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W ubiegłym miesiącu w Centrum 
Żydowskim gościli uczestnicy pro-
jektu FASPE, o którym pisaliśmy w 
poprzednim numerze miesięcznika. 
Wśród nich byli młodzi dziennika-
rze, studenci Uniwersytetu Colum-
bia w Nowym Jorku. W „Osi” roz-
poczynamy publikację ich tekstów, 
które są efektem dziesięciodniowego 
programu. Na początek wybraliśmy 
ogólne refl eksje i opis całego wyjaz-
du, a także tekst Eugene’a Kwibuka 
z Rwandy, który w niezwykle emo-
cjonalny sposób pisze o Auschwitz 
w kontekście ludobójstwa w swoim 
ojczystym kraju.

Na stronach Muzeum przeczytają 
Państwo m.in. o 18 oryginalnych li-
stach obozowych, które trafi ły do 
muzealnego archiwum. Ich autorzy, 

Rodryg Romer, córka Elżbieta oraz 
jej narzeczony Maksymilian Loh-
man, zostali uwięzieni w Auschwitz  
w 1943 r. Cenne pamiątki rodzin-
ne przekazali członkowie rodziny. 
W „Osi” podsumowujemy też pierw-
szą Międzynarodową Akademię Let-
nią, którą przygotowało dla zagra-
nicznych nauczycieli Międzynarodo-
we Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, a także piszemy o wi-
zycie w Miejscu Pamięci członków 
Międzynarodowej Rady Chrześcijan 
i Żydów. 

Już po raz trzeci w wyjeździe studyj-
nym do Oświęcimia wzięła udział 
grupa studentów z Wyższej Szkoły 
Zarządzania Organizacjami Publicz-
nymi z Nadrenii Północnej – West-
falii. Dlaczego tak ważne jest, aby 

przyszli niemieccy urzędnicy odwie-
dzali Miejsce Pamięci, o tym opowia-
da w „Osi” Gerhard Hausmann, wy-
kładowca niemieckiej uczelni. 

Zapraszamy Państwa także na wy-
stawę do Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży. Po raz pierwszy 
w Polsce zobaczyć można tam prace 
Amerykanki Pat Mercer Hutchens. 
Całość to 25 reprodukcji olejnych 
obrazów, będących artystyczną i li-
teracką trawestacją zdjęć ze słynne-
go Albumu Auschwitz. Zachęcamy 
także do sięgnięcia po drugą część 
przewodnika po żydowskiej historii 
Oświęcimia przygotowanego przez 
Centrum Żydowskie. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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gaLeria 
XX wieku

Oto jeden nieduży artystyczno-
-wspomnieniowy temat! Niedaw-
no obejrzałem, zresztą nie po raz 
pierwszy, na niekomercyjnym ka-
nale... komercyjnej telewizji radziec-
ko-japoński fi lm z 1975 r. „Dersu 
Uzała” w reżyserii  japońskiego mi-
strza Akiro Kurosawy, nagrodzony 
Oscarem!  Dzisiaj otwieram, też nie 
po raz pierwszy, książkę Władimira 
K. Arseniewa „Po Kraju Ussuryj-
skim”, w oparciu o którą powstał 
scenariusz tego ujmującego i wzru-
szającego fi lmu.

Została ona wydana u nas w  naj-
czarniejszym okresie stalinowskie-
go totalitaryzmu: w 1951 r.! Ale że 
opowiada  o początkach XX wieku, 
że rozgrywa się w latach 1902-1907, 
daleka jest, jako podróżniczo-przy-
godowa ballada, od ówczesnej 
okrutnej rzeczywistości. 

Syberia, Ussuryjski Kraj, pograni-
cze Rosji i Chin. Myśliwi i trape-
rzy, rabusie i złoczyńcy, syberyjska 
tajga, przyroda, ludzie i zwierzęta. 
Wielka i wierna przyjaźń! Próby 
spotkania, zakończone tragicznie, 
nowoczesność z odwieczną traper-
ską obyczajowością i kulturą. Wspa-
niały fi lm, na szczęście dostrzeżo-
ny i uhonorowany! A jego ostatnią 
scenę widzę w mentalnym i styli-
stycznym kontekście z końcowy-
mi kadrami fi lmu Miloša Formana 
„Amadeusz”!   

Andrzej Winogrodzki
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Książka Władimira K. Arseniewa „Po Kraju Ussuryjskim”, na podstawie 
której napisano scenariusz fi lmu „Dersu Uzała” w reżyserii Akiro Kurosawy
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Uczestnicy przeszli spod 
głównej bramy wzdłuż obo-
zowej rampy aż do ruin kre-
matoriów – drogą, którą nie-
gdyś prowadzono deporto-
wanych Żydów na śmierć w 
komorach gazowych. Przed 
pomnikiem ofiar w Birkenau 
wspólnie apelowali: „Jeste-
śmy dziś tutaj razem, z róż-
nych środowisk, zjednoczeni 

chęcią oddania czci ofiarom 
oraz świadomością obowiąz-
ku pracy na rzecz lepszej 
przyszłości, w której możemy 
razem żyć jako bracia i sio-
stry”. 

Po żydowskiej modlitwie ża-
łobnej „El Male Rachamim” 
i odmówieniu kadiszu, 
uczestnicy Drogi Pamięci 
w ciszy zapalili znicze.

Goście z 27 krajów, w tym 
także z Palestyny i Arabii 
Saudyjskiej, zwiedzili tereny 
byłego niemieckiego obozu 
Auschwitz, odwiedzili fran-
ciszkański klasztor w Har-
mężach i znajdującą się tam 
wystawę „Labirynty Pamię-
ci” autorstwa byłego więźnia 
Auschwitz Mariana Koło-
dzieja. Goście wzięli także 
udział w warsztatach i pozna-
wali działalność edukacyjną 
instytucji działających wokół 
Miejsca Pamięci, m.in. Mię-

dzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holo-
kauście w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
oraz Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy, które gościło człon-
ków Rady.

Główne obrady ICCJ odby-
wały się w Krakowie. Pod-
czas spotkania podkreślano 

wybitną rolę Jana Pawła II 
dla dialogu polsko-żydow-
skiego. Mówiono również 
m.in. o kształtowaniu odpo-
wiedzialnych postaw w re-
lacji z Żydami u młodych 
pokoleń. Zdaniem prof. Sta-
nisława Krajewskiego, filo-
zofa i współprzewodniczą-
cego Polskiej Rady Chrze-
ścijan, dzięki postawie Jana 
Pawła II w katolickich wy-
dawnictwach wzrosła liczba 
publikacji o problematyce  
żydowskiej. – Polska stała 

się liderem wśród krajów, 
które starają się opowia-
dać o trudnej historii, a to 
pozwala budować relacje 
zaufania. Widzę poprawę 
tego dialogu, ponieważ Pol-
ska nie kojarzy się już tylko 
z Auschwitz, ale z miejscem 
do życia dla polskich Żydów 
– powiedział Krajewski.

Z kolei metropolita poznań-
ski, abp Stanisław Gądec-
ki przywołując dokument 
Konferencji Episkopatu 
Polski „Dialog zadanie na 
nowy wiek”, mówił, że 
wciąż w homiliach i w ka-
techezie za mało jest kształ-
towania odpowiedzialnych 
postaw w relacji z Żydami. – 
Czujemy się zaniepokojeni, 

że raz po raz wracają znaki 
kojarzenia Żyda z tym co 
najgorsze. Taki krzywdzący 
schemat tkwi w mentalności 
jakiejś części społeczeństwa i 
bywa, co gorsza, lekkomyśl-
nie przenoszony z pokolenia 
na pokolenie – powiedział 
abp Gądecki. 

W trzydniowej konferencji 
uczestniczyli m.in.: rabin 
Dawid Rosen z Izraela, 
dr Philip Cunningham 
z USA, ks. prof. Hans Her-

man Henrix z Niemiec oraz 
dwaj poprzedni przewod-
niczący Komitetu Episko-
patu Polski ds. Dialogu 
z Judaizmem – abp Henryk 
Muszyński i abp Stanisław 
Gądecki – oraz obecnie 
piastujący tę funkcję bp 
Mieczysław Cisło. Współ-
organizatorem konferen-
cji był Wydział Studiów 
Międzynarodowych i Po-
litycznych UJ. Członkami 
Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji byli obydwaj 

współprzewodniczący Pol-
skiej Rady Chrześcijan 
i Żydów: ojciec Wiesław 
Dawidowski i prof. Sta-
nisław Krajewski, a także 
prof. Zdzisław Mach z UJ. 
 
Pierwsze spotkanie Między-
narodowej Rady Chrześcijan 
i Żydów odbyło się w 1994 r. 
w Warszawie.    

ps (na podstawie KAI)

„Jesteśmy dziś tutaj razem, z różnych 
środowisk, zjednoczeni chęcią oddania czci 
ofiarom oraz świadomością obowiązku 
pracy na rzecz lepszej przyszłości, w której 
możemy razem żyć jako bracia i siostry”.

Uczestnicy spotkania  
Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów

Członkowie Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów po raz pierwszy w historii organizacji odwiedzili 
Miejsce Pamięci Auschwitz. 5 lipca ponad stuosobowa grupa osób z 27 krajów przeszła Drogą Pamięci 
na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau. 

Wyznaczono tam cztery symboliczne stacje. Wizyta w Miejscu Pamięci była częścią trzydniowego spotkania 
Rady, które w tym roku odbywało się w Krakowie pod hasłem „Religie i ideologie. Polskie perspektywy na 
przyszłość”. 

Jesteśmy tutaJ razem

„Polska stała się liderem wśród krajów, które 
starają się opowiadać o trudnej historii, a to 
pozwala budować relacje zaufania. Widzę 
poprawę tego dialogu, ponieważ Polska 
nie kojarzy się już tylko z Auschwitz, ale 
z miejscem do życia dla polskich Żydów”.

Prof. Stanisław Krajewski,  
filozof i współprzewodniczący  

Polskiej Rady Chrześcijan

Stacje Drogi Pamięci  
w Birkenau

Stacja i – Sprawiedliwi, poświęcona była pamięci tych, 
którzy pozostali na zewnątrz obozu: rodzinom, przyja-
ciołom, ale także ludziom obojętnym wobec cierpienia 
więźniów oraz prześladowcom. Jednak przede wszyst-
kim mówiono w tym miejscu o ludziach, którzy ryzy-
kowali życie dla ocalenia innych – „Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata”. Odczytano wspomnienia 
Merki Szewach, byłej więźniarki KL Auschwitz, która 
była świadkiem tego, jak oświęcimianin o imieniu Ja-
nek pomagał z narażeniem życia jej i innym uwięzio-
nym w obozie ludziom. 

Stacja ii – Prześladowcy, usytuowana przy pierwszej 
wieży wartowniczej, przypominała o sprawcach mor-
dów i cierpień. Z niezwykłym świadectwem wystąpił 
ks. Manfred Deselaers, niemiecki kapłan pracujący od 
wielu lat w Centrum Dialogu i Modlitwy. „Kim są ci 
ludzie, którzy utracili całe człowieczeństwo? I dlaczego 
tak się stało? Oni byli z Niemiec. Ja jestem Niemcem. 
Większość z nich była ochrzczona. Ja jestem katolickim 
księdzem. Nie ponoszę osobistej winy, ale to, co tutaj 
się stało i fakt, że dokonał tego mój naród, napawa mnie 
smutkiem. Czuję głębokie rany, jakie zadaliśmy innym, 
wam i waszym rodzinom, relacjom między nami i in-
nymi narodami, i bardzo, bardzo żałuję. W głębi serca 
mam nadzieję i chcę błagać was o odnowienie ludzkich, 
przyjacielskich, pełnych ufności i miłości relacji” – mó-
wił kapłan.

