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67 lat temu wyzwolono niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady Auschwitz. Z tej okazji
w „Osi” publikujemy obszerną relację
z rocznicowych uroczystości, publikujemy wystąpienia zaproszonych gości,
a także wiele fotografii. Wspominamy także postać zmarłego 27 stycznia
Kazimierza Smolenia, byłego więźnia
Auschwitz, współtwórcę i wieloletniego dyrektora Muzeum w Oświęcimiu.
19 lutego 90 lat kończy przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, były więzień Auschwitz, prof.
Władysław Bartoszewski. O jego roli
w kształtowaniu pamięci o Auschwitz
opowiada w „Osi” sekretarz MRO
Marek Zając.
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W miesięczniku przeczytają Państwo
również o dwóch nowych publikacjach Muzeum. „Szkicownik z Auschwitz” prezentuje wykonane w obozie
rysunki nieznanego autora dokumentujące funkcjonowanie obozu oraz
masową zagładę Żydów w komorach
gazowych. Natomiast album „Auschwitz-Birkenau. Miejsce, na którym stoisz…” to próba porównania historycznych zdjęć wykonanych przez Niemców w obozie Birkenau w 1944 r.
W 70. rocznicę konferencji Wannsee MDSM zorganizował specjalną
konferencję poświęconą temu kluczowemu wydarzeniu w całym procesie przygotowania akcji Zagłady
Żydów. W „Osi” piszemy również

o jubileuszowej wystawie Domu. Na
stronach Centrum Dialogu i Modlitwy znajdą Państwo natomiast relację
z pobytu grupy studentów i studentek z Austrii.
Na stronach Centrum Żydowskiego
publikujemy fragmenty spotkania
z prof. Andrzejem Żbikowskim, autorem książki „Karski”. Polecamy
też kolejny odcinek przewodnika
po żydowskiej historii Oświęcimia,
a naszym kolegom z Centrum Żydowskiego serdecznie gratulujemy
przyznanej Austrian Holocaust Memorial Award za rok 2011.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org

GALERIA XX WIEKU
Z nowym rokiem o nowych książkach. I o jednej starej. Mając na podorędziu dwa zwaliste tomy: biografię
Zofii Nałkowskiej i Czesława Miłosza
oraz, nieco skromniejszą edytorsko
i objętościowo, choć też doskonałą
merytorycznie, biografię Władysława Broniewskiego – i obcując z nimi
naprzemiennie, wertuję i czytam także coś innego. Wielka pisarka i duży,
miejscami też wielki poeta, a obok
nich tuż na biurku niewielki stronicowo, ale cenny edytorsko i historycznie
tomik poezji El....ya – Adama Asnyka,

WYDAWCA:
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
www.auschwitz.org

PARTNERZY:
Centrum
Żydowskie

wydany w Krakowie w 1872 r. Biografie współczesnych, choć z minionego
wieku pisarzy, a za chwilę obok nich
kolejny tom dzienników Jarosława
Iwaszkiewicza – oraz cenny tomik
młodopolskiego poety, który z Miłoszem ma jedną wspólną rzecz, a właściwie wspólne miejsce, wiecznego
spoczynku: Kryptę Zasłużonych na
krakowskiej Skałce. Asnyk pochowany został na Skałce jako szósty (1897 r.),
Miłosz jako trzynasty i zapewne ostatni (2004 r.). Wiersze Asnyka dają się
dziś czytać, co nie zawsze o wszyst-

kich twórcach z dawnych lat da się
powiedzieć. Mają swój specyficzny
młodopolski nalot i walor językowo-stylistyczny, ale też zachowały i ocaliły spory literacki wdzięk i urodę.
Pochowany w galowym mundurze
honorowego górnika Iwaszkiewicz,
Nałkowska i Broniewski spoczywają gdzie indziej, ale wszyscy razem
dzielą wspólny los: ich książki i książki o nich żyją do dziś i do dziś są realnym – rzeczowym, artystycznym
i intelektualnym bytem.

Andrzej Winogrodzki
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Strona tytułowa tomiku wierszy Adama Asnyka
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SPŁACONY DŁUG. 90. URODZINY
WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO

P

rofesor Władysław Bartoszewski, były więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa
Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego, przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, historyk, pisarz, dziennikarz, polityk i działacz społeczny, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i Orderem Orła Białego, Honorowy Obywatel Państwa Izrael
i wielu polskich miast… 19 lutego obchodzi swoje 90. urodziny. O postaci i dokonaniach Profesora Paweł Sawicki
rozmawia z sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Markiem Zającem.

Jak pracuje się z Nim na
co dzień? Czy da się nie
patrzeć na Profesora inaczej niż na chodzący podręcznik najnowszej historii Polski?

Jak na Mistrza. Mistrza
w możliwie najszerszym tego słowa sensie,
w którym mieszczą się
autorytet, ojciec, mędrzec,
nauczyciel, wzorzec postępowania nie tylko
w życiu publicznym, ale
i prywatnym. Inspiracja,
motywacja, czasem zbawienny wyrzut sumienia.
Wielu ludzi, którzy mieli
z Profesorem osobisty,
choćby nawet przelotny
kontakt, przyznaje, że po
kilkuminutowym spotkaniu wychodzą uskrzydleni, naładowani energią
i poczuciem sensu.

Profesor jest unikalnym
źródłem historycznym,
ale przede wszystkim
człowiekiem działającym
tu i teraz – i to z nieprzeciętną
skutecznością.
Rzeczywiście, każde spotkanie to mocna dawka
wiedzy, którą Profesor
podaje z niezwykłą precyzją, szczegółami zdradzającymi fotograficzną
pamięć dawnego żołnierza wywiadu AK i ciętą
ironią. Kiedy wychodzę
z takiego spotkania, zawsze mam tylko jeden
żal – do samego siebie,
że tego nie nagrywałem...
Ale nigdy nie jest tak,
że rozmowa upływa na
fascynujących
anegdotach z czasów świeżych
i dawniejszych, tymczasem bieżące problemy
idą w zapomnienie. Profesor po kilku zdaniach
od razu potrafi uchwycić
sedno problemu. Kryją się
za tym pewnie nie tylko
inteligencja i kilka dziesięcioleci życiowych doświadczeń, ale też dobre,
przedwojenne wykształcenie, gdy w szkołach
uczono jeszcze myślenia,
sztuki analizy i syntezy,
a nie wypełniania testów
zgodnie z kluczem.

Pamięta
pan
wasze
pierwsze spotkanie?
To była rozmowa telefoniczna, potem od razu
nastąpiło kilka spotkań,
jedno za drugim. Charakterystyczne, że na starcie
Władysław Bartoszewski
z reguły obdarza młodego człowieka dużym
kredytem zaufania. Od
razu skraca dystans, choć
nie ma w tym nic z taniego kumpelstwa. Zleca
ważne zadania. Traktuje
serio. A przyznam, że to
po prostu szok, bo przecież na spotkanie z takim
człowiekiem idzie się na
miękkich nogach i ze ściśniętym gardłem. Dziś
myślę, że ten styl Profesor przejął od swoich
Mistrzów, przede wszystkim pisarki Zofii Kossak,
która dwudziestoletniego
Władka Bartoszewskiego
wciągnęła w konspirację – od razu mu zaufała
i zaangażowała w sprawy
najwyższej wagi, przede
wszystkim w pomoc dla
ukrywających się Żydów.
Ten styl przynosi zresztą
świetne efekty, bo Profesor – co w Polsce jest
rzadkością, tu każdy chce
wszystko mieć pod kontrolą – potrafi wychowywać sobie młodych ludzi
tak, by sami kontynu-
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Nie jest przesadą stwierdzenie, że prof. Bartoszewski to jednostka
mająca ogromny wpływ
na to, jak wyglądało i jak
wygląda Miejsce Pamięci
Auschwitz? Jak kształtowała się ta relacja jednostki z pamięcią?
Wszystko zaczęło się
oczywiście 21 września
1940 r., gdy późnym wieczorem do obozu Auschwitz dotarł tzw. drugi
transport
warszawski,
a następnego dnia osiem-
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nastoletni
Władysław
Bartoszewski został zarejestrowany jako numer
4427. Ale to dopiero początek. Przecież po zwolnieniu z obozu, zapewne
na skutek interwencji
Czerwonego Krzyża, chory i wycieńczony Władysław Bartoszewski, jeszcze leżąc w łóżku, zaczął
dyktować swą relację
z Auschwitz. To jego
świadectwo
stanowi
może nawet i 80 proc. materiału składającego się
na „Oświęcim. Pamiętnik
więźnia”, pierwszą w Europie broszurę o Auschwitz, napisaną przez Halinę Krahelską, a wydaną
w 1942 r. Także potem,
w konspiracji, Władysław
Bartoszewski
informował swoich przełożonych
o szczegółach dotyczących kacetu. Był też między innymi współautorem obszernego raportu
o zbrodniach niemieckich,
który w 1944 r. dotarł
do Londynu. A lata powojenne? Pod koniec lat
50. bądź na początku lat
60. na prośbę przyjaciół
z „Tygodnika Powszechnego” zaczyna przyjeżdżać do Auschwitz-Birkenau z grupami
niemieckich
katolików
i ewangelików. Jednocześnie odniesienia do obozu
są stałym i ważnym elementem jego pisarstwa
historycznego i dziennikarskiego, a także pracy
ze studentami w Polsce
i za granicą. Dość powiedzieć, że w latach 80. to
Władysław Bartoszewski
prowadził na uniwersytecie w Monachium
pionierskie seminarium
o Zagładzie – wielu jego
studentów po raz pierwszy dowiedziało się, czym
w istocie i praktyce był
Holokaust! A potem nastąpił przełom 1989 r.

Fot. Mikołaj Grynberg

owali jego dzieło. Jednym
z tego przykładów jest
Piotr Cywiński, obecny
dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Widząc Władysława Bartoszewskiego i kalendarz
naprawdę bardzo trudno
jest uwierzyć, że ma on
90 lat. W jaki sposób pan,
człowiek prawie niemal
trzy razy młodszy, patrzy
na Profesora?

...i nie da się nie dostrzec
roli, jaką Profesor odegrał
w kontaktach i budowaniu mostów pomiędzy
Polską i Niemcami oraz
Polską a Izraelem – zarówno w warstwie kontaktów międzyludzkich,
jak i też kontaktów politycznych. Jakie miejsce
w tej układance zajmuje
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Prof. Władysław Bartoszewski

Międzynarodowa
Oświęcimska?

Rada

Na pewno czołowe. Ale
znowu zacznijmy od początku. W 1990 r., gdy
powstała Rada, działająca
wtedy na szczeblu resortu
kultury, nikt z zainteresowanych Miejscem Pamięci
Auschwitz-Birkenau
nie miał wątpliwości, że
tylko jedna osoba dysponuje takim życiowym
doświadczeniem, ergo:
autorytetem, by objąć
przewodniczenie i skutecznie pokierować tym
gremium. I do dziś nic się
pod tym względem nie
zmieniło. Fakty mówią
same za siebie: Radzie
udało się zbudować wokół Auschwitz-Birkenau,
funkcjonującego przecież
jako jeden z najważniejszych symboli globalnych, atmosferę dialogu,
zaufania, wspólnego zaangażowania różnych narodów, religii i wyznań,
środowisk i pokoleń.
Rola, jaką ma w tym Władysław Bartoszewski, jest
nie do przecenienia. Co
w ostatnich latach chyba
najważniejsze, bez Władysława Bartoszewskiego
nie powstałaby Fundacja Auschwitz-Birkenau,
która gromadzi środki na
konserwację Miejsca Pamięci, a mówiąc wprost
– umożliwi nam uratowanie dawnego obozu
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przed nieodwracalnym
zniszczeniem. Nie ma
przesady w stwierdzeniu,
że nasze dzieci i wnuki
będą mogły zobaczyć
autentyczne miejsce, oryginalny teren i pozostałości Auschwitz-Birkenau
– w dużym stopniu dzięki
woli i determinacji Profesora.
Profesor to postać ważna
nie tylko dla Auschwitz
– myślę, że niemal każde
Miejsce Pamięci w Polsce
coś mu zawdzięcza...
W życiu Władysława
Bartoszewskiego fascynować musi, jak praktyka
i teoria łączą się w całość,
doświadczenie osobiste
i zaangażowanie intelektualisty,
historyka,
pisarza,
wykładowcy.
Profesor – charakterystyczne, że sam nigdy
o sobie tak nie mówi, choć
ma do tego święte prawo – przyczynił się do
uratowania setek, jeżeli
nie tysięcy Żydów. Naturalnie, mowa tu głównie
o Warszawie i okolicach,
skąd transporty trafiały przede wszystkim
do Treblinki. Jednocześnie wielu jego późniejszych przyjaciół straciło
swoich bliskich właśnie
w Treblince, Auschwitz-Birkenau czy na
Majdanku. Przez cały
okres okupacji, zarów-

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Fot. Paweł Sawicki

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 46, luty 2012

Tabliczka przy drzewku prof. Bartoszewskiego w Instytucie Yad Vashem

no w Biurze Informacji
i Propagandy Komendy
Głównej AK, jak i Delegaturze Rządu na Kraj, dwudziestokilkuletni Bartoszewski zajmował się dokumentowaniem zbrodni
niemieckich, w tym funkcjonowaniem
kacetów
i Zagładą. W 1944 r. kolportował wstrząsającą,
konspiracyjną
broszurę „Rok w Treblince”,
którą napisał uciekinier
z ośrodka zagłady, Jan-

kiel Wiernik. Po wojnie
brał m.in. udział w ekshumacjach w Palmirach.
Przez lata PRL, na ile
to było możliwe, utrzymywał liczne kontakty
z muzeami martyrologicznymi, a przede
wszystkim byłymi więźniami, nie tylko Auschwitz-Birkenau. Jako przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Międzynarodowej Rady Oświęcim-

Aż trudno uwierzyć, że
ta relacja trwa już prawie
50 lat.

skiej kontynuuje zobowiązanie, które wyniósł
z obozu – nie dopuścić,
by pamięć o ofiarach
przeminęła, a kolejne pokolenia nie wyciągnęły
z tamtych zbrodni wniosków na przyszłość. To
m.in. dzięki woli Profesora nasze gremium, czyli
Międzynarodowa Rada
Oświęcimska,
zajmuje
się nie tylko Auschwitz,
ale stara się też wspierać
inne Miejsca Pamięci. Nie
sposób przecenić jego
zaangażowania w sprawy np. uporządkowania
Bełżca czy Sobiboru. Po
raz drugi powtarzam:
mówiąc o Władysławie
Bartoszewskim, nie dokonujemy dziś żadnego
podsumowania, bo ta
historia wciąż się pisze
każdego kolejnego dnia.

można było nie zaufać
człowiekowi, który z narażeniem życia ratował
podczas okupacji Żydów,
zaś w komunistycznych
realiach potrafił być historykiem uczciwym i rzetelnym? Tak naprawdę
do dziś zbieramy owoce
wyborów człowieka nastoletniego, potem dwudziestokilkuletniego, który w Auschwitz obiecał
sobie, że nikomu nie zrobi
krzywdy, a zwolnienie
z obozu potraktował
jako dług do spłacenia.
Postanowił
zaryzykować wszystko, by pomóc
tym niewinnym, których
nieraz już nikt nie brał
w obronę. Na marginesie
dodam, że w Yad Vashem
idę zawsze zobaczyć
drzewko „Żegoty” i osobiste drzewko Profesora.
Rośnie pięknie, rozgałęzia się na potęgę. Widzę
w tym dobry znak.

