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Kiedy patrzy się na stół, zapełnionymi narzędziami medycznymi (widoczne na okładce), które z dużym
prawdopodobieństwem były używane w obozie Auschwitz, ciężko opanować emocje i wyobraźnię. Pojawia
się natychmiast wiele pytań. Jak prosto można zmienić przyrządy stworzone przez człowieka do ratowania
życia, w narzędzia, którymi zadaje
się ból i odbiera człowieczeństwo.
Tak dzieje się, gdy osoba traktowana
jest jak przedmiot, z którym można
zrobić wszystko. Tak działali lekarze eksperymentujący w Auschwitz.
O niezwykłym znalezisku przeczytają Państwo na następnych stronach.
Już od dwudziestu lat do Miejsca
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Pamięci Auschwitz przyjeżdżają
wolontariusze ze szkół zawodowych Volkswagena. Poznają historię i jednocześnie pracują na terenie
Muzeum. O projekcie przeczytają
Państwo w rozmowie z Christophem
Heubnerem, wiceprzewodniczącym
Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu. Natomiast o swoich
doświadczeniach z rocznego wolontariatu w MDSM pisze w tym
miesiącu Ukrainka Daria Varyvod.
Państwa uwadze polecamy także
artykuł podsumowujący półmetek
programu „Po co nam tolerancja?”
realizowanego w Centrum Żydowskim, a także relację z europej-

skich warsztatów zorganizowanych
w Centrum Dialogu i Modlitwy
przez Maximilian Kolbe Stiftung z
Niemiec. Na przedostatniej stronie
poznają Państwo także historię legendarnej już „Szafy Ganobisa”. Natomiast na ostatniej stronie obejrzeć
można fotoreportaż z tegorocznych
uroczystości 69. rocznicy śmierci
św. Maksymiliana Kolbe, w których
w tym roku wzięło udział prawie
dwa tysiące wiernych.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU

Dzisiaj w „Galerii XX wieku” wrócę do przeszłości
swoim własnym tekstem,
mini-reportażem pt. „Niedziela w Muzeum”, opubliWYDAWCA:
kowanym na łamach „Oświęcimskiego Chemika” 38 lat
temu, w 1972 r. Ku przyPaństwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
pomnieniu
i konfrontacji,
dla zobrazowania kolorytu
www.auschwitz.org.pl
tamtych lat z niezmiennym
i zmiennym obrazem Muzeum, jego rolą o nieprzemiPartnerzy:
jającym znaczeniu.
„Niedzielne przedpołudnie!
Centrum
Pogoda wspaniała, wreszcie
Żydowskie
prawdziwe lato, rozsłonecznione i radosne. Gwarno
www.ajcf.pl
i tłoczno na parkingu przymuzealnym wokół kiosku
z widokówkami i pamiątkaCentrum Dialogu
mi, powodzeniem cieszy się
i Modlitwy
sprzedawca lodów, nawet
www.centrum-dialogu.oswiecim.pl jakiś wędrowny handlarz
rozłożył tutaj swoje odpustowe towary: kolorowe baloniMiędzynarodowy
ki i serca z piernika. Na parDom Spotkań
Młodzieży

kingu tłoczno, oprócz wielu
krajowych autobusów, samochody ze znakami rejestracyjnymi wielu krajów Europy.
Czarne Humbery z rejestracją
angielską, Citroeny i Simki
z Francji, potężny Dodge ze
znakami rozpoznawczymi
Szwajcarii. Autokary z Czechosłowacji i Węgier.
Podglądnijmy tych ludzi, którzy może w swej wędrówce
przez Europę, na trasie swej
wakacyjnej wycieczki umieścili to miasto i to miejsce, odgrodzone od świata drutem,
zapisane na zawsze w historii
i pamięci ludzkiej. Rozstańmy się na chwilę z dniem
dzisiejszym, z pogodną niedzielą i beztroskim nastrojem. Wejdźmy raz jeszcze
w przeszłość krokiem pielgrzyma i jego pamięcią wraz
z grupą zwiedzających, choć
czyniliśmy to już tyle razy.
Popatrzmy na ludzi, na ich

twarze, gesty, podglądnijmy
ich reakcje, spróbujmy odczytać, może tylko odgadnąć, ich
przeżycia.
Ujęcie
pierwsze:
gdzieś
z boku terkocze kamera filmowa w ręce cudzoziemskiej
dziewczyny. W kadrze główna brama z ironiczno-złowieszczym napisem ARBEIT
MACHT FREI! Dziewczyna
być może na razie niewiele
z tego rozumie, zapisuje obraz tego miejsca z przyzwyczajenia, jak czyniła to wielokroć w swych wędrówkach
po świecie, a może jednak...
Ujęcie drugie: w opustoszałej
już sali bloku nr 7 starsza kobieta pochylona nad gablotą
czyta fotokopie hitlerowskich
dokumentów.
Zaczytana,
zapomniała o swojej grupie,
która z przewodnikiem opuściła już blok. Przejęta może
jakimś słowem, może śladem,
którego szukała od lat, po-

www.mdsm.pl

Współpraca:
Kasztelania
www.kasztelania.pl
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu

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

Fot. APMA–B

www.pwsz-oswiecim.pl

chyla głowę niżej... Zostawmy ją samą.
Jesteśmy w bloku nr 6. Na korytarzach parteru w długich
szeregach setki zdjęć. Szpalery umarłych, ich wizerunki,
imiona, numery. W skupieniu i ciszy przechodzą tędy
zwiedzający. Nieprzemijająca
groza tamtych lat unosi się
w tym miejscu. To nie bezimienny przedmiot, nie gipsowa makieta czy poszarzały dokument. To podobizna
człowieka, którego zabito, to
cień śmierci w jego oczach,
ślad zadręczenia i bólu...
Migawkowe ujęcie sprzed
krematorium, przed którym
stoi kobieta rękami zakrywająca oczy. Nie wiadomo czy
płacze, czy wzbrania oczom
dojmującego widoku...
Wreszcie ostatnie ujęcie,
ostatni obraz-migawka z wielu zaobserwowanych: w kratę żelaznej bramy wiodącej
pod Ścianę Śmierci kilkunastoletni chłopiec wplata bukiecik z kilku polnych kwiatów, maków i rumianków.
Potem wraca do swojej grupy
i idą dalej...
Za bramą na parkingu nadal
ruchliwie i gwarno, zajeżdżają nowe autobusy. Opuszczający Muzeum zabiorą ze sobą
nie tylko przypomnienie, nie
tylko poczucie autentyzmu
tego miejsca i wiedzę o przeszłości, lecz również zrozumienie
niebezpieczeństwa
i zła, z którym trzeba walczyć
w imię godności ludzkiej
i ludzkiego życia! Po to, aby
już nigdy «ludzie ludziom nie
zgotowali takiego losu»!”.
To nie jedyny mój tekst o Muzeum w „Chemiku” i w innych tytułach prasowych. O
Muzeum pisałem od zawsze
– i czynię to, jak widać, do
dziś!
Andrzej Winogrodzki

Zdjęcie przedstawia grupę odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz w 1976 r.
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Sensacyjny zbiór narzędzi
chirurgicznych z Auschwitz.
Dowody zbrodni trafiły do Muzeum

U

− To wielkie wydarzenie,
zupełnie niezwykłe. Nie sądziłem, że uda się po tylu latach zidentyfikować i pozyskać tak bogaty zbiór. Tym
bardziej że przedmiotów
związanych z pseudonaukowymi eksperymentami
lekarzy SS jest niezwykle
mało. Dowody ich zbrodni
były albo konsekwentnie
niszczone, albo wywiezione
w głąb Rzeszy − podkreślił
dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Muzeum.
− Odnalezione przyrządy lekarskie składają się głównie
z narzędzi ginekologicznych
i chirurgicznych. Biorąc pod
uwagę ich znalezienie blisko
obozu i nieopodal dworca,
w granicach tzw. Interes-

Carl Clauberg
Prof. dr Carl Clauberg
(przedwojenny
autorytet
w zakresie leczenia bezpłodności kobiet, podczas
wojny ordynator oddziału
chorób kobiecych w szpitalu
w Königshütte)
realizował
w Auschwitz zadanie wyszukania najwłaściwszej metody
sterylizacji,
umożliwiającej
sterylizację nieograniczonej
liczby osób w jak najkrótszym czasie, możliwie jak
najprostszym
sposobem.
Komendant obozu Rudolf
Höss oddał do dyspozycji
Clauberga blok nr 10 w obozie macierzystym Auschwitz. W znajdujących się na
piętrze tego bloku dwóch
salach, przebywało stale od
około 150 do około 400 Żydówek z różnych państw okupowanych przez III Rzeszę.
Opracowana przez Clauberga metoda bezoperacyjnej
masowej sterylizacji przebiegającej pod pozorem badania
ginekologicznego
polegała
na wprowadzaniu do kobiecych narządów rodnych
środka chemicznego. Wywoływał on ostry stan zapalny,
po upływnie którego po kilku tygodniach następowało zarośnięcie jajowodów,
a tym samym ich niedrożność. Efekt eksperymentów
sprawdzany był każdorazo-
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sengebiet, gdzie nie było
żadnego innego zakładu
medycznego, można z wysokim
prawdopodobieństwem potwierdzić, że są to
faktycznie narzędzia obozowe − powiedział dr Piotr
Setkiewicz, kierownik Działu Naukowego Muzeum.
− Przypuszczalnie należały
one do lekarzy SS, którzy
z racji przeprowadzanych
eksperymentów mogli być
w posiadaniu medycznych
instrumentów o takim właśnie przeznaczeniu. Być
może więc były w posiadaniu SS-Brigadeführera prof.
dr. Carla Clauberga, który
prowadził w bloku nr 10
w obozie Auschwitz bada-

nia nad sterylizacją kobiet.
Nie da się jednak wykluczyć
trzech innych nazistowskich
lekarzy: Eduarda Wirthsa,
Horsta Schumanna czy Bruno Webera, którzy również
wykorzystywali w swoich
eksperymentach więźniarki obozu. Ze względu na
znaczną ilość instrumentów
ginekologicznych
najbardziej prawdopodobne jest
to, że pochodziły one ze stacji eksperymentalnej Clauberga − dodał Setkiewicz.
− Od pewnego czasu rozważaliśmy,
w ramach
tworzonej właśnie nowej
ekspozycji, udostępnienie
zwiedzającym części bloku nr 10. Tymczasem, poza
jednym fotelem ginekolo-

wo metodą rentgenowską. zainteresowań eksperymentowali na więźniach, podpiOpisane zabiegi przeprowa- sywali tysiące aktów zgonu
dzane były w sposób bru- więźniów z podanymi fikcyjtalny i często wywoływały nymi przyczynami śmierci.
komplikacje w postaci zapalenia otrzewnej i krwotoków, W pamięci więźniów szczeprzebiegających
z wysoką gólnie źle zapisali się m.in.:
gorączką i ogólną posocznicą. Carl Clauberg, Horst SchuW licznych przypadkach były mann, Josef Mengele, Joone przyczyną zapaści po- hann Paul Kremer, Eduwodującej zgon. Niektóre ko- ard Wirths, Emil Kaschub,
Hirt,
Friedrich
biety uśmiercano celem prze- August
prowadzenia sekcji zwłok. Entress i Helmuth Vetter.
Lekarze w Auschwitz

Eksperymenty

Obozowi lekarze SS, sprawujący formalnie opiekę
medyczną nad więźniami
niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, w rzeczywistości nie wywiązywali się
względem więźniów z podstawowych
obowiązków
lekarskich, dbając jedynie
o stworzenie pozorów prawidłowego leczenia. Zaangażowani byli głównie w przeprowadzane w obozie akcje
eksterminacyjne, przeprowadzali selekcje wśród przywożonych do KL Auschwitz na
zagładę transportów żydowskich, a także wśród chorych
więźniów
przebywających
w obozowych rewirach, nadzorowali proces uśmiercania
Żydów w komorach gazowych, byli obecni przy egzekucjach, na zlecenie niemieckich firm farmaceutycznych
lub z powodu osobistych

Eksperymenty
obejmowały m.in.: sterylizację, eksperymenty
farmakologiczne,
w tym testowanie na więźniach tolerancji i skuteczności nowych preparatów
i leków, badania nad zmianami powstałymi w organizmie ludzkim na skutek
głodu, eksperymenty na
bliźniakach oraz osobach
z wrodzonymi anomaliami.
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Fot. Paweł Sawicki

nikatowy zbiór ponad 150 narzędzi lekarskich trafił do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Narzędzia zostały odnalezione po wyzwoleniu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, w granicach jego zamkniętej i niedostępnej z zewnątrz strefy interesów (tzw. Interessengebiet), nieopodal dworca w Oświęcimiu. Przeleżały w rękach prywatnych ponad 60 lat i poprzez lokalnego
kolekcjonera i pasjonata historii trafiły właśnie do Muzeum.

