dokładnie pozamykanym, wśród sterty
papierów, kartonów, pudeł, również
książek. Bez światła i ogrzewania,
w stęchliźnie niewietrzonego pomieszczenia. Kiedyś w przypływie
rzadko ujawnianej sympatii ofiarował
nam starą książkę wydobytą ze sterty
pokojowych rupieci, wydaną w Lipsku w 1750 r. „Schola Salernitana, Salernitanische Schule”.
Następnym sublokatorem był Stanisław Morek – młody wykładowca
matematyki w salezjańskiej szkole,
o urodzie Zbigniewa Cybulskiego.
Usiłował on uczynić ze mnie „entuzjastę matematyki”, co niestety się nie
powiodło!

Maria Dziedziec była ostatnią naszą
sublokatorką − młoda dziewczyna,
wychowawczyni w pobliskim żłobku
przy ul. Jagiełły. W mieszkaniu naprzeciwko u państwa Bireckich kwaterowała przez cały ten czas jedna
sublokatorka: zasłużona oświęcimska
nauczycielka, Kunegunda Etgens,
o której już pisałem.
Załączone zdjęcie przedstawia rosnące
obok naszej kamienicy dwa dorodne
kasztanowce, będące wiosenną kwitnącą i jesienną owocującą atrakcją tego
fragmentu ulicy vis-à-vis budynku
banku. Nie były one chore czy brzydkie; były okazałe i ozdobne, ale przegrały z przykamieniczym parkingiem
wokół siedziby Urzędu Miasta, jak
wszystko przegrywa dziś z priorytetem i dyktatem aut, autostrad i parkingów! Zdjęcie pochodzi z 1970 r.

Andrzej Winogrodzki

Centrum Dialogu
i Modlitwy
www.centrum-dialogu.oswiecim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
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www.mdsm.pl
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Fot. Andrzej Winogrodzki

Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
Historia, Kultura”
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
e-mail: os@auschwitz.org
nakład: 5000 egz.

Ulica Jagiełły. Lata 70. Fotografia pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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GLOBALNY PLAN KONSERWACJI
ROZPOCZĘTY

W

Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oficjalnie rozpoczęto realizację Globalnego Planu Konserwacji, czyli wieloletniego programu prac konserwatorskich
finansowanych ze środków Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau. W uroczystej inauguracji wziął udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski. Obecni byli także przedstawiciele państw, które włączyły się w projekt Fundacji.

fot. jarmen

fot. Tomasz Pielesz

Najważniejszym zadaniem
konserwatorów
będzie
w najbliższej przyszłości
zabezpieczenie i przygotowanie
szczegółowego
programu prac konserwatorskich dla wszystkich 45
murowanych baraków na
terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Specjaliści
zajmą się zarówno wzmocAmbasador Zvi Rav-Ner,
nieniem konstrukcji samych
dyrektor Piotr Cywiński
budynków, jak i zminimali- oraz minister Bogdan Zdrojewski
zowaniem ryzyka degradacji związanego z wysokim wykonywanie docelowych
prac zakrojonych na bardzo
stanem wód gruntowych.
szeroką skalę − powiedział
− Podejmowane obecnie Rafał Pióro, zastępca dyrekdziałania będą prowadzone tora Muzeum.
na dwóch płaszczyznach. Po
pierwsze będzie to konser- W tej chwili obszar znajdująwacja interwencyjna, pro- cy się pod ochroną Muzeum
wadzona tam, gdzie stan za- obejmuje ok. 20 hektarów
chowania obiektów jest naj- byłego obozu Auschwitz I
gorszy. Równocześnie pro- oraz 171 hektarów byłego
wadzone będą interdyscy- obozu Auschwitz II-Birkeplinarne projekty badawcze nau. Na tym terenie znajdum.in. określające przyczyny je się 155 budynków, ok. 300
zniszczeń i pozwalające na ruin i śladów poobozowych,
wybór
najodpowiedniej- w tym szczególnie ważne
szych lub też opracowanie dla historii Auschwitz ruiny
całkowicie nowych metod komór gazowych i krematokonserwacji.
Niezwykle riów. Ochronie konserwaważna jest tu ścisła współ- torskiej podlegają również
praca specjalistów reprezen- zbiory, m.in. ogromna licztujących różne dziedziny ba osobistych przedmiotów
nauki: konserwację, budow- pozostałych po zamordowanictwo, chemię, mikrobiolo- nych Żydach, a także dokugię, hydrogeologię czy geo- menty archiwalne oraz dziedezję. Wyniki tych badań ła sztuki więźniarskiej.
ps
w przyszłości pozwolą na

Inauguracja Globalnego Planu Konserwacji

Goście zapoznali się na miejscu ze stanem zachowania
terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau.
Zobaczyli też prezentację
dotyczącą priorytetowych
prac, od których rozpocznie
się realizacja kompleksowej
konserwacji finansowanej
przez Fundację.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził
uznanie za działania, które
mają ochronić Miejsce Pamięci dla przyszłych pokoleń, wspominając przede
wszystkim Fundację, ale
także prace konserwatorskie
finansowane ze środków
Unii Europejskiej. − Dziękuję panu dyrektorowi. Ten
gigantyczny obszar smutku
ma gospodarza i to właściwego gospodarza, z całym
zespołem
pracowników.
Jestem przekonany, że nasza determinacja, profesjonalizm, zaangażowanie
i empatia będą nam służyć
w pracach konserwatorskich
− powiedział minister. − Istnieje gwarancja, że to smutne dziedzictwo materialne
nadal będzie krzyczeć ku
przestrodze. Na zawsze! −
podkreślił.

Auschwitz był „niemiecką,
nazistowską fabryką śmierci”, w której zginęło półtora
miliona ludzi, w tym ponad
milion z jego narodu. − Pamięć jest ważna. Na świecie
tak dużo jest głosów, że nie
było Auschwitz i milionów
ofiar. Ta inicjatywa jest świętą misją − podkreślił.

rocznego
finansowania
będzie jednak rosła wraz
z rozwojem Funduszu. Szacuje się, że w 2013 r. Fundacja przekaże Muzeum ok.
4 mln zł. Docelowo Fundacja powinna operować sumą
120 mln euro, co pozwoli
na przekazywanie około
15 mln zł rocznie. Zasadą
nadrzędną
inwestowania
− Dzisiejszy dzień ma cha- Funduszu jest „bezpieczeńrakter całkowicie przełomo- stwo ważniejsze od zysku”.
wy dla zachowania tak istotnego dla świata autentyzmu
Auschwitz-Birkenau. Tworzone od trzech lat, unikatowe na skalę światową, narzędzie finansowania prac konserwatorskich zaczyna przynosić swoje pierwsze owoce
− powiedział dr Piotr M.A.
Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
dziękując
wszystkim osobom, które na
różnych etapach włączały
się w powstawanie i rozwój
Fundacji Auschwitz-Birkenau.
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fot. Tomasz Pielesz

Do tej pory budowę Funduszu Wieczystego wsparło blisko 20 krajów. Wpłaty
i deklaracje wpłat wynoszą
już ponad 97 mln euro. Zyski z pierwszych kwot, które były przekazane w roku
ubiegłym, pozwolą przekazać w 2012 r. co najmniej
Ambasador Izraela Zvi 1,7 mln zł na rozpoczęcie
Rav-Ner przypomniał, że prac konserwatorskich. Suma

5

6

7

8

Inauguracja Globalnego Planu Konserwacji

9

10

11

12

13

14

15

16

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 50, czerwiec 2012

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY MUZEUM
W KADENCJI 2012-2016

N

a pierwszym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 spotkała się Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jest ona ciałem opiniodawczym, powoływanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i sprawuje nadzór nad działalnością statutową Muzeum, opiniując także plany jego działania. Nowymi członkami Rady zostali: Piotr Hertig, dr hab. Andrzej Kunert, ks. Jan Nowak, Krystyna Oleksy
i Anda Rottenberg.
należały też m.in.: zakończenie prac konserwatorskich nad napisem „Arbeit
Macht Frei”, kontynuacja
projektów
realizowanych
z Europejskiego Programu
Operacyjnego i współfinansowanych przez MKiDN,
oraz podpisanie umowy,
w ramach której Komisja
Europejska
przeznaczy
4 mln euro na projekt
„Auschwitz − zachowanie

autentyzmu”. Jednocześnie,
tak jak rok wcześniej, poruszona została sprawa nienajlepszej sytuacji budżetowej
Miejsca Pamięci i związanych z tym problemów.
Członkowie Rady jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie dyrektora z działalności Muzeum
w 2011 r. oraz przyjęli plany
na rok następny.
jarmen