Rozpoczynając pracę dla
Rady, uderzyło mnie, że
otwierając każde obrady,
Władysław Bartoszewski zawsze mówi o Yad
Vashem. Dziś rozumiem,
że to nie przypadek. Profesor nauczył nas, że globalna pamięć wymaga, ba
– domaga się jak najlepszej współpracy między
Muzeum Auschwitz-Birkenau i Yad Vashem. Ten
klimat dialogu i szczerego
współdziałania zaczął budować nie kto inny, ale
Władysław Bartoszewski,
gdy w 1963 r. w imieniu
„Żegoty” przyjechał do
Jerozolimy, aby zasadzić drzewko honorujące
Sprawiedliwych. Złożył
też wtedy wielogodzinną
relację. Ale to wszystko
nie stało się ot tak, samo
przez się. Potrzebne było
wzajemne zaufanie, a jak

Profesor to także pomost między instytucjami, takimi jak chociażby
izraelskie Yad Vashem.

Rozmawiał Paweł Sawicki

„MIEJSCE, NA KTÓRYM STOISZ...”
– PORUSZAJĄCY DOKUMENT ZAGŁADY
OGLĄDANY NA NOWO

– Zestawienie fotografii ukazujących tragedię żydowskiego transportu z 1944 r.
z miejscami, na których możemy stanąć dziś, robi wstrząsające wrażenie. Dobrze znam
słynny Album Lili Jacob,
równie dobrze znam każdy
zachowany fragment dawnego obozu Birkenau, ale praca
wykonana przez Pawła Sawickiego na nowo otworzyła
mi oczy. Teraz, idąc przez
Birkenau, widzę coś zupełnie
innego niż dotąd – powiedział
o albumie sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Marek Zając.
We wstępie do publikacji dyrektor Muzeum Auschwitz dr
Piotr M.A. Cywiński napisał:
„Postawiliśmy sobie za cel odnaleźć w terenie miejsca, które

widać na zdjęciach albumu.
Chcieliśmy ukazać z jednej
strony ich dzisiejszą pustkę,
ale z drugiej strony także ich
charakter głębokiego śladu,
który nie może ulec zatarciu.
To jest istotą Miejsca Pamięci”.
– Praca nad albumem była
dużym wyzwaniem. Na
samym początku należało
bardzo dokładnie przeanalizować historyczne fotografie
w terenie, aby po pierwsze
odnaleźć te same miejsca,
a po drugie poznać metody niemieckiego autora.
Okazało się na przykład,
że większość zdjęć w Albumie Auschwitz powstawała
z lekkiego podwyższenia,
które należało uwzględnić –
powiedział Paweł Sawicki,

autor współczesnych fotografii w albumie.
– W przypadku zdecydowanej większości miejsc pewność
co do lokalizacji jest stuprocentowa. Jednak zamierzeniem nie było tu laboratoryjne
odtworzenie poszczególnych
klatek. Chodziło raczej o bardzo mocne uświadomienie
oglądającemu, że to wszystko
wydarzyło się tutaj, dokładnie
w tym miejscu. Wykonując
kolejne fotografie, coraz mocniej odczuwałem szczególną pustkę. Brakowało ludzi,
którzy stanowią istotę zdjęć
z albumu. Dziś ludzi już nie
ma. Zostało tylko miejsce,
w którym większość z nich zamordowano – dodał Sawicki.
Piotr Cywiński podkreślił,
że album na plan pierwszy
wysuwa autentyzm terenów
byłego niemieckiego nazi-

stowskiego obozu: „W przesiąkniętym
autentyzmem
Miejscu Pamięci możemy
liczyć na więcej: na głębsze
przemyślenie i na pełniejsze
zrozumienie. Gdyż wśród
wieżyczek i drutów, na rampie i przy ruinach komór
i krematoriów, w lasku brzozowym i w cieniu baraków,
przeżywamy własne indywidualne doświadczenie Auschwitz. Doświadczenie Miejsca,
na którym stoimy” – czytamy
w publikacji.
Album
„Auschwitz-Birkenau. Miejsce, na którym
stoisz…” został wydany
w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jest dostępny
w księgarniach na terenie
Muzeum oraz w internetowej księgarni Miejsca Pamięci
Auschwitz.
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Fot. APMA-B

Fot. Paweł Sawicki

Oryginalny album z 1944 r.
znany jest dziś jako „Album
Auschwitz” lub „Album Lili
Jacob”. Na prawie 200 fotografiach wykonanych przez
esesmanów ukazano przyjęcie
transportów Żydów węgierskich w obozie Auschwitz II-Birkenau. Zdjęcia pokazują
niemal wszystkie etapy procesu Zagłady: wyjście z wagonów, formowanie kolumn,
selekcję, przemarsz w kierunku komór gazowych, oczekiwania na wejście do rozbieralni, grabież mienia, a także
pierwsze chwile tych osób,
które zostały podczas selekcji
wybrane jako zdolni do pracy i zarejestrowani w obozie.
Jedyne, czego niemiecki autor
nie zarejestrował, to zabijanie
ludzi.

Fot. PMA-B

„Auschwitz-Birkenau. Miejsce, na którym stoisz…” to tytuł najnowszej
publikacji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W albumie
zestawiono ze sobą 31 historycznych fotografii wykonanych w 1944 r.
przez esesmanów, które ukazują zagładę Żydów w obozie Auschwitz
II-Birkenau, ze zdjęciami tych samych miejsc zrobionymi współcześnie.

Selekcja na rampie w Birkenau
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KAZIMIERZ SMOLEŃ (1920-2012)

K

azimierz Smoleń, były więzień obozu Auschwitz, współtwórca i wieloletni dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zmarł 27 stycznia w Oświęcimiu. Odszedł w wieku 91 lat, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

– Zakończyła się pewna
epoka. To olbrzymi rozdział nie tylko Muzeum
Auschwitz, ale całej historii miejsc pamięci w Polsce.
Poza tym, że był więźniem,
to także był przez ponad 30

lat dyrektorem Muzeum.
Dla polskich byłych więźniów – gdy pracował tu
jako dyrektor – był opiekunem miejsca, kapitanem za
sterem. Do końca był bardzo aktywny. Spotkał się

z tysiącami grup młodzieży, najczęściej niemieckiej.
Kolejne spotkanie miał zaplanowane na początek lutego. To, że śmierć przypadła w tak szczególnym momencie, jest czymś, czego
nie potrafię nawet nazwać
– powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr
M.A. Cywiński.
Na znak żałoby do połowy masztu opuszczona
została symboliczna więźniarska flaga w biało-niebieskie pasy, znajdująca się
na terenie byłego obozu.
Pogrzebowa msza św. Kazimierza Smolenia została odprawiona 3 lutego
w oświęcimskim kościele
Wniebowzięcia NMP. „Od-

szedł patriota! Człowiek
ogromnej wiedzy i kultury
ducha, bez reszty oddany swojej misji, którą było
upamiętnianie męczeństwa
ofiar III Rzeszy, ukazanie
prawdy o ich katach, zaś
w perspektywie pokoleń dążenie do tego, by czyny na
miarę hitlerowskiego terroru i ludobójstwa nie powtórzyły się już nigdy więcej” –
napisał prezydent Bronisław
Komorowski w liście odczytanym w świątyni.
Kazimierz Smoleń został
pośmiertnie uhonorowany
złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
przyznanym przez ministra
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdro-

jewskiego. „Nie było i nie
będzie już nigdy człowieka,
który byłby tak związany
z tym miejscem przeklętym i świętym, jedynym na
świecie, miejscem naszej narodowej pamięci, jakim jest
Auschwitz. Widzieć i być
w piekle, i się nie poddać,
ba, wrócić tam, gdzie piekła
się doświadczyło, by dawać
świadectwo, by nie zginęła
pamięć o zamordowanych
i męczonych niewinnie
ofiarach, by ta tragedia nigdy się nie powtórzyła, to
dowód hartu i szlachetności, której próżno szukać
w dzisiejszym świecie” –
napisał minister Zdrojewski
w liście odczytanym podczas uroczystości.

KAZIMIERZ SMOLEŃ
Kazimierz Smoleń urodził się 19 kwietnia 1920 r. w Chorzowie Starym. Do obozu
trafił 6 lipca 1940 r. w jednym z pierwszych transportów polskich więźniów, aresztowany za działalność konspiracyjną na terenie Chorzowa. Otrzymał numer 1327.

Fot. Paweł Sawicki

W obozie Auschwitz pracował w różnych komandach więźniarskich, m.in. był pisarzem. Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 r., którą Niemcy przeprowadzili ze
względu na zbliżającą się Armię Czerwoną, został włączony do jednej z kolumn Marszu Śmierci i przeniesiony do podobozów Mauthausen – Melk i Ebensee.

Kazimierz Smoleń

Po wojnie ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przez
kilka lat pracował w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Występował jako świadek i rzeczoznawca w wielu procesach nazistowskich zbrodniarzy m.in. w Norymberdze i we Frankfurcie nad Menem. Był współtwórcą i w latach
1955-1990 dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Był także długoletnim sekretarzem generalnym i wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

BY OCALIĆ

T

rwają prace konserwatorskie przy dwóch projektach „Prace
konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz – bloki o nr. inw. A-2 i A-3” oraz „Konserwacja pięciu
drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau”.

W ostatnim kwartale 2011 r.
toczyły się prace związane z
konserwacją baraku B-155.
W październiku wykonano dwustronny demontaż
obicia płyt ściennych przed
pracami konserwatorskimi
i jednostronny montaż obicia
płyt przed impregnacją mykologiczną i ognioochronną.
Ruiny kanału ciepłowniczego i paleniska zostały zabez-
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pieczone przed działaniem
warunków atmosferycznych.
Posadzki betonowe zostały
zabezpieczone
brezentem
i folią ochronną.
W listopadzie wykonano
betonowanie ścianek żelbetowych w deskowaniu.
Trwała też konserwacja płyt
ściennych i płyt dachowych
części niskiej oraz konstrukcji drewnianej baraku.
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W ostatnim miesiącu 2011 r.
wykonano prace związane
z konserwacją drewnianej
konstrukcji baraku: uzupełniono brakujące elementy,
a także wzmocniono pęknięcia. Zabezpieczono też
antykorozyjnie
wszystkie
elementy metalowe baraku
Iga Bunalska
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W bloku 2 na terenie byłego
obozu Auschwitz I zakończono konserwację elementów ceramicznych na ścianach oraz na tzw. kaflowych
piecach. Dobiega też końca
konserwacja nawarstwień
ściennych w blokach 2 i 3. Po
odsłonięciu tynków dostrzec
można ślady pozostawione
przez więźniów obozu: dekoracje malarskie, wytarte
ślady tynków odpowiadające rozmieszonym przy ścianach pryczom.
W obu budynkach zakończono już czyszczenie desek
podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi. Badaniom chemicznym poddano
podłogi ksylolitowe, które zostały oczyszczone i odkażone.
Nadal prowadzone są prace konserwatorskie stolarki
drzwiowej. Jednym z niewielu elementów wyposażenia
pomieszczeń, które zachowały się do dnia dzisiejszego, są
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górnopłuki, które zostały już
odczyszczone i zabezpieczone.
W obu budynkach wykonano posadzkę betonową
w odkopanych pomieszczeniach technicznych piwnic
oraz na sufity i ściany piwnic nałożono płyty izolacyjne. Wykonano iniekcję spękań ścian fundamentowych.
W bloku 3 zaimpregnowano
deski podsufitowe, wykonano sztaplowanie elementów
nowego drewnianego stropu
oraz zamontowano drewniane belki stropu poddasza.
Monika Bernacka-Pelc

Projekty realizowane są dzięki współfinansowaniu przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013.
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67. ROCZNICA
WYZWOLENIA AUSCHWITZ

27

stycznia 2012 r. minęło 67 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz. W tym roku obchodzimy także 70. rocznicę
rozpoczęcia masowej zagłady Żydów w komorach gazowych Birkenau. Podczas tegorocznych uroczystości rocznicowych zaprezentowano unikatowy relikt – jedyne zachowane drzwi komory gazowej pochodzące z jednego z krematoriów, wysadzonych
w powietrze przez esesmanów pod koniec ostatecznej ewakuacji
obozu.