Stacja iii – więźniowie obozu, zlokalizowana w poło-
wie rampy, miała przypominać o wszystkich więźniach 
obozu: Żydach z całego świata, Polakach, Romach 
i Sinti, jeńcach radzieckich i wielu innych. Tu cytowa-
no wspomnienia Primo Leviego i przypomniano słowa 
Jana Pawła II podczas jego pobytu w byłym obozie 
w 1979 r., kiedy mówił: „W tym miejscu straszliwej 
kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom lu-
dzi z różnych narodów, o. Maksymilian Kolbe odniósł 
duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego 
Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bun-
krze głodu – za brata”. Rozważania przy tej stacji za-
kończyła modlitwa „Ojcze nasz”.

Stacja iV – Szoa, między ruinami krematoriów, przy-
pominała o około 900 tys. ofiarach, które przybywały do 
Auschwitz-Birkenau i szły prosto do komór gazowych. 
Odczytano tu wspomnienia Załmena Lewentala, człon-
ka obozowego Sonderkommando, grupy więźniów 
zmuszonej przez Niemców do obsługi krematoriów  
i komór gazowych w Auschwitz. 

Członkowie Rady w trakcie przejścia Drogą Pamięci
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Alicja Białecka, szefowa 
Sekcji Programowej Mię-
dzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście oraz współorga-
nizatorka projektu, podkre-
śliła, że Akademia otwie-
ra jeszcze jeden kierunek 
w działaniach Centrum, 
dotychczas skupiającym 
się bardziej na szkoleniach 
określonych grup edukato-
rów w ramach współpracy 
m.in. z Radą Europy czy 
izraelskim Instytutem Pa-
mięci Yad Vashem. – Se-
minarium jest przedsię-
wzięciem zupełnie nowym 
w naszej pracy edukacyjnej. 
Jest skierowane do indywi-
dualnego odbiorcy angloję-
zycznego. Do tej pory takie 
osoby nie miały możliwości 
odbycia tego typu szkolenia 
bezpośrednio u nas, w Cen-
trum Edukacji, na terenie 
Miejsca Pamięci – powie-
działa Białecka.

Jose Velasco przyjechał 
z Arizony w USA do Mu-
zeum Auschwitz po raz 
trzeci. Jak powiedział, 
pierwszy raz odwiedził to 
miejsce jako zwykły turysta, 
następnie zjawił się z grupą 
uczniów. Tym razem przy-
jechał, by przygotować się 
lepiej do tego, by zapoznać 

z historią Auschwitz na-
stępne grupy młodzieży, 
z którymi planuje wkrótce 
tu powrócić.

– Mój pierwszy przyjazd 
do Auschwitz był jak spoj-
rzenie w przeszłość. Ale 
nauczyłem się też, że nie 
możemy ograniczać się tyl-
ko do tego. To, co wyda-
rzyło się tutaj kiedyś, może 
też sprawić, że będziemy 
mogli zapobiec podobnym 
zdarzeniom teraz. Korzenie 
Auschwitz tkwią w nietole-
rancji i naprawdę powinni-
śmy uczyć, zwłaszcza naszą 
młodzież, tolerancji wobec 
innych. U nas w Arizonie 
mamy podobne przypadki, 
kiedy poszczególne grupy 
są piętnowane, na przy-
kład emigranci z Meksy-
ku, którzy przyjeżdżają do 
Arizony i stają się kozłami 
ofiarnymi. Oczywiście ma 
to inny wymiar ale zasada 
działania jest tak sama – za-
uważył Velasco.

Dla Nory Fischbach-Hir-
shbein z Wenezueli udział 
w Akademii był silnym 
przeżyciem. Wielu człon-
ków jej rodziny, pochodzą-
cych z Kalisza i Koźminka, 
zostało zamordowanych 
w czasie Holokaustu przez 

niemieckich nazistów. 
Jej dziadek, były więzień 
Auschwitz, nie rozmawiał 
z nią nigdy o tym, co prze-
szedł w czasie wojny. – Od 
małego dziecka widziałam 
numer, jaki miał wytatu-
owany na ręce. Dlatego tak 
ważne było dla mnie wzię-
cie udziału w tym semina-
rium, żeby lepiej zrozu-
mieć źródła mojej własnej 
historii rodzinnej i poznać, 
co się tu działo – powie-
działa. Zwracając uwagę 
na wysoki poziom wykła-

dów i zaangażowanie or-
ganizatorów, podkreśliła 
też, że udział w Akademii 
pomógł jej przezwyciężyć 
wyniesioną z rodzinnego 
domu niechęć do Polaków. 
– Teraz jestem inna. Wszy-
scy jesteście tu Polakami 
i widzę jaki wysiłek wkła-
dacie w utrzymanie tego 
miejsca i zachowanie pa-
mięci o nim. Jestem wam za 
to bardzo wdzięczna. Chce 
mi się płakać, gdy to mó-
wię… Chcę wam wszyst-
kim podziękować i brak mi 

słów by wyrazić, co czuję 
– podkreśliła wzruszona 
Nora Fischbach-Hirshbein.

Zróżnicowany program 
Akademii oprócz dokład-
nego zwiedzania byłego 
niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyj-
nego objął też m.in. serię 
wykładów i dyskusji na 
tematy związane z historią 
Auschwitz oraz dziejami 
powojennymi, w tym pol-
sko-żydowskie stosunki 
w czasie wojny oraz za-
dania edukacyjne stojące 
w XXI w. przed Muzeum 
Auschwitz, najbardziej na 
świecie znanym Miejscem 
Pamięci i zarazem symbo-
lem Holokaustu.

Alicja Białecka zaznaczyła, 
że projekt będzie kontynu-
owany. – Ta pierwsza, Mię-
dzynarodowa Akademia 
Letnia to dopiero początek. 
To, co się w tej chwili dzie-
je, potwierdza konieczność 
kontynuowania tego typu 
działań. Będziemy się sta-
rać organizować Akademie 
Letnie co roku. Jak widać 
z pozytywnych reakcji 
uczestników, zapropono-
wany program wydaje się 
być optymalny: to dobrze 
wyważone połączenie ze-
tknięcia się z oryginalnym 
miejscem historycznym, 
Miejscem Pamięci, z Mu-
zeum jako instytucją oraz 
z wiedzą, jaką dzielą się 
pracownicy tej instytucji 
i zaproszeni goście – powie-
działa Białecka.  

jarmen

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zakończyła się pierwsza Międzynarodowa Akademia Let-
nia: Historia, Pamięć, Edukacja. W projekcie wzięło udział ponad dwudziestu uczestników z całego 
świata, w różnym wieku i różnych profesji.

międzynarodowa akademia Letnia: 
Historia, Pamięć, edukacJa  

w muzeum auscHwitz 

Uczestnicy Akademii Letniej podczas powitania przez Alicję Białecką, kierownik Sekcji Programowej MCEAH

Uczestnicy Akademii Letniej podczas oprowadzania po terenie byłego obozu Auschwitz I
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Wystawa włoska, otwarta 
w 1980 r., składała się z płó-
ciennej wstęgi w kształcie 
spirali, na której widniały 
kompozycje malarskie mają-
ce przedstawiać poszczegól-
ne wydarzenia z historii Ita-
lii z lat 30. i 40. Zdaniem au-
torów końcowy jej fragment 
miał być apoteozą kolorów 

pozytywnych, będących 
oznaką zwycięstwa nad 
okresem pogardy i prześla-
dowania człowieka.
Tego rodzaju wystawę za-
liczyć można do kategorii 
dzieł sztuki per se lub tego, co 
w galeriach sztuki współcze-
snej bywa nazywane instala-
cją lub performancem. Tego 

typu sztuka nie jest przed-
stawiana na terenie byłego 
obozu Auschwitz, którego 
wymiar edukacyjny ma cha-
rakter związany z pamięcią, 
edukacją i uświadamianiem 
młodym pokoleniom tragedii 
ofiar Szoa i świata koncen-
tracyjnego, a także z pobu-
dzaniem współczesnych do 

przemyśleń ich własnej od-
powiedzialności za otaczają-
cy ich świat i jego przyszłość.

Kwestia nieprzystawania 
zamkniętej właśnie wysta-
wy do ustalonych przez 
MRO reguł od lat zgłasza-
na była jej organizatorom 
– włoskiemu stowarzysze-
niu ANED. Trwają pozy-

tywne rozmowy z rządem 
włoskim w celu utworzenia 
w przyszłości nowej wysta-
wy, narracyjno-historycznej, 
odpowiadającej obowią-
zującym wymogom posta-
wionym przez Międzyna-
rodową Radę Oświęcim-
ską i Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.   

jarmen

Krzysztof Antończyk, szef 
Repozytorium Cyfrowego 
Muzeum Auschwitz po-
wiedział: – Te historyczne 
dokumenty będą przecho-
wywane w specjalnie do 
tego celu przystosowanych, 
klimatyzowanych magazy-
nach, pod profesjonalnym 
nadzorem archiwistów 
i konserwatorów. – Stano-
wią one wartościowe uzu-
pełnienie zbiorów Muzeum 
i poszerzają wiedzę o losach 

więźniów Auschwitz. Dzię-
ki temu, że opisane przez 
autorów osoby i sytuacje 
można powiązać z konkret-
nymi wydarzeniami i infor-
macjami znanymi z rodzin-
nych opowieści możliwa 
też jest nie tylko głębsza 
analiza historyczna, ale tak-
że jej wzbogacenie o war-
stwę emocjonalną – dodał 
Antończyk.
Elżbieta Romer dobrze za-
pisała się w pamięci byłych 

więźniów. Jej postać prze-
wija się w relacjach byłych 
więźniów i publikacjach 
dotyczących historii obo-
zu. Podkreśla się tam jej 
ofiarność i bezinteresow-
ność w niesieniu pomocy 
współwięźniom. Po uciecz-
ce z kolumny ewakuacyjnej 
Marszu Śmierci do końca 
wojny pracowała jako pielę-
gniarka. Za jej zasługi Mię-
dzynarodowy Czerwony 
Krzyż odznaczył ją swoim 

najwyższym odznaczeniem 
– medalem Florence Nigh-
tingale.
Jej ojciec, pomimo dozna-
nych w obozie cierpień, po 
wojnie aktywnie uczest-
niczył w procesie pojed-
nania pomiędzy Polską 
a Niemcami. W 1965 r. 
przetłumaczył na język nie-
miecki znany list-orędzie 
biskupów polskich do bi-
skupów niemieckich.
Do obozu Auschwitz 
w 1943 r. cała trójka trafiła 
z więzienia w Tarnowie, 
gdzie znaleźli się po aresz-
towaniu w Jaśle. Nastąpiło 
ono w wyniku denuncjacji 
zebrania konspiracyjnego 
oddziału podziemnego ru-
chu oporu w prywatnym 
mieszkaniu. Maksymilian 
Lohman ukrywał się pod 
fałszywym nazwiskiem, 

gdyż był zbiegiem z oflagu 
oficerów polskiego woj-
ska. Rodryg Romer był 
oficerem, rezerwistą woj-
ska polskiego ze sztabu re-
zerwy w Wadowicach.  

jarmen

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Do archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau trafił zbiór 18 oryginalnych listów obozowych. 
Ich autorzy – Rodryg Romer, córka Elżbieta oraz jej narzeczony Maksymilian Lohman – zostali uwięzieni 
w obozie w 1943 r. za współpracę z ruchem oporu. Listy – cenne pamiątki rodzinne – przekazane zostały 

na ręce wicedyrektora Muzeum Rafała Pióro przez członków rodziny Romerów: Barbarę Romer-Kukulską oraz 
Aleksandra, Pawła i Rafała Lohmanów.

oryginaLne Listy obozowe byłycH 
więźniów Przekazane do arcHiwum 

mieJsca Pamięci auscHwitz 

wystawa włoska w muzeum 
auscHwitz zamknięta 

Od lipca 2011 r. niedostępna jest dla odwiedzających Miejsce 
Pamięci Auschwitz wystawa włoska. Nie mając żadnego 
charakteru edukacyjnego, nie spełniała ona podstawowych 

wymogów dla wystaw narodowych, ustalonych przez Międzyna-
rodową Radę Oświęcimską i obowiązujących od lat 90. XX w.

