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Państwa uwadze polecamy również refleksje zagranicznych wolontariuszy pracujących przez ostatni rok w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. To opowieści
zarówno o ich postrzeganiu historii Auschwitz, jak i życia
we współczesnym Oświęcimiu.

Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy przeczytają
Państwo o obchodach rocznicy śmierci Edith Stein, czyli
św. Teresy Benedykty od Krzyża. Zapraszamy także do
sięgnięcia po kolejną część spacerownika po żydowskiej
We wrześniowym numerze piszemy także o dwóch okrą- historii Oświęcimia.
głych rocznicach, które wypadały w sierpniu i wrześniu:
śmierci św. Maksymiliana Kolbe oraz pierwszej masowej
Paweł Sawicki
próby zabijania ludzi cyklonem B. Oba wydarzenia miały
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
miejsce w podziemiach bloku 11 (widocznych na okładce)
os@auschwitz.org.pl
zwanego przez więźniów „Blokiem Śmierci”.

GALERIA XX WIEKU
W tym momencie nasza „Galeria XX
wieku” cofa się... wstecz! Nie należy
tego oczywistego oksymoronu piętnować i wyszydzać, gdyż w historii
zdarzały się przypadki cofania się... do

przodu! A więc cofamy się do drugiej
połowy XIX w. dzięki starym fotografiom przechowywanym w stuletnim
kuferku. Albumy powlekane skórą
i ozdobione okuciami wraz z pewną
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ilością fotograficznych eksponatów,
znajdują się w naszym miejskim Muzeum na Zamku.
Fotografie na twardych kartonikach,
różnych formatów, wykonane głównie w fotograficznych atelier – rzadziej
w plenerze – o zadziwiającej świeżości
technologicznej, jakby zrobione były
wczoraj, w kolorze lekkiego brązu lub
sepii – można oglądać z obu stron: na
awersie znajdują się fotografowani
bohaterowie, na rewersie delikatna
graficzna litografia – reklama danej firmy, wymieniająca zdobyte przez nią
nagrody i medale na fotograficznych
wystawach i konkursach. Najstarsze
ze zbioru moich zdjęć opatrzone jest
dedykacją z 1870 r.! W większości przypadków osoby fotografowane stoją lub
siedzą przed obiektywem na tle artystycznej, różnorodnie stylizowanej scenografii atelier – w pozach poważnych
i solennych, ze świadomością uczestniczenia w nieco tajemniczych wówczas
seansach technologiczno-artystycznej
magii reprodukowania rzeczywistości.
Zdjęcia przedstawiają różnorodne typy
ludzkie, odmienne klasowo i zawodowo: zamożnych mieszczan, panienki
ze szlacheckiego dworku, wojskowych
różnych szarż „przy medalach”, urzędników różnego szczebla, w tym przypadku c.k. galicyjskich urzędników,
choć jest też jedno zdjęcie wykonane
w Kijowie i dwa w Łodzi. Zadziwiająca
i imponująca jest chemiczno-optyczna
technologia wykonania tych zdjęć, do
dziś tak czytelnych i świeżych!
Pracownie fotograficzne mieściły się
w wielu miastach i miasteczkach, miały różną renomę i klientelę. Niektóre
przeszły do historii początków fotografii i w ogóle sztuki, jak np. atelier
Walerego Rzewuskiego, przez lata
działające w Krakowie, czy Józefa
Edera, mającego pracownię również
w Oświęcimiu.
Załączam reprodukcję, fotografię fotografii z moich zbiorów: uroczego
dziewczęcia, o którym wiem tylko
tyle, że jeśli kiedyś, przed wiekiem,
znalazło się w rodzinnym albumie, to
łączy nas nie tylko stary album i fotograficzna fotochemia, ale również...
genetyka!
Andrzej Winogrodzki

Fotografia pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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70. ROCZNICA ŚMIERCI
O. MAKSYMALIANA KOLBEGO

P

onad dwa tysiące osób, wśród nich byli więźniowie Auschwitz, pielgrzymi z całej Polski, a także pracownicy
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wzięło udział w mszy świętej, koncelebrowanej przez kardynałów, biskupów, księży i zakonników na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz-Birkenau.
scu wielu ludziom wiele niesprawiedliwości i cierpienia.
Jest cudem, że – jako Niemcy
– możemy tu przebywać, modlić się i dziękować Bogu za
jego miłość”.
List do uczestników przesłał
prezydent Bronisław Komorowski. „Pesymizmowi
i goryczy, które wzbierają
chyba w każdym, kto zwiedza byłe niemieckie obozy
zagłady, możemy dzisiaj –
dzięki heroicznemu czynowi
ojca Kolbego – przeciwstawić inne, jakże piękne oblicze człowieczeństwa, wiarę
w zwycięstwo dobra i na-

Fot. Tomasz Pielesz

Mszy świętej przewodniczył
kardynał Stanisław Dziwisz.
W swej homilii powiedział
m.in.: „W zamierzeniach swoich twórców, obóz koncentracyjny
Auschwitz-Birkenau
miał się stać narzędziem
tworzenia świata bez Boga,
zamkniętego w sobie świata
nadludzi gardzących drugim
człowiekiem z powodu odmienności jego rasy, narodowości, kultury i języka. Tutaj,
na tej ziemi, unicestwiano
synów i córki narodu żydowskiego, biorącego początek od
Abrahama. Tutaj mordowano
Polaków, Romów, Rosjan,
Niemców i niewinnych ludzi
z całej Europy.”
Odnosząc się do pamiętnych
słów Jana Pawła II z czasów
jego wizyty w Miejscu Pamięci w 1979 r.: „Nie mogłem
tutaj nie przybyć jako papież
[...]. Przybywam, ażeby razem z wami, bez względu
na to, jaka jest wasza wiara,
jeszcze raz popatrzeć w oczy
sprawie człowieka”, kardynał podkreślił wagę wzajemnego szacunku dla godności
człowieka. „Oby imionami
naszej miłości i naszych postaw była wrażliwość serca,
solidarność, dialog i szacunek
dla bliskich, ale i dla inaczej
myślących” – zaapelował
Dziwisz.
Arcybiskup
niemieckiego
Bambergu Ludwig Schick
powiedział: „Jako Niemcy
wyrządziliśmy w tym miej-

Msza święta

Liturgia została odprawiona
nieopodal celi w bloku 11,
w której zginął o. Maksymilian Maria Kolbe, i była kulminacyjnym elementem uroczystości 70. rocznicy śmierci
franciszkanina, zamordowanego w Auschwitz w sierpniu
1941 r.
Przed mszą do byłego obozu dotarły pielgrzymki z
franciszkańskiego Centrum
w Harmężach i z kościoła pw.
św. Maksymiliana Kolbego
w Oświęcimiu. Wierni i duchowni przeszli pod blok 11,
gdzie przed Ścianą Śmierci

– miejscem, gdzie hitlerowcy
rozstrzelali tysiące więźniów
– złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze.
Na polowym ołtarzu znalazł
się m.in. drewniany różaniec św. Maksymiliana, podarowany przez zakonnika
współwięźniowi, oraz róża
Benedykta XVI, którą papież
obdarzył Miejsce Pamięci
w czasie swej pielgrzymki
w 2006 r. W odróżnieniu od
innych róż papieskich, które
zazwyczaj są złote ta, jako
jedyna na świecie, jest koloru
czarnego.

dzieję na lepszą przyszłość
naszego świata” – napisał
prezydent.
Uroczystości zakończyły się
apelem o pokój dla świata
w „byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz, miejscu
śmierci milionów niewinnych
ludzi i symbolu totalitaryzmów, które w pierwszej połowie XX wieku zdominowały Europę.” „Pokój na świecie
zapanuje wówczas, gdy Miłość zagości w naszych sercach i odnajdziemy własne
człowieczeństwo”, podkreślili autorzy apelu.

RAJMUND KOLBE
Urodził się 8 października 1894 r. w Zduńskiej Woli.
W 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów we Lwowie,
gdzie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. rozpoczął
studia w Rzymie z zakresu filozofii i teologii, uzyskując
doktoraty z tych nauk, a także przyjął święcenia kapłańskie. Do Polski powrócił w 1919 r. W 1927 r. założył pod
Warszawą klasztor w Niepokalanowie i wydawnictwo.
Był też misjonarzem w Japonii.
28 maja 1941 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Dwa miesiące później ofiarował
swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego przez esesmanów na śmierć głodową w odwecie za ucieczkę jednego z więźniów. Zmarł
14 sierpnia 1941 r., zamordowany zastrzykiem fenolu
w podziemiach tzw. Bloku Śmierci.
Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r.,
jego kanonizacji dokonał bł. Jan Paweł II 10 października
1982 r. W 1999 r. został ogłoszony przez papieża patronem honorowych dawców krwi. Patronuje on także diecezji bielsko-żywieckiej.

70. ROCZNICA PIERWSZEGO
MASOWEGO UŻYCIA CYKLONU B
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Karla Fritzscha zapędzili do
podziemi bloku nr 11 około
600 sowieckich jeńców i 250
chorych ze szpitala, po czym
wsypali przez piwniczne
okienka granulki preparatu
cyklonu B, wykorzystywanego dotąd w obozie do celów
sanitarnych
(dezynsekcji).
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Okna zasypano ziemią, nazajutrz zaś po stwierdzeniu,
że niektórzy jeńcy i więźniowie dają jeszcze oznaki życia,
esesmani dosypali kolejną
porcję gazu, osiągając tym
razem zabójcze jego stężenie.
Wówczas to po raz pierwszy
piece krematoryjne nie były
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Fot. Paweł Sawicki

lat temu, najprawdopodobniej 3 września 1941 r., w obozie
Auschwitz rozpoczęła się pierwsza próba masowego uśmiercania ludzi przy pomocy gazu, cyklonu B. Zabito wówczas
ok. 850 osób. Tuż po wieczornym apelu, w 28 celach w podziemiach
bloku 11 (wówczas 13), w którym mieścił się obozowy areszt, Niemcy
zamknęli ok. 600 radzieckich jeńców oraz 250 chorych polskich więźniów wyselekcjonowanych ze szpitala obozowego. Było tam także
10 więźniów z Karnej Kompanii, którzy zostali osadzeni w areszcie
1 września 1941 r., po ucieczce jednego z więźniów.

W tomie „Głosów Pamięci”
poświęconych historii krematoriów i komór gazowych
w obozie Auschwitz kierownik Działu Naukowego
Muzeum, dr Piotr Setkiewicz, napisał: „... esesmani
na polecenie kierownika obozu
SS-Hauptsturmführera

jarmen

Cyklon B
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PIERWSZE MASOWE GAZOWANIE
W RELACJACH WIĘŹNIÓW
W swojej relacji były więzień Kazimierz Hałgas wspominał selekcję, jaka
odbyła się w szpitalu obozowym: „Po swoim wejściu lekarze SS polecili
wszystkich chorych przenieść na lewą połowę sali, a w środku przejścia
ustawiono stolik, przy którym sami zasiedli. Przed nimi gęsiego przechodzili chorzy na drugą połowę sali. Lekarze SS oceniali chorych na oko, nikogo nie badając, jedynie czasem rzucając chorym pytanie w rodzaju: pluca
boli? nelki boli? I polecali niektórych chorych, zwłaszcza bardziej wyniszczonych, odstawiać na bok. Stałem obok ze skrzynką z kartoteką chorych,
wyjmowałem i podawałem odpowiednie karty, a stojący obok sanitariusz
notował lub poprawiał uprzednio utrwalone na piersiach chorych numery
za pomocą chemicznego ołówka. Wyprowadzono chorych na placyk między blokami, gdzie doprowadzono po kolei chorych z innych oddziałów.
Wielu chorych z wyczerpania kładło się na ziemi, inni drżeli z zimna, ponieważ byli tylko w koszulach. Był to okropny widok. Przed apelem wieczornym blokowi i esesmani zaprowadzili chorych do bloku karnej kompanii.
Wieczorem otrzymaliśmy zaopatrzenie, chleb i dodatki, na pełny stan chorych. Podszedłem do oberkapo rewiru Bocka i zapytałem, dokąd odesłać
żywność dla chorych. Pukając się w głowę powiedział mi, żeby jedzenie
rozdać innym chorym, gdyż ci nie będą już jedli”.
Stanisław Suliborski wspominał moment przybycia do obozu grupy radzieckich jeńców, których potem zabito gazem: „Około godziny 23 usływ stanie podołać spaleniu
tak dużej liczby zwłok, które
musiano po części przez kilka
dni składować w hali kostnicy, część zwłok zapewne zakopano w masowym grobie”.