Pierwsza część uroczystości
odbyła się w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Wszyscy
obecni oddali minutą ciszy
hołd zmarłemu w tym dniu
Kazimierzowi Smoleniowi,

ciele wiedzą, że pierwszy
albo ostatni kawałek chleba należy do mnie. – Chcę
podziękować
wszystkim,
którzy wysłuchali historii
W imieniu byłych więźniów mojego życia i będę ją nadal
głos zabrała Pnina Segal, któ- opowiadać przyszłym pokora 27 stycznia 1945 r. została leniom – dodała.
wyzwolona w Birkenau jako
sześcioletnia dziewczynka. Podczas uroczystości odczyOpowiadając swoją historię, tano list przesłany z okazji
wspominała m.in. metalo- rocznicy przez Prezydenta
wą miskę obozową, którą RP Bronisława Komorowściskała, czekając na zupę: skiego. „Rzeczpospolita ni– Wtedy już wiedziałam, gdy nie zapomni o ofiarach
że trzeba poczekać na dno Auschwitz. Przede wszystgarnka, aby dostać więcej kim dlatego, że znacząca
ziemniaczanych skórek niż ich część była jej dziećmi:
wody. Szukałam również polskimi Żydami, Polakami,
końcówek chleba, piętek, polskimi Romami. Ale także
ponieważ myślałam, że mają dlatego, że niemiecki okuw sobie więcej chleba. Do pant, tworząc ten obóz zadziś mam ciągle ten zwyczaj głady, zadał naszej Ojczyźi moja rodzina oraz przyja- nie straszliwy cios. Na ziemi,

Fot. Paweł Sawicki

byłemu więźniowi Auschwitz i dyrektorowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 1955-90.

Piotr Kadlčik,
przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

która przez setki lat szczyciła
się mianem azylu dla prześladowanych, schronienia
dla dysydentów, kraju bez
stosów, najeźdźca zbudował
stos dla ponad miliona ludzi

z całej Europy. O wszystkich
tych ludziach, którzy z niemieckiej ręki ponieśli śmierć
na naszej ojczystej ziemi, będziemy pamiętać” – napisał
prezydent Komorowski.
Ambasador Izraela Zvi Rav-Ner wspomniał w swoim
wystąpieniu
wszystkich
ocalałych więźniów obozu: –
Byli tymi nielicznymi, którzy
przeżyli tę fabrykę śmierci, w której prawie półtora
miliona ludzi, mężczyzn,
kobiet, starych i młodych,
dzieci i niemowląt, było
mordowanych, torturowanych i wysyłanych na śmierć
w komorach gazowych.
Dziewięćdziesiąt
procent
ofiar obozu stanowili Żydzi.
Zginęli w ramach potwornego planu i bezprecedensowej
próby zlikwidowania całego
narodu, narodu żydowskiego, po prostu każdego
Żyda, w każdym miejscu na
świecie. Na szczęście naziści
zostali pokonani przez aliantów i przegrali wojnę. Przegrali, a my – ci, którzy ocaleli
– i dzieci tych, którzy ocaleli,
jesteśmy tutaj.
– Tu, na ziemi przesiąkniętej
krwią i zmieszanej z popiołem, w sposób szczególny
odczuwamy, jak kruchy
jest nasz wspólny świat, jak
bardzo są powiązane nasze
losy – mówił podczas uroczystości ambasador Rosji
Aleksander Aleksiejew. –
Ksenofobia,
nacjonalizm,
nietolerancja i dzisiaj stanowią zagrożenie. Pozostaje
pokusa użycia brutalnej siły

Fot. Paweł Sawicki

W obchodach rocznicy wyzwolenia wzięli udział byli
więźniowie
Auschwitz,
przedstawiciele rządu i parlamentu RP, przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego
i duchowieństwa, społeczność oraz władze regionalne
i lokalne, pracownicy Miejsca Pamięci Auschwitz, zaproszeni goście i wszyscy
pragnący uczcić pamięć
ofiar niemieckich nazistów.
Honorowy patronat nad
uroczystością objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

67. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz
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67. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz

ła minister Omilanowska.
Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński w swoim wystąpieniu
zwrócił uwagę na symbolikę
pokazanych podczas uroczystości drzwi od komory
gazowej. Jeszcze przed obchodami dyrektor Cywiński
podkreślał, że pamięć o Zagładzie musi pobudzać do
odpowiedzialności za nasz
dzisiejszy świat. – Niemcy
chcieli zniszczyć każdy najmniejszy ślad popełnionych
w Auschwitz zbrodni. Tymczasem oto choćby te drewniane drzwi. Drzwi, które
oddzielały świat niewinnych
ofiar i świat zaplanowanej,
masowej i systematycznej
zbrodni. Dziś wiemy zbyt
wiele, by móc nadal przybierać postawę bierną. Świat
jest naprawdę zależny od
nas – to dzisiejsza lekcja pły-

nąca z pamięci o ofiarach byłego Auschwitz II-BirkeAuschwitz – powiedział.
nau. Rabini oraz duchowni
różnych wyznań chrześciNowy prezydent Oświęci- jańskich wspólnie odczytali
mia Janusz Chwierut wspo- psalm 42 z Księgi Drugiej
mniał także tych mieszkań- Psalmów, a uczestnicy złoców Oświęcimia, którzy żyli znicze upamiętniająw czasie wojny z narażeniem ce ofiary Auschwitz przy
życia pomagali więźniom: – wszystkich tablicach pomniUdzielali pomocy w uciecz- ka, na których w 22 językach
kach więźniów, dając im zapisano tekst: „Niechaj
schronienie,
pośrednicząc na wieki będzie krzykiem
w kontaktach, ale też na co i przestrogą dla ludzkości to
dzień wspierali, zaopatrując miejsce, w którym hitleroww żywność czy odzież. Swo- cy wymordowali około półim bohaterstwem i postawą tora miliona mężczyzn, kododawali im otuchy, umac- biet i dzieci, głównie Żydów
niali nadzieję i wiarę w to, że z różnych krajów Europy”.
mimo tych okrutnych cierpień i wszechobecnej śmier- W 2005 r. Organizacja NaZjednoczonych
ci, możliwe jest zwycięstwo rodów
nad zbrodniczym systemem. uchwaliła dzień 27 stycznia
Międzynarodowym Dniem
Druga część uroczystości Pamięci o Ofiarach Holokaumiała miejsce pod Pomni- stu.
ps
kiem Ofiar Obozu na terenie

Fot. Paweł Sawicki

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska mówiła
o współczesnym znaczeniu
momentu, kiedy to żołnierze
Armii Czerwonej wyzwolili
obóz Auschwitz. – Wkraczający do obozu żołnierze
z pewnością byli przekona-

ni, że wyzwalają pozostałych tam jeszcze więźniów.
Równocześnie jednak musieli zmierzyć się z grozą
tego miejsca, ze zbrodnią,
której prawdziwych rozmiarów nawet się nie domyślali. Po nich z tą grozą
mierzyć się musiała cała
ludzkość. Historyczny fakt
wyzwolenia obozu oznaczał
więc początek drogi, którą
wciąż podążamy – próbując zrozumieć coś, czego
zrozumieć się nie da i mówić o czymś, dla czego nie
ma słów w żadnym języku.
Już nigdy nie wyzwolimy
się od brzemienia Auschwitz. 27 stycznia 1945 r.
obóz Auschwitz-Birkenau
przestał bowiem istnieć jako
zbrodnicza niemiecka fabryka śmierci, a zaczął jako
wieczny wyrzut sumienia
całej ludzkości – powiedzia-

Fot. Paweł Sawicki

wojskowej, w celu szybkiego uzyskania jednostronnej
przewagi, osiągnięcia akceptowalnego przez siebie rozwiązania problemów, które
wymagają żmudnej pracy,
mądrości i cierpliwości. Nadal ma miejsce dążenie do
narzucania innym narodom
swojego stylu życia, swojego
sposobu postrzegania rzeczywistości. Jest to skrajnie
niebezpieczny błąd, który
niesie ze sobą najbardziej
poważne konsekwencje! –
podkreślił ambasador.

67. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz
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snego imienia. Wypalony na ręku
numer – to wszystko, co miało pozostać z niepowtarzalnej jednostki, jaką
jest każdy człowiek.

LIST PREZYDENTA RP
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
Organizatorzy i Uczestnicy obchodów 67. rocznicy wyzwolenia obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
Szanowni Byli Więźniowie KL
Auschwitz, Szanowni Przedstawiciele Władz oraz Mieszkańcy Miasta
i Ziemi Oświęcimskiej, Szanowni
Państwo – Uczestnicy i Goście uroczystości!

Od tamtej pory minęły dziesiątki lat.
Wydawać by się mogło, że wszystko
już zostało powiedziane. Że przeżyto już cały żal i wyczerpano cały
smutek. Tak jest tylko do chwili,
w której znajdziemy się na terenie

Fot. Paweł Sawicki

Łączę się ze wszystkimi zgromadzonymi podczas obchodów 67.
rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Chylę czoło przed
obecnymi podczas uroczystości byłymi więźniami obozu. Są Państwo
żyjącymi świadkami „epoki pieców”, ludźmi, których dramatyczne
doświadczenie docierać powinno do
świadomości każdego pokolenia –
w Polsce i na całym świecie.

Oddziały Armii Czerwonej wkraczające w styczniu 1945 r. na teren
obozu Auschwitz-Birkenau zastały
za drutami mniej niż osiem tysięcy
osób. Wielokrotnie więcej wycofujące się formacje niemieckie pognały w okrutnych Marszach Śmierci
w głąb III Rzeszy i terenów przez
nią okupowanych, a docelowo – do
innych obozów, między innymi
do Mauthausen. Od dnia 27 stycznia 1945 r. świat zaczął pojmować
straszliwą prawdę o tym, co wydarzyło się w Auschwitz. Prawdę,
w którą wcześniej nie chciał lub nie
mógł uwierzyć, której nie chciał dopuścić do swojej świadomości.

obozu. Wtedy uświadamiamy sobie
z całą mocą, że to tu właśnie było
jądro ciemności II wojny światowej.
To tutaj zło nazizmu ujawniło się
z największą bezwzględnością.
Mord, nie oszczędzający kobiet
w ciąży, dzieci i starców, zabijanie
tysięcy niewinnych ludzi gazem,
katorżnicza praca, okrutne eksperymenty pseudomedyczne prowadzone na więźniach obozu – postępowanie nazistowskich zbrodniarzy
ujawniło całą niegodziwość, do jakiej
zdolny jest człowiek wobec innego
człowieka. Dlatego w ludzką kondycję po 1945 r. wpisany jest także
obowiązek zmierzenia się z pytaniem o Auschwitz. Nie wolno odwracać głowy od tego miejsca, nie
wolno sądzić, że już nie musimy się
tą historią „zajmować”. Auschwitz
zawsze już będzie poruszać sumienie każdej myślącej i czującej osoby.
Pozostanie raną na duszy Europy
i świata.

Szanowni Państwo!
Rzeczpospolita nigdy nie zapomni
o ofiarach Auschwitz. Przede
wszystkim dlatego, że znacząca
ich część była jej dziećmi: polskimi
Żydami, Polakami, polskimi Romami. Ale także dlatego, że niemiecki
okupant, tworząc ten obóz zagłady,
zadał naszej Ojczyźnie straszliwy
cios. Na ziemi, która przez setki lat
szczyciła się mianem azylu dla prześladowanych, schronienia dla dysydentów, kraju bez stosów, najeźdźca
zbudował stos dla ponad miliona
ludzi z całej Europy. O wszystkich
tych ludziach, którzy z niemieckiej
ręki ponieśli śmierć na naszej ojczystej ziemi, będziemy pamiętać.
Będziemy też zdecydowanie przeciwstawiać się próbom relatywizacji
faktów historycznych, ich fałszowania, tłumaczonego „myślowym
skrótem” kolportowania określeń
w rodzaju „polskie obozy koncentracyjne”. Będziemy się takim zjawiskom zdecydowanie przeciwstawiać z powodu elementarnej
uczciwości, ale też dlatego, że jako
naród ofiar Hitlera pojmujemy pamięć o nazistowskich zbrodniach,
popełnionych na Polakach, Żydach,
Romach, Rosjanach i innych narodach świata, jako nasz obowiązek.
Pamięć tę przekażemy kolejnym
pokoleniom. Krzyk, wznoszący się
z tego miejsca aż do bram nieba,
nigdy nie umilknie. Każdy musi
zrozumieć tę niebywałą przestrogę, jaką już na zawsze pozostanie
były niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Cześć pomordowanym!

Auschwitz jest też przestrogą, najbardziej przejmującą z tych, jakie
dała nam historia. Przestrogą przed
nienawiścią, w jej prywatnym i publicznym wymiarze. Przestrogą
przed rasizmem, antysemityzmem,
ksenofobią. Przed totalitarnymi
rządami, zbudowanymi na opresji
i kłamstwie. Ostrzeżeniem przed
każdą ideologią, której wydaje się,
że może zapomnieć o moralności,
o współczuciu, o szacunku dla człowieka, jego praw i godności. Tutaj,
w Auschwitz, niemieccy oprawcy
spod znaku swastyki, w imię takiej
właśnie ideologii, pozbawiali ludzi
ich godności w sposób konsekwentny i wyrafinowany. Poniżali ich,
odbierali nadzieję i ograbiali z wła-

PRZEMÓWIENIE ALEKSANDRA N. ALEKSIEJEWA,
AMBASADORA NADZWYCZAJNEGO
I PEŁNOMOCNEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