SKŁAD RADY MUZEUM
(KADENCJA 2012-2016)
Kazimierz Albin
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Piotr Hertig
prof. dr hab. Jan Kantyka
prof. Edward Kosakowski
dr hab. Stanisław Krajewski
dr hab. Andrzej Kunert
ks. Jan Nowak
Krystyna Oleksy – przewodnicząca
Anda Rottenberg

fot. Tomasz Pielesz

Dyrektor Muzeum, Piotr Pamięci Auschwitz ognisku- rą przywiązujemy w pracy
M.A. Cywiński, podkre- je w sobie niezwykle wiele codziennej do wszystkich
ślił jej znaczenie: − Miejsce osi dyskusji. Stąd waga, któ- form kolegialnej debaty,
jakie istnieją w przestrzeni
muzealnej. Rada Muzeum,
która jest ciałem ustawowym istniejącym w każdym muzeum, względem
Auschwitz pełni także ważną rolę przestrzeni dyskusji
programowej − zauważył.
Piotr M.A. Cywiński, zapoznając Radę z działaniami
Miejsca Pamięci w 2011 r.,
omówił m.in. kwestie rekordowej ilości odwiedzających tereny byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu
koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz i prac
nad nowym centrum przyjmowania odwiedzających.
Przybliżył też działania
związane z przygotowaniem nowej wystawy głównej i projektem adaptacji budynku tzw. Starego
Teatru na przyszłą siedzibę
MCEAH.
Do wielu innych ważnych
wydarzeń ubiegłego roku
Posiedzenie Rady Muzeum

NARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI OFIAR
NAZISTOWSKICH
OBOZÓW
KONCENTRACYJNYCH

U

pamiętniając Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, dyrektor i pracownicy
Miejsca Pamięci Auschwitz złożyli wieniec pod Ścianą
Śmierci. 72 lata temu, 14 czerwca 1940 r., niemieccy naziści przewieźli z więzienia w Tarnowie i osadzili w nowo powstałym
obozie koncentracyjnym Auschwitz grupę 728 polskich więźniów politycznych.
co się wydarzyło na terenie
tego obozu koncentracyjnego, stanowi wezwanie do
poszukiwania dróg, które
prowadzą do skutecznego
pojednania – powiedział.
W latach 1940-1945 hitlerowcy deportowali do
Auschwitz około 150 tys.
Polaków. Stanowili oni
drugą co do wielkości – po
Żydach – grupę więźniów
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obozu. Co najmniej połowa
z nich zginęła w Auschwitz,
a wielu kolejnych po przeniesieniu do innych obozów. Od 2006 r. decyzją
Sejmu RP 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy
Dzień
Pamięci
Ofiar
Nazistowskich
Obozów
Koncentracyjnych.

fot. Tomasz Pielesz

Przed południem, w intencji ofiar nazistów, odprawiona została również msza
święta, którą celebrował biskup pomocniczy diecezji
bielsko-żywieckiej,
Piotr
Greger. Duchowny podkreślił w homilii, że Auschwitz
jest dla chrześcijan wezwaniem do poszukiwania dróg
pojednania. – Ta ziemia
oświęcimska i wszystko,

mk, jarmen
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szczególnego
w
swym
wymiarze symbolu upamiętniającego tych, którzy
z narażeniem życia własnego i swoich najbliższych nieśli pomoc więźniom obozu
Auschwitz.
Fragmenty opowieści
Augusta Kowalczyka
10 maja 1942 r. Poranek nie
zapowiadał
specjalnych
i znaczących wydarzeń
w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym, ale nie wszystko
przewidzieliśmy. Na razie
idziemy do naszych wagonów na bocznicę towarową,
żeby znaleźć się na terenie
naszej pracy – w IG Farbenindustrie Auschwitz, czyli
w zakładach chemicznych
w Dworach. Na użytek wojny i frontu budujemy coś, co
ma zaopatrzyć armię w syntetyczne kauczuk i benzynę.
Na miejscu przystępujemy
do pracy. Jest nas 2,5 tysiąca. Dyryguje nami esesman
Richard Stolten w randzie
sierżanta. Każdy więzień
był zobowiązany wychodzić rano z obozu do pracy
i wracać z pracy do obozu
zawsze w tej samej setce.
Setka to był oddział złożony
ze stu więźniów. Czyli 25 setek wychodzi rano do pracy
i wraca 25 setek. Każdy więzień, zawsze, w tym samym
miejscu. 16 maja wracam
jak zwykle w mojej trzeciej
setce. Pierwsza setka przechodzi przez bramę, druga
przechodzi... Moja zbliża się
do bramy i pada komenda:
„Abteilung halt”. Zatrzymujemy się. „Haeftling 6804”.
Mój numer. Ale nie reaguję,
tylko wieszam torbę z przemycanymi zastrzykami na
ramieniu kolegi, który stał
obok i mówię: „Do szpitala,
dla Zbyszka”. Za chwilę jeszcze raz: „Haeftling 6804”.

Teraz już działam zgodnie
z regulaminem. Krzyczę
z szeregu: „Hier”. Wybiegam i staję na baczność
przed Heinrichem Schwarzem, który siedzi na koniu.
Melduję się, ten najeżdża na
mnie i rzuca pod moim adresem kilka epitetów. Ustawiono mnie tuż obok bramy
i teraz ponad dwa tysiące
moich kolegów przechodzi
obok mnie. Każdy widzi,
że August wpadł. Komando już dawno jest w obozie,
kiedy esesman wprowadził
mnie do środka, ale nie do
mojego bloku, ale do bloku
11, tzw. Bloku śmierci, gdzie
zostaję osadzony w celi nr
20 – to betonowa ciemnica.
Stamtąd wychodzę tylko na
przesłuchania do obozowego gestapo. Gestapo chciało
wiedzieć, czy mój kontakt
z ludnością cywilną – bo
w związku z tym zostałem
aresztowany na bramie –
jest przypadkowy, czy organizacyjny. Przypadkowy,
czyli że cywile podłożyli
gdzieś żywność, ja ją znalazłem i chciałem ją zabrać dla
siebie i dla moich kolegów.
Gestapo podejrzewało, że
jeszcze jest uprawiana inna
nielegalna działalność, mianowicie nielegalna korespondencja... Zaczynają się
przesłuchania. Idąc na przesłuchanie zobaczyłem, że
w krajobrazie obozu pojawiła się jakaś nowa jakość. 28
maja zostałem zwolniony
z bunkra. Był to dla mnie
makabryczny dzień, bo
z jednej strony skończyła się
ciemnica i przesłuchania,
ale przesłuchanie o godzinie 9 było wielkim dramatem. Przeżyłem też dramat
emocjonalny. Od 9 rano,
27 lub 28 maja, na dziedzińcu bloku 11 rozstrzeliwano
więźniów sprowadzonych
z Krakowa z kawiarni Plastyków przy ul. Łobzow-

August Kowalczyk

skiej. Rozstrzeliwano ich
jako zakładników. Miałem
w celi malutkie okienko
i słyszałem, co dzieje się na
dziedzińcu.
Rozstrzelano
ich jako zakładników za zamach na oficera lotnictwa.
Zacząłem liczyć. Doliczyłem
do 50. Wtedy usłyszałem:
„Niech żyje Polska”. Jeden
z rozstrzeliwanych znalazł
w sobie tyle siły i odwagi,
że mógł krzyknąć te święte
słowa… Siedmiu nas stało
w obozowej kancelarii.
Czekaliśmy na Palitzscha,
jednego z najbardziej krwawych podoficerów, który
brał w niedzielę karabinek,
szedł z córką pod bramę,
tam ją zostawiał, kazał wyprowadzać kilku więźniów,
użył karabinka, wracał,
zabierał dziecko i szedł na
świąteczny obiad. On miał
nam powiedzieć, co myśli komendant. „Haeftling
6804 za kontakt z ludnością
cywilną zostaje skazany na
dożywotnią karną kompanię. Za posiadanie ponadregulaminowej kwoty
pieniędzy zostaje skazany

fot. Archiwum PMA-B

August Kowalczyk, który
w obozie oznaczony był numerem 6804, od ponad 30 lat
opowiada o swojej ucieczce,
a także o odważnych ludziach, którzy w kolejnych
dniach pomogli mu, ratując
życie. Dotychczas dzielił
się swoimi doświadczeniami z publicznością na kilku
kontynentach. Dokładnie w
70. rocznicę ucieczki, liczba
tych opowieści zrównała się
z jego numerem obozowym.
W miejscu wydarzeń z 10
czerwca 1942 r. August Kowalczyk opowiedział swoją
historię po raz 6804. Wygłoszone świadectwo poświęcił
pamięci tych wszystkich,
którzy zginęli w Auschwitz
i tym, którzy będąc ocalonymi, noszą na sobie piętno
tego miejsca.
– 70 lat temu tutaj, na tyłach
Birkenau, zaczął się nowy
etap w życiu dwudziestoletniego wówczas Augusta
Kowalczyka. Ucieczka karnej kompanii była położeniem wszystkiego na szalę
życia. Ten odważny wybór
trwa do dziś. Dowodzą tego
wszystkie 6804 spotkania,
w których ostrzegał pokolenia przed nimi samymi. Dowodzi temu cała jego wiara
w sens pracy dla pamięci.
Dowodzi temu każde jego
ciepłe, ludzkie i empatyczne
spojrzenie, którym obdarza
napotkanych ludzi – powiedział dyrektor Muzeum dr
Piotr M.A. Cywiński.
W uroczystościach udział
wzięła
również
Róża
Sklorz, która – jako 14-letnia dziewczynka – pomogła
Augustowi Kowalczykowi
w przetrwaniu pierwszych
trudnych chwil po ucieczce, zanim, dzięki pomocy
polskich rodzin Lysków
i Sklorzy oraz przyobozowego ruchu oporu, trafił on do
oddziału AK.
August Kowalczyk od wielu lat współpracuje z Miejscem Pamięci Auschwitz
i działającym tu Międzynarodowym Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.
Wielokrotnie był prowadzącym uroczystości rocznicy
wyzwolenia obozu. Jego
obozowe wspomnienia pt.
„Refren kolczastego drutu”
od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
W ostatnich latach August
Kowalczyk zaangażował się
w projekt budowy w Oświęcimiu Pomnika-Hospicjum,

fot. Paweł Sawicki

lat temu, 10 czerwca 1942 r., doszło do buntu i zbiorowej ucieczki więźniów karnej kompanii z niemieckiego
nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Z tej okazji w Miejscu Pamięci odbyła się wyjątkowa uroczystość,
której honorowym bohaterem był August Kowalczyk, jedyny żyjący uczestnik tamtych wydarzeń.