Odnalezione narzędzia

gicznym, kilkoma meblami
szpitalnymi i paroma ampułkami nie mieliśmy praktycznie innych eksponatów,
które wiązałyby się z dramatem ofiar poddawanych
eksperymentom. Ten zbiór
zmienia całkowicie postać
rzeczy, będzie można ukazać bardzo wymownie rozmiar zbrodni niemieckich
lekarzy. To zdecydowanie
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Narzędzia, a także pozyskane skrzynki do ich sterylizacji, przejdą w najbliższym
czasie przez proces konserwacji.
Paweł Sawicki

Budujmy pamięć!
Przekazujmy posiadane
dokumenty i obiekty
historyczne
Miejscu Pamięci Auschwitz

Pamięć nie jest dana raz na zawsze.
W chwili, gdy odchodzą ostatni naoczni
świadkowie i ocalali, musimy wspólnie starać
się ją budować na tym, co nam pozostaje:
relacjach byłych więźniów i autentycznych
przedmiotach związanych z KL Auschwitz.
Każdy obiekt może mieć swoje olbrzymie
znaczenie i powinien odnaleźć swoje miejsce
w zbiorach Miejsca Pamięci. Tu będą chronione, konserwowane, badane, eksponowane.
Tu jest ich miejsce.

Eksperymenty przeprowadzane na więźniach, skazanych na ekstremalne pod
każdym względem warunki
egzystencji, dla wielu spośród nich były równoznaczne z wyrokiem śmierci. Los
więźniów poddanych eksperymentom był lekarzom SS
obojętny. Często dla zatarcia
zbrodniczej działalności kazali zabijać swe ofiary dosercowymi zastrzykami fenolu lub
w komorach gazowych.

9

największe i najważniejsze
pozyskanie
przedmiotów
obozowych z ostatnich lat
− ocenił dyrektor Cywiński.

Kontakt: Elżbieta Brzózka,
Kierownik Działu Zbiorów (+48) 33 844 8017
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KAŻDY PRZEDMIOT MA SWOJĄ HISTORIĘ
Rozmowa z Elżbietą Brzózką, kierownikiem Działu Zbiorów
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Co dzieje się z tymi przedmiotami? Czy one wszystkie
znajdują się w magazynach?
Bardzo duża ich część znajduje się na ekspozycji i udostępniona jest zwiedzającym
Miejsce Pamięci. Pozostałe
obiekty przechowujemy w
magazynach. Pomieszczenia magazynowe są częściowo klimatyzowane, pod
stałą kontrolą temperatury
i wilgotności. Ciągle podejmujemy nowe działania mające na celu polepszenie warunków przechowywania.
Czy gdzieś w Polsce, czy w
świecie są podobne zbiory
przedmiotów poobozowych?

Fot. Dział Zbiorów

Magazyn z przechowywanymi dziełami sztuki obozowej

W zbiorach Muzeum znajduje się m.in.:

Fajka wykonana przez więźnia Auschwitz
W jaki sposób wszystkie te
rzeczy są przechowywane?
Czy są jakoś szczególnie za- Tam, gdzie powstają nowe liwe zabezpieczenia prawne
bezpieczane?
muzea Holokaustu, znajdu- współpracujemy z wieloma
ją się zazwyczaj pojedyncze instytucjami na świecie w
Staramy się stworzyć moż- przedmioty
poobozowe. zakresie organizowania wyliwie optymalne warunki W większości przypadków staw czasowych lub stałych
przechowywania, co nie jest przedmioty
poobozowe bazujących na obiektach z
rzeczą łatwą, pamiętając, że znajdujące się w innych Mu- naszych zbiorów. Zarówno
magazyny mieszczą się w hi- zeach pochodzą z wypo- umowa, którą podpisujemy
storycznych budynkach po- życzeń z naszych zbiorów. z instytucją pożyczającą, jak
obozowych. Obiekty znajdu- Zgodnie ze statutem Mu- i regulamin wypożyczeń, ścijące się w naszych zbiorach zeum udostępniamy, a więc śle określają zakres obowiązwymagają indywidualnego również
wypożyczamy. ków strony pożyczającej. Jest
podejścia oraz bardzo często Mamy dość dobrze opraco- tam również klauzula dotyzastosowania nowatorskich wany system wypożyczeń. cząca warunków przechorozwiązań w ich zabezpie- W oparciu o wszelkie moż- wywania oraz eksponowania. Tylko z zastosowaniem
takich zabezpieczeń możliwa
jest współpraca z tak liczną
grupą instytucji zainteresowanych wypożyczeniami.
Dziś nasze obiekty znajdują
się m.in. w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie,
Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie czy na wystawie w
Buenos Aires w Argentynie.

• ponad 80 tys. butów
• około 3,8 tys. waliz, w tym 2,1 tys. z napisami
pozostawionymi przez ich właścicieli
• ok. 12 tys. garnków
• 460 protez
• 570 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków
• 260 sztuk odzieży cywilnej
• 260 tałesów
• 6 tys. dzieł sztuki (w tym ok. 2 tys. wykonanych przez
więźniów w obozach koncentracyjnych).
z historią Auschwitz. Czy
jest szansa, że w przyszłości coś jeszcze możemy
odnaleźć czy otrzymać?
Oczywiście, że tak. Ciągle
pozyskujemy nowe obiekty. Zgłaszają się do nas osoby, które przez kilkadziesiąt lat zachowały pamiątki
po rodzicach, dziadkach,
znajomych. Zgłaszają się z
chęcią przekazania do Muzeum, ponieważ są przekonani, że tu jest ich miejsce.

Fot. Dział Zbiorów

Zdarzają się też przypadki,
że właściciele przedmiotu
deklarują chęć jego przekazania do Muzeum, ale z
powodów
emocjonalnych
trudno się im z nimi rozstać – gdyż należały do ich
najbliższych. W takich sytuacjach zapewniają nas, iż
przedmioty te zostaną nam
przekazane po ich śmierMimo że od wojny minę- ci w akcie ostatniej woli.
ło już wiele lat, w mediach
co jakiś czas pojawiają Czyli czasem przedmiot
się informacje o nowych przekazywany jest z całą
przedmiotach związanych jego niezwykłą historią?

Tabakierka
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Tak, bardzo często mamy do
czynienia z taką sytuacją. Ale
czasem jest też tak, że ową historię poznajemy dopiero w
czasie naszych późniejszych
badań. Przecież w ramach
naszej pracy nie tylko zajmujemy się ich zabezpieczaniem i przechowywaniem,
ale także opracowywaniem,
czyli wykonujemy kwerendy
historyczne z nimi związane.
Dzięki temu przedmioty te
służą często później w naszej
dalszej działalności edukacyjnej.
Rozmawiał Bartosz Bartyzel

Fot. Dział Zbiorów

W naszych zbiorach mamy
ponad 100 tys. różnych
obiektów. Głównie są to
rzeczy pozostałe po osobach deportowanych do
Auschwitz: walizy, naczynia, obuwie, szczotki oraz
inne przedmioty użytku codziennego. Sporą grupę stanowią również przedmioty
osobiste więźniów oraz bezpośrednio związane z ich
życiem obozowym: pasiaki,
drewniaki. Zupełnie inną
kategorią są przedmioty poesesmańskie – wszystko to,
co wiązało się z funkcjonowaniem obozu od strony organizacyjnej i militarnej oraz
z jego załogą, czyli: elementy
wyposażenia, elementy broni, odznaczenia.
Obok przedmiotów historycznych posiadamy w naszych zbiorach największą
i unikatową na skalę światową kolekcję sztuki obozowej.
Prace artystyczne zrodzone w warunkach skrajnego
zagrożenia są niezwykle
cennym dokumentem czasu
i historii.

czaniu. Po analizie warunków przechowywania oraz
kontroli stanu zachowania
w 2008 r. opracowana została koncepcja zmian w zakresie przechowywania, którą
w chwili obecnej staramy się
w miarę możliwości finansowych Muzeum realizować.

Fot. Dział Zbiorów

Miejsce Pamięci Auschwitz
to nie tylko rozległy teren
i autentyczne poobozowe
bloki, baraki, wieże strażnicze, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów o
szczególnym charakterze,
wymowie i symbolice. Proszę przybliżyć, co znajduje
się w zbiorach Muzeum?

Sygnet z włosia
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OCALIĆ OD ZNISZCZENIA

R

Barak B-210, drewniany barak
mieszkalny, jest jedynym zachowanym budynkiem w obrębie sektora BIIb. W czasie
funkcjonowania obozu był
oznaczony numerem 30 i mieścił się w nim szpital obozowy
przeznaczony dla mężczyzn
i kobiet. Znajdowały się w nim
dwa oddziały: oddział internistyczny dla kobiet z dziećmi
oraz oddział zakaźny. Jego
stan techniczny nie był zbyt
dobry. Czynniki atmosferyczne i biologiczne przyspieszyły
powstawanie uszkodzeń, a te
w efekcie zagrażały konstrukcji obiektu. Na zewnątrz i wewnątrz tego baraku zachowały
się posadzki i elementy ogrzewania. Co ciekawe, na piecach
i kominach zachowały się ślady nawarstwień malarskich,
a komin ozdobiony jest dekoracją – pejzażem malarskim.