27 stycznia 1945 r., dokładnie 67 lat
temu, Armia Czerwona wyzwoliła
obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau – jedną z największych
„fabryk śmierci” nazistowskich
Niemiec. Jest głęboko symboliczne,
że w tym dniu, co roku gromadzą
się tu ludzie różnych narodowości,
o różnych poglądach religijnych
i politycznych, zjednoczeni wspólnym celem – uczcić tych, którzy
zginęli i uczynić wszystko, co
w naszej mocy, żeby ten koszmar się nie powtórzył. Pochylmy głowy przed milionami ludzi
– Rosjanami, Żydami, Polakami,
Romami, przedstawicielami wielu
innych narodów, którzy nie powrócili z niewoli. Pamięć o każdym z nich jest dla nas nadzwyczaj cenna.
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Tu, na ziemi przesiąkniętej krwią
i zmieszanej z popiołem, w sposób
szczególny odczuwamy, jak kruchy jest nasz wspólny świat, jak
bardzo są powiązane nasze losy.
Minionych wojen nie ma i być nie
może. Każda z nich przesądziła
o życiu nie tylko naszych przodków, lecz i nas samych, dała nam
sposobność zastanowić się nad
prawdziwymi wartościami, nad
koniecznością ich niezawodnej
obrony. Ksenofobia, nacjonalizm,
nietolerancja i dzisiaj stanowią zagrożenie. Pozostaje pokusa użycia
brutalnej siły wojskowej, w celu
szybkiego uzyskania jednostronnej
przewagi, osiągnięcia akceptowalnego przez siebie rozwiązania problemów, które wymagają żmudnej
pracy, mądrości i cierpliwości. Nadal ma miejsce dążenie do narzucania innym narodom swojego stylu
życia, swojego sposobu postrzegania rzeczywistości. Jest to skrajnie
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niebezpieczny błąd, który niesie ze
sobą najbardziej poważne konsekwencje!
W tych warunkach, tym bardziej
niepokojącymi stają się coraz aktywniejsze próby pisania na nowo
niedawnej historii Europy, próby
zamiany agresorów w ofiary i odwrotnie, zwycięzców i pokonanych. Są ludzie, którzy szczerze
żałują, że ich kraje nie wystąpiły
przeciwko Związkowi Radzieckiemu, nie stanęły po stronie nazistowskich Niemiec; usiłują, myśląc
wstecz, podliczyć, jakie korzyści pomniki tym, którzy dobrowolnie
wstępowali do nazistowskiej armożna byłoby z tego wyciągnąć.
mii i policji. Jednocześnie robi się
W niektórych krajach staje się wszystko, żeby oczernić bohatemodne popisywanie się lekcewa- rów oporu, przedstawić ich, jako
żącym stosunkiem do wyroków «terrorystów». Na to pieniądze się
Trybunału w Norymberdze. De- znajdują. Trudności z finansowamonstracyjnie robi się bohaterów niem znacznie częściej powstają,
z funkcjonariuszy SS i innych or- gdy chodzi o odnowienie pomniganizacji przestępczych, wznosi się ków prawdziwym bohaterom,
Fot. Paweł Sawicki

Wasze Ekscelencje,
Szanowny Panie Dyrektorze,
Panie i Panowie,
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cmentarzy, miejsc pamięci związa- musiała przeżyć horror, podobny
do II wojny światowej. Dlatego ja
nych z walką z faszyzmem.
ze szczególną przyjemnością wiJeśli te procesy teraz nie zostaną tam znajdujących się na tej sali
zatrzymane, Europa znów będzie weteranów wojny, byłych więź-

niów obozów koncentracyjnych,
działaczy podziemia. Wasze słowo
jest absolutnie niezbędne nie tylko
dla naszego pokolenia, lecz przede
wszystkim dla młodych ludzi, któ-

rzy muszą znać prawdę, cenić to,
co wy zrobiliście i nie dopuścić do
powtórki przerobionego materiału.
Dziękuję za uwagę!

PRZEMÓWIENIE JANUSZA CHWIERUTA,
PREZYDENTA OŚWIĘCIMIA
aby nigdy więcej się nie powtórzył.
Stąd jesteśmy tu dzisiaj z Wami,
byli więźniowie, by dać świadectwo pamięci i oddać hołd wszystkim ofiarom zbrodniczego systemu.

Fot. Paweł Sawicki

Ofiary potrzebują pamięci, a my
podczas kolejnych rocznic próbujemy zrozumieć to, co dzisiaj wydaje się trudnym do ogarnięcia. KL
Auschwitz to miejsce jedyne i niepojęte w rozmiarze zbrodni, która
tu się dokonała!

podczas hitlerowskiej okupacji.
W październiku 1939 r. Oświęcim włączony został do III Rzeszy
Niemieckiej z niemiecką nazwą
Auschwitz. Miejscowa ludność
poddawana była różnorakim represjom. Mimo tych tragicznych
losów, nieustannego zagrożenia
własnego życia i rodzin, mieszkańcy nie cofali się przed podejmowaniem heroicznych gestów i działalnością w ruchu oporu. Udzielali
pomocy w ucieczkach więźniów,
dając im schronienie, pośrednicząc
w kontaktach, ale też na co dzień
wspierali, zaopatrując w żywność
czy odzież. Swoim bohaterstwem
i postawą dodawali im otuchy,
umacniali nadzieję i wiarę w to,
że mimo tych okrutnych cierpień
i wszechobecnej śmierci, możliwe
jest zwycięstwo nad zbrodniczym
systemem.

Dlatego tak ważna jest Państwa
obecność – więźniów byłych obozów – i spotkania z Wami, świadkami historii, nie tylko przy okazjach takich jak rocznice, ale także
z młodym pokoleniem w szkołach,
Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu,
Centrum Dialogu i Modlitwy oraz
Centrum Żydowskim.
Wielu z bohaterskich mieszkańców
nie doczekało dnia wolności. O ich
Szanowni Państwo, jako prezydent heroizmie świadczą także relacje
Oświęcimia nie mogę pominąć lo- samych więźniów i najwyższe odsów miasta i jego mieszkańców znaczenia państwowe, jakie w mi-

Szanowni byli więźniowie KL
Auschwitz i świadkowie II wojny
światowej, Szanowni Państwo,
Od oswobodzenia KL Auschwitz
i miasta Oświęcimia z niemieckiej
okupacji minęło 67 lat. Ogrom zła
wyrządzony tutaj człowiekowi
przez drugiego człowieka w czasie II wojny światowej pozostaje
w zbiorowej pamięci ludzkości
i nie powinien zostać wymazany,

PRZEMÓWIENIE MAŁGORZATY OMILANOWSKIEJ,
WICEMINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wtarzamy te słowa: „wyzwolenie
obozu”. Zadaję sobie jednak pytanie:
co w tym straszliwym kontekście
znaczy słowo „wyzwolenie”?

Fot. Paweł Sawicki

Wkraczający do obozu żołnierze
Armii Czerwonej z pewnością byli
przekonani, że wyzwalają pozostałych tam jeszcze więźniów. Równocześnie jednak musieli zmierzyć się
z grozą tego miejsca, ze zbrodnią,
której prawdziwych rozmiarów nawet się nie domyślali. Po nich z tą
grozą mierzyć się musiała cała ludzkość. Historyczny fakt wyzwolenia
obozu oznaczał więc początek drogi,
którą wciąż podążamy – próbując
zrozumieć coś, czego zrozumieć się
nie da i mówić o czymś, dla czego
nie ma słów w żadnym języku. Już
nigdy nie wyzwolimy się od brzemienia Auschwitz. 27 stycznia 1945 r.
obóz Auschwitz-Birkenau przestał
bowiem istnieć jako zbrodnicza niemiecka fabryka śmierci, a zaczął jako
wieczny wyrzut sumienia całej ludzkości.

Szanowni Państwo, byli więźniowie
obozu Auschwitz-Birkenau, Wasze
Ekscelencje Ambasadorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
– zwracam się do Państwa dziś,
w 67. rocznicę wyzwolenia obozu
Auschwitz-Birkenau. Co roku po-
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barbarzyństwem”. Ale przecież od
tego czasu tysiące artystów, pisarzy
i filozofów próbowało zmierzyć się
z grozą Auschwitz, z grozą Zagłady. Zwracają się ku niej wciąż nowe
pokolenia, także ci, którzy urodzili
się wiele lat po wojnie. Sztuka i myśl
ludzka próbują oswoić traumę, jakiej
dotąd ludzkość nie zaznała, chociaż
artyści i myśliciele, tak jak każdy
z nas, wiedzą dobrze, że tej traumy
oswoić się nie da. Gdybyśmy jednak
porzucili te bezradne starania, co by
pozostało? Zapomnienie. Ale gdybyśmy zapomnieli o Auschwitz, cóż
bylibyśmy warci…

Sławny jest gest Theodora Adorno,
który porzucił w 1945 r. swą kompozytorską twórczość, twierdząc, że
„pisanie wierszy po Auschwitz jest

A przecież zapominamy bezustannie. Z jednej strony pytamy: czy nie
można było zrobić czegoś, żeby nigdy nie powstały niemieckie narodowosocjalistyczne fabryki śmierci
i sowieckie gułagi, żeby nie doszło
do Zagłady europejskich Żydów,
Romów i Sinti, żeby nie mordowano
milionami Polaków, Białorusinów,
Ukraińców, Rosjan i członków tylu
innych narodów? Myślimy może:
gdybyśmy tylko mieli jeszcze jedną
szansę – powstrzymalibyśmy rzeź.
A z drugiej strony dokładnie w tym
samym czasie, gdy stawiamy sobie
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nionych latach zostały wielu z nich
przyznane, w tym przez Prezydenta RP.
Dobrze się stało, że w Oświęcimiu powstał Pomnik Hospicjum-Miastu Oświęcim i Mieszkańcom
Miasta, którzy nieśli pomoc więźniom obozu. Ta piękna idea autorstwa byłych więźniów, w tym
Augusta Kowalczyka, stanie się
trwałym dowodem naszej pamięci i hołdu bohaterom miasta oraz
ziemi oświęcimskiej, którzy z narażeniem życia własnego i swoich
bliskich nieśli pomoc więźniom KL
Auschwitz.
Szanowni Państwo, przesłanie byłych więźniów KL Auschwitz jest
dziś dla nas wielką wartością i zobowiązaniem. Naszym zadaniem
jest przechowywać je dla kolejnych
pokoleń. Niech przywoływanie
wydarzeń z tragicznej historii KL
Auschwitz uchroni nas od przemocy, okrucieństw i zagłady, u podstaw których znajdują się brak szacunku i miłości do bliźniego.

te bolesne pytania, w różnych miejscach świata dokonuje się ludobójstwo.
Nie chcę jednak myśleć, że nieludzkie doświadczenie Auschwitz niczego nas nie nauczyło. Myślę, że niejeden raz to właśnie ono powstrzymało
nas od nowych zbrodni, ale może to
tylko naiwna wiara humanisty... Tak
czy inaczej ten ciężar musimy już
nieść zawsze, my wszyscy, którym
dane jest żyć po Auschwitz.
Szczególny los przypadł w udziale
mieszkańcom ziemi oświęcimskiej,
którzy w miejscu, a czasem wbrew
miejscu, gdzie było piekło, próbują
tworzyć swój dom i swą małą ojczyznę, nie zapominając przecież
o tym, co się tu stało. Docenić też
trzeba codzienny wysiłek pracowników Muzeum, którzy temu miejscu i pielęgnowaniu pamięci o nim
poświęcili zawodowe życie, energię
i trudne emocje. Wciąż są wśród
nas więźniowie Auschwitz i innych
obozów koncentracyjnych i obozów
zagłady. To oni jako jedyni pamiętają
naprawdę. Pokłońmy się przed nimi.
W ciszy i skupieniu oddajmy hołd
ofiarom, nigdy nie zapomnijmy o ich
śmierci i cierpieniu, i miejmy nadzieję, że jednak, mimo wszystko, nieludzkie doświadczenie Auschwitz
przemieniło nas ku dobru... Jeżeli
„wyzwolenie” w ogóle coś tu znaczy,
to jedynie tyle...
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PRZEMÓWIENIE PNINY SEGAL,
BYŁEJ WIĘŹNIARKI KL AUSCHWITZ,
NR OBOZOWY A-15515
bluzka z białymi perłowymi guzikami. Kazia była w szoku. Stała
z boku i nie mogła uwierzyć, że
moja mama przyjechała i że będziemy się musiały rozstać. Wszystkie
trzy pojechałyśmy z powrotem do
Łodzi i spędziłyśmy tam razem
dwa tygodnie. Zanim wyjechałyInny obraz, który pamiętam, to śmy, mama dała nam zrobić pametalowa miska, którą ściska- miątkowe zdjęcie. Rozstanie z Kałam, czekając na zupę. Wtedy już zią było ciężkie i trwało 51 lat.
wiedziałam, że trzeba poczekać
na dno garnka, aby dostać więcej Pojechałam z mamą do Bergenziemniaczanych skórek niż wody. -Belsen, a w 1947 r. przeprowadziSzukałam również końcówek chle- łyśmy się na stałe do Izraela. Nie
ba, piętek, ponieważ myślałam, chciałam, aby ktokolwiek wiedział,
że mają w sobie więcej chleba. przez co przeszłam. Chciałam być
Do dziś mam ciągle ten zwyczaj obywatelką Izraela jak wszyscy
i moja rodzina oraz przyjaciele inni. Skończyłam szkołę średnią,
wiedzą, że pierwszy albo ostatni potem college. Aktywnie działałam
w ruchu młodzieżowym. Nikt nie
kawałek chleba należy do mnie.
wiedział, a ja nie miałam potrzeby
Mijał czas i Janeczka zachorowała. opowiadać nikomu o Holokauście
Esesmani to zauważyli i zabrali ją i numerze na mojej ręce.
do krematorium. Ciotka Sala nie
chciała się z nią rozstać i obydwie W 1959 r. wyszłam za mąż za
zostały spalone. Byłam całkiem wspaniałego mężczyznę – Dani Sesama w baraku i dobre kobiety za- gala. Mamy troje dzieci (Yair, Ravit
i Asaf) i dziesięcioro wnucząt. Moja
opiekowały się mną.
mama wciąż opowiadała każdemu
Znowu nadeszła zima i była to moją historię i o wszystkim, przez
jedna z najcięższych i najbardziej co przeszłam. Moje dzieci słyszały
mroźnych zim. W dniu wyzwo- moją historię od niej. Ja o tym nie
lenia było minus 25 stopni. Na- mówiłam. Nie mogłam.
stępnego dnia, 28 stycznia, młoda
dziewczyna z miasta Oświęcimia W 1995 r., po spotkaniu ocalałych
przyszła do byłego obozu poszu- z Holokaustu, zdecydowałam się
kać „siostry”, którą mogłaby za- opowiedzieć moją historię. Pierwadoptować. Nazywała się Kazia. szą rzeczą, jaką miałam zamiar
Przyszła do baraku, gdzie były zrobić, było odszukanie Kazi, aniotrzymane dzieci. Popatrzyła na ła, który zabrał mnie z Birkenau.
mnie i zapytała, czy chciałabym Odnalazłam Kazię. Spotkałyśmy
z nią pójść. Podałam jej rękę i po- się w lutym 1996 r. Od tego czaszłyśmy razem do jej mieszkania su przyjeżdżam z grupami młow mieście. Kazia miała 17, a ja dzieży do Polski i opowiadam im
6 lat. Kiedy przekroczyłyśmy próg moją historię. Podczas tych wizyt
domu, jej mama zapytała: „Gdzie uczniowie spotykali się z Kazią
byłaś?”. Kazia odpowiedziała: i było to bardzo interesujące.
„Poszłam do obozu szukać siostry
i znalazłam Lusię. Nie martw się, Życie Kazi nie było proste. Zostamamo, ona będzie spała w moim ła wdową, a jej jedyny syn umarł
łóżku i będę się z nią dzieliła moim młodo na zawał serca, w wieku
jedzeniem”. Kazia dała mi mały 39 lat. Kazia była głęboko wierząkrzyżyk i powiedziała, żebym się cą katoliczką i ufała, że wszystko,
modliła. Zapytałam ją: „Czy jak co ją spotkało, to była wola boża.
się będę modliła, to wróci moja Trzy lata temu ciężko zachoromama?”, a ona odpowiedziała: wała i przebywała w szpitalu
„Tak. Ona wróci.”
u sióstr. Odwiedzałam ją dwa
razy w roku i zawsze cieszyłyśmy
W marcu tego roku moja mama za- się bardzo ze wspólnego spotkaczęła mnie szukać, po tym jak usły- nia. Kazia odeszła 7 października
szała, że niektóre dzieci przeżyły 2011 r. Umarła w Yom Kippur,
wojnę. Czuła i wierzyła, że mnie w najświętszym dniu dla narodu
znajdzie. Po trudnej podróży przy- żydowskiego. Tylko Sprawiedliwi
jechała do Auschwitz. W biurze umierają w Yom Kippur i Kazia
Czerwonego Krzyża powiedziano jest jedną z nich.
jej, że córka została zabrana przez
Kazię Nowak. Mama dostała się Nadal będę przyjeżdżała do Polski
do miasta i chodziła od domu do z grupami młodzieży do obozów
domu, aż dotarła do mieszkania koncentracyjnych i zawsze będzieNowaków. Otworzyły się drzwi my zwiedzać blok 15 w Auschwitz,
i stała tam moja mama, na wpół w którym znajduje się zdjęcie moje
omdlała, kiedy mnie zobaczyła. i Kazi.
Przytuliła mnie, pocałowała i zapytała, czy ją poznaję po tych wszyst- Chcę podziękować wszystkim,
kich latach. Powiedziałam jej: którzy wysłuchali historii mojego
„Tak. Pamiętam Ciebie i pamiętam życia i będę ją nadal opowiadać
też Twoją bluzkę.” Była to zielona przyszłym pokoleniom.