Obozowa fotografia Augusta Kowalczyka
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na karę chłosty dwa razy
po 25 kijów”. Skończyły się
marzenia nie tylko o wyjściu
z obozu, ale o wyjściu na
tzw. wolny obóz. Miałem
dożywocie. Jednak była to
rzecz szalenie odległa – stanie się, ale kiedyś. Natomiast
przeraził mnie fakt chłosty.
Parę razy widziałem pośladki moich kolegów po 25
uderzeniach. Zazwyczaj był
to początek końca. Karna
kompania znajdowała się w
tamtym czasie już na terenie
nowego obozu, jaki przez
cały poprzedni rok budowali więźniowie i radzieccy
jeńcy na terenie Brzezinki
w odległości 3 km od obozu
macierzystego Auschwitz.
Tak powstawał obóz Birkenau. W czerwcu 1942 r.
część Birkenau była gotowa.
Istniał zalążek obozu kobiecego, istniała karna kompania. Piątego dnia pobytu,
5 czerwca, spotkałem tam
kolegę, z którym przez długi
czas pracowałem przy budowie zakładów chemicznych.
Przyszedł do mnie i zapytał:
„August, co ty tu robisz? Nie
wiedziałem, że jesteś w karnej kompanii”. „Ja nie wiedziałem, że ty jesteś”. „Za
co siedzisz?” „Za kontakty
z naszą organizacją” – on też
współpracował z tymi kobietami. „Jaki wyrok?”. „Dożywotnia karna kompania
i dwa razy po 25”. On powiedział, że z Mysłowic
gestapo przysłało do obozu
jego wyrok śmierci. W oparciu o to komendant przerzucił go do karnej kompanii.
„August, a tyle razy mogliśmy uciekać z tych Dwo-

fot. Paweł Sawicki
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Uciekinierów i ofiary buntu upamiętniono symbolicznymi zniczami

z pracy przyszedł Mietek Kawecki i mówi: „Jutro uciekamy z pracy, w czasie przerwy
obiadowej”. 10 czerwca 1942 r.
z karnej kompanii do pracy
wychodzi grupa ok. 350 więźniów pod eskortą 12 uzbrojonych esesmanów. W tym
czasie więźniowie pracowali
przy kopaniu rowu melioracyjno-odpływowego, jaki
miał połączyć obóz z płynącą
nieopodal Wisłą. Tego dnia
kopaliśmy na terenie starego
koryta stawu. Po jednej stronie grobla, za groblą staw
z wodą, 1,5 km dalej obóz. Po
drugiej stronie grobla, dalej
drągowina leśna. Wspaniałe,
wysokie sosny, tyle że rzadko rosnące, jednak było tam
sporo wysokich krzaków.
Na jednej grobli pięciu esesmanów, na drugiej pięciu.
My pracowaliśmy w środku,
a naszą grupę po obu stronach zamykała jeszcze dwójka esesmanów.
Godzina 12.30. Gwizdek
i przerwa obiadowa. Widzę, że pierwszy raz nie in-

teresowała nas zupa, tylko
nerwowo
rozglądaliśmy
się, co dalej. Potem dopiero
okazało się, że w ucieczkę
wciągniętych było ok. 100
osób, ale nie znaliśmy szczegółów ze względu na groźbę dekonspiracji. Po pięciu
minutach przyszedł Mietek
i mówi, że popełniono błąd,
bo jeżeli ucieczka odbędzie

groblę, na której stało pięciu
esesmanów. Mietek powiedział, że na przeciwko każdego z nich jest grupa, która
będzie uciekać. „Ty August
będziesz w grupie 13-osobowej. Z tym, że August
jest do ciebie prośba, żebyś
zaraz po gwizdku zaatakował esesmana od frontu,
a koledzy zaatakują z boku

10 czerwca 1942 r. z karnej kompanii
do pracy wychodzi grupa ok. 350 więźniów
pod eskortą 12 uzbrojonych esesmanów.
W tym czasie więźniowie pracowali przy
kopaniu rowu melioracyjno-odpływowego,
jaki miał połączyć obóz z płynącą
nieopodal Wisłą.
się o godzinie 13, to Niemcy na pościg będą mieli 10
godzin dnia. W związku
z tym ustalono, że pierwszy
gwizdek jaki się rozlegnie
po powrocie do pracy będzie sygnałem na rozpoczęcie ucieczki w stronę lasu.
Musieliśmy przejść przez

i z tyłu. Chodzi o zmniejszenie siły ogniowej pościgu”.
Wróciliśmy do pracy. Mija
godzina, druga, trzecia... Zaczął padać deszcz. Esesmani
włożyli na siebie panterki
i schronili się pod deszczem...
Czekamy na gwizdek. Liczyłem na to, że będzie to

fot. Paweł Sawicki

rów”. Rzeczywiście. Kiedyś
mieliśmy taką propozycję
ze strony dwóch Ślązaków,
kierowców-cywilów. Zaproponowali całej dwunastce,
że podstawią ciężarówkę
i wywiozą wszystkich takimi drogami, które nie są obserwowane. Nie skorzystaliśmy z tej okazji z dwóch powodów. Pierwszy był mniej
istotny – nam wydawało
się, że przeżyjemy. Kontakt
z organizacją i ludnością cywilną zapewniał nam dodatkową żywność i lekarstwa
w razie choroby. Jednak
podstawowym powodem
było to, co nazywało się odpowiedzialnością zbiorową.
Za jednego zbiegłego więźnia komendant wyznaczał
dziesięciu zakładników, którzy szli do bunkra w bloku
11 i już stamtąd nie wracali.
„August, a gdyby teraz była
okazja, to zdecydowałbyś się
na ucieczkę?” „Oczywiście,
nie mamy innego ratunku”.
Minęły cztery dni. 9 czerwca wieczorem po przyjściu

Uroczystość na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
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gwizdek na fajrant. Ale
z obiadu wrócił Otto Moll,
który kierował karną kompanią. Zaczęła się ulewa i po
raz pierwszy ściągnięto nas
z pracy. Należało zatem rozpocząć ucieczkę. Gwizdek.
Cały początek ucieczki pamiętam jak zwolniony film.
Bez nerwowości podszedłem do ubrania, włożyłem
spodnie, pasiak i kurtkę.
Wcześniej zerwałem z nich
szmatki ze swoim numerem
– chodziło o anonimowość
ucieczki. Podszedłem do
przygotowanej wcześniej łopaty, założyłem ją na ramie,
zrobiłem
kilka
kroków
w kierunki esesmana, zamierzyłem się, skoczyłem,
ale... ten jakby miał sprężynę
i stanął na równe nogi. Koledzy zaczęli uciekać. Ja rzuciłem łopatę na ziemię i próbowałem zniknąć z pola widzenia esesmana. Widziałem, jak Mietek Kawecki
biegnie przede mną, ale
biegł już ranny, coraz wolniej, aż w końcu przewrócił
się. Sąsiednia grupa też miała uciekać, ale „ich” esesman
o tym nie wiedział, bo u nas
ucieczka zaczęła się najwcześniej. W związku z tym
on zainteresował się mną
i próbował przeciąć mi drogę. Strzela... 10 metrów, 8,
6... Przyrżnął mi lufą w plecy. Ja zawróciłem. Wyskoczył następny kolega, esesman za nim, znów zawróciłem, z dwoma innymi kolegami wpadliśmy w krzaki
i biegniemy. Ja rozpocząłem
wcześniej
zaplanowany
„striptiz”. Jeden but w jedną, drugi w drugą, włożyłem na siebie lekkoatletyczne biegówki, jakie udało mi
się zabrać jednemu z niemieckich kapów. Chodziło
o zmylenie psów policyjnych, którymi dysponowali
esesmani. Los butów po-
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Róża Sklorz, która pomagała
Augustowi Kowalczykowi