W trakcie prac konserwatorskich podstemplowano trzon
kominowy znajdujący się
w odsłoniętej części baraku,
natomiast dekorację malarską
i pobiałę na palenisku znajdującą się we wnętrzu baraku
zabezpieczono przy użyciu
bibułki japońskiej. Wszystkie elementy oznakowano
tabliczkami znamionowymi,
które ułatwią ponowny montaż baraku po zakończeniu
prac konserwatorsko-budowlanych.
Barak B-166 z sektora BIIa,
o takiej samej konstrukcji,
został wybudowany w sierpniu 1943 r. Wykorzystywany
był jako część kwarantanny
dla nowo przybyłych więźniów. Barak został ogrodzony, trzony kominowe zostały
podstemplowane, a palenisko
i komin zostały zabezpieczo-

ne folią budowlaną. Wszystkie elementy baraku zostały
zinwentaryzowane.
Cały czas trwają również prace w barakach B-80 i B-171,
przerwane na pewien czas
w związku z powodzią i zagrożeniem podtopienia. Przy
baraku B-80 przeprowadzono badania archeologiczne
w celu rozpoznania stanu istniejącego fundamentu i podłoża oraz rozpoczęto prace
przy pogłębianiu i wzmacnianiu konstrukcji fundamentowej. Przeprowadzono również prace konserwatorskie
przy oknach drewnianych,
drzwiach wejściowych oraz
skrzydłach drzwi wewnętrznych, a także przy oryginalnych
nawarstwieniach
malarskich na elementach
drewnianych baraku.
Poddane uprzednio zabiegom

Fot. Dział Konserwacji

ozpoczęły się prace konserwatorskie przy kolejnych dwóch barakach dawnego KL Auschwitz II-Birkenau: B-210 i B-166. Wszystko
w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Barak B–210

konserwatorskim elementy
drewniane baraku B-171, zostały przewiezione z warsztatu wykonawcy na teren
Miejsca Pamięci i zgodnie
z wytycznymi wynikającymi
z projektu całą konstrukcję
zmontowano. Wykonano inwentaryzację i poziomowanie
posadzek betonowych w obrębie latryn. Po zmontowaniu
dobrano odpowiedni środek
do scalenia kolorystycznego

elementów drewnianych.
Projekt konserwacji pięciu baraków drewnianych dawnego
KL Auschwitz II-Birkenau
współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2007-2013.
Iga Bunalska

Nowi członkowie Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa

M

inister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski w imieniu premiera Donalda Tuska wręczył
w Warszawie powołania nowym członkom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zastąpią oni członków
ROPWiM, którzy tragicznie zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Wśród osób
nowo powołanych do Rady znalazł się dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Fot. Danuta Matloch MKiDN

– Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa jest ciałem zupełnie szczególnym.
Wątpię, by w jakimkolwiek
innym kraju w Europie było
tyle dramatycznych i bardzo różnych w swojej wymowie miejsc związanych
z martyrologią – powiedział dr Piotr M.A. Cywiński. – Najbardziej znanym
na całym świecie Miejscem
Pamięci,
największym
cmentarzem ludzkości jest
Auschwitz. Symbolizuje on
pars pro toto całą historię
Zagłady i system niemieckich nazistowskich obozów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręcza dyrektorowi PMA–B dr. Piotrowi M. A. Cywińskiemu powołanie do ROPWiM

10 kwietnia 2010 r. na pokładzie samolotu lecącego
na uroczystości rocznicowe
do Katynia byli: Czesław
Cywiński, ks. Andrzej Kwaśnik, prezydent Ryszard Kaczorowski, Tomasz Merta,
Stanisław Mikke, bp Tadeusz Płoski i sekretarz Rady
Andrzej Przewoźnik.
Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa dba
o zachowanie pamięci walki
i męczeństwa narodu polskiego, a także opiekuje się
miejscami martyrologii na
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ziemiach polskich. Jej przewodniczącym jest profesor
Władysław Bartoszewski,
który przewodniczy także
Międzynarodowej Radzie
Oświęcimskiej.
Sekretarzem Rady jest dr Andrzej
Krzysztof Kunert, który jest
członkiem Rady Muzeum
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau
oraz
wchodzi w skład międzynarodowej grupy konsultacyjnej ds. nowej wystawy
głównej Miejsca Pamięci
Auschwitz.
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koncentracyjnych.
Dziś,
w XXI wieku, w przestrzeni
Auschwitz rodzi się także
niebywałe,
niecodzienne
doświadczenie Pamięci na
niespotykaną gdzie indziej
skalę. To doświadczenie
chciałbym wnieść do grona
Rady – podkreślił Cywiński.
Oprócz dr. Piotra M.A. Cywińskiego wśród nowych
członków Rady znaleźli się:
Teresa Hernik – Współprzewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Krystyna Brydowska – Prezes Federacji Rodzin Katyńskich, Stanisław Oleksiak

– Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Piotr Żuchowski
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków.
Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa jest ciałem
społecznym powoływanym
na 4-letnią kadencję przez
Prezesa Rady Ministrów na
wniosek Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Liczy 21 członków, których
kadencja trwa cztery lata.
Paweł Sawicki

RadA Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Rada jest jedynym w Polsce organem państwowym inicjującym i koordynującym działalność
związaną z upamiętnianiem historycznych
wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach
walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju
i za granicą, a także walk i męczeństwa innych
narodów na terytorium Polski. Do jej zadań
należy m.in.:
– sprawowanie opieki nad miejscami walk
i męczeństwa Polaków oraz upamiętnianie
związanych z nimi faktów, wydarzeń i postaci;
– sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi Polaków oraz cmentarzami
wojennymi innych narodów na terenie Polski;
– inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przed-
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sięwzięć wydawniczych i wystawienniczych,
a także popularyzowanie miejsc, wydarzeń
i postaci historycznych związanych z walkami
i męczeństwem;
– ocena stanu, a także, w odniesieniu do
zagranicy, organizowanie i sprawowanie
opieki nad miejscami i trwałymi obiektami
polskiej pamięci narodowej, szczególnie nad
cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz
cmentarzami ofiar systemów totalitarnych;
– sprawowanie funkcji opiniodawczej i opie
kuńczej nad muzeami-miejscami pamięci,
utworzonymi na terenach byłych niemieckich
obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.
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Opr. za: www.radaopwim.gov.pl
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Galicja wczoraj i dziś

W

tym roku obóz letni Akcji Znaków Pokuty odbył się po raz pierwszy w MDSM. W dniach 16-29 sierpnia
w Oświęcimiu spotkali się młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Ukrainy. Obóz prowadziły Verena Bunkus
i Nina Rabuza, które w roku 2005/2006 były wolontariuszkami ASF w Oświęcimiu oraz Anna Meier − na
co dzień pracująca w MDSM. O spotkaniu pisze uczestniczka z Niemiec, Maj-Britt Klenke.

Fot. MDSM

Niebo w Oświęcimiu jest niebieskie. Tak samo niebieskie
jak w każdym innym miejscu.
Niewiele wskazuje na to, że
w pobliżu znajduje się były
obóz
Auschwitz-Birkenau.
Nasza grupa, składająca się
z młodych ludzi z Polski, Niemiec i Ukrainy przyjechała
do Oświęcimia, żeby podczas
dwutygodniowego pobytu zastanowić się nad problemami
związanymi z Auschwitz oraz
z całym regionem Galicji.
W tym czasie wykonywaliśmy
prace porządkowe na terenie
cmentarza żydowskiego. Zastaliśmy go zaniedbanym, ponieważ w mieście nie ma już
społeczności żydowskiej, która byłaby za niego odpowiedzialna. Nasza praca polegała
przede wszystkim na przycięciu żywopłotów i wyczyszczeniu ścieżek. Ukoronowaniem
naszej pracy było zasadzenie
drzewka, które symbolizowało
naszą pamięć o pochowanych
tam osobach.

Uczestnicy obozu letniego Akcji Znaków Pokuty

Pokonywaliśmy bariery językowe i uczyliśmy się nowych
słów w obcych językach. Domowa kuchnia MSDM podbiła
nasze serca i żołądki, tak samo
jak tradycyjne polskie bary
mleczne (w których, wbrew
nazwie, nie są podawane potrawy mleczne).
Podczas wizyt w polskich miastach, takich jak Tarnów i Bielsko-Biała razem milczeliśmy,
odwiedzając żydowskie cmentarze i poznając trudną historię
tych miejsc.
Radość i smutek przeplatały się ze sobą, ale jedno bez
drugiego nie może istnieć. Tę
gorzką prawdę poznaliśmy
podczas pobytu w MDSM,
gdzie często musieliśmy zmagać się z tematem śmierci. Codzienna ewaluacja pomagała
przepracować nasze trudne
emocje oraz dawała możliwość
spojrzenia na historię z innej
perspektywy.
Wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau sprawiła, że

poczuliśmy się bezradni wobec tego, jaką krzywdę człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi. Spotkania
z ocalonymi
z Holokaustu,
Kazimierzem Smoleniem i Alfredem Schreierem, pokazały
nam, że życie po Shoah jest
możliwe. Odczucie to wzmocniła w nas wizyta w Gminie
Żydowskiej w Bielsku-Białej,
gdzie przedstawiono nam
współczesne życie polskich
Żydów. Dzięki staraniom polskich uczestników mieliśmy
okazję poznać polską kulturę,
w sposób, który nie jest możliwy bez bezpośredniego spotkania.
Nigdy więcej − to wiedza, którą otrzymaliśmy i która w nas
pozostanie. Każdy z nas chętnie weźmie udział w kolejnym
takim obozie.
Maj-Britt Klenke
Tłumaczenie: Luiza Kończyk
Elżbieta Kocyba

Dla miasta, dla Domu.
Pożegnanie Jana Knycza

4

Fot. MDSM

września na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu, po uroczystej mszy w kościele Matki Boskiej
Wspomożenia Wiernych pożegnaliśmy Jana Knycza. Kondukt żałobny szczerze zasmuconych
oświęcimian odprowadzał na miejsce wiecznego spoczynku Honorowego Obywatela swojego miasta.

Jan Knycz z Henrykiem Mandelbaumem i dr. Thomasem Glässerem,
byłym konsulem Generalnym RFN w Krakowie

25 lat Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży to trud, praca i wysiłek
wielu odważnych ludzi
z wizją, Polaków i Niemców, dla których powstanie Domu, gdzie można
mówić o strasznej historii
w duchu pojednania było
życiowym
wyzwaniem

i misją. To właśnie oni
stworzyli instytucję, która
nie tylko stała się wizytówką miasta, ale odegrała pionierską rolę w normalizacji
polsko-niemieckich relacji.
Jan Knycz był jednym
z nich. Było szczęściem dla
naszego Domu, że Osoba
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o wyjątkowych
kompetencjach i doświadczeniu
– dyrektor ekonomiczny
Zakładów Chemicznych
Oświęcim, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Bielsku-Białej, Przewodniczący Rady
Miasta Oświęcim – zdecydował się wesprzeć działania instytucji, która miała zmieniać postrzeganie
miasta w kraju i na świecie. Nie do przecenienia
była Jego rola w okresie
trudnych rozmów w sprawie powstania MDSM-u
oraz aktywna praca społeczna jako członka Kuratorium. Ostatnie 15 lat Jan
Knycz poświęcił pracy na
rzecz Domu, początkowo
jako członek Rady Fundacji, a następnie kreatywny
członek Zarządu Fundacji
na Rzecz MDSM.
Wykorzystując swoje doświadczenie oraz wysokie
kwalifikacje, jak prawdziwy Gospodarz czuwał
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nad finansami Domu.
Jego autorytet wielokrotnie pomagał rozwiązywać
trudne sytuacje, łagodzić
konflikty. Niewiele osób
potrafiło tak jak Jan Knycz
łączyć w swoich działaniach miłość do swojego
rodzinnego Miasta z pasją społecznikowską. Stąd
był znany jako aktywny
członek stowarzyszeń i organizacji, działających na
rzecz Oświęcimia i jego
mieszkańców. Od wielu
lat wspierał siostry Serafitki i prowadzoną przez nie
świetlicę środowiskową.
Przyznanie Mu tytułu
Honorowego Obywatela
Miasta Oświęcimia było
ukoronowaniem Jego wieloletniej pracy. Mimo iż
wielokrotnie nagradzano
Go najwyższymi odznaczeniami państwowymi, to
wyróżnienie było dla Niego najważniejsze, ponieważ sprawy Oświęcimia
były Mu najbliższe.
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Ostatnie osiem lat pracy
w Zarządzie to dla nas
wszystkich w MDSM dobry czas intensywnych
spotkań i wspólnej pracy z Jankiem. Potrafił jak
nikt inny łączyć wysokie
wymagania wobec siebie i współpracowników
z życzliwością, otwartością
i gotowością niesienia pomocy. Dzięki wrodzonej
elegancji w sposobie bycia,
szczególnie wobec pań,
i uśmiechowi, który mu
nieodłącznie towarzyszył,
otaczały go zawsze szacunek i sympatia.
Dla nas, tu pracujących,
było ważne, że czuł się
w naszym Domu dobrze
– wśród przyjaciół, a Jego
entuzjazm udzielał się nam
wszystkim.
Janku, będzie nam Cię
bardzo brakowało.
Leszek Szuster
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To takie spokojne, ciche miasto