Fot. Paweł Sawicki

palono numery na naszych rękach.
W tym momencie przestano mnie
nazywać Lusią, stałam się numerem A-15515. Pamiętam tę chwilę
bardzo dobrze. Posłali nas do baraków. Cały czas moja ciotka Sala
była z nami.

Stoję tutaj dzisiaj przed tak szacownym gronem – wzruszona,
że zostałam uhonorowana zaszczytem reprezentowania mojego kraju – Izraela na obchodach
Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu. Nazywam
się Pnina Segal-Kałuszyner. Zostałam wyzwolona w Birkenau
27 stycznia 1945 r. Była ostra zima
– minus 25 stopni. Byłam wtedy
sześcioletnią dziewczynką, która
przeżyła cały ten horror i jestem
tutaj dzisiaj, aby stanąć dumnie
przed Wami i opowiedzieć Wam
moją historię.
Urodziłam się w Łodzi, w bardzo
szacownej i bogatej rodzinie. Mój
ojciec miał fabrykę włókienniczą,
ale wybuchła wojna, kiedy miałam
zaledwie rok. Moja mama miała rodzinę w sąsiednim mieście,
w
Piotrkowie
Trybunalskim,
a więc moi rodzice zdecydowali się wysłać mnie z jednym z robotników mojego ojca do rodziny
mamy. Moja mama Miriam Kałuszyner-Landau i mój tata Maks dołączyli do mnie kilka dni później.
Wszystko było normalne, dopóki
nie zamknęli nas w getcie. Tata zachorował na tyfus i został umieszczony w specjalnym szpitalu dla
chorych na tę chorobę. Niemcy
obawiali się rozprzestrzenienia
epidemii. Nie wiem, co stało się
z moim tatą. Mama nigdy o tym
nie mówiła i nie wiem, czy został
zabity, czy umarł. Znam go tylko
z trzech fotografii, które ocalały.
Mieszkaliśmy
w
Piotrkowie
z ciotką Salą, siostrą mamy, i jej
córką Janeczką, która była w moim
wieku. Moi dziadkowie Hanna
i Aszer oraz mój wujek Jurek zostali wysłani do Treblinki jednym z pierwszych transportów.
Przenieśliśmy się do domu na
ul. Jerozolimskiej 12 i tam podczas
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łapanek dzieci były zabierane na
strych i instruowane, że mają buzie
zakrywać poduszkami, aby nie zostały odkryte. Moja mama zaczęła
pracować w fabryce obuwia w centrum miasta. Co rano wychodziła
do pracy, a ja zostawałam w domu
z ciotką Salą i Janeczką. W zimie
1942 r. mama została zabrana
z fabryki do obozu pracy w Skarżysku-Kamiennej, gdzie produkowano naboje do pistoletów. Jako mała
dziewczynka, zaledwie trzyletnia,
nie rozumiałam, co to znaczy, że
„Mamusia została zabrana”, ale
tego dnia zostałyśmy rozdzielone
na trzy i pół roku. Ciotka Sala, Janeczka i ja zostałyśmy wysłane do
obozu pracy w Bliżynie w 1943 r.
Podczas apeli ciotka Sala usuwała kilka desek z podłogi baraku
i ukrywała nas pod podłogą. Pozostawałyśmy tam do odejścia żołnierzy.
Pod koniec lipca 1944 r. żołnierze przetransportowali nas w bydlęcych wagonach do Birkenau.
Pojedyncze obrazy, które pozostały w mojej pamięci, to zatłoczony wagon, w którym staliśmy
w ciemności. Małe wiadro ustawione w kącie służyło za toaletę.
Kiedy pociąg wjechał na rampę
w Birkenau, drzwi zostały otwarte. Pamiętam żołnierzy w nazistowskich mundurach stojących
w skórzanych butach, przy nich
duże czarne psy. Grała bardzo głośna muzyka, silny zapach spalenizny unosił się w powietrzu i niebo
było czarne od dymu. Zostaliśmy
wypchnięci na zewnątrz w stronę
obozu (pracy), ponieważ ludzie
z mojego transportu przeszli selekcję przed przyjazdem. Mieliśmy
szczęście: zostaliśmy skierowani
w stronę życia, a nie śmierci, nie
do krematorium. Wzięli nas do
pomieszczenia, gdzie obcięto nam
włosy, ubrano nas w pasiaki i wy-
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Niewiarygodny, szczególnie stojąc
tutaj, wydaje się fakt, że wciąż są
tacy, którzy twierdzą, iż wszystko
to się nigdy nie wydarzyło. Pośród
tych, którzy negują Holokaust, są
nawet liderzy państw, którzy – tak
potwornego planu i bezpreceden- postępując – pozbawieni są wszelsowej próby zlikwidowania całego kiego wstydu.
narodu, narodu żydowskiego, po
prostu każdego Żyda, w każdym Pamiętajmy dzisiaj o ofiarach, o tych,
miejscu na świecie. Na szczęście którzy przeżyli, Sprawiedliwych
naziści zostali pokonani przez Wśród Narodów Świata, o tych, któaliantów i przegrali wojnę. Prze- rzy ryzykowali życie dla ratowania
grali, a my – ci, którzy ocaleli – drugiego człowieka, powstańcach
i dzieci tych, którzy ocaleli, jeste- w gettach i innych obozach, członśmy tutaj.
kach organizacji podziemnych i na
pewno o dzielnych żołnierzach, któNazistowski plan zniszczenia na- rzy walczyli z nazistowską bestią,
rodu żydowskiego się nie powiódł. wygrali wojnę i wyzwolili to straszPowstało państwo żydowskie ne miejsce 67 lat temu.
i stało się ono domem oraz schronieniem dla milionów Żydów. Kto Powinniśmy zawsze pamiętać,
wie, może gdyby to państwo ist- nie powinniśmy nigdy zapomnieć
niało wtedy, to wszystko by się nie i zawsze powtarzać: „Nigdy więwydarzyło.
cej! Nigdy więcej!”.

PRZEMÓWIENIE ZVI RAV-NERA,
AMBASADORA IZRAELA W POLSCE
W tym dniu 67 lat temu Armia
Czerwona przekroczyła bramy
obozu Auschwitz-Birkenau i zakończyła najstraszniejszy rozdział
w historii ludzkości. Kilka tysięcy
więźniów, którzy zostali tutaj wyzwoleni, doświadczyło najgorszego, czego kiedykolwiek doświadczył człowiek.

Fot. Paweł Sawicki

Byli tymi nielicznymi, którzy przeżyli tę fabrykę śmierci, w której
prawie półtora miliona ludzi, mężczyzn, kobiet, starych i młodych,
dzieci i niemowląt, było mordowanych, torturowanych i wysyłanych
na śmierć w komorach gazowych.
Dziewięćdziesiąt procent ofiar tutaj było Żydami. Byli oni częścią

WYSTĄPIENIE DYREKTORA
PAŃSTWOWEGO MUZEUM
AUSCHWITZ-BIRKENAU
DR. PIOTRA M.A. CYWIŃSKIEGO
Przed nami stoją drzwi.
Solidne drewniane drzwi wejściowe.
Jedynie wejściowe.
Drzwi, przez które wchodzili,
nadzy, poniżeni i wystraszeni.
Wchodzili dziesiątkami tysięcy rodzin.
Nie wyszedł przez nie już nikt.

Te drzwi na zawsze oddzieliły świat żywych
i świat mordowanych.
Dlatego widząc je, nikt z nas nie czuje się komfortowo.
Patrząc, zbliżamy się do granic tego,
czego można doświadczyć i zrozumieć z tej ich strony.
Świat cały rozdzielono tymi drzwiami.
Trudno nie odczuć, że tymi właśnie drzwiami
człowiek niejako rozłączył się –
na tych pozostałych na zewnątrz i tych w środku.
Wówczas na zewnątrz byli esesmani.
Na zewnątrz, trochę dalej, stała też Luftwaffe,
Wehrmacht, za nimi członkowie NSDAP,
ich wyborcy i popierający biznesmeni, cała Trzecia Rzesza.
A także różnej maści kolaboranci i szmalcownicy.
To prawda, na zewnątrz byli też Ci nieliczni,
którzy próbowali ratować. Oraz miliony ludzi,
którzy woleli nie wiedzieć.

Siedemdziesiąt lat temu niemieccy naziści rozpoczęli
zagładę europejskich Żydów.
Na masową skalę. Niemalże całkowitą.

Na zewnątrz była wielka polityka,
stosunki sił, fronty i strategia wojenna.
W środku było tylko niewinne cierpienie i śmierć.

Od środka, resztkami sił,
ludzie przeznaczeni do zgładzenia
napierali na nie, a one wytrzymały.
Wybijali wizjer, więc zabito go blachą.

I my dziś jesteśmy na zewnątrz
i z tej perspektywy patrzymy na te drzwi.
Gdyby te drzwi mogły mówić,
słów by im nie starczyło.
Tak samo, jak słów brakowało
więźniom Sonderkommando, by opowiedzieć to,
w czym – próbując przeżyć – uczestniczyli.

Oto jedyne zachowane drzwi
od komory gazowej Birkenau.

Z wszystkich pozostałych dokumentów, relacji i wspomnień
najbliższymi sedna Zagłady
są słowa więźniów Sonderkommando.
Nikt nie był bliżej.
Spośród całego autentycznego Miejsca Pamięci,
najbliżej tego sedna pozostają być może właśnie te drzwi.
Ostatni próg Zgładzonych.
Dziś od nas w pewnym sensie zależy, czy drzwi
nadal będą dla nas ścianą, granicą, kresem.
Czy ten wizjer pozostanie zabity blachą…
Blachą naszego niezrozumienia,
niezdolności spojrzenia prawdzie prosto w oczy.
Więc zadajemy sobie pytanie,
w jaki sposób patrzyć dziś
na te drzwi sprzed siedemdziesięciu lat.

Fot. Paweł Sawicki

Otóż za każdym razem,
gdy dzieje się na świecie zło,
mordują niewinnych, giną dzieci,
szerzy się rasizm, antysemityzm, ideologie nienawiści,
a my nic nie robimy,
wówczas patrzymy na te drzwi.
A ich dociskające rygle
jak były, tak i pozostają po naszej stronie.
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OSZPICIN – PRZEWODNIK

P

ublikujemy dziewiątą część przewodnika po żydowskiej historii Oświęcimia – „Oszpicin”. Jest on efektem badań
historycznych oraz gromadzenia materiałów przez dziesięć lat istnienia Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
Publikacji towarzyszy strona internetowa www.oszpicin.pl, na której prezentowana jest wirtualna mapa żydowskiego miasta, wypowiedzi byłych mieszkańców, filmy, zdjęcia oraz przeznaczone dla edukatorów plany lekcji dla
dzieci i młodzieży. Na stronie obok publikujemy mapkę miasta z zaznaczonymi na niej obiektami.

Reklama
Biura Podróży i Spedycji
Zofii Biesiadeckiej

Dworzec kolejowy w Oświęcimiu, 1909

25
DWORZEC
KOLEJOWY
Przełom w rozwoju miasta,
szczególnie w aspekcie ekonomicznym, nastąpił dopiero w 2 połowie XIX w.,
Oświęcim stał się wówczas
ważnym punktem w komunikacji kolejowej. Zbiegały

Reklama krakowskiego biura
Spółki Garbarskiej w Oświęcimiu,
okres międzywojenny

fabryki konserw rybnych
Atlantic oraz Ostryga.
Oświęcim jako miasto graniczne był także ważnym
punktem
emigracyjnym
(miasto
znajdowało się
u zbiegu granic trzech imperiów: Austrii, Prus i Rosji).
Na przełomie XIX i XX w.
w okolicach dworca kolejowego zlokalizowano także
koncesjonowane przez c.
k. Namiestnictwo we Lwo-

wie Biura Podróży Zofii
Biesiadeckiej, zajmujące się
w dużej mierze emigrantami
zarobkowymi. W pobliżu
dworca kolejowego znajdował się także Hotel Zator,
którego właścicielami byli
Maurycy i Marja Wasserbergerowie. Tuż obok hotelu
znajdowało się także kino
„Jutrzenka”. W roku 1910
uruchomiono regularną pasażerską linię omnibusową
pomiędzy dworcem kolejowym i centrum miasta. Koncesję na wspomnianą usługę
otrzymali Samuel Józef Silberspitz i Abraham Mojżesz
Huterer.