Po tym eksperymencie, na
pierwszą komorę gazową
Niemcy zaadaptowali kostnicę
znajdującą się przy krematorium I w obozie Auschwitz I.
Ze względu na bliskość blo-

szeliśmy od strony obozowej bramy krzyki ludzi i szczekanie psów. Przyczailiśmy się w oknie, z którego był widoczny odcinek obozowej ulicy
prowadzącej do bloku 13. Wkrótce przed naszymi oczami przesunęły się
sylwetki kilkuset ludzi w mundurowanych szynelach, eskortowanych
przez ustawionych w szpaler po obu stronach ulicy uzbrojonych esesmanów. Wołania: nie męcz, zabij! w języku rosyjskim zorientowały nas, że pędzonymi byli Rosjanie. Hałasy ustały za bramą bloku 13. Esesmani odeszli,
nastąpiła cisza”.
Po zakończonym gazowaniu więźniom ze szpitala obozowego polecono
wynieść zwłoki z piwnic i przetransportować je do krematorium. Jednym
z nich był sanitariusz z bloku chirurgicznego Jan Wolny, który tak opisywał
tamte wydarzenia: „Całą grupę, w której i ja byłem, zagoniono biegiem na
podwórze bloku 13. Było tam kilku esesmanów, a jeden z nich wyjaśnił nam,
że będziemy wynosić zmarłych z piwnicy i rozbierać ich z ubrań. Trupy po
rozebraniu mieliśmy układać na środku podwórza. Tego, co zobaczyłem
po wejściu do piwnic, nigdy nie zapomnę. W nieładzie leżały splątane martwe ciała więźniów i jeńców radzieckich. Oczy i usta mieli szeroko otwarte.
W czasie noszenia i rozbierania zwłok stwierdziłem, że wielu spośród zagazowanych miało pozatykane szmatami usta i nosy. W następnym dniu
zmuszono nas także do ładowania trupów na wozy i przewożenia do krematorium. W obozie była blokszpera. Każdy trup był brany za ręce i nogi
przez dwóch sanitariuszy i jednym rozmachem rzucany na wóz. Sanitariusze, którzy byli na wozie, układali martwe i zastygłe ciała w kilku warstwach, wysoko ponad skrzynię wozu. Tak naładowany wóz pchaliśmy
przez cały obóz do krematorium”.

ków więźniarskich, biur administracji obozu oraz drogi
prowadzącej z Oświęcimia do
Brzeszcz, zabijanie ludzi gazem
przeniesiono w łatwiejsze do
izolacji miejsce. Wiosną 1942 r.

w domu wysiedlonego polskiego chłopa niedaleko budowanego obozu Auschwitz II-Birkenau utworzono prowizoryczną komorę gazową.
Kilka miesięcy później przy-

stosowano na ten cel inny wiejski dom, a w 1942 r. w obozie
Birkenau rozpoczęła się budowa czterech krematoriów wraz
z komorami gazowymi.
Paweł Sawicki

JUŻ MILION
ODWIEDZAJĄCYCH

O

Fot. Daria Kutkiewicz

d stycznia do początku września 2011 r. już milion osób zwiedziło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. W całym
ubiegłym roku tereny byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego odwiedziło rekordowe 1,4 mln osób. Wiele
wskazuje na to, że w tym roku liczba ta zostanie przekroczona. Miejsce
Pamięci Auschwitz jest najczęściej odwiedzanym muzeum w Polsce.

Odwiedzający Miejsce Pamięci Auschwitz

Zwiedzających tereny i obiekty byłego obozu oprowadza
270 przewodników. Są oni
specjalnie przygotowani pod
względem merytorycznym
i językowym. – Każdemu zapewniamy profesjonalną i rzetelną opiekę – mówi Andrzej
Kacorzyk, kierownik Sekcji
Obsługi Odwiedzających. –
Staramy się docierać do od-

wiedzających w ich językach
ojczystych. Stąd wzrost liczby
przewodników oprowadzających nawet w tych mniej popularnych. Obecnie można już
wybrać spośród 20 języków –
tłumaczy Kacorzyk.
Stały wzrost zainteresowania
i zwiększająca się liczba osób
pragnących poznać historię
byłego obozu jest zjawiskiem

niezwykle pozytywnym. –
Najwięcej osób odwiedziło
Muzeum w miesiącach wakacyjnych. W sierpniu było to
aż prawie 200 tysięcy. Byli to
głównie indywidualni odwiedzający, rodziny czy mniejsze
grupy zorganizowane. W pozostałych miesiącach dominują
grupy szkolne i młodzieżowe
– wyjaśnia Andrzej Kacorzyk.

Jeszcze kilka lat temu były
obóz odwiedzało rocznie
około pół miliona osób. Ta
liczba w ostatnich latach
wzrosła blisko trzykrotnie.
Dlatego Muzeum prowadzi
intensywne działania zmierzające do stworzenia nowoczesnego centrum obsługi
odwiedzających. Powstanie
ono na ponad trzech hekta-

rach terenu w bezpośrednim
sąsiedztwie Miejsca Pamięci.
Zapewni to niezbędną infrastrukturę i przestrzeń parkingową, konieczną do obsługi
coraz większej liczby osób,
corocznie przyjeżdżających
do Muzeum Auschwitz.
Bartosz Bartyzel

WSPÓLNIE DLA ROZWOJU

P

– Dotąd nieraz brakowało
nawet podstawowej współpracy. A jest ona bardzo
ważna zarówno dla miasta,
jak i dla muzeum – zauważa
Janusz Chwierut. – Współpraca pomiędzy miastem
a muzeum na zasadach
partnerskich jest nie tylko
możliwa, ale wręcz koniecz-

na – podkreśla prezydent
Oświęcimia.
– Rozpoczęte rozmowy dają
nadzieję, że to, co dotąd było
trudne lub nierealne, dziś
będzie wyglądało inaczej –
mówi dyrektor Piotr M.A.
Cywiński. – Jest naprawdę
sporo tematów, o których
powinniśmy
rozmawiać.
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Można wiele zrobić dla rozwoju, jeśli ten rozwój będzie
wspólnie rozumiany i akceptowany. Tego dotychczas
bardzo brakowało i przegrywali na tym wszyscy – dodaje Cywiński.
Pierwsze spotkanie stałej
grupy roboczej miało miejsce w Muzeum Auschwitz.
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Fot. Tomasz Pielesz

owstała grupa stała ds. współpracy miasto – Muzeum. Jej zadaniem
będzie wypracowanie kierunków współpracy dla ogólnego wspólnego rozwoju. W jej skład oprócz prezydenta Oświęcimia Janusza
Chwieruta i dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Piotra M.A. Cywińskiego wchodzą m.in. specjaliści od inwestycji, promocji oraz ruchu turystycznego. Powołanie grupy było wspólną inicjatywą prezydenta miasta oraz dyrektora Muzeum.
Pierwsze posiedzenie grupy roboczej

W jego trakcie dyrektor Cywiński przedstawił prezentację poświęconą analizie ruchu turystycznego w Miejscu
Pamięci. Później uczestnicy
spotkania dyskutowali nad
wyznaczeniem
prioryte-
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towych obszarów działań,
którymi powinna zająć się
grupa. Po pierwszym sierpniowym, kolejne spotkania
grupy mają mieć regularny
tryb.

Bartosz Bartyzel
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TO MIEJSCE NALEŻY DO CAŁEGO ŚWIATA

W

e wrześniu mija pięć lat od chwili objęcia przez dr. Piotra M.A. Cywińskiego funkcji dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Paweł Sawicki rozmawiał z nim nie tylko o tym, jakie było te pięć
ostatnich lat, ale również o planach na przyszłość.

Fot. Paweł Sawicki

strzeganie Muzeum za
granicą też się w pewnej
mierze zmieniło, choć
nadal pozostaje wiele do
zrobienia. Przykładowo,
coraz więcej dobrych
słów słyszę za granicą
na temat naszych przewodników. To wszystko
pracuje nie tylko na korzyść samej pamięci, ale
też wizerunku Muzeum
i Polski na świecie.

Dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Pięć lat to dużo czasu,
aby stworzyć emocjonalną więź z instytucją, którą pan kieruje,
zwłaszcza
instytucją
tak szczególną, w której
emocje grają ogromną
rolę. Jak pan się czuje
po tych pięciu latach?
Auschwitz-Birkenau potrafi bardzo wciągnąć,
to prawda. Przede mną
pracami Muzeum kierowało tylko trzech dyrektorów, co pokazuje,
jak bardzo trzeba myśleć
w kategoriach długofalowej ewolucji, a nie
szybkich zmian, efektów
osiąganych na skróty czy
pod wpływem własnego słomianego zapału.
Auschwitz jest bardzo
trudną przestrzenią pracy, zarówno ze względu
na oczywiste emocje,
ale także ze względu na
to, że Miejsce to należy do całego świata. To
praca, która wymaga
olbrzymiej dyplomacji
i dialogu, ale także przemyślenia każdego ruchu
zawczasu.
Co – z pana perspektywy, zarówno tej zawodowej, jak i prywatnej
– Miejsce Pamięci daje,
a co zabiera?
Auschwitz potrafi dać
niezwykle dużo. Przy
czym są to dary, które się chce i takie, których by się niekoniecznie chciało. Auschwitz
otwiera bardzo szerokie
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spojrzenie na człowieka.
Ta szerokość jest rozpięta między olbrzymim
bohaterstwem,
ofiarą,
wytrwaniem a niewyobrażalnym
zupełnie
okrucieństwem,
draństwem, znieczulicą. Przy
tak szerokiej osi ludzkich zachowań, często
nasza dzisiejsza codzienność wydaje się być ujęta
w bardzo wąskim spektrum. Auschwitz wycisza wiele emocji. Ale
z kolei każe na wiele normalnych,
dzisiejszych
spraw patrzeć przez pryzmat całej tej skrajności
Auschwitz. To bywa
trudne, jak sądzę, dla
każdego, kto tu pracuje.

pewnym sensie poświęciły tak trudnemu tematowi całe swoje życie.
Jak zmieniło się Muzeum przez te pięć lat?

Muzeum Auschwitz to
najczęściej odwiedzane Muzeum w Polsce.
W ostatnich latach frekwencja ciągle rośnie.
O czym to świadczy?
Auschwitz
stał
się
symbolem
na
skalę
światową. Oczywiście
ośrodków zagłady europejskich Żydów, ale
i całego systemu obozów koncentracyjnych.
Poniekąd jest punktem
odniesienia w debatach
nad każdym ludobójstwem, nad każdym
skrajnym objawem antysemityzmu, nietolerancji

Auschwitz jest bardzo trudną przestrzenią
pracy, zarówno ze względu na oczywiste
emocje, ale także ze względu na to,
że Miejsce to należy do całego świata.
Nie mi zapewne oceniać.
Myślę jednak, że udało
się zmienić w szczególności trzy płaszczyzny.
Po pierwsze, pogłębiła
się przestrzeń dialogu
wewnątrz Muzeum, coraz więcej decyzji jest
podejmowanych w toku
dyskusji, rozmów, ścierania się poglądów. Na
tym mi od początku bardzo zależało. Po drugie,
pojawiło się dużo nowych projektów, które
są prędzej lub wolniej
wdrażane. W większości
przestrzeni muzealnych
widać, że są osoby, którym naprawdę zależy
na zmianach, na profesjonalizmie, na efektach

Co w tej pracy daje największą satysfakcję?
Przede wszystkim to
codzienne wrażenie, że
praca, którą się wykonuje, ma bardzo głęboki, niemalże namacalny
sens. Czasami tylko to
pozwala chyba dzień
w dzień wracać w tak
trudne Miejsce. Muszę
też powiedzieć, że wie-

i nienawiści. Dziś wiele
państw
europejskich
wspiera podróże licealistów do tego Miejsca,
w nadziei, że osobiste
doświadczenie tej przestrzeni ułatwi młodym
ludziom ich własną, indywidualną
refleksję.
Auschwitz stał się zatem
swoistą soczewką, pryzmatem, przez który patrzymy na dzisiejszy cały
świat i próbujemy zidentyfikować
zagrożenia,
zanim nas wszystkich
nie przerosną.
Już niedługo przyjeżdżający tu turyści poczują wielką zmianę.