kę Annę Meier we współpracy z Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Ważnym
wydarzeniem w moim życiu wolontariusza był udział
w uroczystościach 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
Na końcu mojego pobytu
w Oświęcimiu brałam także
udział w ukraińsko-polsko-niemieckim obozie letnim,
dotyczącym m.in. historii
Galicji. W trakcie obozu
zwiedzaliśmy wspólnie teren byłego obozu, wykonywaliśmy prace porządkowe na terenie cmentarza
żydowskiego
w Oświęcimiu, poznawaliśmy kulturę
i obyczaje krajów, z których
pochodzili uczestnicy, poszerzaliśmy tym samym naszą dotychczasową wiedzę.
Na co dzień byłam również
odpowiedzialna za stan biblioteki MDSM. Kiedy nie
sprawowałam opieki nad
grupami,
kontrolowałam
liczbę i stan książek w bibliotece, wprowadzałam do
listy darów i elektronicznego
katalogu nowe egzemplarze.
Pomagałam również przy
tłumaczeniach
polsko-angielsko-rosyjskich.
Dlaczego przyjechałam do
Oświęcimia?
Zawsze lubiłam historię
i chciałam zobaczyć na własne oczy teren byłego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz-Birkenau. Dużo
uczyliśmy się o tym w szkole. Do dzisiaj nazwa Auschwitz przeraża ludzi na Ukrainie.
Chciałam zrozumieć, jak żyje
się w miejscu, gdzie stało
się coś naprawdę okropnego. Jak ludzie na co dzień
żyją obok byłego obozu. Co
myślą o tym? Czy pamiętają
swoją historię? Myślałam, że
gdy przyjadę tutaj, to lepiej
zrozumiem, dlaczego tamte
wydarzenia miały miejsce
i co zrobić, aby nigdy więcej
się to nie powtórzyło. Takie
myśli krążyły wtedy po mojej głowie. Ale to była tylko
część pytań, które sobie stawiałam.
Myślałam jeszcze tak: Polska
jest od pięciu lat w Unii Europejskiej. Co się w tym czasie zmieniło? Czy Polacy żyją
dużo lepiej od nas? Co myślą
o czasach komunistycznych,

Fot. MDSM

O

d września 2009 r. do sierpnia 2010 r. po raz pierwszy służbę wolontariacką w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży odbywała Ukrainka Daria Varyvod – wolontariuszka Akcji Znaków Pokuty. Poniżej
publikujemy jej refleksje związane z pobytem w Oświęcimiu.

Daria Varyvod

Urodziłam się w Charkowie
na Ukrainie w 70. rocznicę
Rewolucji Październikowej,
7 listopada 1987 r. Moi rodzice byli wtedy studentami. Dostali pracę w mieście
Sewerodonetsk i szybko się
tam przeprowadziliśmy. W
Sewerodonetsku
poszłam
do pierwszej klasy szkoły
podstawowej i po 11 latach
również tam ukończyłam
szkołę średnią. Miałam wtedy 17 lat. Pojechałam do innego miasta, żeby dostać się
na studia, zdałam egzaminy
i zostałam studentką Horliwskiej Państwowej Wyższej Pedagogicznej Szkoły
Zawodowej. Uczyłam się na
fakultecie filologii słowiańsko-germańskiej. Po czterech
latach otrzymałam dyplom
nauczycielki języka ukraiń-
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skiego i rosyjskiego, podobnie jak poloniści w Polsce
mogę uczyć zarówno języka,
jak i literatury.
Do Oświęcimia przyjechałam we wrześniu 2009 r.
w ramach
wolontariatu
Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju w MDSM.
Moim głównym zadaniem
w Domu Spotkań była opieka nad grupami studyjnymi
z różnych krajów, realizującymi programy w MDSM.
Brałam udział w dyskusjach
podsumowujących lub przy
wybranych grupach w całym procesie seminaryjnym.
Podczas mojej pracy jako wolontariuszka brałam udział
m.in. w polsko-niemieckim
seminarium artystycznym
pt. „Komiks 2010”, zrealizowanym przez moją opiekun-
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czy chcą ich powrotu? Przecież Polska jest naszym sąsiadem, a wiem o niej tak niewiele. Na Ukrainie istnieje
stereotyp, że Polacy są ludźmi bardzo dumnymi, wyniosłymi, jak to szlachta. Taki ich
obraz mamy z historii, z literatury klasycznej. Powszechnie uważa się również, że
istnieje tendencja nielubienia
sąsiada ze Wschodu. Niemcy
nie lubią Polaków, Polacy −
Ukraińców, Ukraińcy – Rosjan, a Rosjanie − Azjatów.
Czym dalej na Wschód, tym
dalej od jakiegoś „centrum”.
Nikt tak naprawdę nie wie,
gdzie to mitologiczne „centrum” leży, ale wszyscy
chcą być w tym „centrum”,
lub przynajmniej blisko niego. A wiadomo, daleko od
„centrum” leży prowincja.
W najbardziej negatywnym
znaczeniu tego słowa: bieda,
zacofanie, brak demokracji,
aż do barbarzyństwa.
Co tak naprawdę ludzie
z Polski wiedzą o ludziach
z Ukrainy? UPA, Bandera,
Pomarańczowa Rewolucja
i nacjonaliści ze Lwowa.
A ja mieszkam tak daleko od
Lwowa i nie byłam tam ani
razu. Myślałam, że dopóki
nie nauczę się dobrze mówić po polsku, będę mówiła
po rosyjsku. Przecież starsi
ludzie uczyli się rosyjskiego w szkole, poradzę sobie.
Obawiałam się, że nie będą
mnie lubili przez to, że mówię po rosyjsku, bo nie lubią
Rosjan.
Takie myśli krążyły mi po
głowie, bo nie miałam żadnych innych informacji. Od
miasta, w którym mieszkam,
jest prawie trzy dni drogi do
granicy z Unią Europejską,
jest ona prawie jak ściana,
przez którą ciężko się przedostać. Ale również miałam
nadzieję, że nie będzie aż tak
źle, ponieważ Polacy to też
słowiańskie dusze, tylko że
z Zachodu. Ciekawa byłam,
jak bardzo się zmienili po
wejściu do Unii Europejskiej.
Czy istnieje duża różnica
między pokoleniami.
Oczywiście po przyjeździe
do Polski szybko zapomniałam o wszystkich swoich
obawach. Ani razu nie miałam tutaj żadnych problemów wynikających z faktu,
że jestem Ukrainką. Wręcz
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przeciwnie, czasami wydaje mi się, że ludzie lubią
mnie właśnie za to, że jestem
z Ukrainy. Szybko nauczyłam się mówić po polsku,
bo jest bardzo podobny do
ukraińskiego. Zawsze miałam dobry kontakt z ludźmi, więc szybko znalazłam
w Oświęcimiu przyjaciół.
Dostałam ciekawą pracę
z bardzo inteligentnymi i miłymi osobami. Wszyscy znają dobrze przynajmniej jeden
język obcy. Są wykształceni,
otwarci i dużo wiedzą na
różne tematy. Starałam się
nie krępować i zbyt im nie
zazdrościć, a raczej wykorzystać ich potencjał do własnego rozwoju. Szybko się
uczę, próbowałam więc dorównać poziomowi mojego
towarzystwa. Mam nadzieję,
że mi się to udało.
W pracy spotykałam się
z ciekawymi osobami. Również z byłymi więźniami
obozu
koncentracyjnego.
Ich doświadczenia są niezwykle ciekawe dla mnie.
Rozmowy z nimi pozwoliły
mi zrozumieć wartość życia
ludzkiego. Jestem dumna
z tego, że miałam możliwość
z nimi rozmawiać i przekazać otrzymane od nich informacje dalej, że mogę przyjechać do domu i powiedzieć,
iż słyszałam to od świadka
zdarzeń, a nie przeczytałam
w podręczniku historii.
Oświęcim mnie oczarował.
Jest bardzo piękny i ma swój
zamek. Lubię Oświęcim. To
takie spokojne, ciche miasto.
Bardzo zielone, z wspaniałymi ludźmi.
Bardzo podoba mi się Polska. Jest to niezwykle piękny
kraj z ciekawą i tragiczną historią. Dostrzegam tu szybki
rozwój i pełną stabilność społeczeństwa. Życie tu wydaje
mi się bardziej dynamiczne,
teraz ludzie mają wiele różnych możliwości. Czuję się
tutaj szczęśliwa, chociaż tęsknię bardzo za domem. Nie
mogę określić pełnej wartości
tego doświadczenia, którego
tutaj doznałam. Warto było
przyjechać, żeby zobaczyć
wszystko na własne oczy!
Daria Varyvod
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Budując więzi

R

ozmowa z Christophem Heubnerem – wiceprezydentem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, wiceprzewodniczącym Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Fot. Mikołaj Grynberg

Nad pracą wolontariuszy
czuwają pracownicy Działu
Konserwacji Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau, którzy są znakomicie
przygotowani do swoich zadań i chętnie dzielą się wiedzą z młodzieżą. Uczniowie dowiadują się wiele na
temat pracy, historii oraz
szczegółów
dotyczących
poszczególnych budynków.
Przyglądając się pracownikom Muzeum, można zobaczyć, jak bardzo są oni oddani swojej pracy. Jest dla nich
nie tylko zawodowym obowiązkiem, a raczej swoistym
świadectwem. A przecież
to jedna z podstawowych
rzeczy – jeśli prowadzi się
miejsce tak szczególne jak
Auschwitz-Birkenau,
konieczny jest zespół ludzi
naprawdę
zainteresowanych tą problematyką, którzy nie przychodzą tylko
„do pracy”, lecz „wchodzą”
w historię. Dyrektor Piotr
Cywiński znakomicie motywuje swoich pracowników
do kreatywnej aktywności
na rzecz ocalenia Miejsca
Pamięci dla przyszłych pokoleń.

Christoph Heubner

Joanna Klęczar: W roku bieżącym mija dwadzieścia lat
wolontariatu młodzieży ze
szkół zawodowych Volkswagena, która przybywa
do Oświęcimia, by poznać
historię i pracować na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Towarzyszą im uczniowie
szkół zawodowych z Bielska-Białej, Bierunia i Polkowic. Jak narodził się ten
pomysł?
Christoph Heubner: Koncepcja pracy młodzieży
szkolnej w Miejscu Pamięci rozwinęła się w wyniku
pewnego procesu. Początkowo uczniowie z Volkswagena przyjeżdżali, by
uczestniczyć w seminariach.
Dopiero z czasem zdali sobie sprawę, co naprawdę
dla nich znaczy Miejsce
Pamięci. Zrozumieli, że
to miejsce nie tylko nauki,
ale też współodczuwania.