Budynek Biura Podróży i Spedycji Zofii Biesiadeckiej,
„Nowiny Ilustrowane”, 1907 nr 30
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ZAMEK
Pierwszy zamek (XII w.), siedziba kasztelana, był budowlą drewnianą. Najstarszą
cześć stanowi wieża obronna, której budowę ukończono w 1 połowie XIV w.

Reklama fabryki „Oświęcim-Praga”,
„Wiadomości klubowe krakowskiego
klubu automobilowego”, 1931 nr 12

Pracownicy Fabryki Oświęcim-Praga,
okres międzywojenny
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Reklama Emil Kuźnicki – Fabryka
Tektury Dachowej, Produktów
Chemicznych i Asfaltu S.A. (zał. 1888)

26

fot. W. Lis

Okocimskie piwo marcowe,
rozlewane przez J. Silfena,
reprezentanta Browaru Jana Götza
w Okocimie w Oświęcimiu,
okres międzywojenny

się w nim bowiem trzy linie
kolei żelaznej. Wówczas to,
w najbliższej okolicy dworca kolejowego – głównie na
terenie wsi Brzezinka i Babice – powstało z inicjatywy
kupców żydowskich szereg
fabryk i zakładów przemysłowych, m.in.: Biuro Spedycyjne i Ajencya Cłowa
Arnolda Habera (rok założenia 1868), Emil Kuźnicki –
Fabryka Tektury Dachowej,
Produktów Chemicznych
i Asfaltu S.A. (1888), Fabryka Papy Dachowej i Wyrobów Asfaltowych Benjamina i Wolfa Landauów (1890),
nieco dalej, na terenie tzw.
Zasola, Garbarnia Hersch
Enoch i Synowie (1897),
Fabryka Papy Dachowej
J. Natansohna i J. Melcera
(1907), Fabryka Dachówek
Cementowych Anton Kapst
i Leopold Schnitzer (1898).
W okresie międzywojennym do wspomnianych już
dołączają kolejne, m.in.: Reprezentacja Browaru Jana
Götza w Okocimie, którą
prowadził J. Silfen, dwie

Dworzec kolejowy w Oświęcimiu, 1906
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Na przestrzeni wieków budowla wielokrotnie ulegała
zniszczeniu. Obecny budynek zamku oświęcimskiego
wzniesiono na początku
XVI w., a w wiekach kolejnych wielokrotnie przebudowywano. Od około
2 połowy XIX w., aż do roku
1904, zamek był własnością trzech rodzin żydowskich: Landauów, Schnitzerów oraz Schönkerów.
W roku 1910 zamek stał się
siedzibą nowo powstałego
Starostwa oświęcimskiego.
W późniejszym okresie właścicielem zamku była także
rodzina Haberfeldów, która
urządziła w nim skład wódek i win ze swojej fabryki.
W czasie II wojny światowej
w zamku mieściła się siedziba niemieckich władz okupacyjnych. Obszar tzw. podzamcza był miejscem osadnictwa pierwszych Żydów,
którzy na stałe przybyli do
Oświęcimia w 1 połowie
XVI w.
c.d.n.
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Zamek w Oświęcimiu, 1910
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„KARSKI” – SPOTKANIE
Z PROF. ANDRZEJEM ŻBIKOWSKIM

25

Fot. Tomasz Kuncewicz

stycznia 2012 r. w Centrum Żydowskim gościł prof. Andrzej Żbikowski, autor książki „Karski”. Poniżej publikujemy kilka fragmentów ze spotkania, które prowadził
dr Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego.

Prof. Andrzej Żbikowski

ANDRZEJ ŻBIKOWSKI (UR. 1953)

Osoby, które zetkną się
z książką, doświadczą
historii z różnych stron.
Historia żydowska jest
wpleciona w kontekst:
międzynarodowy, Polskiego Państwa Podziemnego, specyfikę polskiej sceny politycznej,
Zagłady... Zarówno Żydzi i Polacy mogą odnaleźć w niej swoją historię...

Profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1985 r. jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie
w latach 2007-2008 pełnił funkcję wicedyrektora
ds. nauki, edukacji i publikacji. Był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz głównym specjalistą w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Jest członkiem
Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Autor szeregu
publikacji z zakresu najnowszej historii Żydów polskich. Książka „Karski”, jak pisze autor, jest próbą integracji tragicznego losu polskich Żydów z polityczno-społeczną historią Polaków pod okupacją niemiecką
i ich brawurowym oporem w ramach jedynego w Europie państwa podziemnego.

Mamy już prawdziwą
biografię „Raport tajnego
emisariusza” Stanisława
Marii Jackowskiego, nieco zbeletryzowaną, oraz
książkę Thomasa Wood’a
„Karski: opowieść o emisariuszu”.
Karski nie pisał żadnych
wspomnień. Nie znalazłem o nim żadnych
plotkarskich informacji,
był niezwykle dyskretny.
Ciężko było znaleźć wystarczającą ilość nowych
informacji.
Musiałem
pisać książkę o historii.
To, co jest nowe, to skąd
się wzięło zainteresowanie Karskiego. Karski
w swej skromności mówił
o swoim zainteresowaniu
tak, jakby w całej sprawie Zagłady, informowania świata o Żydach,
znalazł się przypadkiem.
W Warszawie, w którejś
z rozmów z jakimś działaczem Polskiego Pań-

tekst historyczny, w jakich warunkach przyszło
Karskiemu walczyć, co się
działo z Żydami i Polakami. Pracuję w Żydowskim
Instytucie Historycznym
już 26 lat i przekonałem
się, że historia Żydów
i historia Polaków są rozbieżne; nawet o siebie nie
„zahaczają”. Jak połączyć
te dwie opowieści? Karski
jest postacią, która łączy
te dwie perspektywy.
W czasie wojny żołnierz
Armii Krajowej, a z drugiej strony honorowy
obywatel Izraela. Był
pierwszym świadkiem na
Zachodzie, który poinformował, najpierw środowiska londyńskie, później
amerykańskie, o tym, co
się dzieje, jak dokonuje się
Zagłada. Na jego oczach
dokonało się 3/4 zagłady

Artur Szyndler: Po kilkunastu latach wrócił pan
ponownie do Karskiego,
stał się jednym z jego
biografów. Czy może
pan wskazać, co było dla
pana kluczem przy pisaniu tej książki?
Prof. Andrzej Żbikowski: To jest niby-biografia
i bardzo mi zależało, by
się ukazała w serii „Autorytety” wydawnictwa
Świat Książki. Nam się
wydawało, że po Edelmanie, bo wcześniej była
wydana książka o nim,
jest pora na Karskiego.
Było wielu wybitnych Polaków w tej serii. Ja nie jestem literatem, nie napisałem klasycznej biografii.
To w dużym stopniu jest
podręcznik historii. Pół
na pół to biografia i kon-
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stwa Podziemnego, został
zapytany, czy by się nie
spotkał z dwoma przedstawicielami żydowskiej
konspiracji, którzy się
dowiedzieli, że wyjeżdża
z misją. Zupełny przypadek. Pytanie, czy on wiedział, o tym, co się dzieje
w Warszawie. Spotkanie
miało miejsce w pierwszych dniach września,
kiedy Niemcy likwidowali okoliczne getta, a w samej Warszawie było spokojniej. Prawdopodobnie
wtedy Karski dostał się
do getta. Pytanie, czy wiedział coś wcześniej. Badając dzieje warszawskiego
getta, napotykamy obcość
tej tematyki wśród współczesnych Polaków, którzy
żyli za murem. Bardzo
rzadko w dokumentach
epoki, notatkach, znajduje się komentarz, że
coś dzieje się za murem.
W dokumentach AK też
nie za często. Wśród aryjskiej ludności była to inna
sytuacja, niż rok później,
podczas powstania w getcie.

polskich Żydów. On wyjechał na początku października 1942 r., miesiąc
po zakończeniu deportacji Żydów z Warszawy
do Treblinki. 310 tysięcy
osób. Do końca 1942 r.
Niemcy
zamordowali
3/4 polskich Żydów. On
pierwszy o tym wszystkim, o mechanizmach
Zagłady, mówił. Był jednym z koronnych świadków Zagłady. Ta postać
może integrować. W USA
nazwisko Karskiego jest
znane. W Polsce jest bohaterem, o którego stale
walczymy. Ma być bohaterem trzech muzeów,
wszystkie są w budowie:
Muzeum Historii Polski,
Muzeum Historii Żydów
Polskich i Muzeum Historii II Wojny Światowej. To
ikona polskiego bohatera,
o którym, mam nadzieję,
będzie się mówiło coraz
więcej, także na lekcjach
w szkole.
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wewnętrznej potrzeby.
Kossak-Szczucka
ujęła
go katolicką moralnością – ona nie przepadała za Żydami, ale kiedy
Niemcy zaczęli ich prześladować,
jednoznacznie opowiedziała się za
pomocą. Bardzo ostro
piętnowała to wszystko.
Jak się przeczyta teksty Karskiego, to wizyta
w getcie warszawskim
oraz znęcanie się i zabijanie Żydów w Izbicy, to
były te momenty, które
on osobiście „odchorował”. Bardzo cierpiał
po tym, czego osobiście
doświadczył na miejscu
w Izbicy. Widział w getcie nędzę, śmierć na ulicach Warszawy, a później
zwierzęcą nienawiść do
Żydów w Izbicy. I istotnie, wszędzie, gdzie tylko
mógł, czy u prezydenta
Raczkiewicza, czy w rozmowie z Rooseveltem,
a więc w rozmowach poświęconych nie sprawie
żydowskiej, a Polskiemu
Państwu Podziemnemu,
on wszędzie w raportach
i sprawozdaniach pisemnych, w krótkich słowach
relacjonuje akcję masowej
Zagłady Żydów.

Co było jego motywacją
pana zdaniem, że sprawa
żydowska go tak bardzo
zainteresowała? On nie
miał nakazu informowania świata o sprawie żydowskiej...
Wszystko, co zrobił w tej
sprawie, wynikało z jego

opr. agjus

JAN KARSKI (1914-2000)
Żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a następnie AK. Przed
wojną pracował jako urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli
sowieckiej. Zbiegł z transportu, wrócił do Warszawy
i rozpoczął działalność konspiracyjną. W styczniu 1940 r.
udał się jako kurier i emisariusz do Paryża i Angers.
Działał w konspiracyjnym Froncie Odrodzenia Polski
oraz w biurze informacyjnym Komendy Głównej AK.
W 1942 r. ponownie wyjechał z misją do Anglii i USA.
Informował o sytuacji w okupowanej Polsce, m.in.
o tragedii narodu żydowskiego. Został przyjęty przez
prezydenta Roosevelta. Po wojnie pozostał w Stanach
Zjednoczonych. Wykładał m.in. stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu na Georgetown University
w Waszyngtonie. Otrzymał wiele medali i odznaczeń,
w tym m.in. Order Orła Białego. Izrael przyznał mu
tytuł honorowego obywatela. Instytut Yad Vashem
zgłosił J. Karskiego jako kandydata do pokojowej Nagrody Nobla. Jego książka „Tajne państwo”, opisująca polskie podziemie w czasie II wojny światowej,
została wydana w Stanach Zjednoczonych w 1944 r.,
w Polsce została opublikowana po raz pierwszy
w 1999 r.
źródło: wiem.onet.pl
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PODRÓŻ STUDYJNA
„VEREIN GEDENKDIENST”
DO AUSCHWITZ

W

dniach od 8 do 11 grudnia Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu gościło grupę 30 studentów i studentek
z Austrii. Podróż studyjną do Auschwitz zorganizowała
dla nich Austriacka Służba Pamięci – Verein Gedenkdienst.

Fot. CDiM

Uczestnicy podróży studyjnej podczas wizyty
w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau

W grupie znaleźli się studenci całkowicie różnych kierunków (od fizyki do literatury
i od historii do nauk politycznych i prawa), w różnym
wieku (zarówno studenci
pierwszego, jak i ostatniego roku), jak również pochodzący z różnych krajów
(np. z Rosji , Bułgarii, Włoch,
Armenii czy Pakistanu), którzy nie znali się wcześniej
przed podróżą do Oświęcimia.