Jest wiele bardzo potencjalnie rozwojowych tematów,
ale by przekuć je na realny rozwój, trzeba zrozumieć,
że miasto ma szansę rozwijać się nie „mimo”, ale przede
wszystkim „poprzez” Muzeum i inne instytucje pamięci.
le zawdzięczam osobom, z którymi mogę
tu pracować. Spotkałem
w Muzeum wiele bardzo
zaangażowanych i wrażliwych osób, które w
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własnej pracy. Trzecią
płaszczyzną, nad którą
bardzo
pracowaliśmy
i która daje swoje efekty, jest komunikacja ze
światem. Sądzę, że po-
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To prawda. Kupno bazy
PKS jest bardzo mocną
zapowiedzią zmian. Dzisiejszy parking od wielu
lat przestał wystarczać,
a tłok, jaki sezonowo pa-
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nuje przy wejściu, jest
zdecydowanie niedobry.
Powstanie nowa przestrzeń
przyjmowania
odwiedzających,
udostępniania im przewodników, proponowania
naszych publikacji czy
usług. Proszę zauważyć,
że ta inwestycja spotkała
się generalnie ze zrozumieniem wśród okolicznych mieszkańców. Myślę, że razem wkraczamy
w zupełnie inne czasy,
gdzie Muzeum zaczyna
być postrzegane coraz
bardziej jako olbrzymia
szansa dla Oświęcimia.
Nowe Centrum Obsługi
Odwiedzających to tylko jeden z dużych projektów inwestycyjnych
Muzeum.
Z Auschwitz, jak i z historią Zagłady, wkraczamy
w XXI w. pełni nadziei,
ale i wyzwań. Wzrastająca frekwencja i utrwalenie się Auschwitz jako
czytelnego
symbolu
to rzecz niewątpliwie
wielka, ale musimy pamiętać, że pozostałości
poobozowe się starzeją.
Tak duża liczba zwiedzających wpływa także
negatywnie na substancję zabytkową. Naszym
zadaniem jest pogodzić
wodę z ogniem. Znaleźć
rozwiązanie, które podniesie bezpieczeństwo
materii
zabytkowej.
A do tego musimy pamiętać, że mijają pokolenia. Czytelność przestrzeni obozowej jest
wspierana
wymową
wystawy głównej. Ta,
po prawie sześćdziesięciu latach, musi zostać
poważnie przemyślana
na nowo. W tej chwili
kończymy prace nad jej
nowym scenariuszem.
Trudno w chwili obecnej powiedzieć, kiedy
dokładnie ruszą prace,
ale będzie to na pewno
zupełnie nowa jakość
w muzealnictwie historycznym i martyrologicznym na świecie. Na
wykończeniu jest projekt
budowlany
adaptacji
Starego Teatru na cele
edukacyjne. No i przede
wszystkim, ruszają wielkie prace konserwatorskie, zwłaszcza jeżeli
chodzi o przestrzeń byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Już za kil-
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nastanie zwykła normalność. Razem z nowymi
władzami miasta postanowiliśmy, że będziemy
się regularnie spotykać,
aby omawiać wszystkie
zagadnienia będące na
styku miasto – Muzeum.
Pierwsze takie spotkanie już miało miejsce
w sierpniu. Jest wiele bardzo potencjalnie rozwojowych tematów, ale by
przekuć je na realny rozwój, trzeba zrozumieć,
że miasto ma szansę rozwijać się nie „mimo”, ale
przede wszystkim „poprzez” Muzeum i inne
instytucje pamięci.

Fot. Paweł Sawicki

Problemem jest nadal,
że ludzie po zwiedzaniu
od razu wyjeżdżają…
Oświęcim odczuwa to
jako problem i faktycznie tak jest. Ale dziś to
zależy tylko od jednego
czynnika. Pytaniem jest,
czy edukacja w Muzeum
ma trwać tylko cztery
godziny podstawowego zwiedzania, czy też
mamy mnożyć formy
wielodniowe.
Wiele
grup się pyta o kilkudniowe projekty, które
pełniej
ukazywałyby
dramat
europejskich
Żydów oraz niemiecką
politykę wyniszczenia.
Niestety, dla realizacji takich programów
dziś brakuje nam dobrej
infrastruktury
edukacyjnej. Ta ma powstać
w Starym Teatrze. Jak to
się stanie, to automatycznie imponująco wzrośnie
liczba osób, które będą
uczestniczyły w wielodniowych konferencjach, kursach, projektach. Z tego skorzystają
hotelarze, restauratorzy
czy przewodnicy, którzy

Prof. Władysław Bartoszewski podpisuje Deklarację Pamięci 27 stycznia 2011 r. Od lewej stoją: Prezydent RFN, Prezydent RP i dyrektor PMA-B

Te wszystkie zmiany
służyć mają przede
wszystkim edukacji –
edukacji ludzi, którzy
przyjeżdżają do Muzeum w zasadzie z całego świata… Jak pana
zdaniem zmieniają się
te wyzwania edukacyjne?
Dziś najważniejsze jest
znalezienie sposobu, by
młody człowiek poczuł
się bardziej odpowiedzialny za świat, który
go otacza. Tylko wzrost
poczucia własnej odpowiedzialności może na
dłuższą metę coś zmienić. Próbujemy to osadzić na gruncie pamięci.
Nie zawsze jest to łatwe,
trzeba mieć świadomość, że dzisiejsze pokolenia licealistów to już
nie dzieci, ani nie wnuki
ludzi z czasów wojny
i Szoa. Ta się toczyła
w czasach ich pradziadków. A zatem to jest historia, która w warstwie
emocjonalnej jest coraz
dalsza.
Muzeum
rozpoczęło
także kilka projektów
skierowanych do ludzi,
którzy chcą poznać historię Miejsca Pamięci,
którzy chcą zrozumieć
lekcję płynącą z dzie-

jów Zagłady, ale nie
mają szans – z różnych
przyczyn – na wizytę
w Polsce. Nie można
otworzyć drzwi i czekać, aż ludzie przyjdą.
Trzeba wychodzić im
naprzeciw. Trzeba iść
tam, gdzie się znajdują
wielkie ludzkie skupiska.
Dziś służą temu takie narzędzia jak Facebook czy
Youtube. Muzeum musi
być tam obecne, jeśli traktujemy poważnie to, co
mamy innym ludziom
do powiedzenia. Uruchomiliśmy pierwsze kursy
e-learningowe, przygotowane zostały w różnych
językach nowe wystawy
objazdowe. Pamięć nie
zamyka się tylko w Miejscu Pamięci.
Wokół Muzeum działa
wiele instytucji związanych z historią i edukacją. Jak ocenia pan
wagę tej różnorodności
spojrzeń na Auschwitz?
Ważne jest to, że tylko
pozornie są to inicjatywy lokalne. Tu ogniskuje się naprawdę cały
świat. Centrum Żydowskie ma swoje głębokie
korzenie w Nowym Jorku, MDSM jest instytucją powstałą na kanwie
rozwoju pozytywnych
stosunków
polsko-niemieckich, Centrum
Dialogu i Modlitwy
jest również instytucjonalnie zakorzenione
w metropolii krakowskiej. To są te światowe
realia Oświęcimia, często niedoceniane przez
oświęcimską opinię publiczną, a także czasem
niektórych decydentów.
Ranga Oświęcimia jest
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dużo większa niż jakiegokolwiek miasta o podobnych lub większych
rozmiarach w Polsce.
Jednym
z
owoców
wspólnego spojrzenia
na Auschwitz jest miesięcznik „Oś”. W maju minęły trzy lata istnienia miesięcznika, a
w sierpniu ukazał się
okrągły, 40 numer...
To, że udało się stworzyć już tyle numerów,
to zasługa po pierwsze
współpracy,
głównie
z Centrum Żydowskim,
z CDiM i z MDSM. Ale
to także wielka zasługa firmy Agora, która
już kolejny rok drukuje
cały nakład w zasadzie
po kosztach. Do nakładu rozchodzącego się
po Oświęcimiu dochodzi nakład ściągany
z Internetu, również po
angielsku, dzięki nadzwyczajnej
pomocy
MSZ. To ciekawe, że narzędzie, które miało być
płaszczyzną informacji
zrobioną specjalnie dla
Oświęcimia,
znajduje
tylu czytelników na całym świecie.

miałem złych kontaktów
z mieszkańcami Oświęcimia. Wystarczy spojrzeć,
jak bardzo okazali się oni
odporni na czarną propagandę szerzoną względem Muzeum. Pokazali
w ostatnich wyborach,
jakiej opcji już w Oświęcimiu nie chcą. Szkoda
tylko, że nie stało się to
pięć lat wcześniej, wówczas zarówno miasto, jak
i Muzeum nie straciłoby
tych cennych lat.
Jednak wygląda na to, że
nareszcie możliwa jest
zmiana. Co dzieje się w
tej chwili na styku miasta i Muzeum? Jak wyobraża pan sobie współpracę w przyszłości?
Przede wszystkim wszyscy chyba liczymy, że

Ostatnie pięć lat to
okres dość szorstkiego
sąsiedztwa miasta i Muzeum.
Więcej niż pięć lat. Przy
czym, trzeba pamiętać,
że tu nie chodzi o stosunki Muzeum – mieszkańcy Oświęcimia. To
nie mieszkańcy byli motorem tamtych kłótni, ale
bardzo konkretna osoba,
realizująca swój bardzo
konkretny,
prywatny
biznesplan. Ja nigdy nie

Fot. Paweł Sawicki

ka lat pierwsze baraki
murowane będą udostępniane w zupełnie
innych warunkach – po
wzmocnieniu
fundamentów,
konserwacji
całości, zabezpieczeniu
oryginalnych posadzek,
pogłębieniu także ukazywanych tam treści.
Biorąc to wszystko pod
uwagę, czeka nas seria
małych rewolucji.
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będą realizować dłuższe
formy
oprowadzania.
Bardzo wiele dziś zależy
od przyszłości Starego
Teatru. Dla Muzeum to
jest tylko taktyczne pytanie o formę edukacji
– czterogodzinną czy kilkudniową. Obie są możliwe. Ale dla miasta to
jest dramatyczne pytanie o rozwój całego rynku usług. Dziwię się, że
Starty Teatr nie wszedł
do IV etapu Oświęcimskiego
Strategicznego
Programu Rządowego,
bo to byłoby dużo bardziej sensowne i opłacalne dla miasta, niż wiele
innych projektów, które
tam się znalazły.
Projekt
zbudowania
w sąsiedztwie Muzeum
monumentalnego kopca
chyba powoli dogorywa
w atmosferze sporego
skandalu. Słychać głosy,
że być może powinno
się wrócić do innej idei
upamiętniającej, czyli
ogrodów nad Sołą. Czy
to projekt wart uwagi?
Projekt
stworzenia
z drugiej strony Soły
przestrzeni
parkowej
bardzo mi się podoba.
Po pierwsze, tworzy to
pewną strefę życia, przeciwstawną
obozowej
strefie śmierci. Jednakże projekt kiedyś proponowany przez różne
osobistości z Krakowa
wymagałby w moim
przekonaniu
zasadniczych zmian. Tamte
tereny są naturalnym
przedłużeniem
plant
prowadzących od podnóża Starego Miasta. Nie
należy myśleć tylko o
tym, by osoby zwiedzające obóz przechodziły
na drugą stronę i szły

w kierunku miasta, ale
trzeba stworzyć przestrzeń przede wszystkim
przyjazną dla samych
mieszkańców. Dla ludzi
spacerujących plantami,
dla mieszkańców nowych osiedli na Stawach.
Jeśli ma to być przestrzeń życia, to dlaczego
nie wkomponować w
nią w sposób estetyczny
placów zabaw dla matek z małymi dziećmi.
Marzy mi się przestrzeń
przyjazna ludziom, która będzie w sposób naturalny służyła przede
wszystkim
mieszkańcom Oświęcimia. Wówczas to spełni swoją największą rolę. A sprawa
kopca? Lepiej już ciszej
nad tą trumną. Szkoda,
że w taki sposób został
wykorzystany śp. Józef
Szajna. I nie on jeden.