Wówczas stan zachowania
obiektów i terenów muzealnych ulegał szybkiemu
pogorszeniu. W tej sytuacji
uczniowie sami zdecydowali: chcemy pomóc w utrzymaniu tego miejsca, chcemy
tu pracować. Propozycja
została życzliwie przyjęta
przez Muzeum AuschwitzBirkenau, a dziś mija już
dwudziestolecie rzeczywistej pracy młodych niemieckich wolontariuszy, wspieranych przez pracowników
Muzeum. Oczywiście, to
praca o wymiarze symbolicznym, niemniej jest także
faktyczną i efektywną formą pomocy.
Kto przyjeżdża pracować
w Muzeum? Czy to są
ochotnicy, czy obligatoryjnie wszyscy uczniowie
szkół VW?
Co roku do Oświęcimia
przybywają cztery grupy

1

2

3

4

uczniów na dwa tygodnie.
Ci, którzy tu byli, dzielą się
po powrocie zdobytym doświadczeniem oraz wrażeniami z pobytu w Miejscu
Pamięci oraz w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży.
Opowiadają
o swoich spotkaniach z byłymi więźniami Auschwitz.
Wszystko to sprawia, że
każdego roku na przyjazd
jest dużo więcej chętnych,
niż wolnych miejsc.
Jaką
pracę
wykonują
uczniowie w Miejscu Pamięci?

zumieć, jak obóz był zorganizowany. Właśnie dlatego
było to tak ważne zadanie.
Obecnie młodzież zajmuje się konserwacją starych
dachówek. Niezwykle ważne jest także zachowanie
ogromnej ilości butów lub
ich pozostałości. To bardzo
trudna praca pod względem emocjonalnym, ponieważ trzymając w dłoni but
– szczególnie bucik dziecięcy – człowiek zaczyna myśleć o tym, co tu się stało,
pamiątkę po jakiej osobie
trzyma właśnie w ręce? Bo
cóż oznacza but? But to osoba, to indywidualna historia konkretnego człowieka.
O rodzaju pracy wykonywanej przez młodzież decydują pracownicy Muzeum.
Bez względu na jej charakter, wykonywana jest ona
zawsze z ogromną chęcią
i zaangażowaniem.

Ch.H.: Przez wiele lat skupiali się oni na odsłanianiu
dróg w Birkenau. Były obóz
był wówczas wielką zieloną płaszczyzną i właściwie
trudno było dostrzec jego
plan – logiczną strukturę
obozu. Drogi, które ją tworzyły, były niewidoczne
i trudno było w ogóle zro- Kto nadzoruje prace?
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To pewnego rodzaju misja…
Tak, jest to misja.
Ma Pan już perspektywę
w obserwacji tych młodych ludzi, zna ich odczucia związane z pracą
w Muzeum. Wiem, że są
dobrze
przygotowywani
na przyjazd do Oświęcimia
– a raczej – do Auschwitz,
wiedzą, czego mogą się tu
spodziewać, ale czy uważa Pan, że to, co zobaczą
na własne oczy, czego doświadczają, zmienia ich?
Cóż, Auschwitz zawsze jest
miejscem, gdzie odnajduje
się sens. Zawsze możemy
próbować od niego uciekać, ale tu nie ma możliwości ucieczki, gdyż człowiek
znajduje się w samym centrum tego doświadczania.
Odwiedzanie Miejsca Pamięci jest w pewien sposób
drogą do samego siebie,
ponieważ to ty jesteś pytany o to, co tu się stało, ty
sam musisz określić swoje
odczucia względem tego,
co zobaczyłeś i czego się
dowiedziałeś. Kiedy planowano stworzenie Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu,
ludzie w Niemczech, przed-
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Czy sądzi Pan, że po siedemdziesięciu latach wciąż
trudniej młodzieży niemieckiej, niż jakiejkolwiek
innej, odwiedzać Miejsce
Pamięci? Czy może odczuwają je tak samo, jak młodzi Rosjanie, Polacy, Francuzi?
Odczuwają podobnie, ale
różnica wciąż istnieje. Nigdy żaden z ocalonych
nie obarczył jakimkolwiek
poczuciem winy młodych
Niemców. Nikt nigdy nie
wymagał ode mnie poczucia
winy, ani nawet tego, bym
czuł się źle. Nigdy. Ale różnica jednak istnieje i trzeba
być wyjątkowo naiwnym,
by jej nie widzieć. To była
zbrodnia państwa niemieckiego – nie polskiego, nie
rosyjskiego, ale niemieckiego. A język niemiecki był
językiem morderców. Nie
wszyscy Niemcy byli mordercami, ale to państwo
niemieckie zorganizowało
fabrykę śmierci.
Pańska praca w Fundacji
na Rzecz MDSM jest ściśle powiązana z Pana działalnością w ramach Międzynarodowego Komitetu
Oświęcimskiego.
Oświęcim jest miastem.
Auschwitz jest miejscem.
Ocaleni
noszą
w sobie
Auschwitz, jest on obecny
wszędzie, gdzie przebywają.
Pamięć o tym miejscu zabrali ze sobą do Singapuru, Tel
Awiwu, Warszawy, Berlina
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– wszędzie tam, gdzie dziś
mieszkają. W latach starości
te wspomnienia stają się im
coraz bliższe. Mają więcej
czasu na rozmyślania, podsumowania, co czyni przeszłość bliższą. Są bardzo
zainteresowani Auschwitz,
gdyż pozostaje on wciąż
centralnym
momentem
ich życia. Zawsze był i będzie aż do końca. Byliśmy
świadkami wielu powrotów
ocalonych do byłego obozu
i choć to trudne do opisania, to zawsze był powrót
do przełomowego momentu
ich życia, który jest dominujący do dziś. Ocaleni chcą,
by Auschwitz-Birkenau istniał jako Miejsce Pamięci dla
przyszłych pokoleń. Chcą,
by historia ich i tych, którzy
zostali zamordowani, była
opowiadana. To dla nich
niezwykle ważne. Chcą, by
nowe pokolenia ją poznały,
nie po to, by je przytłoczyła,
lecz by ze zdobytej tu wiedzy wyciągnęły wnioski dla
swojej teraźniejszości i przyszłości. Te historie tworzą
więź pomiędzy ich wspomnieniami, emocjami a odczuciami młodych ludzi. A
młodzież wyraźnie tę więź
wyczuwa.
Jakie są Pana osobiste
doświadczenia
związane z pracą nad tematyką
Auschwitz, także w Międzynarodowym Komitecie
Oświęcimskim? Co sprawiło, że ten temat tak bardzo
Pana zaangażował?
Cóż, ponieważ dotyczy
on człowieka. Z powodu ludzi, takich jak Tadeusz Szymański, Kazimierz
Smoleń, Alfred Przybylski,
Noah i Dorota Flug, Marian
Turski, Kazimierz Albin,
August Kowalczyk oraz
wielu innych, którzy obudzili w nas to, co najlepsze.
Oczekiwali tylko empatii,
nie współuczestnictwa czy
ślepej solidarności, ale emocjonalnego zaangażowania.
I to zaangażowanie się narodziło. Wiele usłyszanych
historii opowiadam dziś
młodzieży, jestem swoistym
łącznikiem splatającym losy
tych dwóch pokoleń. Tadeusz Szymański na przykład
powiedział mi, że w czasie,
gdy był więźniem, nie wiedział, co oznacza odwrócona litera „B” w napisie
„Arbeit macht frei”. Dopiero
w kilka lat po wyzwoleniu
inni ocaleni wytłumaczyli
mu, że był to zabieg celowy.
Inicjatywa młodych ludzi,
którzy chcieli coś zrobić, by
zamanifestować swoją niezależność, zaznaczyć swoją
obecność. Szymański powiedział mi, że kiedy więźniowie już to zrobili, zaczęli się
bać: co się stanie, jeśli strażnicy to odkryją? Ale wkrótce zrozumieli, że oni nigdy
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nie spojrzą w górę, pewni
swojej dominacji – i rzeczywiście – nigdy nie spojrzeli
w górę.
Nazywa Pan siebie łącznikiem pomiędzy byłymi
więźniami a współczesnymi młodymi ludźmi. Poruszył Pan kwestię, która
wydaje się być dziś bardzo
istotna. Czas mija, pozostaje coraz mniej świadków
historii. Podobni Panu
„łącznicy” będą w przyszłości potrzebni ze względu na następującą zmianę
pokoleń. Jak funkcjonować
będą, w Pana opinii, instytucje takie jak Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży,
a przede wszystkim Miejsce Pamięci, gdy nie będzie
już świadków tamtych wydarzeń?

w przypadku Volkera von
Törne’a – cóż to zresztą za
symbolika – syna oficera SS,
do zaangażowania się w budowę Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży.
To tylko przykład, a przecież jest jeszcze wiele równie
niezwykłych historii. Tak
więc musimy rozszerzyć
nasze spojrzenie i przestać
martwić się, że zainteresowanie świata lub świadectwo Auschwitz zniknie
wraz z odejściem ostatniego
świadka historii. Znajdą się
ludzie, którzy będą zadawać
pytania i muszą znaleźć się
osoby, które udzielą im odpowiedzi. Odpowiedzi dotyczących tła historycznego,
osobistego i politycznego.

ze swoją żoną, Naną, zawsze
był bardzo zainteresowany
życiem i działalnością ocalonych, funkcjonowaniem
Miejsca Pamięci i MDSM.
To „B” jest w każdym sensie
szczególnym łącznikiem ze
światem. Niedawno można
było zaobserwować reakcje
na kradzież napisu z Auschwitz. Są miejsca, których po
prostu nie wolno okradać;
jeśli to się dzieje, nic nigdy
już nie jest takie, jak dawniej.
Ludzie zamierają na chwilę,
myśląc: co takiego dzieje się
ze światem, że napis „Arbeit
macht frei” zostaje skradziony?
Komu jeszcze MKO planuje wręczyć statuetkę?