Wieczorem liderzy grupy poprosili uczestników
o pierwsze refleksje, a także
przygotowali ich do wizyty
w Muzeum i Miejscu Pamięci

Uczestnicy podróży studyjnej podczas wizyty w byłym obozie Auschwitz

STOWARZYSZENIE
VEREIN GEDENKDIENST

Następnego dnia grupa Stowarzyszenie Verein Gedenkdienst od 1992 r. wysyła
zwiedzała były obóz ma- młodych Austriaków i Austriaczki jako ochotników służcierzysty Auschwitz I. Było by cywilnej i wolontariuszy do miejsc pamięci i instytucji
deszczowo, wietrznie i zim- edukacyjnych w różnych rejonach świata. Jest w stałym
no. Dzięki wspaniałym prze- kontakcie ze znanymi ośrodkami o charakterze badawwodnikom wizyta pozosta- czym i dydaktycznym, takimi jak Dom Anny Frank
wiła ogromne wrażenia. Po w Amsterdamie, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
południu opiekunowie grup czy Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
zaproponowali uczestnic- Oprócz swojej roli instytucji wysyłającej, od dawien dawtwo w warsztatach. Jeden na jako cel stawia dążność do polityczno-historycznego
z nich zajmował się au- uświadamiania, przez co przyczynia się do poważnej destriacką wystawą narodową baty społecznej na temat czasów narodowego socjalizmu
w Muzeum i opracowy- w Austrii.
wał reprezentowane na Już od wielu lat stowarzyszenie organizuje podróże stuwystawie perspektywy au- dyjne do Polski, do Oświęcimia, które są prowadzone
striackiego społeczeństwa przez zespół młodych i zaangażowanych ludzi.
w historycznym kontekście
Holokaustu. Inny zajmował się różnymi historyczny- znaleźć odpowiedź na wiemi dokumentami, takimi le pojawiających się pytań.
jak protokół z konferencji Przyjaźń między młodymi
w Wannsee czy raport SS została zawarta i wymienio– Grupy Operacyjne na Li- no kontakty.
twie. Wieczorem ponownie
dyskutowano o wrażeniach 30 studentów po krótkim
wypadzie do Krakowa poi refleksjach dnia.
wróciło do Wiednia, z baKolejny dzień grupa rozpo- gażem doświadczeń, nad
częła od zwiedzania Birke- którymi przez dwa następne
nau. Ta wizyta przyniosła tygodnie będą pracowali.
zupełnie inne wrażenia niż Te przeżycia z pewnością
w obozie macierzystym, przyczynią się w przyszłości
nawet pogoda była inna – do kształtowania ich nastaświeciło słońce. Tak różne wienia politycznego i emoodczucia i doświadczenia cjonalnego.
z wizyt w Auschwitz i Birkenau były tematem późAutorem artykułu jest
niejszej rozmowy w grupie. Po południu młodzież Christian Herz – wolontariusz,
który pełni swoją służbę
spotkała się ze świadkiem
historii Wilhelmem Brasse. w Centrum Dialogu i Modlitwy
od 1 października 2011 r.
Jego opowiadanie poruszyło
w ramach Europejskiego
wszystkich bardzo głęboko.
Wolontariatu (EVS)
Na zakończenie uczestnicy
przedstawili również swoje osobiste przeżycia, doTłumaczyła Beata Sereś
świadczenia oraz próbowali
Fot. CDiM

Program rozpoczął się wizytą w Centrum Żydowskim
i Synagodze. Wolontariusz
z Centrum Żydowskiego

Lukas Sperlich przedstawił
bardzo obrazowo historię
społeczności
żydowskiej
w Oświęcimiu i pokazał,
jak kwitnące było jej życie
przed 1939 r. Później grupa
uczestniczyła w zwiedzaniu
miasta z wolontariuszami
MDSM Noelem Kriznikiem
i Konradem Bińkiem, którzy są ochotnikami służby
cywilnej z Verein Gedenkdienst.

Starano się również uwrażliwić studentów na pewne
kwestie. Rozmawiano m.in.
na temat tego, czy powinno
się fotografować w muzeum
Auschwitz, jakie są reakcje
grup izraelskich podczas
zwiedzania terenów byłego
obozu, dyskutowano też na
temat ruchu turystycznego
w Muzeum. Jak pokazały
następne dni, po oficjalnej
części refleksji dyskusja
w małych grupkach trwała
do późnych godzin nocnych.

Fot. CDiM

Auschwitz. Podzielili się również swoimi doświadczeniami, dając impuls do dyskusji
na temat różnych perspektyw
patrzenia na Auschwitz przez
różne grupy.

Uczestnicy podróży studyjnej podczas wizyty w byłym obozie Auschwitz
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W ROCZNICĘ KONFERENCJI W WANNSEE
– ŚWIAT NIEUSTANNIE WYSTAWIA
NASZE CZŁOWIECZEŃSTWO NA PRÓBĘ
– Czasem trudna przeszłość może stać się impulsem do budowania
lepszej przyszłości – uważa Rafał Guzik, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jeden z inicjatorów konferencji naukowej zorganizowanej w MDSM w 70. rocznicę wydarzeń z Wannsee. Młodzi
prawnicy nie przez przypadek spotkali się właśnie w Oświęcimiu.
Jak tłumaczą, w Auschwitz naziści zrealizowali swe postanowienia
z Wannsee, tu cywilizowany świat podeptał prawa człowieka.

PIOTR BOŻEK, student
elektroniki na AGH w Krakowie:
Niemcy uczestniczący w konferencji w Wannsee byli bardzo dobrze wykształceni. Jednak swoją wiedzę, w tym
również prawniczą, wykorzystali przeciw niewinnym
ludziom. Dyskusje w MDSM uświadomiły mi, że zdobyte wykształcenie, pozycja społeczna nie czynią z nas
dobrych ludzi. Świat nieustannie wystawia nasze człowieczeństwo na próbę. Najtrudniej jest powiedzieć „nie”,
w sytuacji, kiedy większość krzyczy „tak”.

dla młodych ludzi bardzo
ważna. Cieszy nas, że sami
z siebie chcą podejmować
i podejmują działania na
rzecz poszanowania praw
człowieka. Zawsze staramy się ich w tym wspierać
– mówi Alicja Bartuś, przewodnicząca Zarządu Fundacji MDSM.
Była to pierwsza konferencja skierowana do studentów prawa i politologii.
W przyszłości mają do nich
dołączyć koledzy z historii
i socjologii. – To na pewno
pozwoli wzbogacić dyskusję
i uczynić ją jeszcze ciekawszą
i rozwijającą – przewiduje
Olga Onyszkiewicz, kierująca
Działem Pedagogicznym.
Konferencję zorganizowali:
Fundacja na rzecz MDSM
w Oświęcimiu, Sekcja Prawa
Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa
UJ w Krakowie, Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej PWSZ w Oświęcimiu.
Partnerem było Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

RAFAŁ GRACZYK,
student prawa na UJ w Krakowie:
Istotne były wystąpienia prelegentów, ale równie ważne
były dyskusje. Zło we współczesnym świecie zaraża również wybitne umysły. Takie spotkania są dla nas niezbędne, ażeby przełamywać uprzedzenia. Ważne, aby rozmawiać w atmosferze wzajemnego szacunku.

Fot. MDSM

MARCIN GALENT,
student prawa na UJ w Krakowie:

Uczestnicy konferencji naukowej

Obok studentów prawa do
Domu Spotkań przyjechali
także ich koledzy z politologii oraz wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Konferencja pod tytułem: „Czy lekcja z Wannsee
została odrobiona?” miała
z jednej strony na celu ukazanie genezy, przebiegu

i konsekwencji Wannsee,
z drugiej zaś dawała okazję
do szczerej debaty o współczesności. A dotoczyła ona
tak różnorodnych tematów,
jak nauczanie Jana Pawła II,
zachodnie i islamskie postrzeganie praw człowieka,
czy przypadki ludobójstwa
w XX w.
– Temperatura dyskusji pokazała, że ta tematyka jest

Prawnicy mają szczególny obowiązek moralny, by
w swej zawodowej aktywności nigdy nie zapominać, że
mają do czynienia z człowiekiem, któremu należy się godność i poszanowanie.

RAFAŁ GUZIK,
student prawa na UJ w Krakowie:
Były ciekawe wystąpienia i burzliwe dyskusje. Świadczy
to o tym, że tematyka konferencji jest bardzo aktualna
i wciąż wzbudza emocje. Jednak wiem, że oprócz wiedzy i dialogu, potrzebne jest działanie.

(ZF)

MDSM W CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
W KRAKOWIE

W

ramach obchodów rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie zaprezentowane zostały dwa projekty organizowane przez MDSM. 24 stycznia odbyła się prezentacja książki
i filmu „Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940-1945” –- projektu zrealizowanego przez Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie we współpracy z MDSM. Spotkanie prowadzili autorka projektu Maria
Anna Potocka, dyrektor MOCAK, oraz Leszek Szuster.
Martin Gropius Bau. Pomimo
iż Wilhelm Brasse ze względów zdrowotnych nie mógł
uczestniczyć w prezentacji,
spotkała się ona z niezwykle
ożywionym odbiorem.
Tydzień później w Centrum
Kultury Żydowskiej odbyła się prezentacja publikacji
wydanych z okazji jubileuszu 25-lecia Domu Spotkań:
„Chrystusa oświęcimskiego”
Zofii Posmysz, „Wciąż pytają” Haliny Birenbaum oraz
„Mojego najszczęśliwszego
dnia” Mariana Turskiego,
o których informowaliśmy
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w styczniowym numerze
„Osi”. Spotkanie, prowadzone przez Leszka Szustera,
nabrało szczególnego rysu
poprzez udział w nim Zofii
Posmysz oraz Ewy Kaim, pochodzącej z Oświęcimia aktorki Teatru Starego w Krakowie, która odczytała obszerne
fragmenty „Chrystusa oświęcimskiego”. Spotkanie o wyjątkowym, bardzo osobistym
charakterze, było źródłem
prawdziwych wzruszeń, zarówno dla publiczności, jak
i dla samej Zofii Posmysz.

Fot. Dorota Rehman

Jak podkreśla Maria Anna
Potocka, Wilhelm Brasse jest
niezwykłym świadkiem historii, ponieważ potrafi o niej
mówić w sposób wyjątkowy.
To właśnie osobowość pana
Wilhelma
zafascynowała
ją i skłoniła do stworzenia
projektu artystycznego, który nie tylko stał się jednym
z wydarzeń inaugurujących działalność MOCAK-u, ale także został włączony
w mającą już dziś historyczne
znaczenie wystawę «„Obok”
Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce» w berlińskim
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Ewa Kaim, Zofia Posmysz i Leszek Szuster
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„Jeśli w swej wędrówce zatrzymasz się pod gościnnym dachem wśród przyjaznych
ci ludzi, by z tego, co przeżyłeś, ułożyć z ich pomocą mapę twej dalszej podróży –
zapamiętaj to miejsce, jesteś bowiem w samym sercu świata”. Ta poetycka fraza
otwiera wystawę „W sercu świata”, przygotowaną z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Fot. MDSM

W SERCU ŚWIATA
– WYSTAWA Z OKAZJI JUBILEUSZU
25-LECIA MDSM

Wystawa „W sercu świata”

E

Wernisaż wystawy „W sercu świata”
- ks. dr Manfred Deselaers i Wilhelm Brasse

Wystawa „W sercu świata” - Tadeusz Smreczyński

współautor koncepcji wystawy. – Helmut Morlok, związany z Akcją Znaku Pokuty,
autor projektu MDSM-u, w
trakcie pracy nad koncepcją
architektoniczną Domu korzystał z rad i pomocy Alfreda Przybylskiego i Tadeusza
Szymańskiego,
z którymi
pozostawał w głębokiej przyjaźni. Dla niego, podobnie
jak dla Christopha Heubnera – współtwórcy Domu, ten
rodzaj bliskości ze świadkami
historii nie tylko określił sposób patrzenia na polsko-niemieckie relacje, ale odcisnął
piętno na całym życiu.
Ślady przyjaźni – tych, które
ukazuje wystawa jubileuszowa i wielu innych, odciśnięte w każdym kącie Domu,
wzbogaciły jego twórców,
pracowników i gości. To one
stanowią o wyjątkowości
tego miejsca i są jego największą wartością. Stanowiły
kanwę, na której oparły się

Fot. MDSM

Poprzez te osobiste relacje
Dom Spotkań pokazany
został jako miejsce, w którym – na przekór tragicznej
przeszłości w naznaczonym
historią Oświęcimiu – zeszły
się drogi byłych więźniów
Auschwitz i Niemców, co stało się wymownym znakiem
i jednym z najważniejszych
elementów polsko-niemieckiego pojednania.
– Szczególne więzi, które połączyły Volkera von Törne
z Tadeuszem Szymańskim
i Jerzym Brandhuberem, zainspirowały go oraz grupę ludzi
związanych z Akcją Znaku
Pokuty z Berlina, do poważnego i odważnego myślenia o
projekcie budowy Domu Spotkań w Oświęcimiu. Okazana
gotowość do podjęcia współpracy i zaufanie zostały spożytkowane, by urzeczywistnić cel – przedmiot marzeń i
starań wielu Niemców i Polaków – mówi Leszek Szuster,

Otwarcie wystawy „W sercu świata”- od lewej: Tadeusz Smreczyński,
Wilhelm Brasse, Józef Paczyński, Kazimierz Albin
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Fot. MDSM

Fot. MDSM

Fot. MDSM

kspozycja, nad którą Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, składa się z wielkoformatowych plansz w języku polskim i niemieckim, zawierających teksty zilustrowane zdjęciami
i dokumentami. Merytorycznie odnosi się do najważniejszych aspektów działalności Domu – współpracy z byłymi więźniami Auschwitz oraz polsko-niemieckiego spotkania, ukazanego przez pryzmat historii przyjaźni byłych
więźniów Auschwitz i Niemców zaangażowanych w proces pojednania: Tadeusza Szymańskiego z Volkerem von
Törne i Christophem Heubnerem, Alfreda Przybylskiego z Helmutem Morlokiem oraz Jerzego Hronowskiego z Renate
Gobbato i Katariną Bader.
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wizja, misja oraz koncepcja
pedagogiczna Domu Spotkań
„Oświęcim jako miejsce nauki”.
Nauka ta byłaby jednak
niepełna bez współpracy
ze świadkami historii – byłymi więźniami KL Auschwitz,
których przyjaźń i autorytet
stanowią od początku istnienia fundament pracy merytorycznej MDSM.
– Dom dla moich myśli.
Dom dla mego serca – mówił
o MDSM śp. Noah Flug, były
więzień obozów koncentracyjnych: Auschwitz, Gross-Rosen, Mauthausen i Ebensee, który od 2002 r. do śmierci
pełnił funkcję prezydenta
Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Dla Henryka Mandelbauma MDSM
był drugim domem. Wybitny
aktor i reżyser August Kowalczyk wielokrotnie podkreślał,
że Oświęcim i MDSM odgrywają w jego życiu ważną
rolę: – Dom (…) jest miejscem
magicznym, zamienia nasze pragnienia w życzliwy
gwar kiedyś wrogiej, a dziś
przyjaznej młodości, mówiącej językiem niemieckim.(…)
MDSM nie jest tylko polsko-niemiecki, to świat młodych
mówiący wieloma językami
i najważniejsze, ci, którzy są
tu gospodarzami, potrzebują
nas, a my ich. I dlatego mając
90 lat siadam w pociąg z Warszawy i jadę do Oświęcimia,
do MDSM. Mamy Dom sercem malowany.
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Wystawa „W sercu świata” - Józef Paczyński