w usługach, w zamówieniach, w kontraktach. Jeśli dziś budżet Muzeum
wynosi około 30 milionów złotych, a wzrośnie
dzięki Fundacji w ciągu
zaledwie kilku lat do
niemalże
pięćdziesięciu, to będzie to miało
duży wpływ na sprawy
lokalne. Przecież te pieniądze nie są wydawane
na księżycu! Burmistrz
Chełmka już się zastanawiał nad otwarciem specjalizacji konserwatorskiej w szkole, w klasach
technicznych. Tu trzeba
chwytać wiatr w żagle!

ce
konserwatorskie.
Premier Donald Tusk
zwrócił się z formalną
prośbą do wielu rządów
o wsparcie tej inicjatywy.
Dzięki olbrzymiej pracy
kilku osób, po dwóch latach mamy już obietnice
i podpisane umowy na
ponad 80 milionów euro,
a do końca tego roku
powinniśmy się zbliżyć
do 100 milionów. Do
dziś wpłynęło na konta Fundacji kilkanaście
milionów euro i w roku
2012, pierwszy milion
złotych zasili prace konserwatorskie. Docelowo
sądzimy, że uda się rocznie pozyskiwać z tego
funduszu około 15 milionów złotych. Takiego narzędzia finansowania nie
ma żadne inne Miejsce
Pamięci na świecie. Nie
wiem, czy jakikolwiek
zabytek…
Natomiast inne obszary są nadal trochę niedofinansowane, jak to
w budżetówce, w kulturze – bywa. Prowadzimy
rozmowy na różnych
płaszczyznach, przede
wszystkim starając się
o to, by w większym
stopniu dotacja coroczna
uwzględniała fakt, że nie
pobieramy biletów wstępu. Dziś jednak dotacja
ta pozwala na pokrycie
jedynie połowy kosztów
stałych Muzeum, co bardzo utrudnia funkcjonowanie instytucji.

Ostatnie lata w Muzeum to – co zresztą nie
jest sprawą nietypową
– walka o pieniądze, zarówno związane z finansowaniem konserwacji
Miejsca Pamięci, ale też
samym istnieniem instytucji. Jak w tej chwili
ocenia pan sytuację?
Przede wszystkim największe braki dotyczyły
finansowania rozległych
i niezbędnych prac konserwatorskich.
Takich
pieniędzy nie moglibyśmy w wystarczającej
mierze znaleźć w trudnym budżecie ministerstwa kultury. Stąd
ponad dwa lata temu
utworzyliśmy Fundację
Auschwitz-Birkenau. Ma
ona obracać olbrzymim
funduszem, w wysokości 120 milionów euro,
z którego zyski będą
przeznaczane na pra-

Z drugiej strony dzięki
tym funduszom i rozmachowi prac konserwatorskich
Muzeum
może stać się ważnym
punktem, jeżeli chodzi
o rozwój różnych dziedzin konserwatorskich
na świecie.
Na ogół konserwatorzy
uczą się pracować nad
obiektami z czasów starożytności, średniowiecza
czy dawnych stuleci. Nasze pracownie są jednymi z niewielu na całym
świecie, które pracują wyłącznie nad połową dwudziestego wieku. To wyzwania, które znajdą się
w orbicie zainteresowań
klasycznych szkół konserwacji dopiero w przyszłości. Z tego względu
przyjeżdża do nas wielu
praktykantów, wolontariuszy, studentów konserwacji z wielu krajów.
Przyjeżdżają też ich profesorowie. Tutaj tworzy się
metody przyszłości.

Czy pieniądze, które pozyskane zostaną dzięki
Fundacji
Auschwitz-Birkenau, będą miały
jakieś przełożenie na
sprawy lokalne?

Swoje życie musiał pan
w pewnym sensie podzielić na dwa światy –
ten warszawski, rodzin-

Oczywiście.
Przecież
większość tych pieniędzy pozostaje w regionie,

Tereny byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
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ny, i ten oświęcimski,
związany z pracą w Muzeum. To z pewnością
nie jest łatwe zadanie.
Jeśli chodzi o dystans, to
nie przesadzajmy, praca 300 kilometrów od
miejsca zamieszkania to
nie jest nic szczególnego
przy normalnie funkcjonującej kolei. Choć ostatnio z tym bywa pewien
problem, to prawda. Po
pięciu latach już trochę
przywykłem do ciągłych
podróży. A jeśli chodzi
o rozdział pewnych emocji, to nawet lepiej jest, jeśli nie przenoszę za wiele
ze spraw obozowych do
domu, do rodziny, do życia prywatnego.
Nie myślał pan o przeprowadzce?
Niektóre sprawy na pewno byłyby wówczas łatwiejsze, ale Muzeum by
na tym ucierpiało. Zbyt
wiele spraw związanych
z Auschwitz dzieje się
w Warszawie, w ministerstwach, w cieniu dyplomacji. Nie sądzę, by
udało się na przykład
w dwa lata utworzyć tak
potężną Fundację Auschwitz-Birkenau w oddaleniu od ambasad. To wymaga wielu kontaktów,
więc i tak musiałbym
jeździć, tyle, że w drugą
stronę.
Co podoba się panu
w Oświęcimiu i jak się
tu żyje?
Najbardziej lubię po
pracy wyskoczyć na rower. Jest wiele bardzo
urokliwych dróg wokół
Oświęcimia.
Rozmawiał Paweł Sawicki

Centrum Żydowskie
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OSZPICIN – PRZEWODNIK

P

oniżej publikujemy czwartą 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.

Synagoga Chewra Lomdej Misznajot, ok. 1939-1941

12
SYNAGOGA
STOWARZYSZENIA
LOMDEJ MISZNAJOT
Chewra Lomdej Misznajot
(hebr. Stowarzyszenie Studiujących Misznę) zostało
zarejestrowane w 1893 r.
Miało ono charakter modlitewny i edukacyjny.
W latach 1893-1939 na czele
Stowarzyszenia stali m.in.:
Natan Silbiger, Abraham
Kaufmann, Salomon Joachim Barber i Jakób Singer.
W okresie międzywojennym funkcję rabina sprawowali kolejno: Jekele Jankiel
Zukerberg z Komarna, zięć
admora z Sassowa, zastąpiony później przez Chaima
Jehudę Judela Halberstama.
Liczba członków organizacji
wahała się od 90 do 120.
Stowarzyszenie nie posiadało pierwotnie własnej
siedziby, a jego członkowie
spotykali się w domu modlitwy chasydów chrzanowskich (tzw. chrzanowski
sztibł) przy placu Szpitalnym (obecnie plac ks. Jana
Skarbka). W roku 1912 Stowarzyszenie Lomdej Misznajot kupiło posesję od
małżeństwa, Józefa i Gizeli
Glassów, a w roku 1913 rozpoczęło starania o budowę
własnej siedziby i domu

modlitwy. Nowo powstała
synagoga funkcjonowała do
roku 1939. Podczas wojny
jej wnętrze zostało całkowicie zniszczone, natomiast
budynek
przekształcono
w niemiecki magazyn amunicji. Po II wojnie światowej,
przywrócono synagodze, na
krótko, jej pierwotną funkcję (1945-ok. 1955). Modliła
się w niej garstka Żydów
oświęcimskich
ocalałych
z Zagłady.
Po opuszczeniu przez nich
Oświęcimia w budynku
znajdowały się m.in. magazyny i hurtownia dywanów
(1992-1997). W roku 1998
synagoga została zwrócona
Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej,
która przekazała ją na rzecz
Centrum
Żydowskiego
w Oświęcimiu. Miejsce to jest
jedynym ocalałym w Oświęcimiu domem modlitwy,
a jednocześnie przykładem
typowego bejt midraszu
(hebr. dom nauki) z początku XX wieku, który łączył
funkcje domu modlitwy
i miejsca edukacji religijnej.
W części dla mężczyzn
znajdują się dwie zabytkowe tablice. Pierwsza z nich,
umieszczona na mechicy,
ścianie oddzielającej kobiety
od mężczyzn, upamiętnia
trzech gabajów – administratorów synagogi: Jakira Singera, Chaima Gold-
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steina i Altera Neuberga
(1928). Stanowi ona jedyny
oryginalny element z jej
przedwojennego wystroju.
Druga – sziwiti – znajduje
się na ścianie wschodniej
synagogi, po stronie prawej
aron ha-kodesz. Ufundowała ją Hinda Cwet, ku czci
swojego zmarłego męża,
Szlomo Zalmana Pelcmana
z Kęt, nauczyciela i rabina
(1907). Tablica została przypuszczalnie
umieszczona
w synagodze po II wojnie
światowej przez ocalonych
z Zagłady.

Fragment sziwiti – tablicy dziękczynnej znajdującej się na ścianie wschodniej synagogi. Ufundowała ją Hinda Cwet, ku czci swojego zmarłego męża,
Szlomo Zalmana Pelcmana z Kęt, nauczyciela i rabina (1907)

SYNAGOGA

(gr. zgromadzenie)
Także bożnica – miejsce
modlitwy wyznawców
judaizmu.
Zazwyczaj
składa się głównej sali,
miejsca modlitwy dla
mężczyzn. W tej części,
na ścianie zwróconej w
stronę Jerozolimy, znajduje się aron ha-kodesz
(hebr. święta skrzynia;
arka) z umieszczoną wewnątrz Torą oraz bima
(hebr. podium), podwyższenie z pulpitem
przeznaczone do jej czytania. Pozostałe części to
sala dla kobiet i przedsionek.

5

6

7

8

Odcisk pieczęci Stowarzyszenia Lomdej Misznajot
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CHRZANOWSKI
SZTIBŁ
Przy obecnym placu ks. Jana
Skarbka, tuż obok Synagogi
Chewra Lomdej Misznajot,
znajduje się budynek znany
w okresie międzywojennym
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jako tzw. chrzanowski sztibł.
Ten niewielki dom modlitwy chasydów chrzanowskich położony był na części
posesji rodziny Gronnerów.
W 1904 r. za zgodą Elli Gitli Gronner, z tego miejsca
modlitwy korzystało także Stowarzyszenie Chewra
Lomdej Misznajot, które
wówczas nie miało jeszcze
swojej własnej synagogi.
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Asifat Zkeinim, które zaku- dzona przez rabina Uszera
piony budynek przekształ- Zeliga Landaua (1870-1942),
ciło na wspomniany cel.
urodzonego w Kolbuszowej, który do Oświęcimia
przybył około 1917 r. na
osobiste zaproszenie głów-

SZTIBŁ

(jid. mały pokój;
także sztybel)

15

Specyficzne dla wschodniej Europy prywatne
miejsce modlitwy i nauki, stanowiące centrum
życia społecznego chasydów. Zazwyczaj było
to niewielkich rozmiarów, skromnie urządzone miejsce.