Przekazanie obozowych listów

Wystawa włoska
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Zwracamy się z apelem do byłych więźniów, członków ich rodzin oraz wszelkich in-
nych osób będących w posiadaniu listów i kart pocztowych z Auschwitz o udostęp-
nienie ich archiwum Muzeum. W przypadku już znajdujących się w Muzeum do-
kumentów, oprócz ich uchronienia przed procesem niszczenia, niejednokrotnie uda-
ło się pomóc rodzinom byłych więźniów w uzyskaniu informacji o losach bliskich.    

Na terenie Muzeum udostępnione są zwiedzającym, oprócz wystawy ogólnej, także 
inne ekspozycje stałe, określane jako narodowe. Idea ich powstania pojawiła się w 
1946 r. w pierwotnym programie organizacji Muzeum. Pierwsze tego typu wysta-
wy utworzono w latach 60. Pokazywały one wiedzę o okupacji niemieckich nazistów 
w poszczególnych krajach, których obywatele – głównie Żydzi – ginęli w Auschwitz.

Przygotowaniem wystaw od strony merytorycznej, plastycznej i wykonawczej zaj-
mują się wyznaczone przez rządy poszczególnych państw instytucje i organizacje. 
Większość ekspozycji z czasem została zmodernizowana lub całkowicie zmienio-
na. Od kilkunastu lat ich otwarcie poprzedza ścisła współpraca i konsultacje z Mu-
zeum Auschwitz.  Obecnie dostępne są następujące wystawy: austriacka, belgijska, 
czeska, francuska, holenderska, polska, romska, rosyjska, słowacka i węgierska.  

ekSPozycje naroDowe

16151413121110987654321
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25 reprodukcji olejnych obrazów to malarska interpretacja zdjęć 
z tzw. Albumu Lilly Jacob. To właśnie fotografie przedstawia-
jące proces zagłady w obozie Auschwitz stały się inspiracją dla 

artystki, której prace prezentowane są w Polsce po raz pierwszy. 

„auscHwitz aLbum revisited” 
–wystawa Prac Pat mercer HutcHens 

Utrzymane w jednolitej 
stylistyce i gamie ciepłych 
brązów obrazy koncentrują 
się na wybranych przez ar-
tystkę kadrach, osobach czy 
grupach. Zabieg ten, pogłę-
biony dodatkowo nierzadko 
bardzo osobistym komenta-
rzem, sprawia, że wystawa 
„Auschwitz Album Revisi-
ted” oddziałuje niezwykle 

emocjonalnie. Hutchens 
skupia się na wybranej oso-
bie, często nadając jej imię, 
by – jak podkreśliła podczas 
otwarcia – uczynić odbiór 
bardziej osobistym. Kiedy 
słyszymy np. o tragedii czy 
katastrofie, wywołane taką 
informacją współczucie jest 
krótkotrwałe. Kiedy jednak 
identyfikujemy się z ofia-
rami, uczucie to jest głęb-
sze i trwalsze. W cyklu Pat 
Hutchens ludzie utrwaleni 
na zdjęciach w tzw. Albu-
mie Lilly Jacob opowiadają 
swoje historie – oczywiście, 
większość z nich to arty-
styczna, głęboko duchowa 
interpretacja. Realistyczne, 
lecz niepozbawione pew-
nego rysu stylizacji – jak-
by oddzielającej ich od nas 
delikatnej mgiełki – obrazy 
pokazują swoich bohaterów 
w zawieszeniu: już wie-

dzą, że zostali wciągnięci w 
okrutne machiny nazistow-
skiego systemu, lecz wciąż 
jeszcze tli się w nich nadzie-
ja. Jednak towarzyszące ob-
razom słowa artystki dobit-
nie opowiadają o przyszłym 
losie ofiar. Zdaniem Pat, oso-
by głęboko wierzącej, zbrod-
nie te nie pozostaną niezau-
ważone i na ich sprawców 
przyjdzie kiedyś dzień sądu. 
Wystawę zorganizował Mię-
dzynarodowy Dom Spotkań 

Młodzieży we współpracy 
z The Jerusalem Connection 
Report z Waszyngtonu. Eks-
pozycja jest imprezą towa-
rzyszącą Festiwalowi Kultu-
ry Żydowskiej w Krakowie. 
Otwarcie z udziałem artystki 
oraz licznej grupy towarzy-
szącej jej delegacji z USA, 
odbyło się 30 czerwca. Eks-
pozycję można oglądać 
w MDSM do końca lipca.  

Joanna Klęczar

Auschwitz Album jest unikatowym wizualnym dowodem procesu zagłady w obozie 
Auschwitz-Birkenau. Zdjęcia wykonali esesmani, najprawdopodobniej Ernst Hofmann 
lub Bernhard Walter, pod koniec maja lub na początku czerwca 1944 r. Fotografie doku-
mentują przyjazd węgierskich Żydów z Rusi Zakarpackiej i cały proces, jakiemu więź-
niowie byli poddawani po przyjeździe do obozu, poza momentem samego zabijania. 
Dokument, którego pierwotne przeznaczenie jest niejasne (przypuszczalnie był oficjal-
nym rejestrem przeznaczonym dla władz wyższego szczebla), odnaleziony został przez 
Lilly Jacob w jednym z magazynów wyzwolonego obozu koncentracyjnego Dora. Al-
bum zawiera 193 fotografie na 56 stronach (pierwotnie zdjęć było więcej, ale Lilly Jakob 
oddała kilka z nich ocalałym z obozu). Wykorzystywany był m.in. jako dowód podczas 
procesów nazistowskich zbrodniarzy we Frankfurcie w latach 60. XX w. W 1980 r. Lilly 
Jacob przekazała album do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.  

Hutchens skupia się na wybranej osobie, 
często nadając jej imię, by – jak podkreśliła 
podczas otwarcia – uczynić odbiór bardziej 
osobistym. Kiedy słyszymy np. o tragedii 
czy katastrofie, wywołane taką informacją 
współczucie jest krótkotrwałe. 
Kiedy jednak identyfikujemy się z ofiarami, 
to uczucie jest głębsze i trwalsze.
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Pat mercer HutcHenS

Urodziła się w Winnfield 
w Luizjanie. Jest absol-
wentką kilku artystycznych 
uczelni w Stanach Zjedno-
czonych oraz w Jerozolimie, 
magistrem sztuki oraz za-
rządzania i rozwoju zaso-
bów ludzkich, a także dok-
torem teologii Uniwersytetu 
Baptystów w Luizjanie. Spe-
cjalizuje się w studiach języ-
kowych, szczególnie w za-
kresie języków Lewantu 
oraz studiów żydowskich. 
Była nauczycielką malar-
stwa, technik drukarskich, 
rysunku i podstaw projek-
towania w kilku szkołach 
wyższych: the Corcoran 
College of Art and Design w 
Waszyngtonie, Uniwersyte-
cie George’a Masona, Nor-
thern Virginia Community 
College; Lord Fairfax Colle-
ge w Middletown i Dominion Theological Seminary. Jest 
założycielką i dyrektorem Washington Artworks – organi-
zacji promującej sztuki plastyczne w przestrzeni waszyng-
tońskiego metra. Jako pisarka, poetka i autorka zdjęć, Pat 
redaguje kolumnę waszyngtońskiego magazynu „The Je-
rusalem Connection”. 
Pat uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, przeka-
zując na aukcje swoje prace, wspiera także fundacje poma-
gające dzieciom. Maluje portrety i pejzaże. Obecnie pra-
cuje nad cyklem Obrazy historyczne, odnoszącym się do 
dziejów północnej Wirginii oraz przestrzeni metra w Wa-
szyngtonie w pierwszych latach XX w. Jej prace gościły 
na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m. in. 
w Nowym Orleanie, Chicago, w Kalifornii, Nowym Jorku, 
Wirginii, Waszyngtonie, a także w Izraelu i w Rosji.  

Litte Pink Rose of Hungary 

Wernisaż wystawy Wernisaż wystawy
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Prawie setka osób z całej Polski wzięła udział w konferencji „Oblicza sprawiedliwości”. Naukowcy, nauczy-
ciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali o istocie i skutkach zbrodni ludobójstwa we 
współczesnej Europie, Afryce i Azji oraz rozliczaniu ich sprawców. W czasie wykładów i ożywionych debat 

zastanawiali się, jak edukować dzisiaj młodzież i dorosłych, by podobne zbrodnie się nie powtarzały.

druga ogóLnoPoLska konferencJa

Krystyna Oleksy, dyrektor 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, podkreśliła 
potrzebę powszechnego na-
uczania nie tylko o faktach, 
ale i przyczynach oraz me-
chanizmach zbrodni. – Nasza 
instytucja realizuje te cele po-
przez intensywną pracę z na-
uczycielami i edukatorami, a 
także z młodzieżą z Polski i z 
zagranicy – powiedziała.
Z kolei Alicja Bartuś, prze-
wodnicząca Zarządu Funda-
cji Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży, zwraca-
jąc uwagę na zbrodnie doko-
nane w XX wieku, przywołała 
współczesne sytuacje. − Są 
nadal miejsca, gdzie od lat do-
chodzi do zbrodni przeciwko 
ludzkości, gdzie dokonywane 
są publiczne egzekucje, gdzie 
prowadzi się zbrodnicze me-

dyczne eksperymenty, gdzie 
tortury przybierają najokrut-
niejsze formy, gdzie łamane 
są wszystkie prawa człowie-
ka. Najwyższy czas, byśmy 
na tego typu konferencjach 
próbowali odpowiedzieć na 
pytanie: co my na to? MY, 
którzy uczymy o Holokauście 
i Auschwitz. Jak uczyć, by nie 
było to wyłącznie przekazy-
wanie wiedzy o przeszłości, 
lecz by edukacja wspomagała 
budowę lepszej przyszłości i 
lepszego – tu i teraz.
W tym roku planowane jest 
również wydanie książki 
zawierającej najciekawsze 
wystąpienia i refleksje z kon-
ferencji.
Konferencję zorganizowały 
wspólnie: Fundacja na rzecz 
Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu oraz Międzynarodowe 

Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście w Pań-
stwowym Muzeum Ausch-
witz Birkenau we współpra-

cy z Akademią Oświęcimską, 
Instytutem Historii Uniwer-

sytetu Pedagogicznego oraz 
Centrum Badań Holokaustu 

Uniwersytetu Jagiellońskie-
go.  
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obLicza sPrawiedLiwości. auscHwitz i HoLokaust 
na tLe zbrodni LudobóJstwa w XX wieku

Wśród uczestników konferencji znalazło się: 5 profesorów, 20 doktorów i 14 doktorantów. Reprezentowane były 
uczelnie wyższe z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic, Lublina, Kielc, Sieradza i Oświęcimia

W panelu dyskusyjnym na zakończenie konferencji wzięli udział (od prawej): prof. Jacek Chrobaczyński 
z szef Katedry Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Piotr Łubiński, 
który był dwukrotnie z polskimi żołnierzami w Afganistanie i prof. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, 

przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Otwarcie konferencji przez Dyrektor MCEAH Krystynę Oleksy  
oraz Prezes Zarządu Fundacji MDSM dr Alicję Bartuś

Uczestnicy konferencji

Prof. Marek Kornat mówił o uwarunkowaniach prawnych i politycznych 
wprowadzenia pojęcia ludobójstwa przez Rafała Lemkina, 

zaś dr Edyta Gawron przybliżyła postać Amona Götha, komendanta obozu 
koncentracyjnego w Płaszowie oraz wydanie na niego pierwszego 

w historii wyroku dotyczącego ludobójstwa

Dlaczego po II wojnie światowej 
nie doszło do ludobójstwa Niemców 
w Polsce? – na to pytanie starał się 

odpowiedzieć socjolog 
dr Lech M. Nijakowski 

z Uniwersytetu Warszawskiego

16151413121110987654321



Centrum Żydowskie

Poniżej publikujemy drugą część przewodnika po żydowskiej historii Oświęcimia – „Oszpicin”. Jest on efektem 
badań historycznych oraz gromadzenia materiałów przez dziesięć lat istnienia Centrum Żydowskiego w Oświę-
cimiu. Publikacji towarzyszy strona internetowa www.oszpicin.pl, na której prezentowana jest wirtualna mapa 