– Czym jest dla mnie MDSM?
Miejscem, gdzie jak nigdzie
indziej nie czuję, że moje życie
jest jałowe i puste, gdzie się
przekonuję, że mam jeszcze
coś do zrobienia, coś pożytecznego. I gdzie jestem wśród
ludzi współodczuwających,
bliskich i serdecznych – to cytat z wypowiedzi pisarki Zofii
Posmysz. Wystawa „W sercu
świata” przywołuje opinie
dwunastu byłych więźniów
Auschwitz na temat Domu
Spotkań, zilustrowane ich
portretami.
Osobna część ekspozycji,
zatytułowana „Spotkania”,
poświęcona została ważnym
wizytom, m.in. prezydentów
Polski i Niemiec, Bronisława
Komorowskiego i Christiana
Wulffa,
przewodniczących
Parlamentu
Europejskiego
prof. Jerzego Buzka i Hansa-Gerta Pötteringa, ale także „codziennym” gościom
MDSM. Obok cytatów polityków, znajdziemy tu wypowiedzi osób, głównie młodzieży, które uczestniczyły
w projektach realizowanych
w Domu.
Wątki te wzbogacone zostały
o części poświęcone działalności pedagogicznej oraz społeczno-kulturalnej najstarszej
w Polsce polsko-niemieckiej
instytucji edukacyjnej, usytuowanej w miejscu szczególnym dla historii obu państw,
która w ciągu swego istnienia
stała się ważnym punktem na
mapie miejsc, w których od
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25 lat krzyżują się drogi Polaków i Niemców. Rozdział
„Oblicza Domu”, którego motywem przewodnim jest hasło
„A House to Live – a Place to
Learn”, w formie przestrzennych drogowskazów ilustruje najważniejsze realizacje w
zakresie projektów edukacyjnych oraz kulturalnych i społecznych Domu Spotkań.
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Joanna Klęczar

„W SERCU ŚWIATA”
Wystawa z okazji jubileuszu
25-lecia Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
Koncepcja i opracowanie:
Christoph Heubner,
Leszek Szuster, Joanna
Klęczar, Alicja Bartuś
Współpraca: Helmut
Morlok, Renate Gobbato,
Katarina Bader
Opracowanie i redakcja
tekstów: Janusz Toczek,
Alicja Bartuś,
Joanna Klęczar,
Barbara Daczyńska,
Teresa Świebocka,
Olga Onyszkiewicz,
Leszek Szuster
Projekt i opracowanie
graficzne wystawy:
Jerzy Pietruczuk (I-X),
Barbara Daczyńska,
Joanna Klęczar (XI-XIII)
Realizację wystawy
jubileuszowej wsparła
Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej
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Kultura

SZKICOWNIK
Z AUSCHWITZ

W

m.in. opaski funkcyjnych, tablice ka. Każdy z rysunków jest opisany,
rejestracyjne ciężarówek, wagony towarzyszą im także relacje Ocalona rampie, nazwy i numery bloków, nych z Auschwitz.
naklejki na walizkach i mundury
Książka dostępna jest
esesmańskie. Widać wyraźnie, że
autor Szkicownika miał nadzieję, iż w księgarni internetowej Muzeum.
ktoś odnajdzie jego prace i staną się
„Szkicownik z Auschwitz”
one świadectwem Zagłady.
Wydawca: Państwowe Muzeum
Polsko-angielska publikacja została
Auschwitz-Birkenau,
opatrzona wstępem wyjaśniającym
Oświęcim 2011.
okoliczności powstania Szkicowni-

Fot. PMA-B

koncentracyjnego, pojawiają się
w Szkicowniku symultanicznie, tak
jak to miało miejsce w rzeczywistości, jednakże temat eksterminacji
został wyróżniony przez autora.
Fakt ten świadczy o tym, że miał on
świadomość wagi bezprecedensowych wydarzeń, których był świadkiem.
Agnieszka Sieradzka, historyk sztuki z Działu Zbiorów Muzeum i autorka opracowania, powiedziała:
– Z rysunków przebija determinacja
w utrwaleniu jak największej liczby
szczegółów. Dokładnie opisane są

Fot. PMA-B

Dwadzieścia dwie kartki zostały
umieszczone w butelce i ukryte
w fundamentach jednego z baraków
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, niedaleko komór gazowych i
krematoriów. Dwa lata po wojnie
odnalazł je tam Józef Odi, były więzień Auschwitz, pełniący w tym
czasie funkcję wartownika na terenie Miejsca Pamięci.
Sceny dotyczące samej Zagłady
przeplatają się z innymi rysunkami ukazującymi Auschwitz jako
obóz koncentracyjny. Te dwie
funkcje, miejsca Zagłady i obozu

Fot. PMA-B

ydany po raz pierwszy w całości przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau „Szkicownik z Auschwitz” jest dziełem wyjątkowym. Przedstawia jedyny powstały w obozie zespół
rysunków opisujący zagładę Żydów deportowanych
do Auschwitz przez niemieckich nazistów. Na rysunkach nieznany autor udokumentował też mordowanie
chorych i wycieńczonych więźniów obozu.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
LUTY 2012
• 7 lutego
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
zaprasza nauczycieli z powiatu oświęcimskiego na konferencję naukowo-metodyczną
związaną z problematyką psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w społeczeństwie informacyjnym. Konferencja pt.
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” – odbędzie się we wtorek 7 lutego 2012 r.
w auli Collegium Sub Horologio PWSZ
Oświęcim przy ul. Kolbego 8. Każdy uczestnik
konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział. Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.instytut-ped.xn.pl
lub mailowo: tomczyk_lukasz@prokonto.pl.
Konferencji patronują: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Zarząd Szkół i Przedszkoli
Miejskich.
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Zapisy: O/PTTK „Ziemi Oświęcimskiej”,
• 8-29 lutego
ul. Mickiewicza 6, tel: 33 842 21 72 (wtorki
Żydowskie Motywy
i piątki w godz. 17.00 – 19.00).
Centrum Żydowskie we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy zaprasza na
przegląd filmów o tematyce żydowskiej. Wy- • 21 lutego
„Muzyczne popołudnia w OCK”
świetlone zostaną filmy, które zostały nagrodzone
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza młow latach 2006-2009, m.in.: „Radegast”, „Miasteczdych ludzi – uczniów szkół gimnazjalnych
ko Kroke”, „Papierowe laleczki” czy „Scena”.
i ponadgimnazjalnych z Oświęcimia – śpiewaOpisy filmów dostępne są na stronie internetojących lub grających na jakimś instrumencie
wej: http://www.tzadikpoznanfestival.pl/index.
– do udziału w projekcie „Muzyczne popołuphp?s=filmy. Wszystkie filmy będą wyświetlane
dnia w OCK”. Drugie „Muzyczne popołudnie
w polskich wersjach językowych. Wstęp wolny.
w OCK” odbędzie się 21 lutego 2012 r. o godziCentrum Żydowskie w Oświęcimiu
nie 17.00. Spotkania nie mają charakteru konkursu. Adresowane są głównie do solistów• 18-19 lutego
-wokalistów i instrumentalistów, którzy mogą
Walentynkowy Kulig w Beskidach – PTTK
przygotować jeden lub dwa utwory. OCK
o/Oświęcim
zapewnia scenę, nagłośnienie, fortepian i miłą
Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
atmosferę. Ze względów organizacyjnych proO/PTTK „Ziemi Oświęcimskiej” zapraszają
simy o zgłoszenia do dnia 14 lutego 2012 r.
swoich członków i sympatyków na WalentynDodatkowych informacji udzielają:
kowy Kulig w Beskidach. W programie m.in.
Joanna Kasperek-Szymonik i Paweł Lach, tel.
zjazdy na nartach na stokach Pilska, wycieczka
(33) 842-25-75, 842-44-61, e-mail: instruktorzy@
górska, kulig na saniach z pochodniami, pobyt
ock.org.pl, internet@ock.org.pl.
na basenach termalnych w Oravicach. Cena:
Oświęcimskie Centrum Kultury
170 zł (członkowie PTTK), 180 zł (pozostali).
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Historia

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.

2 lipca 1947 r. polski Sejm przyjął ustawę powołującą do istnienia Muzeum
na terenie byłego obozu Auschwitz.
Stanowiła ona, że „Tereny byłego hi-

tlerowskiego 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 miesiącu wiele miejsca poświęciliśmy rocznicy wyzwolenia
obozu Auschwitz. Dlatego do tego
numeru wybraliśmy zdjęcie rocznicowe sprzed 47 lat. Była to 20.
rocznica wyzwolenia. Na fotografii
widać delegację z Ministerstwa Kultury oraz przedstawicieli dyrekcji
Muzeum. Po prawej stronie widać
ówczesnego dyrektora Kazimierza Smolenia, który kierował pracą
naszej instytucji przez 35 lat. Kazimierz Smoleń zmarł 27 stycznia
2012 r.
Paweł Sawicki

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

P

oniższy rysunek pochodzi z powstałego w obozie
Szkicownika, opisującego zagładę Żydów deportowanych do Auschwitz przez niemieckich nazistów. Został on odnaleziony w fundamentach jednego
z baraków byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, niedaleko komór gazowych i krematoriów.

20. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz

Z SZAFY GANOBISA

W

Fot.
ot. Mirosław Ganobis

antykwariacie swojego znajomego spotkałem
pewnego mieszkańca Oświęcimia, który, jak
się okazało, jest również kolekcjonerem, ale
monet. Kiedy dowiedział się, że interesuję się historią
Oświęcimia, poprosił mnie o numer telefonu, gdyż czasami coś mu się trafia z tej tematyki.

Książka z czasów okupacji

Minęło kilka tygodni. Zadzwonił do
mnie i poprosił o spotkanie. Przyniósł
na nie kilka ciekawych przedmiotów.
Moją uwagę przykuła książka z czasów okupacji. Zacząłem wypytywać,
skąd ją ma. Okazało się, że została znaleziona podczas porządków
w dawnych Zakładach Chemicznych Oświęcim (w czasie okupacji
niemieckiej – IG Farben). Przypomniałem sobie, że parę lat temu mój

kolega, który również tam pracował,
znalazł oryginalną, niemiecką mapę
IG Farben Auschwitz, którą sprzedał na Allegro. Myślałem o kupieniu tego ciekawego eksponatu, ale
cena wywoławcza była zbyt wysoka.
Inny kolega podczas porządków na
terenie tych zakładów znalazł sporo
pozostałości po okupancie. Należały do nich różnego rodzaju szyldy,
marki na narzędzia czy suwmiarka.
To nie ostatni przypadek, o którym
wiem: pewna pani, która pracowała
w jednym z działów, została wydelegowana do sprzątania archiwum
i kazano jej wyrzucić wszelkie stare
dokumenty. Wśród nich znalazła oryginalną, starą niemiecką mapę miasta
Oświęcimia i okolic. Postanowiła ją
zabezpieczyć i zabrała – zamiast wyrzucić. Mapa została przechowana
i dlatego dziś możemy ją podziwiać.
W ten właśnie sposób zachowała
się książka, od której rozpocząłem
tę opowieść. Pozycja „Alkoholometrische Tafeln” („Tablice Alkoholometryczne”) wydana została w Krakowie w 1943 r. Zwraca uwagę nie
tylko dlatego, że została odnaleziona
w dawnych niemieckich zakładach
IG Farben, ale dlatego że napisana
jest w dwóch językach: niemieckim
i polskim.

z płynem. Ich odczytanie utrudnia
jednak dziś stan zachowania rysunków. Nie wiemy zatem, czy artysta
chciał w ten sposób zaznaczyć jedynie system oznakowania więźniów,
czy też wskazać na konkretne osoby.
„Rozdzielnia żywności była bodajże
najruchliwszym punktem w obozie szpitalnym. Wcześnie, raniutko,
komando żywnościowe przywoziło
w drewnianych beczkach (...) kawę,
w południe – cuchnącą zupę, a wieczorem – herbatę i chleb, czasem dodatki do chleba: margarynę, kiełbasę,
marmoladę lub ser. Stubendienści
ze wszystkich bloków szpitalnych
stali rzędem i po kolei brali na drągi wyznaczone beczki i dźwigali
je do swoich bloków. Często przy
tym wybuchały kłótnie, bo niektórzy spryciarze próbowali „zorganizować” większą beczkę, aniżeli im
się należało. (...) Czy należne nam
porcje (...) dochodziły do nas w całości, należało bardzo wątpić. Pracownicy rozdzielni, choć dostawali
takie same racje jak inni – wyglądali
na szczególnie dobrze odżywionych” – wspominał były więzień
dr Alfred Fiderkiewicz.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Fot. APMA-B

Prezentowana karta opisuje moment wydawania posiłków, które
codziennie specjalna drużyna więźniów rozwoziła z obozowej kuchni.
Wyznaczeni więźniowie kolejno
zabierali na drążkach-nosidłach
beczki lub kotły, które zanosili do
swoich bloków. Czas wyznaczony
więźniom na przerwę obiadową był
krótki. Ci, którzy stali na początku
kolejki, mogli uważać się za uprzywilejowanych, zdarzało się bowiem,
że więźniowie stojący na końcu kolejki w ogóle nie otrzymywali posiłku. Wygląd więźnia rozlewającego
zupę wyróżnia go spośród innych.
Więźniowie funkcyjni, wydający jedzenie, mieli o wiele większe możliwości „organizacji” żywności, oczywiście często kosztem innych.
W zbiorach Muzeum przechowywane są kotły, niemal identyczne jak
ten uwieczniony w scenie rozdzielania jedzenia (po lewej stronie kartki).
Przedmioty te zostały znalezione
po wyzwoleniu na terenie obozu.
W obu scenach (a także w kilku innych pojawiających się w Szkicowniku) możemy również dostrzec
numery obozowe – jeden na przedramieniu więźnia dzielącego zupę, drugi na obozowej naszywce mężczyzny dźwigającego na tragach beczkę

Mirosław Ganobis

Fragment Szkicownika
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Fotoreportaż
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67. ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ

27

stycznia 2012 r. minęło 67
lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz. W tym roku obchodzimy także 70. rocznicę rozpoczęcia
masowej zagłady Żydów w komorach gazowych Birkenau. Podczas
tegorocznych uroczystości rocznicowych zaprezentowano unikatowy relikt – jedyne zachowane drzwi
komory gazowej, pochodzące z jednego z krematoriów, wysadzonych
w powietrze przez esesmanów pod
koniec ostatecznej ewakuacji obozu.
Poniżej publikujemy zdjęcia z tego
wydarzenia. Autorem fotografii jest
Tomasz Pielesz.
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