dzieliła kurtka, koszula,
spodnie – to wszystko rzuciłem w krzaki. Zostałem tylko w spodenkach gimnastycznych i tych pantoflach.
W pewnym momencie skończyły się krzaki, przed nami
jakieś 40 metrów łąki i znów
krzaki. Koledzy biegną. Esesman strzela dwa razy –
niecelnie. Ja przycupnąłem
pod krzakiem i widzę, że on
zaczyna ładować. Pomyślałem, że zanim skończy, to ja
zdążę przeskoczyć. Myślałem prawidłowo, ale gorzej
było z wykonaniem, bo on
załadował i zarepetował,
a ja ciągle siedziałem
w krzakach. Musiał mnie zobaczyć, bo się przymierzył…
W tym momencie chyba został pobity rekord świata na
60 metrów, bo ja przefrunąłem tę łąkę. Strzelił dwa razy
niecelnie,
ja
wpadłem
w krzaki, potem przez jakieś
stare koryto Wisły, zgubiłem w bagnie jeden pantofel,
wyrzuciłem drugi, wskoczyłem do wody, spłynąłem
z 200 metrów i wyszedłem
na drugim brzegu przy
pierwszych zabudowaniach,
które zobaczyłem. Na chałupie kłódka, na stodole kłódka, nie było się gdzie schować. Zawróciłem i zobaczyłem, że mam sprzymierzeńca. 10 czerwca to czas, kiedy
zboże, szczególnie żyto, ma
już normalną wysokość. Zobaczyłem, że kobiety, które
idą polami, są widoczne tylko od ramienia w górę. Dla
takiego nagusa, jak ja to była
kolosalna szansa. Pobiegłem
w kierunku lasu. Pod lasem
była łąka, na której gospodarz kosił trawę. Podszedłem, ale zanim zdążyłem
cokolwiek powiedzieć, to on
od razu mówi: „Uuu, to pan
ucieka z Auschwitz”. „Mam
prośbę, czy istnieje szansa,
żebym stąd przedostał się
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re kiecki, za kobietę się chcę
przebrać”. „Nie mogę dać.
Wszystko jest na kartki. Ale
niech się pan nie martwi.
Niech pan idzie prosto. Jakieś 50-60 metrów zobaczy
pan gospodarza, który obrywa ziemniaki. Z nim pracuje
5-6 kobiet. Niech pan tam
pogada, na pewno panu dadzą”. Sprawdziło się. Podszedłem od razu do najstarszej i tłumaczę, o co chodzi.
Ona zrozumiała od razu.
Posłała dwie kobiety do wsi,
po pół godzinie wróciły i zacząłem się ubierać. Śląskie
spódnice są długie, ale kobieta, która nosiła ją przede
mną, musiała być niska, bo
u mnie sięgała ona do połowy łydki. Włożyłem bluzkę,
fartuch i chustkę na głowę.
Dostałem też koszyk na
ziemniaki i motykę. Teraz
dopiero Ślązacy chcieli dowiedzieć się, komu pomogli… Pomysł z przebraniem
sprawdził się już chwilę później, bo w pobliże naszej grupy podjechał żandarm. Okazało się potem, że drugi chłopak od krów zaczął coś podejrzewać,
wypytywać
o brakującą kurtkę i czapkę
i mój chłopak wygadał się.
Tamten pobiegł do ojca, potem na posterunek i żandarm
od razu wziął rower i zaczął
szukać uciekiniera w kurtce i
czapce. Ale ten miał już na
sobie śląską kieckę. W zbożu
przeleżałem do następnego
dnia. Zabrałem koszyk, motykę i zacząłem marsz w kierunki Zagłębia. Najpierw
musiałem przekroczyć szosę.
Potem chciałem korzystać
z polnych dróg. Nagle zobaczyłem nadchodzące z naprzeciwka dwie kobiety.
Skręciłem w pole, one idą
w tym samym kierunku.
Wskoczyłem w trawę i zaczynam zrywać chwasty do
koszyka. Usłyszałem, jak
starsza mówi do młodszej:
„Łucja to, czy nie Łucja”…
Wstałem. „Jezus Maria, dyć
to chłop!”. Zdradziła mnie
krótka spódnica. „Tak, tak –
chłop. I to taki, co ucieka

Geneza ucieczki z karnej kompanii sięga wydarzeń
z 27 maja 1942 r. Wówczas do obozowej karnej kompanii wcielono około 400 polskich więźniów politycznych. Do Auschwitz zostali deportowani w 1941
i 1942 r. z Warszawy i Krakowa. Co kilka dni Niemcy
wybierali spośród nich kilkanaście osób i rozstrzeliwali. Groźba śmierci skłoniła więźniów do opracowania
planu ucieczki. Miała ona nastąpić po sygnale obwieszczającym koniec pracy przy budowie rowu melioracyjnego w Birkenau i powrót do obozu. Termin ustalono
na 10 czerwca 1942 r.
Wskutek ulewnego deszczu szef karnej kompanii SS-Hauptscharfuehrer Otto Moll, późniejszy szef krematoriów w Auschwitz II-Birkenau, obwieścił koniec
pracy znacznie wcześniej. Przeciągły gwizd wprowadził zamieszanie wśród więźniów. Ok. 50 rzuciło się
do ucieczki. Kilkunastu zawrócili kapowie. W natychmiastowym pościgu zastrzelono 13 więźniów oraz zatrzymano dwóch: Tadeusza Pejsika i Henryka Pajączkowskiego. Spośród tych, którzy podjęli ucieczkę, na
wolność wydostało się dziewięciu: August Kowalczyk,
Jerzy Łachecki, Zenon Piernikowski, Aleksander Buczyński, Jan Laskowski, Józef Traczyk, Tadeusz Chróścicki, Józef Pamrow i Eugeniusz Stoczewski.
Więźniów karnej kompanii zapędzono do obozu
Auschwitz. Przez obozową bramą „Arbeit Macht
Frei” wniesiono 13 ciał zastrzelonych więźniów.
Następnego dnia – w odwecie – rozstrzelano 20 osób
i zamordowano w komorze gazowej ok. 300 Polaków
z karnej kompanii. 14 czerwca w odległości ok.
25 km od Auschwitz schwytano dwóch uciekinierów,
Aleksandra Buczyńskiego i Eugeniusza Stoczewskiego.
Obaj trafili z powrotem do obozu, gdzie po miesiącu
zostali rozstrzelani.
z Oświęcimia”. Miałem kolejny pomysł, żeby nie uciekać dalej, tylko gdzieś się
schować na 2-3 tygodnie.
Jedna z nich mówi: „To jest
nasze żyto, niech pan tu wejdzie, poczeka, my spróbujemy coś załatwić”. Postanowiłem zaryzykować. Słusznie. Trwało do długo, bo leżałem 3 doby i 3 dni. Kobiety
przyszły i zabrały mnie. Musiały znaleźć taki domu,
w którym nie było małych
dzieci. W pomoc zaangażowały się dwie rodziny: Lysków i Sklorzów. Dziewczyny od Sklorzów poszły do
ciotki i poprosiły, żeby wzięła mnie do siebie. Dwa tygodnie wcześniej z Dachau
przyszło zawiadomienie, że
jej brat zmarł na atak serca.
„Nie mogliśmy uratować
jego. Może temu uda nam się
pomóc” – powiedziała. Przy-

gotowano dla mnie skrytkę
na stryszku nad stajnią i oborą. O szczytową ścianę oparto deski i powstało coś, w rodzaju szałasu przykrytego
sianem. Tak rozpocząłem
mój pobyt w rodzinie Lysków. Od razu udało się także nawiązać kontakt z tajną
konspiracyjną
organizacją
kobiet polskich w Oświęcimiu, która ratowała życie
i zdrowie, działając na terenie przyobozowym. Znałem
punkt kontaktowy, hasło
i przekazałem te informacje
jednej ze Ślązaczek. Wszystko się udało. Organizacja
przerzuciła mnie do Krakowa, gdzie zostałem zaprzysiężony i dołączyłem do Armii Krajowej. To jednak temat na kolejną opowieść…
Spisał i opracował: ps

fot. Paweł Sawicki

fot. Paweł Sawicki

do Zagłębia Dąbrowskiego?”. Miałem tam trochę rodziny, o której Niemcy nie
wiedzieli i tam chciałem się
zaczepić na początek. Okazało się, że taka szansa istniała. Człowiek bardzo dokładnie wytłumaczył mi co
i jak, a potem powiedział:
„Niech pan stąd ucieka, bo
tu najpewniej jutro rano będzie pościg z psami. Tylko
niech pan uważa, bo po drugiej stronie lasu jest wieś,
Bojszowy, i tam jest posterunek żandarmerii niemieckiej
i mieszkają tam też Niemcy.
Gdyby pan zagadał do takiego Niemca, to może się
źle skończyć”. Pobiegłem
przez las, ale okazał się to
niewielki kompleks i bardzo
szybko przebiegłem w poprzek. Pomiędzy wsią i lasem dostrzegłem młodych
chłopaków pasących krowy.
Jakieś 200 metrów od dużej
grupy zobaczyłem dwójkę
chłopców. Przeszedłem kawałek skrajem lasu i wołam
do nich. Jeden z nich poszedł w moim kierunku,
wszedł do lasu, spojrzał na
mnie i od razu mówi: „Jezus
Maria, to wyście uciekli
z Oświęcimia”. „Synku, ja
dopiero uciekam. I mam do
ciebie prośbę. Masz mamę?
Idź do mamy do domu i powiedz, że w lesie jest taki, co
ucieka z Oświęcimia i ma
prośbę – żeby mi przysłała
jakieś stare, niepotrzebne
kiecki”. Już wtedy miałem
pomysł, żeby przebrać się za
kobietę. Poprosiłem go jeszcze, żeby dał mi swoją zieloną kurtkę. Była w sam raz. Ja
ważyłem wtedy 49 kilogramów, a on miał 13 lat. Chłopak pobiegł do wsi, a ja odszedłem na spory dystans,
bo nie wiedziałem, co się będzie działo, czy wróci sam,
czy z policją. Po 20 minutach
wrócił sam, ale z pustymi rękami. „Mutter powiedziała,
że nie dadzą, bo nie mogą
dać. Ten, który pasie ze mną
krowy jest od naszego niemieckiego sołtysa i on sypnąłby wszystkich”. Powiedziałem mu, że ma rację, ale
w takim razie kurtki mu już
nie oddam. Poprosiłem go
także, żeby oddał mi czapkę.
Chciałem przykryć tę łysą
głowę, która zdradzała mnie
na każdym kroku. Chłopak
wszedł do lasu, cisnął czapkę przed siebie i pobiegł do
krów. Ja poszedłem dalej. Po
raz pierwszy szedłem przez
pola jak człowiek, nie biegłem, nie uciekałem. Uszedłem może 50 metrów. Po
lewej stronie na skraju drogi
zobaczyłem rower, a 30 metrów dalej Ślązaczka sadziła
brukiew. Miałem problem:
do roweru, czy do niej. Podszedłem do Ślązaczki i mówię: „Mam prośbę. Nazywam się August Kowalczyk,
uciekam z obozu. Proszę mi
przynieść z domu jakieś sta-