żydowskiego miasta, wypowiedzi byłych mieszkańców, fi lmy, zdjęcia oraz przeznaczone dla edukatorów plany lekcji 
dla dzieci i młodzieży. Na stronie obok publikujemy mapkę miasta z zaznaczonymi na niej obiektami.

oszPicin – Przewodnik

4
 

Dom roDziny 
DrukSów

Idąc ulicą Dąbrowskiego w 
stronę cmentarza żydow-
skiego, możemy skręcić 
w lewo, w ulicę Chopina, 
gdzie po prawej stronie od-
najdujemy – obecnie prze-
budowany – dom należący
przed II wojną światową do 
Druksów (nr 4). Powstał on 
w latach trzydziestych XX 
wieku i wyróżniał się archi-

tektoniczną formą spośród 
innych oświęcimskich bu-
dynków.
Swoim charakterem nawią-
zywał bowiem do niemiec-
kiego Bauhausu. Budynek 
ten wspominany jest często 
przez mieszkańców miasta, 

jako pierwszy w mieście 
budynek z płaskim dachem 
(w jego okolicy powstało 
także kilka podobnych). 
Dr Iro Druks był wziętym 
oświęcimskim adwokatem, 
miejskim radnym i aktyw-
nym działaczem partii sy-
jonistów-rewizjonistów, 
która w latach trzydziestych 
cieszyła się w Oświęcimiu 
znaczącym poparciem. Jego 
żona, Łucja, była córką Józe-
fy i Joachima Liebermanna, 
współwłaściciela i dyrektora 
założonej w 1888 r. Fabryki 
Papy Dachowej Emil Kuź-
nicki.

Iro i Łucja mieli dwoje dzie-
ci: Adama (1930-1996) oraz 
Elinoar (ur. 1935). W czasie 
Holokaustu, po wielu dra-
matycznych perypetiach, ro-
dzina dotarła m.in. poprzez 
ZSRR i Iran do Palestyny 
(1942). r.

5

koŚciół 
Pw. matki BoŻej 

BoLeSnej

Budowę kościoła – będące-
go siedzibą Zgromadzenia 
Sióstr Serafi tek − i jego po-
święcenie nastąpiło w roku 
1899. Kościół został wznie-
siony w stylu neogotyckim. 
W czasie II wojny światowej 
świątynia została w części 
zniszczona, a po jej zakoń-
czeniu odbudowana.

mezuza (hebr. odrzwia) 
– niewielki zwój pergami-
nu umieszczony w ozdob-
nym pudełku na framudze 
drzwi. Zawiera wypisany 
ręcznie fragment wyzna-
nia wiary „Słuchaj Izraelu” 
oraz dwa fragmenty z Księ-
gi Powtórzonego Prawa 
(6:4-9 oraz 11:13-21).

6

rynek 
główny

Rynek Główny w obecnym 
kształcie został wytyczo-
ny w połowie XVI wieku. 
Wcześniej istniał w tym 
miejscu piętrowy ratusz z 
drewnianą zabudową. Na 
płycie Rynku – wedle opisu 
J. N. Gątkowskiego z 1867 
roku – znajdowała się stud-

nia i fi gura św. Jana Nepo-
mucena, wokół trzy piętro-
we kamienice oraz piętrowy 
ratusz, będący aż do czasu 
II wojny światowej siedzibą 
władz miejskich. Podczas 
wojny Rynek został czę-
ściowo przebudowany, w 
centralnym miejscu wybu-
dowano bunkier (po wojnie 
przebudowany i zamienio-
ny na dom towarowy, zbu-
rzony w 2010 roku). Efek-
tem przebudowy z czasów 
wojny są również podcienia, 
zachowane w dawnym Ho-
telu Herz oraz w budynku 

przy ulicy Plebańskiej (po 
przeciwnej stronie Urzę-
du Skarbowego). Przed II 
wojną światową Rynek był 
przede wszystkim miejscem 
gospodarczej aktywności 
oświęcimskich kupców, 
jak również rynkiem zbytu 
produktów rolnych, sprze-
dawanych przez chłopów 
przyjeżdżających w tym 
celu do miasta. Wiosną roku 
1941, m.in. na Rynku Głów-
nym, zgromadzono ludność 
żydowską przed deportacją 
do gett w Będzinie, Chrza-
nowie i Sosnowcu.
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Dom Druksów (pierwszy po prawej), lata 30. XX wieku

Dzień handlowy na Rynku Głównym, ok. 1935 r.

Rynek Główny , 1909 r. Chasydzi na oświęcimskim Rynku, fot. Jerzy Wysocki, lata 30. XX w.
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Dom raBina 
eLiaSza 

BomBacHa

W kamienicy przy Ryn-
ku Głównym 10 mieszkał 
ostatni oświęcimski rabin 
Eliasz Bombach (1883-
1943). Funkcje rabinackie 
przejął po swoim ojcu, 
Osiasie Pinkasie Bombachu 
(1865-1921) z Drohobycza w 
roku 1921. Ten ostatni wraz 
z rodziną mieszkał z ko-
lei na najwyższym piętrze 
kamienicy należącej do Ja-
kóba Wulkana, znajdującej 
się przy Rynku Głównym 
(obecnie nr 4). Było tam nie-
wielkie miejsce modlitwy 
tzw. sztibł rabina (miejsce 
to było także wykorzysty-
wane jako jesziwa). Osias 
Pinkas był autorem dzieła 
religijnego „Ohel Jehoszua” 
(Drohobycz 1901).

Rodzina Bombachów po-
chodziła z Drohobycza i 
była związana z odłamem 
chasydów z Komarna. W 
roku 1941 Eliasz Bombach, 
poprzez getto sosnowieckie 
został deportowany do KL 
Auschwitz-Birkenau, gdzie 
został zamordowany.

raBin (hebr. mój mistrz, 
nauczyciel) – przewodnik 
duchowy gminy żydow-
skiej, autorytet religijny 
w zakresie Prawa Mojże-
szowego, posiadający cer-
tyfi kat (tzw. smicha), upo-
ważniające do piastowania 
wspomnianej funkcji. Rabin 
sprawował m.in. funkcje 
sądownicze, nadzorował 
nauczanie w szkole, udzie-
lał ślubów, nakładał klątwy 
(tzw. cherem). Był powoły-
wany i odwoływany przez 
członków gminy.  

c.d.n.
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Uroczystości wojskowe na Rynku Głównym. 
Na trybunie honorowej stoją od lewej m.in.:

Burmistrz Oświęcimia Roman Mayzel, rabin Eliasz Bombach 
oraz obok Naftali Dawid Bochner, 

prezes gminy żydowskiej w Oświęcimiu, 1933 r.

Strona tytułowa tekstu 
„Kuntres Maane Eliahu”, który 

Eliasz Bombach wygłosił
podczas swojej bar micwy, 

Drohobycz 1896 r.
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fasPe – zbudować  
etyczny kręgosłuP ProfesJi

dzień 10: co w nas zostanie?

Filozof Theodor Adorno wypowiedział kiedyś słynną sentencję, twierdząc, że po Auschwitz nie może istnieć 
poezja. Odwiedzając teren okrytego złą sławą obozu zagłady, dostrzegłem prawdę w jego słowach. Nie ma 
piękna w barakach, drucie kolczastym i krematoriach. Nie dostrzegłem poezji w stosach włosów, okularów 

i butów, które znajdują się na wystawie.

Każdy moment naszego wyjazdu był wartościowy i wpłynął na uczestników na wiele różnych sposo-
bów. Choć naszym podstawowym intelektualnym zadaniem było zgłębienie reakcji prasy na Holokaust,  
to te 10 dni spędzonych razem stanowiło równie ważne wyzwanie emocjonalne. 

W trakcie wizyty doszedłem 
jednak do jeszcze innego 
wniosku: „Po Auschwitz 
musi istnieć dziennikar-
stwo”. W końcu największą 
plamą na tej profesji w XX 
w. była porażka, jaką była 
niemoc opisania historii na-
zistowskich zbrodni na Ży-
dach. Samo opowiedzenie 
o tych zdarzeniach mogło 
zatrzymać – lub przynaj-
mniej spowolnić – nazistow-
ską morderczą machinę. 

Do Europy Wschodniej 
przyjechałem wraz z grupą 
studentów dziennikarstwa. 
Mieliśmy badać działania 
europejskiej prasy w czasie 
Szoa. Celem programu była 
próba przełożenia etycz-
nych lekcji wynikających 
z historii na współczesne 
zdarzenia, takie jak ludo-
bójstwo, istnienie reżimów 
totalitarnych czy korupcja.

Program przygotowany 
przez Muzeum Dziedzictwa 
Żydowskiego w Nowym 
Jorku nosi nazwę Fellow-
ships at Auschwitz for the 
Study of Professional Ethics 
(FASPE). Jednak dzienni-
karze to nie jedyna grupa 
zawodowa, która zawiodła. 
W programie uczestniczą 
też studenci prawa, me-
dycyny oraz seminarzyści 
wszystkich wyznań. 

Tylko trójka z 12 studentów 
dziennikarstwa to Żydzi. 
W grupie było także dwóch 
studentów z Indii oraz 
dwóch z Afryki, który zajmo-
wali się konfliktami pomię-
dzy etnicznymi i religijnymi 
grupami. Jeden z nich pocho-

dził z Rwandy, kraju który 
doświadczył ludobójstwa 
w latach 90., kiedy w ple-
miennych walkach zamordo-
wano ok. 800 tysięcy osób.

Morderców podburzyły 
i wspierały: rząd, wojsko 
i prasa, ale samych zabójstw 
dokonywał niemal na oślep 
grasujący tłum uzbrojony 
w maczety. Eugene Kwi-
buka w Auschwitz zetknął 
się ze stworzoną przez na-
zistów systemową machiną 
śmierci: osaczeniem, wysie-
dleniem, selekcjami, gazo-
waniem, paleniem ciał oraz 
wykorzystaniem użytecz-
nych przedmiotów, takich 
jak włosy czy złote zęby. 

Zanotował on, że ofiary nie 
były traktowane jak ludzie, 
ale jak „produkt. – Zostali 
zabici i zniszczeni bez śladu 
– powiedział Kwibuka – to 
brutalny proces. 

Zanim przyjechaliśmy do 
Auschwitz, nasza grupa 
odwiedziła Berlin. Jednym 
z przystanków był Dom 
Konferencji Wannsee, gdzie 
20 stycznia 1942 r. piętnastu 
nazistowskich przywódców 
spotkało się, żeby sfinalizo-
wać plany zamordowania 
wszystkich europejskich 
Żydów – 11 milionów ludzi. 
Dziś w Domu znajduje się 
centrum edukacji i doku-
mentacji. Spotkaliśmy tam 
jednego z tamtejszych zna-
komitych edukatorów, Wol-
fa Kaisera. 

Opowiadał on, że kiedy 
Hitler doszedł do władzy 
w 1933 r., jedną z jego stra-

tegicznych decyzji było po-
wołanie Josefa Goebbelsa na 
ministra propagandy. Zdła-
wił on istnienie niezależnej 
prasy. Pozostałe tytuły mia-
ły służyć reżimowi. W 1932 
r. w Niemczech istniało 4700 
gazet. W 1944 r., kiedy Trze-
cia Rzesza upadała, ukazy-
wało się ich nieco mniej niż 
1000. Żadna z nich nie pisała 
prawdy, ani o Żydach, ani 
o niemieckich porażkach 
militarnych. 