Czy mógłby Pan opowie- Oczywiście jednym z obdzieć o stworzonej przez darowanych powinien być
Międzynarodowy Komitet prof. Władysław BartoszewOświęcimski statuetce „To ski, który zrobił tak wiele
Be Remembered” („Być pa- dla Miejsca Pamięci, ocalonych, w dziedzinie stosunCóż, będziemy musieli roz- miętanym”)?
ków
polsko-żydowskich
szerzyć naszą perspektywę.
Pożegnamy ocalonych, po- Chcieliśmy upamiętnić 65. i polsko-niemieckich. Jest
dziękujemy im i pogrąży- rocznicę wyzwolenia Ausch- wielkim darem dla narodu
my się w żałobie. Będziemy witz w szczególny sposób. polskiego, darem dla Euroz pewnością osamotnieni, Michele Deodat, francu- py – jest po prostu niezwyale z drugiej strony, będzie- ska przyjaciółka Komitetu kły.
my musieli właśnie rozsze- Oświęcimskiego, wpadła na
rzyć naszą perspektywę. pomysł: przecież litera „B” Czy możemy wrócić jeszPokolenie, które współpra- z napisu „Arbeit macht frei” cze do Angeli Merkel? Jaka
cowało z ocalonymi, m.in. jest już symbolem. Może po- była jej reakcja po otrzymaKrystyna Oleksy, Teresa winniśmy wykorzystać ten niu tego szczególnego przei Henryk Świeboccy i wielu motyw? Następnie poprosi- słania?
innych, poznało tak wie- liśmy znakomitego artystę,
le świadectw i to nie tylko by nadał formę naszemu Do Angeli Merkel pojechaz czasów obozu, ale także pomysłowi i takim sposo- liśmy z grupą młodzieży
z lat późniejszych. Te histo- bem wspólnie stworzyliśmy z Volkswagena, w związku
wspomniarie też trzeba opowiedzieć: tę statuetkę. To swoisty „list z obchodami
jak wyglądało tworzenie w butelce”. Wręczamy ją nej 20. rocznicy wolontaekspozycji, co działo się jako przesłanie od ocalo- riatu w Miejscu Pamięci.
w latach 60. i 70. – w odnie- nych. Jest prośbą o empatię, Towarzyszyła nam grupa
sieniu do sytuacji politycz- o pamięć, dlatego też nazwa- ocalonych z Niemiec i Izranej oraz społecznej w Polsce liśmy ją poetycko „Darem ela oraz kilku polityków.
i na świecie. Ostatecznie Pamięci”. Tylko człowiek Angela Merkel bardzo się
Auschwitz jest i pozostanie ma zdolność pamiętania. ucieszyła, szybko pojmując
nie tylko polskim miejscem, I choć to nie jest trudne, to niezwykłe znaczenie stato miejsce należy również nie zawsze jest przyjemne, tuetki jako łącznika pomiędo całego świata, stanowi a jednak niezbędne. Statu- dzy ocalonymi a młodzieżą.
punkt zwrotny w jego roz- etka ta została wręczona Należy dodać, że statuetka
woju. Kolejne tematy to niemieckiej kanclerz, Angeli została wykonana przez
stosunki polsko-żydowskie, Merkel, prezydentowi Izra- młodych ludzi z Volkswarelacje z Izraelem. Naszym ela, Shimonowi Perezowi gena, co również jest bardzo
obowiązkiem jest przekaza- podczas jego wizyty w Ber- znaczące.
Rozmawiała Joanna Klęczar
nie wszystkich tych histo- linie 27 stycznia tego roku.
Tłumaczenie Ilona Stanek
rii. Jestem pewien, że będą Przekazaliśmy ją także Koludzie, którzy zapytają jak fiemu Ananowi, który wraz
rozwijało
się Miejsce
Pamięci, jak
tworzono
Międzynarodowy Dom
Spotkań
Młodzieży,
dlaczego
w ogóle powstały? Dom
Spotkań
jest efektem
pewnego
procesu. Oto
byli
więźniowie obozów koncentracyjnych
motywują
nowe
pokolenie, jak
Statuetka „To Be Remembered”
Fot. MKO

stawiciele władzy – nie
wszyscy, rzecz jasna, ale
wielu – uśmiechali się i mówili: cóż, Auschwitz za 25,
30 lat nie będzie już tak bardzo interesujący, stanie się
odległym rozdziałem historii dla młodych ludzi, którzy
przeniosą swoje zainteresowania na inne, bardziej aktualne wątki przeszłości. Ale
– co uważam za jedno z najbardziej symptomatycznych
doświadczeń w moim życiu
– okazało się, że to po prostu bzdura. Młodzi ludzie
w konfrontacji z ogromem
Birkenau, niezliczoną ilością faktów i historii ludzkich, czują się bardzo bliscy
właśnie temu momentowi
w dziejach. To zupełnie
się nie zmienia. Mówiąc
z punktu widzenia pisarza:
postrzeganie wielkich zagadnień ludzkiej egzystencji, takich jak miłość, śmierć,
ludobójstwo, demoralizacja
– nigdy tak naprawdę się
nie zmienia, jeśli posiada się
zdolność do współodczuwania. Jest ono kluczowe
dla pełnego i świadomego
przeżycia świadectwa tego
miejsca i staje się ważnym
punktem rozwoju własnej
empatii wobec przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości.
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Moje nastawienie do innych
a Holokaust

P

syfikacja, a więc podział
ludzi na grupy, i symbolizacja, która oznacza przypisywanie symboli osobom
należacym do grupy innej
niż nasza. Jeśli przypisywany symbol jest negatywny, może nastąpić przejście
do trzeciego etapu, którym
jest dehumanizacja. Osoby,
które miały okazję odwiedzić teren byłego obozu
Auschwitz, powinny być
szczególnie wyczulone na
to słowo, i straszliwe konsekwencje, jakie niesie za sobą
gorsze traktowanie innego
człowieka.
W oparciu o to założenie
zastanawiamy się wspólnie
z młodymi i dorosłymi Polakami i Polkami nad tym,
jak możemy zapobiegać
takim zachowaniom, jakie
znaczenie ma nasz stosunek do innych ludzi i co
możemy pojedynczo zrobić,
aby sprzeciwiać się antysemityzmowi, rasizmowi,
homofobii i innym uprzedzeniom. Nasz rozpoczęty
w styczniu 2010 r. program
„Po co nam tolerancja?”
skierowaliśmy do uczniów
i uczennic szkół średnich
z Małopolski i Śląska, którzy odwiedzają Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz ich nauczycielek
i nauczycieli.
Dla nauczycieli przygotowaliśmy
weekendowe
seminaria dot. edukacji antydyskryminacyjnej prowadzone przez prof. Barbarę

Weigl ze Szkoły Wyższej
Psychologii
Społecznej
w Warszawie. Uczestnicy
i uczestniczki seminariów
rozszerzają swoją wiedzę
na temat stereotypizacji,
uprzedzeń i dyskryminacji
oraz poznają praktyczne
metody nauczania o tolerancji w szkole. Od początku roku w czterech seminariach wzięło udział 60 osób,
a po wakacjach planujemy
dodatkowe dwa zjazdy dla
kolejnych 30 nauczycieli
i nauczycielek. Absolwenci
zgodnie podkreślają unikatowy charakter zajęć, które
dla wielu osób były pierwszą okazją do nabycia umiejętności nauczania na rzecz
tolerancji i wielokulturowości.
W ramach warsztatów dla
uczniów odbywają się projekcje amerykańskiego filmu antydyskryminacyjnego „Niebieskoocy”, który
pokazuje problem dyskryminacji osób czarnoskórych
w latach 90. ubiegłego wieku. W oparciu o film dyskutujemy wspólnie o uniwersalnych mechanizmach
postrzegania i traktowania
się nawzajem oraz ich funkcjonowaniu w szkole i poza
nią. Wspólnie dochodzimy
do wniosków na temat roli
jednostki w przeciwstawianiu się nietolerancji. Wbrew
obiegowym opiniom młodzież jest niezwykle aktywna i ma własne obserwacje
na temat posługiwania się
etykietami
i nierównego
traktowania. Zgodnie z deklaracjami
większości
uczestników i uczestniczek
zajęcia o tolerancji w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu były pierwszą okazją
do poważnej rozmowy na
ten temat i początkiem refleksji nad własnym zachowaniem.
Naszym oczkiem w głowie
jest specjalny cykl warsztatów dla uczniów i uczennic
z powiatu oświęcimskiego:
„Pionierzy Tolerancji”. Wybrana grupa młodych ludzi
spotykała się co miesiąc,
aby rozmawiać o tolerancji
i poznawać wielokulturowość w praktyce poprzez
spotkania z osobami należącymi do mniejszości
w Polsce. Przed wakacjami
Pionierzy i Pionierki poznali mieszkających w Polsce
studentów Ormianina Aza-

Fot. CŻ

Poprawność polityczna to niepotrzebny wymysł przewrażliwionych ludzi. Mam serdecznie dość tej waszej tolerancji.
Homoseksualiści są chorzy
i nikt mi nie wmówi, że jest
inaczej. Żydzi lubią pieniądze,
tak było i będzie, zresztą co
w tym złego? Ja do Romów nic
nie mam, ale nie chcę mieć ich
za sąsiadów. Murzyn zawsze
będzie murzynem itp., itd.
Takie i podobne, często bardziej dosadne wypowiedzi
łatwo „wyłapać” na ulicy,
w autobusie czy na rodzinnym przyjęciu. Nie jest to
oczywiście polska specyfika, problemy z akceptacją
„inności” mają wszystkie
społeczeństwa,
jednak
w różnym stopniu. To sprawa pierwsza.
Po drugie. Miniony wiek,
obfitujący w straszliwe masowe zbrodnie, dostarczył
wiele materiału do refleksji
na temat natury człowieka
i wpływu, jaki ma nasze zachowanie na położenie innych. Słynne eksperymenty
psychologiczne wykonane
po II wojnie światowej pokazały wrodzoną skłonność
człowieka do ulegania autorytetom, konformizmu wobec własnej grupy i okrucieństwa
wobec
ludzi
uznawanych za obcych lub
mniej wartościowych.
Co łączy oba powyższe wątki? W nauce o ludobójstwie
wyróżnia się osiem etapów
rozwoju tego procesu, przy
czym pierwsze dwa to kla-

Uczestnicy projektu „Po co nam tolerancja?”
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Fot. CŻ

rzed wakacjami minął półmetek najnowszego programu antydyskryminacyjnego dla kadry nauczycielskiej i młodzieży
szkół średnich z Małopolski i Śląska pt. „Po co nam tolerancja?”. Zachęcamy do wspólnego przyjrzenia się relacji z dotychczasowego przebiegu naszych działań.

Uczestnicy projektu „Po co nam tolerancja?”

ta i Żydówkę Nitzan oraz
muzułmańskich licealistów:
Amina, Agatę i Asmę. Młodzi goście zostali zasypani gradem pytań o łatwe
i trudne aspekty życia w naszym kraju, różnice i podobieństwa kulturowe oraz
codzienne sprawy szkolne.
Po wakacjach także ten cykl
będzie kontynuowany.

wykonywania obowiązków
i stawania w obronie słabszych.
Po wakacjach będziemy
kontynuować zajęcia programu „Po co nam tolerancja?”, których zakończenie planowane jest na
grudzień 2010. Odbędą się
kolejne seminaria dla nauczycieli, warsztaty dla

Dla wszystkich uczniów szkół średnich otwarty jest
konkurs na esej pt. „Po co nam tolerancja?”. Prace nie
dłuższe niż 5 stron A4 można przesyłać e-mailem na adres
info@ajcf.pl do 10 października włącznie, do czego
serdecznie zachęcamy.
Nie sposób nie wspomnieć
o wyjątkowym warsztacie
w ramach programu „Po
co nam tolerancja?”, który
miał miejsce tuż przed wakacjami. Piętnaścioro funkcjonariuszy
i funkcjonariuszek Policji oraz Straży
Miejskiej z powiatu oświęcimskiego wzięło udział
w intensywnym dwudniowym treningu antydyskryminacyjnym prowadzonym
przez edukatorów Centrum
Żydowskiego w Oświęcimiu. Zajęcia miały charakter interaktywny, oparty na
metodzie nauki przez doświadczenie i pracy w grupach. Studia przypadków
dyskryminacji
i dyskusje
nad sposobami reagowania
stróży prawa na przejawy
rasizmu i nietolerancji pozwoliły na odniesienie teorii
psychologii społecznej do
rzeczywistych warunków
pracy Policji i Straży Miejskiej. Wzmocnieni nową
wiedzą i doświadczeniem
absolwenci
i absolwentki
treningu wrócili do służby
gotowi do jeszcze lepszego
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uczniów oraz zajęcia „Pionierów Tolerancji”. Chcemy, aby jak najwięcej osób
mogło skorzystać z okazji
do zastanowienia się nad
współczesnym przesłaniem
płynącym
z tragicznego
doświadczenia Auschwitz
oraz odnaleźć pozytywne
przesłanie o ludzkim potencjale do pozbycia się
negatywnych
przesądów
i zaangażowania na rzecz
wzajemnego zrozumienia.
Zachęcamy do śledzenia
aktualności na specjalnej
stronie internetowej www.
poconamtolerancja.pl.
Maciek Zabierowski

Projekt „Po co nam tolerancja?” jest realizowany przy
wsparciu udzielonym przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego, jak również budżetu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
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Budujemy odpowiedzialność jutra
a nie wytykamy odpowiedzialności
za wczoraj

Uczestnicy
reprezentowali organizacje takie jak
Komisja Justitia et Pax,
Renovabis, Caritas, Pax
Christi,
Laboratorium
Więź,
Miejsce
Pamięci
w Dachau oraz ukraiński
Kościół
grecko-katolicki.
Wszyscy podejmując różne
formy odpowiedzialności
zaangażowani są w proces pokojowy w Europie.
W trakcie warsztatów dołączyli arcybiskup Ludwig
Schick z Bambergu oraz
biskup tarnowski Wiktor
Skworc,
odpowiedzialny
w Konferencji Episkopatu
Polski za Komisję ds. kontaktów z Episkopatem Niemieckim.