August Kowalczyk opowiedział swoją historię w miejscu ucieczki w Birkenau
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„PAMIĘĆ O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE” –
PODSUMOWANIE SEMINARIUM
DLA STUDENTÓW Z ROSTOKU I KRAKOWA

W

drugiej części polsko-niemieckiego seminarium, przygotowanego we współpracy z Akademią Europejską w Waren (Niemcy), Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytetem w Rostoku wzięło
udział 20 studentów historii o specjalizacji nauczycielskiej i archiwistycznej.
ARIEL YAHALOMI

się stać Auschwitz, oraz
inwestycje
niemieckiego
koncernu IG Farbenindustrie. Następnie studenci
pod kierunkiem przewodników muzealnych zwiedzili teren byłych obozów
Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Najcenniejszym
doświadczeniem dla seminarzystów, jak podkreślili to
w dyskusji podsumowującej,
było spotkanie ze świadkiem
historii, Arielem Yahalomim,
który podzielił się ze studentami swoimi wspomnieniami i przeżyciami z pobytu
w obozach pracy dla Żydów
na terenie III Rzeszy, z getta
w Zawierciu, skąd w sierpniu 1943 r. w ramach akcji
wysiedleńczej wraz z rodzicami został deportowany do
Birkenau oraz z obozów koncentracyjnych Fuenfteichen,
Gross-Rosen, Buchenwald,
Nordhausen i Bergen-Belsen,
gdzie został wyzwolony.

fot. MDSM

fot. MDSM

Kraków, Collegium Maius

Przed seminarium studenci
opracowywali w grupach
pod kierunkiem docentów
wybrane tematy: planowanie
i przeprowadzenie Holokaustu w Europie, powojenne
procesy przeciwko zbrodniarzom narodowosocjalistycznym, biografie sprawców
i ofiar oraz współczesne ludobójstwa: zbrodnia w Srebrenicy na tle genezy i przebiegu wojny w byłej Jugosławii 1991-1995.
W pierwszym, otwierającym
seminarium, wykładzie kierownik Działu Naukowego
Muzeum Auschwitz dr Piotr
Setkiewicz nakreślił czynniki, które ukształtowały
miasto Auschwitz w latach
1939-1945: założenie obozu
Auschwitz-Birkenau, zmiany architektoniczne zainicjowane przez niemieckich
architektów dla „wzorcowego miasta osiedleńczego
na wschodzie”, jakim miał

Studenci stawiając liczne
pytania, poszukiwali odpowiedzi nie tylko na nurtujące
ich pytania historyczne i polityczne, dotyczące genezy
i przebiegu Zagłady, ale także pytania natury moralnej,
dotykające problemu sprawiedliwości,
przebaczenia
czy obecnych relacji polsko-niemiecko-izraelskich. Docenci, towarzyszący seminarzystom podczas pracy
w grupach, wysoko ocenili
prezentacje przygotowane
przez studentów oraz wspólne dyskusje na forum. Najbardziej kontrowersyjną dyskusję wzbudził temat grupy zajmującej się zbrodnią
w Srebrenicy (w lipcu 1995 r.
rozstrzelano poza miastem
7000 mężczyzn z enklawy
muzułmańskiej, chronionej
[teoretycznie] przez ONZ.
Masakra była realizacją rozkazu wydanego 8 marca
przez Radovana Karadžića
siłom zbrojnym, które miały
całkowicie pozbawić poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tych enklaw) oraz
wykład
zaprezentowany
przez eksperta z dziedziny
prawa międzynarodowego,
dr. Piotra Łubińskiego z UJ
w Krakowie. Studenci krytycznie odnieśli się do samej
definicji prawnej ludobójstwa, zawartej w Konwencji
w Sprawie Zapobiegania
i Karania Zbrodni Ludobójstwa, uchwalonej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
9 grudnia 1948 r. Podsumowując dyskusję, studenci do-

Ariel Yahalomi na tzw. Altejudenrampe

Artur Dimant, syn Leona Dimanta i Sary z domu Federman, ur. w Zawierciu 26 października 1923 r., trzecie pokolenie Żydów Zawiercian. Pierwsze lata dzieciństwa spędził w różnych miastach Polski, w których jego
ojciec, muzyk, prowadzący własny zespół muzyczny,
występował. W latach 30. zamieszkał w Sosnowcu, tam
był uczniem w żydowskim gimnazjum im. Libermana
aż do początku II wojny światowej. W 1940 r. w jednym
z pierwszych transportów został wywieziony do obozów pracy R.A.B. (Reichsautobahnlager). W 1942 r. po
zranieniu wrócił do getta w Zawierciu, gdzie pracował
aż do likwidacji w sierpniu 1943 r. Pierwszym doświadczeniem z obozów koncentracyjnych był Auschwitz-Birkenau, a potem Fuenfteichen, Gross-Rosen, Buchenwald
i Nordhausen, aż do wyzwolenia 15 kwietnia 1945 r.
w Bergen-Belsen. Rodzice, Leon i Sara, zginęli w Birkenau w 1943 r. Latem 1945 r. udało mu się dostać do
Belgii, gdzie był aktywny w ruchu młodzieży DROR.
Współpracował z organizacją ruchu nielegalnej emigracji do Palestyny i z jedną z takich grup przybył do Haify
w maju 1946 r. Dwunastym obozem był angielski obóz
Atlit. Ariel Yahalomi nawiązał znów swój kontakt z Polską w 1983 r., gdy zostało mu polecone zorganizowanie
imprezy 40-lecia powstania w Getcie Warszawskim
z uczestnictwem delegacji z Izraela. Był to początek ruchu turystycznego do Polski z Izraela i Ariel był jednym
z pierwszych. On też był tym, który w 1988 r. organizował pierwszy Marsz Żywych i pierwsze grupy młodzieży szkolnej. Ariel Yahalomi jest do dziś aktywny
w organizacjach żydowskich takich jak: Związek Żydów
z Zagłębia, Związek byłych więźniów Bergen-Belsen
i Światowa Federacja Żydów Polskich w Izraelu.
Źródło: „Przeżyłem”, Ariel Yahalomi, Będzin 2006.

fot. MDSM

szli do wniosku, że zbrodnia
Holokaustu w kontekście
współczesnych ludobójstw
stanowi wydarzenie bezprecedensowe i wyjątkowe
z uwagi na odmienność jego
genezy i przeprowadzenia. Seminarium zakończył
wspólny wyjazd do Krakowa, zwiedzanie Starego Miasta i dzielnicy żydowskiej Kazimierz przygotowane przez

Zwiedzanie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
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studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Kolejna edycja projektu odbędzie się w 2013 r.
Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Landeszentrale für Politische Bildung
Mecklenburg-Vorpommern.
Elżbieta Pasternak
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WARSZTATY Z ANIMACJI JĘZYKOWEJ

W

fot. MDSM

dniach 11-12 maja piętnastoosobowa grupa nauczycieli
oraz multiplikatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży wzięła udział w warsztatach z animacji językowej
„Zip-Zap”, które zostały zorganizowane przez Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) we współpracy
z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM).

fot. MDSM

Grupa gier i zabaw

Zabawa z chustą animacyjną

dynamikę grupy, przyczyniają się do jej szybszej integracji. Dlatego osoby pracujące z młodzieżą chętnie
stosują animację językową
podczas spotkań międzynarodowych, w czasie przygotowania grupy do wymiany,
ale także na lekcjach języka
obcego. Dzięki włączeniu do

programu zajęć gier animacyjnych uczestnicy szybciej
otwierają się na język partnera, a tym samym szybciej
integrują i łatwiej porozumiewają. Zajęcia z animacji
językowej uczą kooperacji i
wspierają kompetencje międzykulturowe.
Podczas
dwudniowych

czeń w zakresie organizowania polsko-niemieckich
spotkań młodzieży oraz
zapoznania się z ofertą edukacyjną MDSM i formami
wspierania przez PNWM
polsko-niemieckich projektów.
Uczestnicy warsztatów opuścili MDSM wyposażeni w
nowe formy pracy z młodzieżą, handouty z materiałem
dydaktycznym, publikacje
oraz wiedzę na temat zakresu działań PNWM i MDSM.
Warsztaty prowadzili referenci PNWM Emilia Piątkowska i Steffen Spandler.
Koordynacja projektu: Olga
Onyszkiewicz (MDSM).
Olga Onyszkiewicz

fot. MDSM

Animacja językowa to aktywna forma przełamywania barier językowych, kreatywny sposób nauki języka
za pomocą gier i zabaw oraz
zachęcania do komunikacji
przy niewielkiej znajomości
języka obcego. Gry i zabawy
animacyjne ułatwiają przełamywanie barier, wspierają

warsztatów
uczestnicy
aktywnie poznawali różne formy ćwiczeń zapoznawczych, „lodołamacze”
– ćwiczenia wspierające
komunikację i kooperację,
a także niewerbalne formy
komunikacji. Nowością dla
większości uczestników była
imersja, czyli „zanurzenie się
w świat gry”. Uczestnicy tej
formy animacji językowej
mogą np. wczuć się w rolę
uczestników aukcji i w formie zabawy nie tylko powtórzyć liczebniki i nauczyć się
nowych zwrotów w języku
obcym, ale również wejść w
interakcje z innymi graczami
i wspólnie licytować.
Warsztaty były również okazją do wymiany doświad-