Porażka amerykańskiej 
prasy jeżeli chodzi o opo-
wiedzenie historii Shoah 
została znakomicie opisana 
przez dwóch naukowców: 
Deborah Lipstadt z Emory 
University oraz Laurel Leff 
z  Northeastern University. 
Jedynym wyjątkiem była 
prasa żydowska, która opi-
sywała wydarzenia Holo-
kaustu, choć wydaje się, że 
nikt z ludzi będących przy 
władzy nie słuchał tego gło-

su. Dowody na to można 
znaleźć w udostępnionych 
niedawno archiwach Jewish 
Telegraphic Agency, które 
znaleźć można pod adresem 
www.archive.jta.org.

Nieuchronnie dyskusja 
młodych dziennikarzy do-
tyczyła też wykorzystania 
współczesnych mediów 
społecznych, takich jak Fa-
cebook i Twitter oraz tego, 
jak reżimy w Egipcie i Tu-
nezji zostały rzucone na 
kolana przez tych, których 
nazywano „dziennikarzami 
społecznymi” i ich smartfo-
nami. Studenci szybko za-
uważyli także inną stronę 
mediów społecznych. Mają 
one bowiem potencjał od-
ciągania nas od rzeczy waż-
nych, zalewając nas plotka-
mi. Nie zawsze skupiamy 
się na ludobójstwie w Afryce 
czy Azji, ponieważ jesteśmy 
zbyt zajęci uzupełnianiem 
naszych stron na Facebooku.

David Goldman, prawnik 
i mój przyjaciel (ale nie krew-
ny), jest jednym z założycieli 
programu FASPE. Uważa on, 
że sam projekt niekoniecznie 
powstrzyma despotów czy 
reżimy totalitarne. Ale ma on 
nadzieję, że wpoi on uczest-
nikom pewien zmysł etycz-
ny, który będzie kształtować 
ich przyszłe kariery. – Jeżeli 
dostrzegamy straszne, złe 
rzeczy, to naszym zawodo-
wym zadaniem jest reakcja 
– powiedział.

Kolejny program FASPE 
odbędzie się w przyszłym 
roku. Ponownie wezmą 
w nim udział studenci me-
dycyny, prawa, teologii 
i dziennikarstwa. Prace 
dziennikarzy śledzić można 
na stronie www.faspe.info/
journalism2011.    

 Ari L. Goldman
Profesor na Wydziale Dziennikar-

stwa Uniwersytetu Columbia  
w Nowym Jorku 

Odwiedziliśmy miejsca, 
w których ludzie stworzyli 
i popełnili niezgłębione akty 
nienawiści i brutalności. Wi-
dzieliśmy też, jak ludzie goją 
rany i żyją po tej tragedii. 

Oto mała próbka najbardziej 
przejmujących momentów 
dla naszej grupy (wrażenia 
zebraliśmy podczas ostat-
nich dwóch dni, przepro-

wadzając krótkie wywiady 
w trakcie posiłków i w prze-
rwach między zajęciami w 
hotelu). 

Rodney powiedział, że naj-
większe wrażenie zrobił 
na nim Dom Konferencji w 
Wannsee. Bycie w miejscu, 
gdzie omawiano detale Ho-
lokaustu było porażające. 
„Samo wyobrażanie sobie, 

jak naziści siedzieli za tym 
stołem i omawiali te plany… 
To niesamowite” – powie-
dział.

Dzięcięce buciki w Ausch-
witz poruszyły Becky. – 
Zwłaszcza chłopięce buty 
bez sznurówek, bo podobne 
każdego dnia mój syn wkła-
da do szkoły” – mówiła. Jej 
zdaniem cały wyjazd był dla 

niej fundamentalną zmianą, 
której jeszcze nie da się okre-
ślić słowami innymi, niż „coś 
we mnie się przemieniło”. 

Eugene powiedział: „Ude-
rzyło mnie to, że ludzie 
mogą być źli w tak usyste-
matyzowany sposób. Holo-
kaust był niezwykle zorga-
nizowany”. W niczym nie 
przypominało to chaosu 

ludobójstwa w Rwandzie: 
„Ludzi wsadzano do pocią-
gu i przywożono tu, jakby 
byli produktem. Zabijano 
i niszczono ich bez śladu. To 
brutalny proces”. 

Jeden z cytatów z Domu 
Konferencji w Wannsee po-
ruszył Giannę. – Ktoś wspo-
mniał, że ojciec nie kroił chle-
ba, tylko odrywał od niego 
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Uczestnicy programu FASPE z wizytą w „Gazecie Wyborczej”
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Pochodzę z Rwandy i mia-
łem w swojej głowie pewien 
obraz Auschwitz. Wyobra-
żałem sobie, że jest to miej-
sce, gdzie zobaczyć można 
szczątki ofiar oraz wyrafi-
nowaną maszynerię, która 
służyła do ich zabijania. Już 
po wieczorze spędzonym w 
mieście Oświęcimiu przed 
wizytą w Miejscu Pamięci 
dowiedziałem się wielu inte-
resujących rzeczy. 

Sporo czasu spędziłem roz-
mawiając z ludźmi na Ryn-
ku. Odwiedziłem też ostatnią 
zachowaną synagogę w Cen-
trum Żydowskim. Dowie-
działem się, że w Auschwitz 
nie zabijano tylko Żydów. 
Przy piwie rozmawiałem 
z czwórką młodych Pola-
ków, którzy powiedzieli, że 
chcieliby, aby świat wiedział, 
że w czasie niemieckiej oku-
pacji zabijano także Polaków. 

W ludobójstwie w Rwan-
dzie straciłem wielu bliskich, 
dlatego wizyta w miejscach 
pamięci poświęconych ludo-
bójstwu i refleksja na temat 
podobnych wydarzeń są dla 
mnie codziennością. Chcia-
łem sprawdzić, czy istnieją 
jakieś podobieństwa pomię-
dzy miejscami pamięci w 
Rwandzie, a tym, co zobaczę 
w Auschwitz. W jaki sposób 
np. Państwowe Muzeum ra-
dzi sobie ze szczątkami ofiar? 
W Rwandzie trwa debata na 
temat tego, czy etyczne jest 
prezentowanie szczątków 
w muzeach zamiast grzeba-
nia ich, aby mogły spoczy-
wać w pokoju.

Kiedy zaczynałem zwiedza-

nie razem z innymi studen-
tami dziennikarstwa, byłem 
spokojny. Ale stopniowo 
każdy z nas był coraz bar-
dziej poruszony tym, co 
widział. Rozpoczęliśmy od 
bramy z niemieckimi sło-
wami „Arbeit macht frei”. 
Przewodnik przetłumaczył: 
„praca czyni wolnym”. Nie 
była to nowość, ponieważ 
mordercy podczas ludobój-
stwa w Rwandzie nazywali 
swoje działania – mordowa-
nie Tutsi – słowem „gukora”, 
co oznacza „praca”. Stacje 
radiowe namawiały ludzi w 
Rwandzie do przebudzenia 
się i pójścia do pracy. 

„Auschwitz nie był obozem 
pracy. Był to obóz śmierci” 
– mówiła empatycznie prze-
wodniczka, jak gdyby gdzieś 
z tyłu cały czas brzmiał głos, 
który nalegał, że miejsce to 
było obozem pracy. Przeszli-
śmy przez ogrodzenie z po-
dwójnego drutu kolczastego 
i weszliśmy do bloków, w 
których znajduje się wysta-
wa. Widzieliśmy także miej-
sce, w którym więźniarska 
orkiestra grała w czasie prze-
marszu więźniów „propa-
gandową” muzykę. Morder-
cy z Rwandy też mieli swoje 
propagandowe pieśni. 

Widzieliśmy mnóstwo bu-
tów po pomordowanych, 
a także innych przedmio-
tów, takich jak walizki, czy 
szczoteczki do zębów. To 
jednak nie zszokowało mnie 
tak bardzo, bo widziałem już 
wiele przedmiotów pozosta-
łych po ofiarach w Rwan-
dzie. Najgorszą rzeczą, 
czymś co do tej pory mnie 

prześladuje, jest zrozumie-
nie tego, w jaki sposób mor-
dercy stworzyli tak efektyw-
ną technologię i wymyślali 
coraz to nowocześniejsze 
sposoby zabijania ludzi. 

Widzieliśmy na wystawie 
zdjęcie nagich kobiet pędzo-
nych do komory gazowej. 
Byliśmy też w komorze ga-
zowej w Auschwitz I, w któ-
rej tłoczono ludzi i zabijano 
ich trującym gazem cyklo-
nem B. Następnie myśla-
łem, że zobaczę czaszki albo 
jakieś inne fragmenty ciał 
ofiar, tak, jak ma to miejsce 
w Rwandzie. Ale nie! Zabój-
cy kremowali zwłoki i zamie-
niali je w proch, który potem 
wyrzucany był do okolicz-
nych rzek. […] Innym trud-
nym momentem było zoba-
czenie sali z włosami kobiet, 
które ścinano i sprzedawano 
do fabryk tekstylnych. W ga-
blocie w Muzeum znajdują 

się prawie dwie tony wło-
sów. Nasza przewodniczka 
powiedziała, że szacuje się, 
iż są to włosy należące ok. 30 
tysięcy osób. 

Nie potrafię sobie wyobrazić 
jak ludzie mogli wykorzysty-
wać innych do takiego stop-
nia i cały czas zastanawiam 
się, co stałoby się, gdyby nie 
powstrzymano nazistów. 
Zobaczyliśmy też cele do sta-
nia, cele głodowe oraz ciem-
nicę – różne sposoby karania 
więźniów, często za naj-
mniejsze przewinienie, takie 
jak zdobycie jakiegoś kawał-
ka materiału do ogrzania się.

Po zwiedzaniu cały czas roz-
myślałem nad tym, dlaczego 
ludzie przez tak długi czas 
dokonywali tyle zła. Wiem, 
że istnieje cała teoria kolej-
nych etapów ludobójstwa 
i to powinno w jakiś sposób 
uspokoić moje zakłopotanie, 

ale trudno jest znaleźć odpo-
wiedź dlaczego Hitler i jego 
ludzie nie zatrzymali się na-
wet na chwilę i nie zdali so-
bie sprawy, że się mylą. Nie 
potrafię też zrozumieć, że 
ludzie ponownie popełniali 
te same błędy, przechodzili 
przez te same etapy ludobój-
stwa i dokonywali kolejnych 
zbrodni. Wystarczy trochę 
prostej matematyki, żeby 
zobaczyć, że ludobójstwo 
w Rwandzie wydarzyło się 
zaledwie niemal 50 lat po 
Holokauście.

Cały czas czuję zakłopotanie 
i mętlik, kiedy zagłębiam 
się w te sprawy, ale wiem, 
że 10 dni spędzonych nad 
rozmyślaniem nad etyką za-
wodową z pewnością przy-
czynią się do tego, że będę 
mógł lepiej wykonywać 
swoją pracę.    

Eugene Kwibuka (Rwanda)

czuJę zakłoPotanie i mętLik

Co otrzymamy, jeżeli do zamieszania w głowie dodamy kolejny mętlik? Dezorientacja tylko się potęguje. 
Po mojej pierwszej wizycie w Auschwitz ciągle zastanawiam się nad tym, w jaki sposób ludzie są w stanie 
czynić zło. Nie tylko na chwilę albo przez pomyłkę, ale celowo, przez długi czas. Zacznę jednak od tego, jak 

wyobrażałem sobie to miejsce wcześniej. 

Uczestnicy projektu podczas wizyty na wystawie w budynku tzw. Sauny. Po prawej Eugene Kwibuka

duże kawałki, ponieważ tego 
nauczył się w obozie koncen-
tracyjnym. To mały szcze-
gół, ale pokazuje siłę, z jaką 
te wydarzenia wpłynęły na 
czyjeś życie. W tym przy-
padku historia skończyła się 
szczęśliwie – mówiła. 