14
STOWARZYSZENIE
ASIFAT ZKEINIM
W pobliżu skrzyżowania
obecnych ulic Górnickiego
i Klucznikowskiej (wcześniej
Głęboka 228/18), znajdował
się żydowski dom starców.
Prowadziło go powstałe
w roku 1912 Stowarzyszenie
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nego oświęcimskiego rabina
Osiasa Pinkasa Bombacha.
Do wspomnianego domu
modlitwy uczęszczały znane osobistości lokalne, miejscy radni, przemysłowcy,

przewodniczący gminy żydowskiej, m.in. Józef Schönker, Wolf Landau i jego syn,
Benjamin oraz jego szwagier, Józef Nathansohn.

SZTIBŁ
SCHÖNKERA
Skręcając w obecną ulicę
Górnickiego – przedwojenną Głęboką – idąc w kierunku ulicy Solnej, po prawej
stronie (obecnie bloki mieszkalne przy ulicy Fika), istniało miejsce znane jako Ogród
Schönkera. Znajdował się
tam m.in. bejt midrasz założony przez Chaima Schönkera (ok. 1810-1886), zwany
powszechnie w Oświęcimiu jako sztibł Schönkera.
W roku 1927 bożnica ta posiadała adres Głęboka 460
i należała do Wolfa Landaua, zięcia Chaima. Mieściła się tam również znana
oświęcimska jesziwa prowa-
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Budynek dawnego Żydowskiego Domu Starców, ulica Górnickiego, lata 80. XX wieku.
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POŻEGNANIE Z MDSM

O

d wielu lat koniec sierpnia to czas rozstania z wolontariuszami, którzy w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu odbywają roczną służbę wolontariacką. Przez dwanaście miesięcy Anna Mala, wolontariuszka Akcji Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju z Ukrainy, Isabella Riedl i Fredi Hahn, wolontariusze
Gedenkdienst Austria, oraz Niklas Krekeler, wolontariusz Internationaler Bund Niemcy, opiekowali się grupami
przebywającymi w MDSM w ramach podróży studyjnych do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, oprowadzali
ich uczestników po mieście Oświęcimiu, a także dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Wielokrotnie mieli również
możliwość spotkania się
z byłymi więźniami KL
Auschwitz: Wilhelmem Brasse, Kazimierzem Smoleniem,
Tadeuszem Sobolewiczem,
bardzo często goszczącymi w
MDSM na spotkaniach z młodzieżą, oraz z Zofią Posmysz
i Augustem Kowalczykiem,
którzy zaszczycają nas swoją
obecnością podczas ważnych
dla Domu wydarzeń.

W zależności od swoich zainteresowań i umiejętności
wolontariusze
opracowywali warsztaty tematyczne,
opiekowali się biblioteką
MDSM oraz zbiorem filmów, zbierali materiały
na interesujące ich tematy
związane z byłym obozem
koncentracyjnym i zagłady
Auschwitz-Birkenau, Holokaustem czy miastem Oświęcimiem.

Równolegle wspierali pracowników MDSM zarówno
przy realizacji codziennych
zadań, jak i przy organizacji ważnych wydarzeń:
od spotkania prezydentów
Polski i Niemiec z młodzieżą polsko-niemiecką,
poprzez Biennale Plakatu
Społeczno-Politycznego, po
Salony Poezji, Dobre Duchy, wernisaże czy spotkania autorskie.

W trakcie dwunastomiesięcznego pobytu w Oświęcimiu Anna, Isa, Fredi i Niklas
mieli nie tylko możliwość
pogłębienia swojej wiedzy
historycznej, ale również
poznania wielu ciekawych
ludzi, nawiązania przyjaźni, jak również zwiedzenia
pięknych zakątków Polski,
tych bliższych, jak Kraków,
Żywiec, Beskidy z górą Żar
oraz zamek w Pszczynie, jak

i dalszych, jak Lublin, Warszawa czy Gdańsk.
W zamieszczonych poniżej
tekstach młodzi wolontariusze opisują swoje odczucia
przed przyjazdem do Oświęcimia, dzielą się przeżyciami
z rocznego pobytu w MDSM
oraz informują, czym był dla
nich ten rok i co ze sobą zabiorą.
Opracowanie: Olga Onyszkiewicz
Tłumaczenie tekstów: Ela Pasternak

POLSKA Z PERSPEKTYWY UKRAINKI

K

Pomimo trudności udało mi
się dokonać wszystkiego,
co zaplanowałam, a nawet
więcej. Pozostawiam część
siebie tu, w Oświęcimiu,
i zabieram ze sobą część Polski, która zawsze pozostanie
w moich najlepszych wspomnieniach.
Przez ten cały rok pracowałam w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w
Oświęcimiu. Opiekowałam
się grupami, które przyjeżdżały do MDSM, pomagałam przy organizowaniu
różnych wydarzeń, przygo-

towałam razem z pracowniczką Działu Pedagogicznego warsztat edukacyjny
„Ludzie Dobrej Woli – Stanisława Smreczyńska”. Muszę
przyznać, że pracowałam
intensywnie nie tylko nad
otrzymanymi
zadaniami,
ale również nad sobą samą.
Musiałam szybko nauczyć
polskiego,
pokonać
się
strach w komunikowaniu się
w języku angielskim, nauczyć się przemawiać przed
dużą liczbą osób. Ale najważniejsze, czego doświadczyłam w Domu Spotkań,

to praca z najwspanialszymi
ludźmi. Są naprawdę fantastyczni, zawsze gotowi
pomóc i udzielić wsparcia.
Dużo się nauczyłam właśnie
od nich. Gdybym mogła,
zabrałabym ich wszystkich
ze sobą na Ukrainę. Zawsze
pozostaną w mojej pamięci i
mam nadzieję, że utrzymam
z nimi kontakt po zakończeniu mojej służby wolontariackiej.
Polska jest wspaniałym
krajem. Jest tak podobna
do Ukrainy, a jednocześnie
taka inna. Każde miasto,

w którym byłam, wywarło
na mnie ogromne wrażenie.
Na polskiej ziemi znajduje
się tak dużo zamków i pałaców, że nie da się ich zwiedzić
nawet w ciągu dziesięciu lat!
Teraz właśnie uświadamiam
sobie, jak bardzo będę tęsknić
za Polską. Ale mam nadzieje,
że jeszcze wiele razy będę tu
przyjeżdżać.
W moim życiu rozpoczyna
się nowy okres. Wspomnienia, wiedza i doświadczenia
z Polski zawsze pozostaną
ze mną!
Anna Mala

Fot. MDSM

iedy sięgam pamięcią rok wstecz, przypominam sobie radość, gdy otrzymałam wiadomość, że jadę do Polski na wolontariat. Przypominają mi się obawy, że nie nauczę
się polskiego, że będzie ciężko, że praca będzie nieciekawa… Jak dobrze uświadomić sobie teraz, że ten rok był jednym z najlepszych w moim życiu.

Anna Mala
oraz Stanisława Smreczyńska

16 SIERPNIA 2010 R., 22.05, WIEDEŃ, DWORZEC ZACHODNI

T

u zaczęła się moja podróż do nieznanej mi jeszcze Polski. Świadomie zdecydowałem się na rok wolontariatu w Oświęcimiu,
ponieważ interesuje mnie historia. W jakim innym miejscu
mógłbym rozwijać moje historyczne zainteresowania, jak nie tu,
gdzie przed 70 laty rozegrały się tak ważne wydarzenia. Z dozą
niepewności i ze łzami w oczach machałem na pożegnanie mojej
rodzinie towarzyszącej mi na dworcu, rozpoczynając niezapomnianą podróż na południe Polski.

Fot. MDSM

Po siedmiu godzinach byłem nareszcie na miejscu.
Zobaczyłem pierwszą znajomą twarz, był to mój poprzednik, który przywitał
mnie na dworcu w Oświęcimiu. Zdałem sobie wówczas
sprawę z czegoś, co było dla
mnie zaskakujące – byłem
„zaledwie” siedem godzin
jazdy od rodzinnego domu,
jednak nie rozumiałem już
ani jednego słowa. Na szczę-

Fredi Hahn
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ście wszystko zostało już dla
mnie zorganizowane. Tak
zaczął się mój pierwszy dzień
wolontariatu w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Przyjęto mnie z otwartymi
ramionami. Na szczęście
pracownicy MDSM mówią
bardzo dobrze po niemiecku
i pierwsze bariery zniknęły.
Po pokonaniu pierwszych
trudności z nauką polskich
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nazw udało mi się znaleźć
wszystko, czego potrzebowałem, no może z małymi
opóźnieniami.
Po kilku tygodniach doskonale wiedziałem już, na czym
będzie polegać moja praca
w MDSM. Cieszyłem się
z tego, że przez cały czas
będę miał do czynienia z nowymi ludźmi, którzy mają
podobne zainteresowania jak
ja, i że będę mógł przekazy-
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wać im swoją wiedzę. Wspaniali koledzy i koleżanki oraz
inni wolontariusze sprawili,
że mój pobyt za granicą wydał mi się znacznie łatwiejszy. W moim mieszkaniu
w Oświęcimiu czułem się
coraz lepiej i mogłem swobodnie spędzać tu czas wolny, choć czasem zdarzały
się małe konflikty z naszą
sąsiadką. Do dziś mam problem, ponieważ nie do końca
zrozumiałem, co nam chciała powiedzieć – chyba coś
w związku z jej ogrodem…

Jedno wydarzenie zapamiętałem szczególnie: pewnego wieczoru, w jednym
z lokali, usłyszałem przypadkowo młodych ludzi,
którzy rozmawiali ze sobą
po angielsku. Otwarcie, jak
wymaga tego moje usposobienie, zapytałem ich natychmiast, dlaczego mówią
po angielsku i skąd pochodzą. Okazało się, że jeden
z tych młodych ludzi jest
Amerykaninem i pisze pracę doktorską. W związku
z tym zbiera informacje w ar-

chiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
i
prowadzi
wywiady
z mieszkańcami Oświęcimia. Ponieważ jego znajomość polskiego nie była
doskonała, jego polscy przyjaciele pomagali mu przy
różnych
tłumaczeniach.
W ten sposób znalazłem tu
w Oświęcimiu nowych polskich znajomych, dzięki którym mogłem znacznie lepiej
poznać i zrozumieć polską
kulturę, lepiej niż czytając
o tym w książkach. Dlatego

będzie mi trudno rozstać
się końcem sierpnia z Polską i zakończyć moją służbę
wolontariacką. Będzie mi
brakowało polskiej mentalności, tak samo jak wspaniałego polskiego piwa i wielu
innych rzeczy.
Mogę szczerze powiedzieć,
że ten rok służby wolontariackiej za granicą był jedną
z najlepszych i najważniejszych decyzji w moim życiu.
Stałem się osobą o wiele bardziej samodzielną, otwartą na wszystko, co nowe,

poszerzyłem moją wiedzę
historyczną i rzeczywiście
szkoda, że ten rok tak szybko minął. Będzie mi brakowało wielu rzeczy. Powtarzano mi często – takie jest
życie, ludzie i sprawy przychodzą i odchodzą, ale to,
co najważniejsze pozostanie
zawsze w pamięci – i tak
właśnie jest z moim rokiem
spędzonym w Polsce.
Na koniec z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, NA
PEWNO tu jeszcze wrócę!
Fredi Hahn