Warsztaty w ogrodzie MDSM
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EDUKACJA PODCZAS
LIFE FESTIVAL
OŚWIĘCIM 2012

Z

Fot. D. Smolarek

a nami III edycja Life Festival Oświęcim. Prócz
części artystycznej, ważną składową projektu są
działania edukacyjne odnoszące poruszające kwestie antydyskryminacyjne, praw człowieka, rasizmu
i nietolerancji we współczesnym świecie. Tegoroczny
program obejmował warsztaty, projekcję filmu, otwarcie wystawy oraz panel dyskusyjny, które odbywały się
w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, a w jego realizację, prócz wymienionych powyżej instytucji, zaangażowane było także Stowarzyszenie Romów w Polsce.

Fot. D. Smolarek

Tomo Kriznar i Draginja Nadażdin, dyrektorka biura Amnesty International Polska

Studenci z PWSZ w Oświęcimiu podczas warsztatów prowadzonych przez trenerów
Amnesty International

Spotkanie z Bartkiem Łopatą ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”

Fot. D. Smolarek

W czwartek 10 maja odbyło
się spotkanie prezentujące
działalność Stowarzyszenia
„Nigdy Więcej“, które poprowadził Bartek Łopata.
Z kolei w piątkowe popołudnie miał miejsce program
przygotowany przez polską
sekcję Amnesty International pod wspólnym tytułem
„Broń pod kontrolą“. Obejmował on warsztaty prowadzone przez trenerów
z Amnesty International, dla
których motywem przewodnim była kwestia handlu
bronią w kontekście praw
człowieka. Po zakończeniu
piątkowych warsztatów odbyła się projekcja filmu pt.
„Oczy i uszy Boga“, autorstwa słoweńskiego rezysera
i działacza społecznego Tomo
Kriznara, który po projekcji
odpowiadał na pytania licznie zgromadzonej publiczności. We wszystkich spotkaniach i warsztatach w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu wzięli udział studenci
i wykładowcy z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Oświęcimiu.

Mural z wizerunkiem Jana Pawła II wykonany w ramach projektu „Gadające głowy”
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Uczestnicy panelu „Mowa nienawiści” (L-P): dr Marek Troszyński, Bogdan Białek, dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, dr Sergiusz Kowalski oraz Katarzyna Nowak
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-Birkenau w Oświęcimiu
„Pro Memoria”, działaczka
organizacji
pozarządowej
„Pro Humanum”, autorka projektu edukacyjnego
„Mury mówią”).
Na koniec należy wspomnieć
także o powstałym w ramach
festiwalu projekcie graffiti

pt. „Gadające głowy”, realizowanym w pierwszych
dniach maja. W siedmiu
miejscach miasta pojawiły
się podobizny: Leszka Kołakowskiego, Jacka Kuronia,
Marii Skłodowskiej-Curie,
Martina Lutera Kinga, Jana
Pawła II, Mahatmy Gandhie-

go oraz Vaclava Havla wraz
z krótkimi cytatami. Projekt
promuje – szczególnie wśród
młodego pokolenia − takie
wartości jak np.: tolerancja,
prawa człowieka, pokój,
demokracja, społeczeństwo
obywatelskie. Projekt został
przygotowany przez Cen-

Fot. D. Smolarek

Sobotnie popołudnie upłynęło pod znakiem dwóch
wydarzeń
odbywających
się w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży.
Otwarcie wystawy „Aktion
Reinhardt – Zagłada Żydów
w Generalnym Gubernatorstwie”, przygotowanej przez
IPN w Lublinie, poświęconej i dedykowanej pamięci
ofiar tych tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat. W tematykę wystawy wprowadziła
dr Aleksandra Namysło
(IPN Katowice). Blok edukacyjny zakończyła debata
pt. „Stop mowie nienawiści.
Wirtualna agresja – realna
krzywda”, w której uczestniczyli: dr Sergiusz Kowalski (socjolog, publicysta, tłumacz, były działacz opozycji
demokratycznej,
dziennikarz „Gazety Wyborczej”),
dr Marek Troszyński (prezes
Fundacji Wiedza Lokalna,
kierownik Centrum Badań
nad Nowymi Mediami Collegium Civitas), dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (posłanka na Sejm RP, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania), Bogdan
Białek (redaktor naczelny
miesięcznika „Charaktery”,
prezes Stowarzyszenia im.
Jana Karskiego, wiceprzewodniczący Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów). Panel
Katarzyna
poprowadziła
Nowak (polonistka, współtwórczyni pisma Państwowego Muzeum Auschwitz-

Dr Aleksandra Namysło i Leszek Szuster, dyrektor MDSM w Oświecimiu
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trum Żydowskie w Oświęcimiu, współfinansowany jest
ze środków Miasta Oświęcimia, a jego autorami są młodzi oświęcimianie: Tomasz
Kiek (wykonanie) oraz Mateusz Makarewicz (projekty).
Artur Szyndler

Centrum Dialogu i Modlitwy
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REFLEKSJA NAD PRZESZŁOŚCIĄ
TWORZY POKOJOWĄ PRZYSZŁOŚĆ:
„STATEK POKOJU” Z WIZYTĄ W AUSCHWITZ

J

apońska organizacja pozarządowa „Statek Pokoju” już po raz
trzeci zorganizowała wizytę w Auschwitz-Birkenau dla uczestników projektu „Rejs Pokoju”. Impulsem do rozpoczęcia takiego programu było spotkanie świadków atomowych bombardowań
na Hiroszimę i Nagasaki oraz ocalałych z Holokaustu.

Uczniowie wyczarterowali
statek pasażerski i zaczęli
wypływać w pokojowe rejsy w rejony Azji i Pacyfiku
z hasłem „refleksja po ostatnich wojnach tworzy pokój
w przyszłości”. Głównym
celem były bezpośrednie

spotkania z ludźmi z tego
obszaru, którzy ucierpieli
podczas japońskiej kolonizacji i agresji wojennej,
rozważania
przeszłości
i działania na rzecz pojednania w regionie poprzez
budowanie
pokojowych
i przyjaznych stosunków.
Te podróże zaczęły odbywać się regularnie, a główny temat został poszerzony
od azjatyckich kwestii historycznych do współczesnych zagadnień międzynarodowych. Dzisiaj podróże
dookoła świata odbywają
się 3-4 razy w ciągu roku
z tysiącem osób na pokładzie, w większości pochodzących z Japonii. Podczas
trzymiesięcznej
podróży

„Statek Pokoju”

biorą oni udział w szeregu
edukacyjnych i twórczych
działań. Bezpośredni kontakt z miejscami wydarzeń i
spotkania z ludźmi są nadal

fundamentem procesu edukacyjnego Peace Boat, dlatego też wizyta w Auschwitz
ma wielkie znaczenie dla tej
organizacji.

Fot. CDiM

Nauka i konfrontacja rzeczywistości z przeszłością w
celu stworzenia bardziej pokojowej i trwałej przyszłości
leży w samym sercu dzia-

łalności „Statku Pokoju”.
Rzeczywiście, organizacja
została założona w 1983 r.
przez grupę japońskich
studentów, którzy podczas
kontrowersyjnej
rewizji
podręczników historii w
Japonii na początku 1980 r.,
czuli wielkie poczucie kryzysu spowodowanego usunięciem z podręczników
faktu rzeczywistych, agresywnych działań Japonii
podczas II wojny światowej.

Fot. „Peace Boat”

Dzięki
świadkom
tych
dwóch różnych tragedii
II wojny światowej, dzieleniu się ich doświadczeniami i uczeniu wzajemnie
od siebie, program został
rozbudowany i uczestniczy
w nim coraz więcej japońskich obywateli, którzy przyjeżdżają uczyć
się o historii niemieckiego nazistowskiego obozu
Auschwitz-Birkenau, wyciągać wnioski z doświadczeń i prowadzić dyskusje w Centrum Dialogu
i Modlitwy.