Laura zapamiętała scenę 
z filmu dokumentalnego 
„A film Unfinished”, który 
oglądaliśmy przed wyjaz-
dem z Nowego Jorku. Wi-
dać w niej nazistów wrzu-
cających ciała do masowego 
grobu. – To było prawdzi-
we, a osoba filmowała to dla 
nazistowskiej propagandy. 
To ustawiło mnie emocjo-
nalnie na cały wyjazd – po-
wiedziała. 

Dla Chitry ważnym momen-
tem było zwiedzenie wysta-

wy w Saunie w Birkenau, 
gdzie zobaczyć można przed-
wojenne fotografie ofiar – ich 
urodziny, śluby i codzienne 
życie: „Po przejściu przez 
hektary pustych budynków 
byłego obozu, w których 
kiedyś więziono tysiące nie-
winnych ludzi, stanęliśmy w 
sali pełnej zdjęć. Za każdą fo-
tografią kryła się historia. To 
taki moment kulminacyjny, 
który przypomniał nam, co 
jest najważniejsze w życiu”. 
Jedno ze zdjęć, na którym 
zapewne brat i siostra dum-
nie pozowali fotografowi, 
przypomniało jej o własnej 
fotografii, na której w bardzo 
podobny sposób pozowała 
ze swoim bratem. 

Dla Rakshy najmocniejszą 
chwilą było wejście do ko-
mory gazowej w byłym obo-

zie Auschwitz I: „Dosłow-
nie wchodzi się do miejsca, 
z którego tysiące nie wyszły. 
Ale my (turyści) wyszliśmy”. 
To wyjście sprawiło, że w 
pewnym sensie odczuła po-
czucie winy. – Na płaszczyź-
nie ludzkiej powinniśmy 
brać odpowiedzialność za 
siebie. Jeżeli tego nie zrobi-
my, to ta historia będzie się 
powtarzać, tak jak dzieje się 
w Sudanie, Rwandzie czy 
Syrii – mówiła. 

Emily poruszyło zwiedzanie 
„toru 17” w Berlinie, skąd 
kiedyś wywożono Żydów 
ze stolicy Niemiec. – Po raz 
pierwszy staliśmy w miej-
scu, skąd ludzi deportowa-
no do obozów. Słyszeliśmy 
to samo, co słyszeli oni. Byli-
śmy tam niemal w obecności 
ducha pamięci… To przygo-

towało nas na kolejne miej-
sca – powiedziała.

Kelly wzruszył widok wali-
zek w Auschwitz I: „Ludzie 
wzięli ze sobą te wszystkie 
rzeczy, bo myśleli, że są 
przenoszeni w inne miej-
sce. A tak naprawdę szli 
na śmierć. Ten podstęp był 
straszny. W tamtym mo-
mencie zrozumiałam skalę 
tego wydarzenia”.

Dla Sue bardzo mocne były 
fragmenty pamiętników 
i dzienników w muzeum 
w Berlinie: „To podkreśla 
historie jednostek, tak jak 
jeden z listów po polsku na-
pisany przez młodą dziew-
czynę do rodziny. Ona 
prosiła o jedzenie. Czytanie 
tych listów to bardzo oso-
biste doświadczenie. Widać 

nawet pociągnięcia pióra. 
W oczach pojawiły się łzy”. 

Któregoś wieczora poszli-
śmy do synagogi w Oświę-
cimiu całą grupą, aby poroz-
mawiać i odmówić kadisz. 
Alex powiedziała, że dla niej 
był to ważny moment, bo 
tak jak każda wiara ma swój 
sposób na żałobę, to „ważne 
było to, że każdy z osobna 
mógł znaleźć miejsce do 
opłakiwania dla siebie”. 

Kadisz odmówiony w syna-
godze w Oświęcimiu rzeczy-
wiście miał w sobie wielką 
siłę. Sam fakt, że mogliśmy 
tam być, jest znakiem, że na-
dzieja i przebaczenie zwycię-
żyły strach i nienawiść. 

http://www.faspe.info/jo-
urnalism2011   
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Matisyahu, czyli Paul Matthew Miller, najbardziej znany na 
świecie żydowski muzyk łączący elementy jazzu, hip-ho-
pu, beatboxingu i tradycji chasydzkiej uczestniczył w mo-

dlitwach szabatowych 17 czerwca w synagodze Chewra Lomdej 
Misznajot w Oświęcimiu. 

Na początku każdego lata mieszkańcy centrum Oświęcimia 
przechadzający się wcześnie rano lub wieczorem nad Sołą 
mogą zauważyć grupę młodych cudzoziemców biegnących 

równym tempem wzdłuż rzeki. Co roku przyszli ofi cerowie amery-
kańscy, słuchacze Akademii Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, 
Straży Przybrzeżnej oraz West Point, przylatują do Polski i Oświęci-
mia na tygodniowy program Academy poświęcony historii Zagłady 
i  współczesnym wyzwaniom etycznym w pracy wojskowych.

gwiazda 
światoweJ muzyki 

w oświęcimskieJ 
synagodze

amerykańscy Żołnierze 
w mieście oświęcimiu

To specjalne wydarzenie 
zgromadziło ponad 40 osób, 
które przyjechały z całej Pol-
ski, aby modlić się wspól-
nie pod przewodnictwem 
Naczelnego Rabina Polski 
Michaela Schudricha. Po 
modlitwach, współprowa-
dzonych przez amerykań-

sko-żydowskiego muzyka, 
odbyła się kolacja szabatowa 
przygotowana przez znaną 
warszawską restauratorkę 
Malkę Kafkę, która prowa-
dzi w stolicy lokale Tel Aviv 
oraz Haifa.
Dzięki Matisyahu, rabino-
wi Schudrichowi oraz go-

ściom, synagoga w Oświęci-
miu ponownie rozbrzmiała 
modlitwami, które przed 
wojną można było usłyszeć 
w dwudziestu różnych miej-
scach w naszym mieście.  

Maciek Zabierowski

Tym razem 10 studentów 
rozpoczęło swój pobyt od 
Krakowa, gdzie poznawa-
li historię żydowską i pol-
ską miasta oraz wysłuchali 
opowiadania Sprawiedliwej 
wśród Narodów Świata, dr 
Janiny Rościszewskiej, która 
razem z rodzicami i bratem 
podczas wojny uratowała 
z Zagłady dwanaścioro Ży-
dów.
W Oświęcimiu młodzi żoł-
nierze zwiedzili miasto oraz 

Centrum Żydowskie z syna-
gogą i cmentarzem żydow-
skim. Częścią pobytu było 
dwudniowe pogłębione 
zwiedzanie terenu byłego 
obozu Auschwitz-Birkenau 
oraz warsztat poświęcony 
losom romskich więźniów 
tego miejsca.
Specjalną częścią pobytu 
było zwiedzanie dawnych 
żydowskich miejscowości 
Galicji: Tarnowa, Bobowej 
oraz Zakliczyna, gdzie kade-

ci odwiedzili jedyny w Pol-
sce żydowski cmentarz woj-
skowy z I wojny światowej. 
Zakończeniem programu 
był spacer po malowniczej 
Rusinowej Polanie w Ta-
trach.  

Maciek Zabierowski

Od lewej: dyrektor CŻ Tomasz Kuncewicz, Matisyahu, 
rabin Michael Schudrich i Efraim Rosenstein

Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu

Wizyta w synagodze w Bobowej

Uczestnicy programu Academy przed Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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Już po raz trzeci grupa studentów z Wyższej Szkoły Zarządzania Organizacjami Publicznym z Nadrenii Pół-
nocnej − Westfalii uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Oświęcimia. Dlaczego tak ważne jest, aby przyszli 
niemieccy urzędnicy przyjeżdżali tutaj? W jaki sposób stara się dotrzeć do młodzieży ich opiekun i wykładow-

ca? Te pytania zadaliśmy organizatorowi wizyt w Miejscu Pamięci, Gerhardowi Hausmannowi, wykładowcy 
z Wyższej Szkoły Zawodowej Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Nadrenii Północnej − Westfalii.

PrzyszLi urzędnicy z niemiec 
w mieJscu Pamięci

 jakie kierunki mają do 
wyboru studenci wyż-
szej Szkoły zawodo-
wej zarządzania orga-
nizacjami Publicznymi 
i jakie będą ich przy-
szłe zawody w nadre-
nii Północnej −westfa-
lii? 

 
gerhard Hausmann: 
Nadrenia Północna-
-Westfalia to najwięk-
szy kraj związkowy w 
Niemczech, w którym 
mieszka 18 milionów 
ludzi. Nasza uczelnia 
kształci przyszłych 
urzędników państwo-
wych. Dotyczy to władz 
komunalnych w mia-
stach, w administra-
cji krajowej (powiaty, 
okręgi i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych) 
oraz władz policyjnych. 
Przyszli urzędnicy są 
kształceni na poszcze-
gólnych kierunkach 
w odpowiednich gru-
pach, takich jak prawo 
oraz specyficzne kie-
runki (np. zarządza-
nie finansami, nauka 
o postępowaniu inter-
wencyjnym i krymina-
listyka), a także nauka 
o społeczeństwie, do 
której należy kształce-
nie z zakresu historii. 
Po trzyletnim okresie 
nauki absolwenci znaj-
dują zatrudnienie jako 
referenci w urzędach 
lub jako policjanci.

 co Pana skłoniło do 
zorganizowania wi-
zyt w miejscu Pamięci 
auschwitz? 

 
Około 10 lat temu zapa-
dła polityczna decyzja 
w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych, aby 
do procesu kształce-
nia wyższego włączyć 
elementy historii do-
tyczącej zarządzania. 
Przy czym głównym 
aspektem miała być 
działalność urzędni-
ków w okresie narodo-
wego socjalizmu. Stu-
denci powinni przede 
wszystkim dowiedzieć 
się, jak dalece urzęd-
nicy z tego czasu pod-
dawali się wpływowi 
ideologii i uczestniczy-
li w zbrodniach. Szcze-
gólne miejsce w rozwa-
żaniach zajmuje rola 
policji w Holokauście. 
W tym celu stworzone 
zostały różne progra-
my i materiały kształ-
ceniowe. Jednym z pro-
jektów są seminaria, w 
których uczestniczyć 
musi każdy ze studen-
tów. Dla pogłębienia 
studiów przeprowa-
dzane są wizyty. W 
przypadku seminariów 
historycznych odwie-
dzane są miejsca pa-
mięci, m.in. były obóz 
Auschwitz. 

  jaki wpływ według 
Pana ma zwiedzenie 
miejsca Pamięci na 
myślenie i postępowa-
nie Pańskich studen-
tów? czego się od nich 
oczekuje? 

 
Podróże do Miejsca 
Pamięci pozostawiają 
u wszystkich studen-
tów bardzo mocne, 
emocjonalne wrażenia. 
Dyskutują o tym jeszcze 
długo po powrocie. Ta-
kie debaty z udziałem 
studentów odbywały 
się również w radiu 
publicznym. Semina-
rium w Miejscu Pamięci 
Auschwitz wybiera bar-
dzo dużo osób. Ostat-
nio tylko w Münster 
z około 200 studentów 
111 wybrało to semina-
rium. Niestety, liczba 
jest ograniczona i dlate-
go tylko niektórzy mogą 
wziąć w nim udział. Ja 
osobiście chciałbym, 
aby studenci opowiada-
li o swoich wrażeniach 
wśród swoich przyjaciół 
i w ten sposób przypo-
minali o wydarzeniach 
za panowania narodo-
wego socjalizmu. 

 jak osobiście Pan od-
biera regularne wizy-
ty w miejscu Pamięci 
i jakie znaczenie ma 
dla Pana każda kolejna 
wizyta?