FRAGMENTY Wykładu

Fot. Bartosz Bartyzel

dr. Piotra M.A. Cywińskiego

„Miejsce Pamięci”, to coś
trudnego do zdefiniowania.
Zwrot ten jest wyrażeniem,
które zostało rozpropagowane po II wojnie światowej. Najprawdopodobniej
jest to spowodowane faktem, iż brakowało innych
odniesień, bo jak inaczej
mówić o miejscach, gdzie
wydarzyło się coś takiego?
Na określenie takiego miejsca jak Auschwitz brakuje
słów. Słowa powstawały
w odniesieniu do normalnego świata i bardzo często nie mają odniesienia do
rzeczywistości Auschwitz.
W naszej codzienności co
chwilę borykamy się z brakiem słów, aby opisać i nazwać różne rzeczy, które
tutaj się dzieją.
Auschwitz było nazywane
różnie: niektórzy nazywają
to miejsce „największym
cmentarzem świata”, ale to
oddaje rzeczywistość tylko
po części, gdyż musimy
pamiętać, że na cmentarz
przywozi się osoby zmarłe, aby je upamiętnić, natomiast do Auschwitz przywożono żywych ludzi.
Innym określeniem jest
„miejsce
mordu”.
Ten
zwrot wydaje mi się na tyle
makabryczny, że operowanie nim w życiu codzien-
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nym nie jest odpowiednie.
Dziś Auschwitz jest także
instytucją kultury – muzeum. Zdawać się może, że
słowo to zupełnie nie pasuje do rzeczywistości, jednak
jego zaletą jest umieszczenie miejsca w pewnych
ramach instytucjonalnych,
dzięki czemu łatwiej jest
o nie dbać. Umożliwia to
chociażby bezpieczne wypożyczanie obiektów do
innych muzeów za granicą. Nazwa „muzeum”
niejednokrotnie bywa krytykowana, ale ona właśnie
zapewnia temu miejscu
bezpieczeństwo
prawne.
Niewątpliwie Auschwitz
jest miejscem światowego
dziedzictwa i warto zastanowić się nad tym, czym
jest światowe dziedzictwo.
Po wojnie odbyła się długoletnia debata, w której
uczestniczyli głównie byli
więźniowie. Debata dotyczyła problemu zachowania pozostałości obozu.
Ogromny kompleks Auschwitz składał się z trzech
głównych obozów, a także ponad 40 podobozów.
Niemcy pozostawili też
w Oświęcimiu
fabrykę
chemiczną i wiele innych
budynków – zarówno instalacji wojskowych, jak
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i budynków
cywilnych.
Zdecydowano się zachować, właśnie jako miejsce
pamięci, dwie części tej całości: obóz główny Auschwitz I wraz z kilkoma budynkami przylegającymi
oraz obóz Auschwitz II-Birkenau. To była niezwykła
decyzja, bo w pewnym sensie jest ona minimalistyczna, ale z drugiej strony oddaje ona całość historii, bo
miejsca te ukazują zarówno
obóz koncentracyjny, jak
i ośrodek zagłady. Te dwie
części mają za zadanie opowiedzieć nam o całej historii i nie tylko. W literaturze
i kulturze masowej obóz
Auschwitz-Birkenau zaczął
funkcjonować jako pewnego rodzaju „pars pro toto”,
jako symbol całości. Zatem
miejsce to musi również
mówić o innych, podobnych rzeczach. Stwarza to
wiele problemów, ponieważ historia była różna
i nie można opowiadać jej
w sposób syntetyczny na
podstawie wyłącznie jednego przykładu. Jeśli chodzi
o pozostałe miejsca związane z byłym obozem, do dziś
prowadzone są dyskusje na
ten temat. Kształt „pamięci” jest elementem ciągłej
debaty.

seminarium służyło jako
punkt odniesienia do omawianej tematyki. Nastpnęgo dnia uczestnicy złożyli
wizytę na terenach byłego
obozu Auschwitz-Birkenau.
W kolejnym dniu odbyło się
spotkanie z byłymi więźniami − Ignacym Krasnokuckim, który przeżył także
łódzkie getto, Kazimierzem
Smoleniem oraz Wilhelmem Brassem. Wysłuchaliśmy też wykładu prof. Jacka Bomby z Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Krakowa
na temat syndromu PTSD,
czyli
postraumatycznego syndromu stresu. Prof.
Bomba powiedział, że grupa naukowców pod kierunkiem prof. Kępińskiego, która zaraz po wojnie
pracowała nad przeżyciami
ocalałych, podkreśliła fakt,
jak bardzo dobre dzieciństwo wpływa na późniejsze
wypracowywanie
sposobów przeżycia. „Bogactwo
dobrego dzieciństwa”, czyli wyposażenie człowieka
w takie umiejętności, by
umiał przetrwać, odgrywa
w życiu, jak się okazało,
dużą rolę.

Spotkanie było bardzo intensywne. Rozpoczęło się
od wykładu dyrektora Muzeum Auschwitz–Birkenau,
dr Piotra Cywińskiego.
Tematem wykładu była
„Pamięć o Auschwitz jako
zadanie europejskie”. Dyrektor Cywiński stwierdził,
że tak postawiony temat
to bardziej konkluzja niż
rozpoczęcie dyskusji. Fragmenty wykładu zamieszczone są obok i na kolejnej
stronie.
Kolejny dzień poświęcony był refleksji nt. historii
Wystąpienie dyrektora Cy- jako wyzwania dla każdewińskiego podczas całego go narodu. Zwiedziliśmy

Fot. Wiktor Boberek

W

dniach od 10 do 15 sierpnia 2010 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyły się pierwsze
europejskie warsztaty zorganizowane przez Maximilian Kolbe Stiftung z Niemiec. Wzięło w nich udział
27 osób z Albanii, Bośni, Hercegowiny, Słowenii, Czech, Francji, Irlandii, Ukrainy, Niemiec i Polski.

Ignacy Krasnokucki
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Można sobie zadać pytanie,
czy pamięć powinna się
opierać na samym miejscu?
Jestem przekonany, że miejsce jest wymowne, to znaczy, że to miejsce coś nam
mówi. Istnieją również osomiasto Oświęcim, które
zmaga się ze swoją historią i mieliśmy wyjątkową
okazję być w Dziale Konserwacji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
gdzie Tomasz Sawoszczuk
wprowadził nas w trudności konserwacji przedmiotów. Zobaczyliśmy również wystawy narodowe
w Muzeum Auschwitz, po
których oprowadził nas Mirosław Obstarczyk, udzielając wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania
uczestników. Dało to okazję
do rozmowy dotyczącej
poszczególnych
pamięci,
które nie tworzą jednolitej
historii, a czasami wręcz się
wykluczają. Wysłuchaliśmy
także wykładów o polskiej,
ukraińskiej i niemieckiej pamięci wojny.
Polskim uczestnikom zabrakło ze strony niemieckiej nazwania również
swoich cierpień, które były

by, które twierdzą, że po
książkach Primo Leviego
i innych byłych więźniów,
samo miejsce nic już nie
wniesie. Wystarczy przeczytać książki, gdyż zawierają mnóstwo informacji na
temat doświadczenia, umęczenia. Ja sądzę, że narracja
ocalałych i „miejsce” wzajemnie się uzupełniają. Narracja ocalałych jest czymś,
co porywa wyobraźnię.
Znajomość „miejsca” pozwala zakotwiczyć wyobraźnię w rzeczywistości.
„Miejsce” zawsze będzie
spełniało funkcję prymarną
w stosunku do filmu, czy
książki. Tutaj relacje ocalałych podlegają urealnieniu.
Niemcy, budując obóz, nie
planowali, że przetrwa on
tyle lat. Mamy do czynienia – zwłaszcza w przypadku Birkenau – z miejscem
niezwykle prymitywnym.
Baraki nie były przecież budowane przez specjalistów,
ale przez wycieńczonych
więźniów. Dziś potrzeby
konserwatorskie są olbrzymie, ale brakuje wiedzy
naukowej. Okazuje się bowiem, że doskonale wiemy,
jak konserwować np. egipskie mumie czy stare katedry, rzeźby, natomiast nie
bada się jeszcze tego, jak
zachowywać przedmioty
i materiały z pierwszej połowy XX wieku.
Miejsca pamięci wymagają wystaw, bo w oparciu o sam teren nie ma
możliwości opowiedzenia
o wszystkim, co działo się
w Auschwitz. Nasza wystawa należy do najstarszych
tego typu ekspozycji na
świecie. Powstała w 1955
r. i z niewielkimi zmianaudziałem 14 milionów wypędzonych Niemców. W
Oświadczeniu obu przewodniczących
Episkopatów Polski i Niemiec arcybiskupa dr. Józefa Michalika
i arcybiskupa dr. Roberta
Zollitscha z 2009 r. opublikowanym na okoliczność
70. rocznicy rozpoczęcia II
wojny światowej, biskupi
stwierdzili, że skutków hitlerowskiej agresji mocno
doświadczyło także wielu
Niemców, kiedy doświadczyli oni losu uciekających
i wypędzonych. Niemieccy
i polscy biskupi wspólnie
potępiają zbrodnie wojenne. „Jesteśmy też zgodni
w potępieniu
wypędzeń,
nie zapominając przy tym
o wewnętrznej zależności
i następstwie
wydarzeń.
(…) W tym duchu, wobec
faktu zbrodniczej napaści
wojennej
nazistowskich
Niemiec, ogromu krzywd,
jakie w konsekwencji zostały zadane Polakom przez
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mi funkcjonuje do dziś. W
pewnym sensie stała się
ona „matką” innych wystaw. W tym roku postanowiliśmy ją zmienić i nie jest
to zadanie łatwe, bo obecną
narrację stworzyli sami byli
więźniowie. Zostały tu wypracowane pewne symbole
i należy bardzo uważać,
by nie stracić powiązania
z innymi wystawami. Jaka
zatem będzie nowa wystawa? Chcemy, by opowiadała o świadomym tworzeniu
i rozbudowie machiny zła.
Jest to rzecz, której nigdzie
nie ma. Byli więźniowie
stworzyli ekspozycję dotyczącą wyłącznie losu ofiar.
W zasadzie nie pojawiają
się tu twarze esesmanów.
Przyczyna jest prosta: byli
więźniowie nie chcieli patrzeć na ich twarze. Pokażemy również skomplikowany świat więźniów oraz
oczywiście samą Zagładę.
W ciągu roku Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedza
1,3 mln osób. Gdybyśmy
dodali inne miejsca o podobnym charakterze, nie
tylko w Europie, doliczylibyśmy się ok. 10 mln ludzi.
Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, są bardzo mocno
poruszeni, często płaczą.
Jednak kiedy na świecie
dzieje się coś złego, coś co
ma charakter ludobójczy,
głosu tych 10 mln ludzi nie
słychać. To pokazuje, że nasza edukacja jest systemem,
który nie funkcjonuje poprawnie. Gdzieś tkwi błąd
i tworząc nową wystawę,
musimy mieć to na uwadze.
opr. Paweł Sawicki