MÓJ ROK W OŚWIĘCIMIU

Jestem Austriaczką. Urodziłam się i wychowałam
w Wiedniu. Po maturze
i dwóch semestrach historii
na uniwersytecie w Wiedniu
zdecydowałam się wyjechać
na rok za granicę. Moja decyzja, aby pracować w Oświęcimiu jako wolontariuszka,
była czymś w rodzaju protestu przeciw procesowi
zapominania. Już w szkole
interesowałam się historią
II wojny światowej i Holokaustu. Służbę wolontariacką w MDSM wybrałam świadomie. Chciałam pracować
z młodzieżą, towarzyszyć
młodym ludziom podczas
wizyt w Miejscu Pamięci
i rozmawiać z nimi o ich refleksjach i obserwacjach. Minął już ponad rok od mojego
przyjazdu do Polski i z przekonaniem mogę powiedzieć,
że nie żałuję mojej decyzji.
Moim głównym zadaniem
w MDSM była opieka nad

niemieckojęzycznymi grupami studyjnymi. Podczas
mojej pracy poznałam wielu
ludzi, którzy przyjeżdżają
do Auschwitz z różnych powodów i z różnymi oczekiwaniami. Szczególnie ciekawe były dla mnie wieczorne
dyskusje z grupami. Rozmawialiśmy nie tylko o różnych wymiarach Auschwitz,
jako cmentarzu, muzeum,
miejscu pamięci, atrakcji
turystycznej, ale również
o współczesnym odbiorze
tego miejsca. Bardzo wzruszające były dla mnie spotkania z byłymi więźniami
Auschwitz.
Oprowadzałam także naszych gości po mieście
Oświęcimiu. Opowiadałam
o zamku, dawnej ulicy żydowskiej, Rynku, Centrum
Żydowskim z jedyną zachowaną synagogą i żydowskim cmentarzu. Szczególnie cieszyła mnie możliwość

prowadzenia
warsztatów
„Fotografie z Auschwitz”
dla naszych grup studyjnych.
Miałam też czas, aby lepiej
poznać Polskę i poprawić
znajomość języka polskiego.
Prawie każdy wolny dzień
spędzałam w Krakowie.
Zwiedziłam niezliczone muzea. W lipcu, razem z moimi
przyjaciółmi z Austrii, wybrałam się na cztery dni do
Warszawy. Resztę wolnego
czasu spędzałam zazwyczaj
z pozostałymi wolontariuszami.
Kiedy myślę o minionych
dwunastu miesiącach, z pełnym przekonaniem mogę
powiedzieć, że nauczyłam
się bardzo wiele. Poznałam
lepiej historię Polski XX
w. Stałam się osobą bardziej otwartą w kontaktach
z ludźmi. Myślę, że jestem
teraz również bardziej wrażliwa na przejawy rasizmu,

antysemityzmu i wszelkie
formy wykluczania różnych
grup.
Po zakończeniu roku służby
wolontariackiej w Oświęcimiu chciałabym się nadal angażować w pracę na
rzecz przeciwdziałania rasizmowi. Ten rok pozwolił
mi poszerzyć moją wiedzę
o Auschwitz.
Zapamiętam ten rok przede
wszystkim jako czas niezapomnianych spotkań z byłymi więźniami Auschwitz,
z młodymi ludźmi z Polski,
Niemiec, Austrii i z pracownikami MDSM. Już od
pierwszych dni mojego pobytu w Oświęcimiu czułam
się dobrze, dzięki uprzejmości, otwartości i gotowości
niesienia pomocy, jakiej doświadczyłam od wszystkich
pracowników MDSM.
Jesienią 2011 r. rozpoczynam studia pedagogiczne
w Wiedniu. Będę studiować

Fot. MDSM

M

ój roczny projekt wolontariatu w Oświęcimiu powoli dobiega końca. Pracowałam w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu od sierpnia
2010 r.

Isabella Riedl

historię i łacinę. To, co zabieram ze sobą na studia i do
mojej późniejszej pracy, to
przede wszystkim doświadczenie pracy z młodzieżą.
Postaram się, kiedy to tylko
będzie możliwe, przyjechać
do Polski, aby jeszcze lepiej
poznać ten kraj.
Isabella Riedl

POLSKA Z PERSPEKTYWY NIEMCA

M

am na imię Niklas, pochodzę z Niemiec. Jako wolontariusz
pracowałem przez rok w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Mieszkałem w Oświęcimiu. Zanim rozpocząłem moją służbę wolontariacką w MDSM, nie zastanawiałam się
szczególnie nad tym, jak będzie wyglądało moje życie w Polsce,
interesowała mnie przede wszystkim historia, szczególnie historia
II wojny światowej.
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Polski i Oświęcimia. Mimo
że w ramach mojej pracy
jako wolontariusz miałem
dużo do czynienia z Auschwitz, to nie Auschwitz pochłaniał głównie moje myśli
i uczucia, ale Oświęcim.
Absorbowali mnie ludzie,
których spotkałem tu, w
Oświęcimiu,
nawiązane
przyjaźnie, wspólne wieczory z przyjaciółmi w domu,
na Rynku, w Bazylu, w Układzie czy w Menago; upalne
dni, które mogłem spędzać
nad Sołą, sąsiedzi, którzy ob-
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darowywali nas regularnie
owocami i ciastkami, wycieczki rowerowe, weekendy
w Krakowie, polskie wesele,
w którym mogłem wziąć
udział, polskie urodziny,
Święta Wielkanoce, mecze
hokejowe Unii Oświęcim. Te
momenty pomogły mi cieszyć się życiem tu w Oświęcimiu.
Teraz nadszedł czas powrotu do Niemiec. To początek nowego etapu w moim
życiu. Wkrótce rozpocznę
studia. W mojej pamięci

Fot. MDSM

Auschwitz wydawał mi się
takim miejscem, w którym
konfrontacja z historią wydaje się być nieunikniona.
Oświęcim jako miasto pojawiało się w moich myślach gdzieś w tle. Ale już
na początku mojego pobytu
w Oświęcimiu zauważyłem, że moje nastawienie
do Auschwitz i Oświęcimia
ulega zmianie.
Historia, którą po roku mojego pobytu w Oświęcimiu
chciałbym opowiedzieć, to
historia mojej miłości do
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Niklas Krekeler

pozostaną
wspomnienia. Austrii, Ukrainy i Stanów
Za te wspomnienia pragnę Zjednoczonych. Dziękuję
podziękować
wszystkim Wam.
moim przyjaciołom i koNiklas Krekeler
legom z Polski, Niemiec,
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PRZEJŚCIE PRZEZ AUSCHWITZ
NIE JEST ZDOBYCIEM WIEDZY
AKADEMICKIEJ, ALE ZDOBYCIEM
WIEDZY O SAMYCH SOBIE

W

Centrum Dialogu i Modlitwy
w dniach 9-14 sierpnia odbyły się
drugie europejskie warsztaty organizowane przez Fundację Maksymiliana Kolbego z Niemiec (Maksymilian Kolbe Stiftung).

Fot. CDiM

przewodniczący MKS. Powiedział, że celem Fundacji
jest praca nad pojednaniem
w Europie różnych kontekstów. Jest to droga, która
ma swój początek w pojednaniu
polsko-niemieckim
zapoczątkowanym
listem
biskupów z lat 60. Fundacja postawiła sobie za cel
przygotowywanie ludzi do
wzięcia odpowiedzialności
za proces pojednania w krajach naznaczonych przemocą i konfliktami, które miały
miejsce już po II wojnie światowej. Mamy, w miejscach
gdzie żyjemy, dawać praktyczne świadectwo tego, że
współistnienie jest możliwe.
Dlaczego spotykamy się
w Auschwitz albo lepiej
„u progu Auschwitz”? To
miejsce jest symbolem XX w.
i straszliwą konsekwencją pogardy człowieka. Jest również
częścią naszej wspólnej tożsamości. Tam, u progu pamiętania tego, co wydarzyło się
w latach II wojny światowej,
chcemy otwierać się na dialog
i wspólne bycie razem.
Ważnym wprowadzeniem
do warsztatów było wystąpienie dr. Piotra M.A. Cywińskiego, dyrektora Mu-

Europejskie warsztaty Fundacji Maksymiliana Kolbego

zeum Auschwitz-Birkenau.
Powiedział m.in. że na pytanie o rolę Auschwitz nie ma
jednoznacznej odpowiedzi.
Im bardziej poznajemy fakty,
tym ostrzej pojawia się pytanie o Europę po Auschwitz.
Doświadczenie Auschwitz
kazało po wojnie „wymyślić”
Europę od nowa. Auschwitz
jest jedynym z obozów koncentracyjnych, gdzie ziemia
jest najbardziej czytelna.
W innych miejscach czytelne
są pomniki, nie miejsce. Tutaj
ziemia jeszcze mówi o tym,
co się wydarzyło, dlatego
trzeba zadbać o ślady pamięci. Piotr Cywiński poruszył
ważny aspekt dbania o zachowanie tego, co pozostało,
bo dzięki temu jest to miejsce, gdzie człowiek chce się
skonfrontować ze sobą. Wiedzę ludzie zdobywają gdzie
indziej. Tu przyjeżdżają po
autentyzm. Próbują zdobyć
doświadczenie i zmierzyć się

z nim. Dlatego najważniejszym zadaniem jest obecnie
ochrona autentyzmu.
Wskazał on również na trzy
elementy procesu edukacyjnego: pamięć, świadomość
oraz odpowiedzialność. Ten
ostatni element jest zadaniem na dzisiaj, bo od naszego zaangażowania będzie zależała rola tego miejsca teraz
i w przyszłości. Dyrektor na
zakończenie powiedział, że
chciałby stworzyć z Muzeum
takie miejsce, które pomaga
być. Pozostawił nas jednak
z otwartym pytaniem: jak
w Auschwitz – tym autentycznym miejscu zagłady –
opowiadać szerszą historię?
To także jedno z zadań naszych warsztatów – refleksja nad tym, jak wychodząc
z kontekstu Auschwitz, przekazać prawdę o człowieku
i wyzwalać konstruktywne
zaangażowanie na rzecz budowania pokoju. Pojawia się

Fot. CDiM

Fundacja
Maksymiliana
Kolbe powstała w 2007 r.
Wyłoniła się z Maksymilian
Kolbe Werk (MKW) – dzieła powstałego, by pomagać
polskim ofiarom byłych
obozów koncentracyjnych.
Pomoc MKW polegała na
zakupie lekarstw, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego
i pomocy materialnej. Obecnie świadkowie tamtych czasów odchodzą. Posiadamy
ich wspomnienia i świadectwa życia „po obozie” naznaczone tamtymi doświadczeniami. Ich życie często jest dla
nas, współczesnych, lekcją
tego, jak żyć pojednaniem.
Uczestnicy warsztatów pochodzili z różnych krajów:
Niemiec, Polski, Ukrainy,
Włoch, Rosji, Litwy, Irlandii,
Bośni i Hercegowiny oraz
Albanii. Był wśród nas opozycjonista ukraiński, więzień
rosyjskich łagrów prof. Myrosłav Marynovych z Uniwersytetu Grekokatolickiego
ze Lwowa. Wysłuchaliśmy
jego historii, która dla wielu z nas jest znana już tylko
z podręczników szkolnych.
Spotkanie rozpoczął Jorg
Luer, pracownik Justitia
et Pax w Niemczech oraz