 
Mimo że w ramach mojej 
pracy w Wyższej Szkole 
Zawodowej dużo czyta-
łem na temat tej proble-
matyki i pogłębiałem ją 
w różnych projektach, 
wciąż poruszają mnie 
te podróże. Byłem już 
siedem razy w Miejscu 
Pamięci Auschwitz i za 
każdym razem odnaj-
duję jakieś nowe aspek-
ty tej historii. Powód, 
dla którego wciąż tu 
przyjeżdżam, to chęć 
umożliwienia młodym 
ludziom przeżycia tego 
doświadczenia. To jest 
też jednym z moich za-
dań w ramach studiów. 
Jest to też dla mnie oso-
bistym przeżyciem, gdy 
widzę, z jakim zaanga-
żowaniem młodzi lu-
dzie zajmują się tą histo-
ryczną problematyką. 
Są wdzięczni, że ktoś 
umożliwia im spotkanie 
z tak ważnym miejscem 
dla historii.

  jakie są reakcje strony 
niemieckiej na Pańskie 
podróże do miejsca Pa-
mięci?

 
Trzeba tutaj wprowa-
dzić pewne rozróżnie-
nie. Jeśli chodzi o stu-
dentów reakcje są bar-
dzo pozytywne. Mniej 
pozytywne reakcje 
zdarzają się wśród, jak 
ja to nazywam „star-
szej generacji”. Tutaj, 
pośród docentów, jak 
również wśród urzęd-
ników, szczególnie we 
władzach policyjnych, 
jest jeszcze wiele osób, 
które odwracają się od 
tych problemów, lub 
nie mają żadnej opinii. 
Ale ta liczba zmniejsza 
się i to daje nadzieję, 
że również pracownicy 
naukowi zaczną intere-
sować się seminariami 
i podróżami do Miej-
sca Pamięci Ausch-
witz.    

Rozmawiał 
Bogumił Owsiany

Studenci z Nadrenii Północnej − Westfalii z Wilhelmem Brasse - byłym więźniem Auschwitz. 

gerHarD HauSmann

Komisarz policji, a od około 10 lat docent przy Wyż-
szej Szkole Zawodowej Zarządzania Organizacjami 
Publicznymi z Nadrenii Północnej − Westfalii. Uczy w 
zakresie nauk prawniczych i społecznych, a w szczegól-
ności kształcenia historycznego. W 2004 r. został kie-
rownikiem utworzonej placówki badawczej zajmującej 
się historią i zarządzaniem. Tam narodziły się projekty 
kształcenia historycznego. Wcześniej zajmował kierow-
nicze stanowiska w różnych placówkach policyjnych 
(Münster, Bielefeld, Bonn, Recklinghausen).

Po podróży w 2010 r. w serii „Zeszytów Historycz-
nych” podjął problematykę Auschwitz i zatytułował ją 
„Podróż do Auschwitz”. Magazyn jest dystrybuowany 
drogą elektroniczną do wszystkich wykładowców i stu-
dentów Wyższej Szkoły Zawodowej Zarządzania Orga-
nizacjami Publicznymi w Nadrenii Północnej − Westfa-
lii, czyli ok. 7 tysięcy osób.     
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Zakończył się projekt edukacyjny „Auschwitz w literaturze”, którego uczestnikami byli uczniowie z Powiatowe-
go Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych nr 4 w Oświęcimiu. Końcowym etapem projektu był kon-
kurs na najlepszą analizę wiersza Batszewy Dagan z tomiku poezji „Błogosławiona bądź wyobraźnio przeklęta 

bądź!”. Analizę, która zajęła I miejsce, publikujemy poniżej.

„auscHwitz w Literaturze” –  
 – nagrodzona recenzJa 

Batszewa Dagan, „Prezent 
urodzinowy. wiersz o wier-
szu napisanym w ausch-
witz”

Poezja pozwala mówić o naj-
prostszych sprawach języ-
kiem wyszukanym i ozdob-
nym, ale umożliwia także 
przedstawienie najtrudniej-
szych doświadczeń w sło-
wach prostych i dobitnych. 
W wierszu „Prezent urodzi-
nowy” autorstwa Batszewy 
Dagan uwidacznia się druga 
z wymienionych cech poezji. 
Historia związana z trauma-
tycznymi przeżyciami więź-
niów obozu koncentracyjne-
go Auschwitz opowiadana 
jest tu w sposób oszczędny, 
wyważony, szczery, co na-
daje utworowi szczególną 
siłę wyrazu.

Temat wiersza zapowiada-
ny jest zarówno przez tytuł 
(„Prezent urodzinowy”), 
jak i podtytuł („Wiersz 
o wierszu napisanym 
w Auschwitz”). Wynika 
to z faktu, iż tytułowym 
prezentem – otrzymanym 
przez podmiot liryczny od 

innej więźniarki – były nie 
tylko kromka chleba i ry-
sunek, ale także napisa-
ny specjalnie na tę okazję 
wiersz. Jego autorką była 
wymieniona w wierszu Da-
gan z imienia Zosia Szpigel-
man, która do Auschwitz 
trafiła w 1943 r. i w tym 
samym roku zginęła w ko-
morze gazowej. „Prezent 
urodzinowy” upamiętnia tę 
postać i konkretną sytuację 
związaną z urodzinami, ale 
w szerszej perspektywie jest 
także przejmującą ilustracją 
obozowej rzeczywistości.

Wiersz składa się z dwuna-
stu strof o nieregularnej licz-
bie wersów. Pierwsza strofa 
jedynie zapowiada opisywa-
ne zdarzenie i zwraca uwagę 
na jego miejsce, czyli warun-
ki obozu koncentracyjnego, 
natomiast w strofie drugiej 
pojawia się już wyjaśnienie, 
czym jest tytułowy prezent:

Co to było, zaraz wam powiem:
był to rysunek,
kromka chleba 
i wiersz.

Kolejna strofa dodatkowo 
wyjaśnia, jak wyjątkowa 
była okazja do podaro-
wania takiego prezentu 
– dziewczyna, która otrzy-
mała podarunek, obcho-
dziła bowiem osiemna-
ste urodziny, wchodziła 
w dorosłość. Jaki prezent 
jest na taką okazję odpo-
wiedni? Można zapytać, 
ale dziś nikt nie powie, że 
w osiemnaste urodziny ko-
goś ucieszy kromka chleba. 
W rzeczywistości wiersza 
tak jednak jest – kromka, 
której zjedzenia odmówiła 
sobie Zosia, jest najpraw-
dziwszym przysmakiem, 
którego można skosztować 
w przeciwieństwie do sma-
kołyków z urodzinowego 
rysunku. Cóż można bo-
wiem podarować przyja-
ciółce „w miejscu, gdzie nie 
ma rzeczy, które ofiaruje się 
w wolnym świecie?” – pyta 
nawet retorycznie podmiot 
liryczny.

Rysunek – przedstawiający 
stół zastawiony przeróżny-
mi potrawami (pieczonym 
kurczakiem, zupą z bro-

kułów i kapusty, sokiem 
owocowym i winem, a na-
wet jabłkiem w miodzie) 
– w oczywisty sposób kon-
trastuje ze zwykłą kromką 
chleba, ale w warunkach 
obozowych to „prawdzi-
wy przysmak, najlepszy 
ze wszystkiego na tym sto-
le”. Dzieje się tak z podsta-
wowego powodu: „cien-
ka kromka, czarny chleb 
z odrobiną kiełbasy” jest 
rzeczywisty. 

W takim ujęciu użyte dwu-
krotnie w tym fragmencie 
wiersza określenie „praw-
dziwy” nabiera dwojakiego 
sensu. „Prawdziwy” w od-
niesieniu do słowa „chleb” 
oznacza, że kromka jest real-
na, naprawdę istnieje i moż-
na jej spróbować, natomiast 
„prawdziwy” w odniesie-
niu do słowa „przysmak” 
wskazuje, że ta otrzymana 
na urodziny kromka jest 
wspaniała, wyjątkowa, nie-
spotykana.

W kontekście warunków 
panujących w obozie kon-

centracyjnym także cała 
przedstawiona sytuacja 
wydaje się wyjątkowa, 
gdyż jest to próba uciecz-
ki od piekła i beznadziei 
tej rzeczywistości. Bez do-
strzeżenia tego kontekstu 
opisana w utworze historia 
może wydawać się infan-
tylna i niewarta uwagi, dla-
tego czytając „Prezent uro-
dzinowy” należy cały czas 
pamiętać, że wydarzyła się 
ona w obozie koncentracyj-
nym, 

miejscu pełnym pogardy 
dla prawa człowieka do życia,
miejscu, gdzie czas mierzyło się 
od apelu do apelu,
a miarą były
niekończące się 
rzędy więźniarek

Fragment ten, pochodzący 
z pierwszej strofy wiersza, 
nadzwyczaj oszczędnie, 
a zarazem dobitnie uświa-
damia, że w obozowej rze-
czywistości ludzkie gesty, 
zwyczaje i zachowania zo-
stały pozbawione swego 
naturalnego sensu. Nie mo-

gło tego sensu być, skoro 
obóz koncentracyjny jedno-
cześnie kwestionował i lek-
ceważył podstawowe ludz-
kie prawo – prawo do życia 
– oraz zmieniał rytm czasu, 
pozbawiał człowieka świa-
domości czasu, każąc przy-
jąć rytm życia obozowego, 
związany z kolejnymi ape-
lami, pracami, a wreszcie 
z selekcjami.

Nic dziwnego, że w takiej 
nieludzkiej rzeczywistości 

marzenia i pragnienia są 
zarazem najprostsze i naj-
ważniejsze. To marzenia 
o godnym i sycącym po-
siłku – takim jak z urodzi-
nowego rysunku – oraz 
o „życiu bez strachu”. 
O tym właśnie marzyły 
opowiadająca w wierszu 
dziewczyna i jej przyjaciół-
ka Zosia, ofiarodawczyni 
niezwykłego prezentu.

Na relacji pomiędzy nor-
malnym życiem a wege-
tacją w obozie opiera się 
w dużej mierze sens całego 
wiersza. To, co normal-
nie nie zasługiwałoby na 
uwagę, tu urasta do rangi 
zdarzenia, o którym – jak 
stwierdza w drugiej strofie 
podmiot liryczny – trzeba 
opowiedzieć. Pragnienie 
(lub nawet obowiązek) 
ocalenia prawdy o tam-
tej rzeczywistości jest zaś 
wspólnym punktem nie-
mal wszystkich utworów 
podejmujących tematykę 
Holokaustu, zwłaszcza je-
śli ich autorami są osoby, 
które przeżyły tamto pie-
kło, doświadczyły go.

Taki sens omawianego 
wiersza można też odczy-
tać z dwóch ostatnich strof. 
W przedostatniej strofie 
osoba mówiąca dokonu-
je swoistego rozliczenia 
z otrzymanym prezentem 
– stwierdza, że kromka 
została zjedzona do ostat-
niego okruszka, a kartka 
z wierszem ulotniła się „jak 
kurz w powietrzu”. Pozo-
stał jednak wiersz – meta-
forycznie ukryty w obda-
rowanej osobie i czekający 
na chwilę, kiedy będzie 
ona mogła opowiedzieć 
o niezwykłym prezencie 
i o niezwykłej dziewczy-
nie, umiejącej w okrutnym 
świecie obozu „sprawiać 
innym radość skarbem jej 
serca”.

Ona sama – Zosia – nie mo-
gła tego zrobić, gdyż – jak 
stwierdza się w ostatnim 
wersie – „zginęła w ostat-
niej drodze”. Tak zamyka 
się historia mająca być, po-
dobnie jak wiersz napisany 
przez Zosię, drogocennym 

darem, znakiem miłości, 
symbolem nadziei i pamiąt-
ką. W napisanym w Ausch-
witz wierszu nie było 
wszak szarej i przerażają-
cej rzeczywistości obozu 
– były „życzenia szczęścia 
i zachęta do nowego życia 
w nowym świecie”…  

Patrycja Piotrowska

Można zapytać, ale dziś nikt nie powie, 
że w osiemnaste urodziny kogoś ucieszy 
kromka chleba.