Uczestnicy „Rejsu Pokoju” w Centrum Dialogu i Modlitwy
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Fot. CDiM
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Uczestnicy „Rejsu Pokoju” w Centrum Dialogu i Modlitwy

Dla „Statku Pokoju”, ważna jest nie tylko nauka
o doświadczeniach z II wojny światowej i rzeczywistości Holokaustu, ale
również nauka o tym, jak
z tą historią o agresji i ludobójstwie poradzono sobie
w tym miejscu. Walka Japonii
z radzeniem sobie z jej przeszłością, jako agresorem
w regionie Azji i Pacyfiku,
pozostaje ogromną przeszkodą do pojednania i budowania pokojowej przyszłości w Azji, a rozpatrzenie sposobu podejścia i rozwiązania tego problemu jest
priorytetem dla organizacji.
Wielkim zaszczytem dla
„Statku Pokoju” było towarzyszenie
Hibakusha
(ocaleni z bombardowania atomowego Hiroszimy
i Nagasaki) w podróży
do
Auschwitz-Birkenau
podczas dwóch programów od początku 2010 r.
Hibakusha, którzy uczestniczyli w rejsach „Statkiem
Pokoju”, dzielili się swoimi
świadectwami na całym
świecie i przekazywali pilną potrzebę jądrowej abolicji. W tym samym czasie
spotkali się z osobami dotkniętymi wojną i konfliktami w celu przekazania
swojej solidarności i roz-
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ważali, co my jako ludzie
możemy zrobić, aby uniknąć takich okrucieństw,
które wciąż się powtarzają.
W tym kontekście ich
wymiana
z
ocalonymi
z Zagłady w Auschwitz-Birkenau miała wielki
wpływ zarówno na samych
Hibakusha, jak i na ogólny
program edukacyjny organizacji. W oparciu o głęboko poruszające i otwierające
oczy doświadczenia uczestników podczas tych wizyt,
„Statek Pokoju” rozszerzył
program dla innych uczestników globalnych podróży. W marcu tego roku,
grupa około 30 osób miała
możliwość uczestniczenia
w tym programie, a podobne są planowane ponownie
w czerwcu i wrześniu 2012 r.
oraz dwukrotnie w 2013 r.
Po serii sesji studyjnych na
pokładzie statku, ucząc się
z literatury, filmów dokumentalnych itp. 30 uczestników „Statku Pokoju”
w różnym wieku i różnych
środowisk
odwiedziło
Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, wysłuchało świadectwa człowieka ocalałego z getta łódzkiego i obozu Buchenwald Ignacego
Krasnokuckiego, a także
wzięło udział w dysku-
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sji z uczniami z liceum im uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy na temat traSt. Konarskiego.
gicznych wydarzeń, ale takPo powrocie uczestnicy że sugestywne wyobrażenie
podzielili się swoimi re- sobie tego wszystkiego, co
fleksjami z pozostałymi wydarzyło się w czasie wojosobami biorącymi udział ny i rozważenie roli obecw rejsie pokoju, jednogło- nych i przyszłych pokoleń
śnie podkreślając, że wszel- w budowaniu pokoju.
ka wiedza nie jest w stanie
oddać tego, co zobaczyli Ważnym punktem prograi czego doświadczyli w trak- mu była poruszająca dyscie wizyty w Auschwitz- kusja z uczniami lokalnego
-Birkenau. Yoshida Takehir liceum im St. Konarskiego.
powiedział towarzyszące- Yoshida Takehiro, powiemu „Peace Boat” pracowni- dział o spotkaniu: − To zrokowi: − Przechodząc przez biło na nas ogromne wrażeobszar, w którym stał obóz nie. Uczniowie mieli obawy
koncentracyjny, czując zim- i niepokoje, które mogą być
ne powietrze i patrząc na przechowywane
wyłączkrajobraz, w moim sercu nie przez osoby urodzone
byłem naprawdę w sta- i wychowane w mieście
nie wyobrazić sobie sceny Oświęcimiu. Oni nie tylko
z tego czasu. Zgroza, co się mają świadomość ciężaru
stało, zastanawiając się, jak tragedii, której doświadczyto mogło się zdarzyć i roz- ło to miejsce, ale naprawdę
ważając, czy ja dzisiaj jesz- silne poczucie misji pokocze jestem czasami współ- nania tego bólu i budowawinnym, pozwalając na nia pokoju.
wiktymizację innych.
Uczestnicy głęboko odczuli,
To doświadczenie, w po- że tragiczne doświadczenie
łączeniu ze świadectwem Holokaustu jest czymś, czeprzedstawionym
przez go cała ludzkość musi się
Ignacego Krasnokuckiego nauczyć, a znaczenie obyoraz objaśnieniami siostry wateli zachowuje ich człoMary z Centrum Dialogu wieczeństwo, poszanowai Modlitwy oraz japoń- nie ich suwerenności, bycie
skiego przewodnika pana nie tylko świadomym, ale
Nakatani,
umożliwiły również przygotowanym
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na zabranie głosu w słusznej sprawie. W sesji raportu
następującego po wizycie
podkreślili, że ważny jest
nie tylko smutek z powodu okropności przeszłości,
ale uczciwe pytanie o przyczyny i kontekst historyczny, które doprowadziły do
Holokaustu i zachowanie
tych krytycznych pytań
i obrazów w pamięci przy
uwzględnianiu
politycznych i społecznych sytuacji, zarówno we własnym
środowisku, jak również
na świecie. Dla dzisiejszej
Japonii, która stara się radzić sobie z konsekwencjami swojej historii − wojennej agresji i ciągłego
cierpienia spowodowanego
katastrofą jądrową w marcu
2011 r. – te pytania są bardzo ważne.
„Statek Pokoju” jest zatem
zobowiązany do kontynuowania swoich programów,
aby mobilizować ludzi do
uczenia się z doświadczeń
Auschwitz i pracować razem dla zachowania pamięci o przeszłości w celu
stworzenia prawdziwego
pojednania i pokoju na
przyszłość.
Yumi Iwasaki
Tłumaczyła: Beata Sereś
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TOM SEGEV
„SIÓDMY MILION.
IZRAEL
– PIĘTNO ZAGŁADY”

J

ak na Holokaust patrzyli Żydzi w Palestynie? Jaki był wkład ocalonych
w wojnie o niepodległość Izraela? Jak
budowały się powojenne izraelsko-niemieckie stosunki? W jaki sposób politycy wykorzystywali kwestię Zagłady? Jak
dziś wygląda pamięć w żydowskim państwie i na ile pamięć ta stała się elementem
żydowskiej tożsamości? Odpowiedzi na te
i inne pytania próbował szukać Tom Segev.
Jego książka, która wywołała w Izraelu
ogromne kontrowersje, ukazała się właśnie
w polskim tłumaczeniu.

Tytułowy siódmy milion
to ocaleni z Holokaustu
Żydzi, z którymi nowe
państwo musiało sobie
poradzić zarówno w warstwie psychologicznej, jak
i bardzo namacalnie, kiedy
statki z tysiącami ludzi za-