Uczestnicy europejskich warsztatów
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bowiem ryzyko, że były obóz
nie jest miejscem refleksji, ale
zjawiskiem historycznym.
Mieliśmy także okazję spotkania byłych więźniów –
Ignacego Krasuckiego, Wilhelma Brasse oraz Kazimierza
Smolenia. Ten ostatni był
wieloletnim dyrektorem Muzeum Auschwitz-Birkenau
i to m.in. jemu zawdzięczamy obecny charakter głównej wystawy w Miejscu Pamięci, która przetrwała już
ponad 50 lat, co świadczy
o jej uniwersalnym wymiarze.
Ważnym punktem programu warsztatów były wystąpienia dotyczące narodowych perspektyw. W tym
roku wysłuchaliśmy prezentacji polskiej, rosyjskiej oraz
niemieckiej. Rok temu polskiej, niemieckiej, ukraińskiej
i bośniackiej. W dyskusjach
padały pytania o to, czy pamięć może pomóc uniknąć
popełniania błędów? Jak
poradzić sobie ze zranioną
pamięcią przeszłości? Ten
aspekt bardzo mocno podkreślał ks. Tim, pracownik
Konferencji Episkopatu Irlandii. Opowiedział o chyba
najdłuższym religijnym konflikcie pomiędzy katolikami
i protestantami w Irlandii.
Zaznaczył, że zadaniem Kościoła jest budowanie pokoju
i pojednania oraz stawianie
wymagań swoim wiernym.
Zwrócił uwagę, że obecnie
wiara i religia są bardzo mocnymi symbolami tożsamości,
dlatego też na poziomie międzynarodowym, np. w ONZ,
powinna powstać komisja
skupiająca przywódców religijnych, by zastanowić się,
jak sprawić, by religie nie
dzieliły, a były źródłem budowania zdrowej tożsamości.
Abp Ludwig Schick, który
był również gościem pierwszych warsztatów, w 10
punktach przedstawił zasady budowania pojednania
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w świecie. Powiedział m.in.
że trzeba poznać fakty
i skutki przemocy, pokonać
przemoc poprzez mówienie
o historii, wyrobić w sobie
cnotę cierpliwości, odbyć
pokutę i pojednać się. Dodał, że Kościół musi wziąć
odpowiedzialność za swoich
członków, nie czekać, aż inni
zrobią to za nas – wychodzić
naprzeciw jako pierwsi, a na
drodze pojednania szukać
mądrości i siły krzyża...
Zastanawialiśmy się również, jakie jest przesłanie
św. Maksymiliana Kolbego dzisiaj, po wysłuchaniu
wystąpienia na temat życia
o. Kolbego w kontekście
różnych perspektyw. Próbowaliśmy zmierzyć się z jego
życiem, które przekracza
jednoznaczne
określenia.
Abp Ludwig Schick powiedział, że chrześcijaństwo jest
dużo większe niż wizja jed-

nego człowieka, który jest
zawsze dzieckiem swojego
czasu. „To śmierć podsumowała jego życie” – powiedział arcybiskup. Naszym
zadaniem jest zrozumieć
przesłanie o. Kolbego, bo
to, co zrobił w Auschwitz,
było owocem jego całego
wcześniejszego życia. Uważam, że ten aspekt jest bardzo ważny i niepodkreślany
w jego biografii. Gdyby nie
było heroicznej miłości do
Boga, a szczególnie do Niepokalanej oraz przekonania,
że „jedynie miłość buduje”,
nie byłoby zwycięstwa miłości w Auschwitz. Na koniec
arcybiskup Schick powiedział, że „czasami wierność
kosztuje wiele, kosztuje życie”.
W tym roku uczestnicy
warsztatów przeszli wspólnie drogą krzyżową, która
w inny sposób uświada-

Fot. CDiM
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Spotkanie z Kazimierzem Smoleniem – byłym więźniem Auschwitz

miała, czym było piekło
Auschwitz-Birkenau.
W trakcie podsumowania
mówiono o tym, że budując
katolicką tożsamość, potrzebujemy członków innych
kościołów i religii, których
problem Auschwitz i przemocy dotyczy szczególnie.

Ważne jest także, by nie zostawać tylko na płaszczyźnie dyskusji, ale by zacząć
budowanie pokoju i pojednania od swojej rodziny,
miejsca pracy, ulicy, sąsiedztwa... – i to już będzie konkret i sens warsztatów.
Te kilka dni spędzonych

wspólnie w różnej kulturowo i językowo wspólnocie
pokazały nam, jak bardzo
potrzebujemy słuchać się,
czerpać siłę z naszych doświadczeń i dzielić się nadzieją. Właśnie u progu
Auschwitz.

Marta Titaniec

UROCZYSTOŚCI 69. ROCZNICY ŚMIERCI
EDYTY STEIN
– ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

9

Świętego Benedykta XVI
wypowiedziane w tym miejscu pięć lat temu, jak również przypomniano modlitwę błogosławionego Jana
Pawła II w intencji narodu
żydowskiego.
Uczestnicy
ceremonii w ciszy zapalili znicze na terenie byłego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady.
Dzień zakończył się mszą
świętą w oświęcimskim Karmelu. Homilię do zebranych
wygłosił bp Tadeusz Rakoczy. Biskup podkreślił, że
bogate życie Edyty Stein zawiera dramatyczną syntezę
minionego stulecia. „To synteza historii pełnej głębokich
ran, które nadal sprawiają

Uroczystości rocznicowe na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau

ból, i jednocześnie synteza w końcu znalazło spokój
pełnej prawdy o człowie- w Bogu” .
ku, o sercu, które tak długo
B.S.
nie znalazło spełnienia, aż

Fot. CDiM

pomniał o słowach św. Teresy Benedykty od Krzyża,
wypowiedzianych w obozie
w Westerbork przed deportacją do Auschwitz: „Pozostanie tylko wielka miłość.
Jak mogłoby być inaczej...”.
Druga część uroczystości
rozpoczęła się modlitwą
za pomordowanych i pokój na świecie przed pomnikiem w byłym obozie
Auschwitz II-Birkenau. Modlitwie przewodniczył bp
Tadeusz Rakoczy, a wśród
zgromadzonych gościliśmy
duchownych, przedstawicieli z Towarzystwa E. Stein
z Lublińca oraz Domu Edyty
Stein z Wrocławia.
Recytowano słowa Psalmu
22, odczytano słowa Ojca

Fot. CDiM

Jak co roku, Centrum Dialogu i Modlitwy wspólnie
z Krakowską Prowincją
Karmelitów Bosych zorganizowało uroczystości upamiętniające Świętą, która
w sierpniu 1942 r. została
przewieziona do Auschwitz
ze swoją siostrą i zamordowana w komorze gazowej
w Birkenau wraz z innymi
katolikami pochodzenia żydowskiego.
Uroczystości
rocznicowe
rozpoczęły się w Centrum
Dialogu i Modlitwy przygotowaną wspólnie przez Ks.
prof. Henryka Seweryniaka oraz s. Marię Lucynę od
Krzyża OCD z Betlejem prezentacją Psalmu 22. Ks. prof.
Henryk Seweryniak przy-

Fot. CDiM

sierpnia to dzień , w którym wspominamy Edytę Stein – w Kościele katolickim znaną jako św. Teresa Benedykta od Krzyża.
W tym roku przypada 69. rocznica jej śmierci.

Uroczystości rocznicowe na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau
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Kultura

KONSERWACJA
DOKUMENTÓW
SS-HYGIENE INSTITUT
AUSCHWITZ

Ewelina Bisaga, Nel Jastrzębiowska, Mirosław Maciaszczyk

Konserwacja dokumentów
SS-Hygiene Institut
The Conservation
off the
Institut
t SS
SSS-Hygiene
S-Hygiene
-H
Hygiene
H
Hyg
ygi
g en
ne IIns
Institu
tittut
u
Documents

N

akładem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau ukazała
się nowa publikacja zatytułowana „Konserwacja dokumentów
SS-Hygiene Institut”. Jest ona poświęcona zakończonemu niedawno unikatowemu projektowi konserwatorskiemu, a jej autorzy, wysokiej
klasy specjaliści Muzeum, wraz z zespołem doświadczonych współpracowników przez trzy lata poddali konserwacji ponad 35 tys. oryginalnych niemieckich dokumentów.
Na terenie obozowego kompleksu Auschwitz porzucili
je w 1945 r. naziści, uciekający
przed zbliżającą się sowiecką
Armią Czerwoną.
– Tzw. zespół SS-Hygiene Institut to dokumentacja badań
laboratoryjnych przeprowadzanych w Instytucie Higieny Waffen SS, w tym m.in.
w obozie koncentracyjnym
Auschwitz – powiedziała
Jolanta Banaś-Maciaszczyk,
szefowa Działu Konserwacji
Muzeum. – Jest to niezwykle
cenny zbiór archiwaliów ze
względu na zawarte w nim
informacje o profilu działalności Instytutu i wykonywanych badaniach. Ale przede

wszystkim to konkretny ślad
losów osób wymienionych
w tej dokumentacji z imienia
i nazwiska. Czasem jedyny
ślad, jaki pozostał po więźniach obozu. To tysiące kartek, druków formularzy, czasem niewielkich skrawków
papieru, na których zapisano
czyjeś nazwisko – podkreśliła
Banaś-Maciaszczyk.
Polsko-angielska publikacja,
będąca
podsumowaniem
projektu, szczegółowo opisuje nowoczesne metody
konserwatorskie, dzięki którym cenne archiwalia zostały zabezpieczone przed degradacją, wynikającą przede
wszystkim z upływu czasu

1

Konserwacja dokumentów SS-Hygiene Institut
The Conservation of the SS-Hygiene Institut Documents

WIĘCEJ O PROJEKCIE
Instytut Higieny Waffen-SS i Policji w KL Auschwitz (Hygiene Institut der Waffen-SS
und Polizei Auschwitz O/S) powstał jesienią 1942 r. jako filia Głównego Urzędu Higieny
SS, który podlegał Głównemu Urzędowi Sanitarnemu SS (SS-Hauptsanitäramt) w Berlinie. Do zakresu działania Instytutu Higieny należało wykonywanie badań higienicznych
i bakteriologicznych dla oddziałów SS, Wehrmachtu, policji i dla obozów koncentracyjnych, w tym całego kompleksu obozów i podobozów Auschwitz.
Do pracy badawczej zatrudniano przede wszystkim więźniów obozu – specjalistów z całej
Europy z dziedziny bakteriologii, anatomii patologicznej, biologii i chemii. Z dokumentów
wynika,że Instytut produkował teżsurowice testowe oraz badałchemikalia i ich skuteczność.
Ponadto w ramach laboratorium bakteriologicznego dokonywano prób przygotowywania pożywek na bazie mięsa ludzkiego, wykorzystując mięśnie ud i brzucha ofiar egzekucji.
Kierownikiem Instytutu był cieszący się złą sławą SS-Haupsturmfuehrer dr Bruno Weber.
Po wojnie został oskarżony o mordowanie więźniów. Wiadomo też, że prowadził m.in.
doświadczenia nad stosowaniem środków psychotropowych w trakcie przesłuchań. Brał
również udział w selekcjach przeprowadzanych na rampie w obozie Birkenau wśród
deportowanych do Auschwitz Żydów, z których większość naziści mordowali zaraz po
przyjeździe w komorach gazowych.
Konserwacja dokumentów SS-Hygiene Institut
Ewelina Bisaga, Nel Jastrzębiowska, Mirosław Maciaszczyk.
Wydawca: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2011,
62 s., 20 x 20 cm, okładka miękka, ISBN: 978-83-7704-026-3.

» Przychodzi
rabin
do księdza »

oraz zakwaszenia papieru.
Omówiona została również
historia samej berlińskiej filii
Instytutu Higieny SS, założonej przez władze niemieckie
w 1942 r. w bezpośrednim
sąsiedztwie obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Prace
konserwatorskie
nad dokumentami zespołu
SS-Hygiene Institut przeprowadzono w latach 2008-2011
i był to największy projekt
poświęcony
konserwacji
papieru, zrealizowany dotychczas przez specjalistów

Miejsca Pamięci Auschwitz.
Przedsięwzięcie
zostało
w całości sfinansowane przez
Kraj Związkowy Nadrenia-Północna Westfalia.
Książka jest do nabycia
w księgarni internetowej Muzeum.

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
• 9 września
Otwarcie Wystawy Alicji i Zbigniewa
Ziobów
Galeria Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na otwarcie wystawy prac
Alicji i Zbigniewa Ziobów.
Wernisaż odbędzie się 9 września
2011 r. godz. 18.00, Galeria Epicentrum
Plac Kilińskiego 3.

Program:
13.00 » Ks. Jan Skarbek i rabin Eliasz Bombach. O stosunkach
chrześcijańsko-żydowskich w międzywojennym Oświęcimiu «
Prowadzenie: dr Artur Szyndler
Miejsce: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, pl. ks. Jana Skarbka 5.