Nic dziwnego, że w takiej nieludzkiej 
rzeczywistości marzenia i pragnienia są 
zarazem najprostsze i najważniejsze. 
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Błogosławiona bądź 
wyobraźnio – 

przeklęta bądź!

Wspomnienia „Stamtąd”

BATSZEWA DAGAN
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W domu położonym nieopo-
dal obozu Birkenau miało nic 
nie być. Według właścicieli 
został on wcześniej dokład-
nie sprawdzony. Oprócz 
książek, które trafiły do mnie 
poprzez sklep z antykami 
i paru przedmiotów, które 
wcześniej ktoś zabrał, nic 
więcej w tym domu nie było. 
Jednak wówczas nie udało 
mi się ustalić czy w domu, 

w którym zostały znalezione 
książki, mieszkał wspomnia-
ny Artur Lehmann, czy po 
prostu zostały tam przynie-
sione. Brakowało danych. Po 
kilku miesiącach spotkałem 
znajomą, do której rodziców 
należał wspomniany dom. 
Poinformowała mnie, że 
jej mama oderwała kiedyś 
z drzwi wizytówkę jakiegoś 
Niemca, który mieszkał tam 

podczas okupacji, kiedy oni 
zostali z niego wysiedleni. 
Dla mnie była to sprawa 
ogromnej wagi, ponieważ 
wiedziałem, że jeżeli na wi-
zytówce będzie nazwisko 
Lehmann, zagadka zostanie 
rozwiązana... Z niecierpli-
wością czekałem na „pre-
zent” od znajomych. Kiedy 
już miałem w rękach ten 
niezwykły przedmiot,  za-
uważyłem napis „Lehmann 
SS-Rottenführer”. 
Mamy zatem tabliczkę, ale 
kim był i co robił w obozie 
Arthur Lehmann, tego się 
chyba już nie dowiemy. Dzi-
siaj jednak zastanawiam się, 
czy ów dom może kryć jesz-
cze jakieś tajemnice? Mam 
nadzieję, że podczas jego wy-
burzania odnajdziemy jesz-
cze jakieś ciekawe pamiątki 
z czasów wojny.  

Mirosław Ganobis

Wystrugana w kawałku drewna po-
stać więźnia jest jednym z najbar-
dziej symbolicznych i wymownych 

dzieł, które powstały za drutami obozu 
Auschwitz. 

Urodził się 23 maja 1905 r. 
w rodzinie chłopskiej w Osie-
ku k. Oświęcimia, syn Macieja 
i Wiktorii. Ukończył siedmio-
klasową szkołę powszechną 
w Osieku. Wcześnie zwią-
zał się z ruchem ludowym. 
W okresie międzywojen-
nym był prezesem Zarzą-
du Powiatowego Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” 
w Białej Krakowskiej, pełnił 
też funkcję sekretarza Za-
rządu Powiatowego Stron-
nictwa Ludowego. W czasie 
strajków chłopskich w 1937 
r. kierował Powiatowym Ko-
mitetem Strajkowym, za co 
został skazany na sześć mie-
sięcy więzienia. 
W pierwszych miesiącach 
okupacji niemieckiej, pod 
koniec grudnia 1939 r., pod-
jął próbę przedostania się na 
Węgry, aby wstąpić do for-
mującej się we Francji armii 
polskiej. Został jednak za-
trzymany w Preszowie przez 
policję słowacką, odstawiony 
do granicy i wypuszczony 
na wolność przez żandar-
mów. Powrócił do rodzinnej 
miejscowości, ale zagrożony 
aresztowaniem musiał się 
ukrywać. Wkrótce włączył 
się w nurt walki z okupan-
tem. Związał się z konspira-
cją ludowców. Zainicjował 
kolportowanie wśród ludno-
ści wiejskiej informacji uzy-

skanych z nasłuchu radio-
wego. Były to komunikaty 
radia BBC. Od lutego 1940 
r. rozpoczął wraz z innymi 
działaczami ludowymi wy-
dawanie na Ziemi Oświęcim-
skiej konspiracyjnego pisma 
„Wiadomości Podziemia”, 
później przemianowanego 
na „Orkę”. Kiedy przy koń-
cu 1940 r. zaczęły się na tym 
terenie tworzyć pierwsze 
zbrojne oddziały pod nazwą 
„Chłostra” (Chłopska Straż), 
został ich komendantem. 
Stały się one zaczątkiem Ba-
talionów Chłopskich (BCh), 
ukształtowanych w 1941 r. 
Wojciech Jekiełek objął funk-
cję komendanta Obwodu 
BCh (powiatu bialskiego). 
W konspiracji posługiwał 
się wieloma pseudonima-
mi: „Wojtek”, „Opiekun” 
i „Żmija” (najczęściej uży-
wany). Był inicjatorem i jed-
nym z organizatorów tzw.  
przyobozowej grupy BCh, 
utworzonej dla niesienia po-
mocy więźniom KL Ausch-
witz. Grupa powstała w po-
łowie 1941 r. na konspiracyj-
nym zebraniu ludowców w 
Malcu k. Oświęcimia i dzia-
łała w oparciu o komendę ob-
wodową BCh. Skupiała sze-
reg osób, głównie ludowców, 
w tym wiele kobiet, których 
zadaniem było prowadzenie 
akcji pomocy więźniom KL 

Auschwitz w różnych posta-
ciach. Było to: dożywianie, 
dostarczanie lekarstw i cie-
płej odzieży, pośrednicze-
nie w tajnej koresponden-
cji więźniów z rodzinami, 
przejmowanie dokumentów 
zbrodni SS, pomaganie ucie-
kinierom z obozu, a nawet 
organizowanie ucieczek. 
Wojciech Jekiełek pełnił 
funkcję kierownika przyobo-
zowej grupy BCh. Osobiście 
nawiązywał kontakty z więź-
niami, podrzucał im żywność 
i lekarstwa. Utrzymywał 
z nimi kontakt organizacyj-
ny. Więźniowie nazywali go 
„Opiekunem”. Zachowa-
ły się grypsy z tamtych lat, 
w których dziękowali jemu 
i członkom przyobozowej 
grupy BCh za świadczoną 
pomoc, głównie za otrzyma-
ne lekarstwa. Te dokumenty 
znajdują się obecnie w Ar-
chiwum Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu. Środki 
przeznaczone na akcję po-
mocy pochodziły od władz 
zwierzchnich konspiracji, 
ze składek społecznych, od 
organizacji charytatywnych 
lub pozyskiwano je wypusz-
czając w obieg, wyproduko-
wane w podziemnej drukar-
ni Stronnictwa Ludowego 
„Roch” w Warszawie, fał-
szywe kartki żywnościowe, 
które były zamieniane na to-
war bądź sprzedawane. Przy 
końcu grudnia 1942 r., pod-
czas przygotowywania prze-
rzutu „paczek świątecznych” 
dla więźniów, został, wraz 
z łączniczką Komendy Głów-

nej BCh Anną Szalbót ps. 
„Rachela”, zaskoczony przez 
patrol żandarmerii w Osieku. 
Ona została zastrzelona na 
miejscu, zaś Wojciech Jekie-
łek ujęty. Zdołał zbiec, jed-
nak w trakcie ucieczki został 
postrzelony. Poszukiwany 
przez policję, ukrywał się 
na terenie przyobozowym. 
W lutym 1943 r. przedostał 
się do Krakowa. Tam konty-
nuował działalność konspira-
cyjną w Komendzie Okręgu 
BCh. Najpierw pełnił funkcję 
oficera do specjalnych poru-
czeń, a od wiosny 1943 r. był 
zastępcą instruktora i szefa 
łączności Komendy Okręgu. 
Przebywając w Krakowie, 
nadal angażował się w spra-
wy KL Auschwitz i utrzymy-
wał konspiracyjny kontakt 
z więźniami. W Archiwum 
Muzeum w Oświęcimiu znaj-
duje się gryps z lipca 1943 
r. adresowany do „Żmiji”, 
w którym więźniowie pro-
szą go o pomoc w ucieczce. 
W połowie 1943 r. Wojciech 
Jekiełek wraz z innymi dzia-
łaczami ruchu oporu, głów-
nie ludowcami i socjalistami, 
powołał w Krakowie komitet 
pod nazwą Pomoc Więźniom 
Obozów Koncentracyjnych 
(PWOK). Zadaniem tego 
konspiracyjnego komitetu 

było organizowanie pomocy 
materialnej dla więźniów KL 
Auschwitz oraz przejmowa-
nie dokumentów zbrodni SS.
W działalność konspiracyjną 
i pomoc więźniom KL Ausch-
witz zaangażowani byli tak-
że najbliżsi krewni Jekiełka 
– brat Franciszek (ur. 1897 r.)
z żoną Marianną (ur. 1900 r.) 
i córką Teresą (ur. 1924 r.). 
Aresztowani w 1943 r., po 
wielomiesięcznym śledztwie 
w więzieniu w Mysłowicach 
zostali skierowani do obozu. 
Marianna i Teresa zginęły 
w KL Auschwitz, zaś Fran-
ciszek został zamordowany 
w KL Buchenwald. 
Po zakończeniu wojny Woj-
ciech Jekiełek pełnił funk-
cję prezesa Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Kętach. 
W 1947 r. Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Krakowie ska-
zał go na 6 lat pozbawienia 
wolności. Zwolniony z wię-
zienia w 1950 r., zamieszkał 
w Krakowie. Ukończył kursy 
dokształcające w zakresie ad-
ministracyjno-gospodarczym 
i do emerytury zatrudniony 
był jako pracownik umysło-
wy w krakowskich przed-
siębiorstwach budowlanych. 
Zmarł 15 stycznia 1989 r. 

Mirosław Obstarczyk
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W jednym z numerów „Osi” pisałem o książkach należących 
do Artura Lehmanna, które dostał od kolegów i komendan-
ta na swoje 35. i 36. urodziny. Wydawało się wówczas, że 

ten rozdział zostanie zakończony na etapie dwóch książek z dedyka-
cjami. Nic bardziej mylnego! 

Ta niewielkich rozmiarów 
rzeźba została najprawdo-
podobniej znaleziona po 
wojnie na terenie obozu. Do 
zbiorów Muzeum przeka-
zał ją były więzień, artysta 
i późniejszy pracownik na-
ukowy Muzeum Auschwitz, 
Jerzy Adam Brandhuber. 
Nie wiadomo, kto był jej au-
torem. Głowa figurki zacho-
wała się jedynie częściowo, 
jednak rzeźba nie straciła 
nic ze swojego charakteru. 
Mamy przed sobą wyrzeź-
bioną w jasnym drewnie 
postać człowieka sprawiają-
cego wrażenie bezradnego 
i osamotnionego − z opusz-
czonymi wzdłuż ciała rę-
kami, w niekształtnym 
ubraniu i wielkich butach. 
Brak konkretnego detalu, 
prymitywizm formy, sprzy-
ja uniwersalizacji i potęguje 
jeszcze wymowę i ekspresję 
dzieła. Oto człowiek czasów 
upadku – jego rozpacz, jego 
bezradność, jego osamotnie-
nie. 

Agnieszka Sieradzka 
Dział Zbiorów PMA-B
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z szafy ganobisa

Tabliczka z drzwi domu, w którym mieszkał Artur Lehmann Postać więźnia
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Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE) to nazwa programu pobytu przy-
gotowanego przez Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku dla grupy dziennikarzy, stu-
dentów prawa, medycyny oraz seminarzystów wszystkich wyznań. Celem programu była próba prze-

łożenia etycznych lekcji wynikających z historii na współczesne zdarzenia, takie jak ludobójstwo, istnienie 
reżimów totalitarnych czy korupcja. Grupa młodych ludzi odwiedziła m.in. Berlin, były obóz Auschwitz, 
Dom Konferencji Wannsee oraz Kraków. Na stronach „Osi” (10-11) znajdą Państwo więcej informacji na te-
mat programu oraz refleksje uczestników. Poniżej publikujemy natomiast fotografie wykonane przez uczest-
niczkę projektu Rebeccę Lim. 
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