częły po wojnie docierać do
wybrzeży Izraela.
Segev zaczyna swoją opowieść od tego, w jaki sposób mieszkający w Palestynie Żydzi reagowali na
dojście Hitlera do władzy
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KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
CZERWIEC
2012
• 18 czerwca
Część I koncertu „Festiwale, FestiZapraszamy do udziału w nowym
wale” zawiera piosenki gwiazd polprzedsięwzięciu
kulturalnym
–
skich i zagranicznych, które wykonyMDSM SA – czyli Alternatywna scewane były na festiwalach w Sopocie
na Międzynarodowego Domu Spoi Opolu. Część II „Wspomnień czar”
tkań Młodzieży
jest prezentacją fragmentów najwiękPierwsze spotkanie w ramach proszych polskich przebojów z lat 70.
jektu odbędzie się 18 czerwca br.
i 80. Na ekranie wyświetlony jest
o 19.30 zaprosimy na Przystanek Tetekst, zatem zabawa jest wyśmienita!
atr. Scenariusz dla nieistniejącego,
Cena Biletu: 40 zł. Godz. 20.00
lecz możliwego aktora instrumenOśrodek Kultury w Brzeszczach
talnego Bogusława Schaeffera wykona znakomity Jan Peszek; o 20.45 • 30 czerwca
Piotr Macierzyński będzie gościem
XI Gminny Rodzinny Rajd RoweroAnty-salonu poezji, a na finał wywy w Brzeszczach
stąpi Wieśniaczy Zespół MIĄŻSZ.
10.00 – start z ul. Przemysłowej (obok
Projekt zrealizowano przy wsparciu
hali sportowej).
finansowym Województwa Małopol12.00 – 12.30 – meta na stadionie KS
skiego oraz Starostwa Powiatowego
Górnik Brzeszcze.
w Oświęcimiu i Miasta Oświęcimia.
12.30 – 14.30 – wydawanie posiłków,
MDSM Oświęcim
loteria, konkursy.
Pakiety w cenie 13 zł w sprzedaży
• 20 czerwca
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
Księstwo Oświęcimskie w późnym
Szczegóły na www.ok.brzeszcze.pl
średniowieczu – wykład na Zamku
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zapra- • 30 czerwca
sza na wykład prof. dr hab. Jerzego
VIII Oświęcimski Kinowy Ogródek
Rajmana z Uniwersytetu PedagogiczPlenerowy – nocne kino plenerowe
nego w Krakowie „Księstwo OświęOświęcimskie Centrum Kultury zacimskie w późnym średniowieczu.
prasza 30 czerwca 2012 roku około
Zasięg terytorialny, struktury osadgodziny 21.30 na nocną projekcję
filmową, która odbędzie się na parnicze, gospodarka”, który odbędzie
kingu obok Oświęcimskiego Censię 20 czerwca 2012 r. o godz. 11.00
trum Kultury. „OKOP” to nocne
w sali reprezentacyjnej muzeum.
kino plenerowe, które „zagra seans”
Zapraszamy serdecznie do uczestnicw nocy z 30 czerwca na 1 lipca. Na
twa w wykładzie osoby indywiduplenerowym ekranie pojawią się filalne i grupy zorganizowane (grupy
my, przy których miło i przyjemne
chcące wziąć udział w prelekcji probędzie można spędzić kilka ciepłych,
simy o zgłoszenia w sekretariacie
już letnich, nocnych godzin. Podczas
tel. 33 842 44 27).
„OKOP-u” zostaną zaprezentowane
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
filmy: „Śniadanie do łóżka” w reżyserii Krzysztofa Langa oraz „Niety• 22 czerwca
kalni” – przebój filmowy 2012 roku
Humorystyczny koncert aktorów
- w reżyserii Oliviera Nakache i Erica
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej,
Toledano.
Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz
Oświęcimskie Centrum Kultury
solistów scen muzycznych i aktorów
telewizyjnych
i pierwszych imigrantów
przyjeżdżających z Europy,
głównie z Niemiec. Następnie obserwuje czas wojny
i to, w jaki sposób przyglądano się i reagowano
na trwającą Zagładę, jak
wyglądała
konfrontacja
z ocalałymi, jak temat Holokaustu odbijał się w politycznych sporach, zwłaszcza jeśli chodzi o temat
niemieckich odszkodowań
i o budowę niemiecko-izraelskich stosunków. Segev
pokazuje, jak ogromną
wagę dla izraelskiej tożsamości i dla przerwania
ciszy w mówieniu o Zagładzie w przestrzeni publicznej miał proces Eichmanna,
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a także analizuje kwestie
współczesnego
wymiaru
pamięci, m.in. działanie
Instytutu Yad Vashem,
przyjazdy izraelskich delegacji do Polski. Historyk
i dziennikarz sięga do wielu różnych źródeł – dokumentów, pamiętników
czy artykułów prasowych.
Po
publikacji
książki
w Izraelu w latach 80. rozpętała się burza. Autorowi
zarzucano kłamstwa i manipulację. Po latach wiele
z poruszonych przez Segeva tematów doczekało
się pogłębionych badań
i analiz, przez co ich kontrowersyjność osłabła. Z per-
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spektywy czasu widać bardzo wyraźnie, jak trudnego, delikatnego i ważnego
dla izraelskiej historii i tożsamości tematu dotknął Segev. I może właśnie dlatego
warto sięgnąć po tę lekturę.
Nie jest to bowiem książka, która mówi wyłącznie
o skomplikowanej konfrontacji izraelskiego państwa
i społeczeństwa z tragedią
Holokaustu. Jest to także
dokument pokazujący, jak
silne emocje ciągle towarzyszą tematowi Zagłady,
a także sporom i interpretacjom historycznym.
ps
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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, wydarzenia z historii Miejsca Pamięci.
zji w Muzeum odbyła się również
międzynarodowa konferencja konserwatorów, którzy zajmowali się
m.in. takimi tematami, jak: „Granice
ingerencji muzealnej i konserwatorskiej w Muzeum i Miejscu Pamięci

Auschwitz”, „Jak zachować ruiny
komór gazowych i krematoriów”
czy „Dylematy konserwatorsko-etyczne”. Podczas konferencji odbyła się również dyskusja panelowa
poświęcona roli Państwowego Mu-

zeum Auschwitz-Birkenau w XXI w.
Autorką fotografii z otwarcia nowej
pracowni konserwatorskiej jest Lidia
Foryciarz. Więcej zdjęć publikujemy
na stronie z fotoreportażem.
Paweł Sawicki

Fot. Lidia Fryciarz

2 lipca 1947 r. polski Sejm przyjął ustawę powołującą do istnienia
Muzeum na terenie byłego obozu
Auschwitz. Stanowiła ona, że „Tereny byłego hitlerowskiego obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu,
wraz z wszelkimi znajdującymi się
tam zabudowaniami i urządzeniami
zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego
i innych Narodów. […] Państwowe
Muzeum Oświęcim-Brzezinka ma
za zadanie zbieranie i gromadzenie
dowodów i materiałów, dotyczących
zbrodni hitlerowskich, udostępnienie ich społeczeństwu oraz naukowe
ich opracowanie”.
W tym numerze „Osi” piszemy
o Globalnym Planie Konserwacji
i Fundacji Auschwitz-Birkenau. Warto przypomnieć, że nowa pracownia
konserwatorska w Muzeum została
uroczyście otwarta 23 czerwca 2003 r.
Projekt został zrealizowany dzięki finansowej pomocy Fundacji Ronalda
S. Laudera z USA, która przekazała
na ten cel 2,7 mln dolarów. Z tej oka-

Z SZAFY GANOBISA

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

P

ewnego razu zadzwonił do mnie kolega z propozycją oddania do mojej kolekcji pewnego przedo zbiorów Muzeum w ramach depozytu trafił
miotu związanego z obozem i osobą esesmana
wyjątkowy obiekt – modelowana w chlebie głowa mężczyzny. Wielkość przedmiotu to zaled- z Auschwitz Hansa Kocha.
wie 3,4 cm x 2,1 cm.

D

Nie wahając się ani chwili, po- po nich śladu. Został sam fotel,
twierdziłem, że przedmiot przyj- który znalazł miejsce za biurkiem
mę. Moim oczom ukazał się fotel. w moim muzeum.
Po przyjeździe do domu długo
Mirosław Ganobis
myślałem nad tym, jak go wyeksponować w moim muzeum, gdzie
postawić? Najpierw jednak, sprawdziłem, kim dokładnie był Franz
Koch. Wchodził on w skład jednostki zajmującej się dezynfekcją.
Jednym z jego obowiązków było
wrzucanie Cyklonu B do komór
gazowych. Po zakończeniu wojny
został schwytany przez aliantów
i przekazany władzom polskim.
Zasiadł na ławie oskarżonych
w tzw. pierwszym procesie oświęcimskim. Udowodniono mu popełnienie zbrodni ludobójstwa.
Najwyższy Trybunał Narodowy
postanowił
oskarżonemu
wymierzyć dożywocie zamiast kary
śmierci. Trybunał uzasadnił to faktem, iż Koch nigdy w inny sposób
nie działał na niekorzyść więźniów oraz uznał konieczność wykonywania przezeń rozkazów za
okoliczność łagodzącą. Hans Koch
zmarł w więzieniu w Gdańsku w
1955. Natychmiast zadzwoniłem
do znajomego i zapytałem, skąd ma
ów eksponat. Okazało się, że fotel
pochodzi z domu, w którym kiedyś
mieszkał sam Koch! Było tam sporo
innych mebli, narzędzia chirurgiczne, ale rodzina, która odzyskała po
Fotel
Agnieszka Sieradzka wojnie swój dom, prawdopodobnie
z domu Hansa Kocha
Dział Zbiorów PMA-B narzędzia wyrzuciła, bo nie było

Modelowana w chlebie
głowa mężczyzny
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Fot. Mirosław Ganobis

i czoło, ostry nos i głęboko osadzone
oczy – to wszystko sprawia, że rzeźba nabiera niemal werystycznego
charakteru.
Chleb, jako materiał plastyczny, był
wykorzystywany przez więźniów
dość często, o czym mówią głównie
relacje więźniów. Same przedmioty,
ze względu na delikatny materiał,
zachowały się w bardzo niewielkiej
liczbie.
Jeden z byłych więźniów Auschwitz
pisze: „Nie pamiętam nazwiska
tego więźnia, który wykonał co najmniej 10-centymetrowej wysokości
figurki szachowe. Wykonał on również postać Tadeusza Kościuszki na
koniu. Figurki te były bardzo ładne
i wykonane były z chleba. Szkoda,
że one nie zachowały się do dziś”.
Poza przedstawieniem portretowym głowy mężczyzny, które trafiło do zbiorów kilka tygodni temu,
bardzo ciekawym obiektem jest różaniec wykonany z chleba.
Przedmioty te należą do grupy
obiektów wymagających szczególnych warunków przechowywania.
Odpowiednio zabezpieczone i prezentowane mogą przez wiele lat
świadczyć o historii miejsca i ludzi,
którzy przebywali w nazistowskim
obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Według relacji właścicieli, rzeźba
w chlebie została znaleziona zaraz
po wojnie na terenie obozu. Nie znamy autora portretu, jednakże sposób wykonania, a przede wszystkim
wielka precyzja i dbałość o szczegóły sugeruje profesjonalnego artystę.
Dokładnie oddane rysy twarzy, indywidualistyczne ich potraktowanie, bruzdy przecinające policzki
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Fotoreportaż
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W

Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
oficjalnie rozpoczęto realizację Globalnego
Planu Konserwacji, czyli wieloletniego programu prac konserwatorskich finansowanych ze środków Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zadanie to wykonywać będą m.in. konserwatorzy
z muzealnej pracowni konserwatorskiej, którą oficjalnie
uruchomiono 9 lat temu, 23 czerwca 2003 r. Projekt został zrealizowany dzięki finansowej pomocy Fundacji
Ronalda S. Laudera z USA, która przekazała na ten cel
2,7 mln dolarów. Poniżej uroczystość otwarcia pracowni na zdjęciach Lidii Foryciarz.
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