14.00 » Oszpicin – gra miejska «
Start: pl. ks. Jana Skarbka 5.

18.09
2011

16.00 Tworzenie murala
Miejsce: ul. Dąbrowskiego 1 (ściana od strony parkingu przy ulicy Zamkowej).

Organizator

17.30 KONCERT

• 10 września
„Pisanie dobre na chandrę” XV Ogólnopolski Konkurs Literacki
10 września 2011 r. o godzinie 16.00
w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie podsumowany XV Ogólnopolski
Konkurs Literacki „Pisanie dobre na
chandrę” objęty patronatem prezydenta Miasta Oświęcimia. Do udziału
w konkursie, organizowanym przez

  



Zwycięzca pierwszej edycji
»Must Be the Music
Tylko muzyka«

Na wszystkie wydarzenia
wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: pl. ks. Jana Skarbka 5.

www.przychodzirabin.pl
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Oświęcimskie Centrum Kultury, wpłynęły 364 zestawy prac – 176 w kategorii
poezji i 188 w kategorii prozy.
Prace nadesłane na tegoroczny konkurs
„Pisanie dobre na chandrę” ocenili:
Marcin Hałaś – kulturoznawca, poeta,
krytyk literacki, Marian Kisiel – poeta,
krytyk literacki i Adam Ziemianin – poeta.
Jury po zapoznaniu się z pracami poetyckimi i prozatorskimi przyznało
w każdej dziedzinie: I, II i po dwie równorzędne III nagrody oraz jedno wyróżnienie w kategorii poezji i jedną nagrodę specjalną w kategorii prozy.
Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w antologii „Pisanie dobre na chandrę 2011”.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcimia.
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Historia

TERESA LASOCKA
(1904-1974, PO MĘŻU ESTREICHER)

Urodziła się 22 lutego 1904 r.
w Monasterzyskach, córka
Józefa i Marii z Ramaszkanów. Ojciec był oficerem
zawodowym w armii austriackiej, później w wojsku niepodległej Polski
(w stopniu generała). Miała
rodzeństwo: Stefana, Jana,
Kazimierza i Ewę. W czasie
I wojny światowej mieszkała
w Wiedniu. W 1918 r. przeniosła się wraz z rodziną do
Krakowa. Tutaj ukończyła
Wyższą Szkołę Handlową,
następnie historię sztuki na
Uniwersytecie
Jagiellońskim.
W okresie okupacji niemieckiej działała w ruchu oporu w Krakowie. Jako bezpartyjna
współpracowała
z organizacjami Polski Podziemnej, głównie ze Stronnictwem Ludowym i Polską
Partią Socjalistyczną. Miała
kontakty z Delegaturą Rządu RP na Kraj. Gromadziła
wiadomości z nasłuchów
radiowych, współdziałała
z wydawnictwami podziemnymi, zajmowała się kolportażem konspiracyjnej prasy.
Ułatwiała przerzuty ludzi
i materiałów informacyjnych

za granicę, pomagała załatwiać fałszywe dokumenty
dla członków konspiracji
i osób poszukiwanych przez
gestapo. Dużą rolę odegrała w udzielaniu pomocy
ludziom
przebywającym
w niemieckich więzieniach
i obozach koncentracyjnych.
W tej działalności współpracowała ściśle z Sekcją Pomocy Więźniom Polskiego
Czerwonego Krzyża w Krakowie. Działała też w tzw.
Patronacie (Dział Opieki
nad Więźniami i ich Rodzinami), który funkcjonował
w ramach Rady Głównej
Opiekuńczej – organizacji
charytatywnej utworzonej
za zgodą okupanta w 1940 r.
w Krakowie. Teresa Lasocka
objęła akcją pomocy – poprzez dożywianie, dostarczanie lekarstw, odzieży,
środków dezynfekcyjnych
– uwięzionych na Montelupich w Krakowie oraz
w więzieniach w: Tarnowie,
Rzeszowie, Nowym Sączu,
Zakopanem („Palace”).
Szczególną rolę odegrała
w niesieniu pomocy więźniom KL Auschwitz, z którymi już od jesieni 1941 r.
utrzymywała tajną łączność.
Na rzecz więźniów tego obozu działała poprzez dwie
konspiracyjne organizacje.
Jedną stanowiła podsekcja
„Patronatu” – tzw. Grupa
Oświęcim,
prowadzona
pod jej faktycznym kierownictwem. Drugą natomiast
był utworzony w Krakowie
w połowie 1943 r. z jej inicja-

tywy oraz kolegów z ruchu
oporu, przede wszystkim
ludowców i socjalistów,
komitet pod nazwą Pomoc
Więźniom Obozów Koncentracyjnych (PWOK). Zajął
się on głównie KL Auschwitz, chociaż nazwa sugerowała, że swoją działalnością
obejmie wiele obozów.
Pomoc dla więźniów KL
Auschwitz
prowadzona
była przez nią osobiście oraz
dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu poprzez „Grupę
Oświęcim” i PWOK. Polegała na organizowaniu
funduszy oraz środków
materialnych i przesyłaniu ich tajnymi drogami do
konspiracji działającej przy
obozie i utrzymującej tajne
kontakty z więźniami – grupie brzeszczańskiej Polskiej
Partii Socjalistycznej i przyobozowej grupie Batalionów Chłopskich, ponadto
uczestnikom
harcerskiej
Akcji „Oświęcim” i śląskiej
filii Delegatury RP na Kraj,
która miała swą agendę
w Oświęcimiu. Asortyment
przesyłek był różny: żywność, odzież oraz olbrzymie
ilości lekarstw, wśród nich
bardzo cenne szczepionki
przeciwtyfusowe zdobyte
konspiracyjnie w Zakładach prof. Bujwida w Krakowie. W latach 1943-1944
ta działalność poszerzyła
się o organizowanie ucieczek z obozu, opiekę nad
uciekinierami, przygotowywanie dla nich kryjówek na
terenie Krakowa i okolic.

Z SZAFY GANOBISA

C

zęsto znajomi zadają pytanie: która rzecz w moich zbiorach
jest najważniejsza? Szukam wówczas wzrokiem po moim
muzeum tej jednej i… nie mogę jej znaleźć, bo tak naprawdę
wszystkie są dla mnie jednakowo ważne. Każda ma swoją historię
i oczywiście skrywa pewną tajemnicę, którą staram się odnaleźć.

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Nie przywiązuję się do poje- poświęcam na badanie każdynczych historii czy przed- dej kolejnej. Nieraz trwa to
miotów, jednak wiele czasu nawet kilka lat. Równocześnie muszę rozwiązywać
kilka zagadek, co często jest
bardzo skomplikowane.
Pewnego razu zadzwonił
do mnie kolega: „Mam cos
ciekawego dla ciebie”. Zjawił się u mnie z talerzem, na
którym znajdowały się inicjały oraz napis „Oświęcim”.
Poszukiwania rozpocząłem,
nie mając niemal żadnego
punktu zaczepienia.
Dziś nie ma już śladu po
wielu właścicielach, a po ich
domach nieraz nie pozostało
nic, oprócz tego, co trzymam
w rękach. Tak było i tym raTalerz z napisem „Oświęcim”
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zem Zacząłem się zastanawiać, gdzie w Oświęcimiu
były zlokalizowane hotele,
restauracje, bo do prywatnej
osoby talerz nie mógł należeć. Któż zamawiałby talerze z własnymi inicjałami?
Problem był tym większy, że
nie można było stwierdzić,
z jakiego okresu pochodzi
ów talerz, a przecież w różnych latach działały w mieście różne hotele i restauracje. A może należałoby
szukać w innych instytucjach, czy fabrykach? Niestety – czasami nie udaje mi się
rozwikłać zagadki i tak pewnie będzie i tym razem.
Mirosław Ganobis
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W tym okresie zaktywizowała się też działalność w
zakresie dokumentowania i
ujawniania zbrodni, popełnionych przez nazistów w
KL Auschwitz. Obozowy
ruch oporu przesyłał do
Teresy Lasockiej i PWOK
informacje, meldunki i dokumenty o poczynaniach
SS w obozie. Wszystkie
te dowody zbrodni były
następnie
publikowane
w podziemnej prasie (np.
w „Biuletynie PWOK”),
co więcej – informowano
o tym poprzez kurierów
i tajne radiostacje polski
rząd na emigracji w Londynie oraz aliantów. W Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu znajduje się
bardzo dużo grypsów więźniów, wysłanych tajnie do
„Tell”. Był to pseudonim
konspiracyjny Teresy Lasockiej. Grypsy zawierają
prośby o lekarstwa i podziękowania za nie, prośby
o przesłanie paczek żywnościowych, opisują wydarzenia obozowe i prowadzoną
akcję zagłady, zacieranie
przez SS śladów zbrodni,
plany wymordowania więź-

niów jako świadków ich poczynań.
Teresa Lasocka prowadziła
swoją konspiracyjną działalność do końca okupacji.
Szczęśliwie uniknęła aresztowania, co nie udało się jej
bratu Stefanowi i siostrze
Ewie. Stefan zginął w KL
Stutthof. Ewa przebywała w
KL Ravensbrück, ale przeżyła obóz.
Po wyzwoleniu Teresa Lasocka pomagała w Krakowie więźniom powracającym z niemieckich obozów.
W latach 1945-1946 prowadziła sekcję pomocy byłym
więźniom przy Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie.
W 1945 r. zawarła związek małżeński ze znanym
naukowcem,
profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karolem Estreicherem.
Do końca życia mieszkała
w Krakowie. Tam też zmarła 16 stycznia 1974 r. Pochowano ją na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Za
swoją działalność społeczną
i konspiracyjną została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Henryk Świebocki

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW
MUZEUM AUSCHWITZ

S

ukienka z kawałka koca została wykonana w obozie dla ośmioletniej Marii Malikowskiej. Uszyła ją dla niej jej
matka, Marianna, aby jej córka miała szansę
przeżyć mroźną zimę w obozie koncentracyjnym.

Marianna Malikowska i jej
córka Maria zostały wywiezione do obozu Auschwitz
w lecie 1944 r. po powstaniu
warszawskim. Do obozu
przybyły latem, więc miały
na sobie jedynie letnie ubrania. Więźniowie próbowali więc sami organizować
sobie jakąkolwiek odzież,
która mogłaby uchronić ich
przed mrozem, a tym samym ocalić życie.
Dziewczynka została oddzielona od matki i umieszczona w baraku nr 16
w obozie Birkenau. Blok dla
dzieci polskich z Warszawy
był jednym z najgorszych
pod względem warunków
mieszkalnych. Na jedną
koję, na której spały dzieci, przypadał jeden koc.
W miarę zbliżającej się zimy
dzieci coraz bardziej marzły.
Marianna Malikowska postanowiła uszyć dla dziecka
ubranie z tego, co udało się
jej zdobyć w obozie. Według
powojennej relacji Marii,
mama wykorzystała do tego
celu obozowy koc i spinkę
do włosów. Uszyta po kry-

13

14

15

16

jomu sukienka była wybawieniem dla dziewczynki.
Obie doczekały wyzwolenia
w obozie koło Berlina. Niemal wszystkie rzeczy, które
ocalały z obozu, pani Marianna wyrzuciła. Zostawiła
tylko sukienkę, którą traktowała jak bezcenny skarb.
Kilka lat po śmierci mamy,
Maria Malikowska podarowała sukienkę Muzeum
Auschwitz.

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

LUDZIE DOBREJ WOLI

Sukienka

Fotoreportaż
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Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

lat temu w podziemiach bloku 11, zwanego przez więźniów Blokiem Śmierci, miały miejsce dwa ważne
wydarzenia. 14 sierpnia 1941 r. w celi głodowej zamordowany został św. Maksymilian Kolbe, natomiast
kilka tygodni później, na początku września 1941 r. dokonano tam pierwszej masowej próby zabijania
ludzi cyklonem B. Dziś każdego dnia podziemnymi korytarzami przechodzą tysiące odwiedzających.
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