Niemców, oraz krzywd,
jakich doznali Niemcy z powodu wypędzenia i utraty
ojczyzny, powtórzyliśmy
wspólnie:
Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”.
Gościem trzeciego dnia
warsztatów był arcybiskup Bambergu dr Ludwig
Schick, jeden z sygnatariuszy oświadczenia z 2009
r., który mówił o roli Kościoła
w przełamywaniu
ran przeszłości i o tym, jak
Kościół może pomóc w budowaniu pokoju na ziemi.
Przedstawił dziewięć tez
związanych z rolą Kościoła w procesie leczenia ran.
Najważniejsze stwierdzenia dotyczyły zmierzenia
się przez Kościół z bolesną
historią, bazując na faktach,
czyli prawdzie. Pojednanie
wg arcybiskupa wymaga
zajęcia się faktami i wynikami przemocy, bo Kościół
jest realistą, a nie utopistą.
Przemoc oddziałuje na ofia-
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ry i sprawców. Brak zadośćuczynienia krzywdzie może
przyczynić się do „dynamiki przemocy”, gdzie trudno
odróżnić ofiary i sprawców.
Historia przemocy, która
nie zostaje przepracowana, może w pewnym momencie eksplodować. Rolą
i zadaniem Kościoła jest
zatem zająć się konkretnie
ofiarami oraz historią przemocy. Kościół naucza, że do
przepracowania przemocy
potrzebny jest czas i spokój.
Kościół może stworzyć więc
przestrzeń duchową do refleksji, bo kwestia pokoju
wymaga dłuższej perspektywy. Bez pokuty i naprawy poprzez praktyczną solidarność z ofiarami nie ma
widocznej zmiany. Ofiary
oczekują rozmów i uznania
winy ze strony sprawców
oraz przeprosin, naprawy
i pomocy materialnej. Arcybiskup wskazał tutaj na
rolę organizacji takich jak
Caritas, które mogą być pomocne w naprawie krzywd
w formie materialnej i solidarności z ofiarami. Kościół musi sam nauczyć się
ponosić odpowiedzialność
za czyny swoich członków,
a lokalne kościoły mogą
być dobrym aktorem w tym
zadaniu. Perspektywa solidarności z ofiarami ma fundamentalne znaczenie dla
jego wiarygodności. Potrzeba zauważyć własne grzechy i naprawić je poprzez
zlikwidowanie
materialnych i mentalnych skutków
przemocy.

biblijną
o powracającym
synu, która musi być ciągle
przypominana w Kościele.
Kościół musi być adwokatem, który mówi o cierpieniu ofiar. „Wiara naszego
Kościoła musi mówić, że
przemoc i grzech nie mają
ostatniego słowa, a fundamentem pojednania powinno być biblijne przesłanie
i historia Kościoła” zakończył. Gościem spotkania
był również biskup Wiktor
Skworc, ordynariusz Diecezji Tarnowskiej oraz Przewodniczący Zespołu ds.
Kontaktów z Konferencją
Episkopatu Niemiec, który
powiedział, że Kościół ma
tylko SŁOWO przeciwko
przemocy, ale to jest słowo
Boga. A słowo może zmienić rzeczywistość.

W sobotę 14 sierpnia uczestnicy wzięli udział w uroczystej mszy św. na terenie
byłego obozu Auschwitz
związanej z 69. rocznicą
śmierci św. Maksymiliana
Kolbego. W słowie skierowanym do uczestników
arcybiskup Schick podkreślił swoją wdzięczność za
zaproszenie na spotkanie.
Przypomniał swoje spotkanie z kardynałem Karolem
Wojtyłą i Prymasem Polski – kardynałem Stefanem
Wyszyńskim
w Fuldzie
w 1978 r. na dwa tygodnie
przed wyborem Karola
Wojtyły na papieża. Wówczas polscy kardynałowie
przywieźli na spotkanie relikwie św. Maksymiliana,
który, jak powiedział arcySam
arcybiskup
wiele biskup, poprzez swoje męrazy podkreślał zadość- czeństwo przygotował nam
uczynienie
robotnikom dobrą przyszłość.
przymusowym z okresu II
wojny światowej, szczegól- Uczestnicy spotkania podnie tym, którzy pracowali kreślali bogactwo warsztaw Kościele, gdyż sam jest tów oraz ich różnorodność.
zaangażowany
w proces Według jednej z uczestniodszkodowań. Arcybiskup czek nie dało się znaleźć
na zakończenie wypowie- jednego rozwiązania dodzi przywołał przypowieść tyczącego pojednania, ale

Fot. Wiktor Boberek

Można powiedzieć, że
w Auschwitz dotyka się
epicentrum
tworzenia
się nowej Europy. Wojna
i miejsca takie jak Auschwitz zniszczyły pewien
wymiar wspólnoty europejskiej. Po tamtych wydarzeniach zaistniała potrzeba stworzenia systemu
nowego, który mógłby nie
tylko odtworzyć ów wymiar wspólnoty, ale zabezpieczyć Europę przed tego
typu tragicznymi wydarzeniami. Czasem rozmawiam
z licealistami i mówię im,
że bezpieczeństwo i pokój
oparte są na współzależności. Jesteśmy bezpieczni
póki zależymy od siebie.
To nas zniechęca do kłócenia się. Dla wszystkich jest
to zrozumiałe i oczywiste.
Gdy mówię, że cztery pokolenia wcześniej wstecz
budowano bezpieczeństwo
na równowadze sił, młodzi ludzie zastanawiają
się, jak ktoś mógł wymyślić
coś takiego. Rok temu podszedłem do grupy z Korei
Południowej i zapytałem,
dlaczego tutaj przyjechali.
Ktoś odpowiedział, że jest
to wyjazd firmowy. Grupa zwiedza ważne miejsca
Europy i chcieli zobaczyć
również Auschwitz. Zapytałem, dlaczego chcieli
zobaczyć właśnie to miejsce. Odpowiedział – słabą
angielszczyzną, ale bardzo
dobitnie – chciałem zrozumieć Europę.

Jörg Luer
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dało się nazwać różnice
w postrzeganiu odmienności. Dla wszystkich poznanie perspektyw narodowych było doświadczeniem
ubogacającym i stało się
impulsem do dalszej pracy.
Organizatorzy podsumowali, że ważne jest stawianie pytań o doświadczenie
Auschwitz, a nie o gotową
koncepcję, z którą wyjedziemy. Teraz każdy musi
zacząć żyć z tym, czego doświadczył.
Organizatorem seminarium

Centrum Dialogu i Modlitwy

ściołów w Europie na rzecz
pojednania, chcąc wykorzystać dotychczasowe doświadczenia Kościoła w tej
dziedzinie. Według Jörga
Luera, organizatora z Maximilian Kolbe Stiftung,
zadania tego nie można zrealizować bez poznania kontekstu Europy XX wieku,
gdzie Auschwitz zajmuje
centralne miejsce. Fenomen
Auschwitz leży w różnych
pamięciach o tym miejscu. Auschwitz wpływa na
Fundacja wspiera prace Ko- naszą tożsamość, dlatego
była Maximilian Kolbe Stiftung z Niemiec, która wyrosła z Maksymilian Kolbe
Werk powstałego w 1973
r., by pomagać byłym więziom obozów koncentracyjnych. Zadaniem nowej
fundacji jest budowanie
porozumienia między narodami i poszukiwanie obszarów współczesnego zaangażowania w odtworzenie
więzi, które zostały zerwane przez Auschwitz.

musimy o tym mówić i próbować zrozumieć. Według
Jörga Luera „Przyjechaliśmy tutaj, bo nie chcemy
mówić
o abstrakcyjnym
wydarzeniu, ale o czymś
konkretnym”. Celem tego
pierwszego spotkania było
wzajemne poznanie się,
wsłuchanie się w swoje odmienne wrażliwości i pomimo historii obciążonej
Auschwitz podjęcie wyzwania budowy cywilizacji przebaczenia i miłości.
Była to próba zrozumienia

Auschwitz i przygotowania
przestrzeni do lepszego porozumienia między narodami oraz podjęcia odpowiedzialności za własną pracę
tam gdzie żyjemy.
Marta Titaniec
uczestniczka seminarium

uroczystości 68. ROCZNICY śmierci
Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża

9

sierpnia to dzień, w którym wspominamy Edytę Stein – w Kościele katolickim znaną jako św. Teresa
Benedykta od Krzyża. W tym roku przypada 68. rocznica jej śmierci.
Papieskiego z Krakowa, który zgromadzonym gościom
przypomniał naukowe oblicze Edyty Stein. W swoim
wykładzie zatytułowanym:
„Rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)”
zanalizował znaczenie kwestii wiary i jej relacji do rozumu. Przypominał m.in. takie
nazwiska jak św. Tomasz
z Akwinu, z którego filozofii Edyta czerpała, jak i Edmund Husserl z którym często za życia polemizowała.

Wykazywał, że Edyta Stein
„broniła udziału rozumu
w akcie wiary, zachowując
nienaruszalną wiarę w konieczność objawienia misteriów, do których rozum sam
nigdy by nie doszedł”.
Oprócz wykładu, zgromadzona publiczność miała
okazję zobaczyć wystawę
„Znaki Pamięci”, która
przedstawia różne formy
upamiętnienia pomordowanych, jakie odwiedzający
pozostawiają na terenie muzeum Auschwitz.

Druga część uroczystości
rozpoczęła się modlitwą
za pomordowanych i o
pokój na świecie pod pomnikiem w Birkenau. Modlitwie przewodniczył bp
Tadeusz Rakoczy, a wśród
zgromadzonych gościliśmy
również Towarzystwo Edyty Stein z Niemiec, które
spędzało w Oświęcimiu tygodniowe rekolekcje wraz
z tekstem ostatniego, niedokończonego dzieła Świętej
pt.: „Wiedza Krzyża”.
Dzień zakończył się Mszą

Świętą w oświęcimskim
Karmelu. Homilię do zebranych wygłosił bp Rakoczy.
Biskup podkreślił, że Edyta Stein była „człowiekiem
kontemplacji oblicza Bożego” (...) „Miała świadomość,
że miłość do Chrystusa prowadzi przez cierpienie. Kto
rzeczywiście kocha, nie zatrzymuje się przed perspektywą cierpienia z osobą ukochaną. A któż więcej cierpiał
niż Jezus Chrystus?”.
wb.

Fot. Wiktor Boberek

Jak co roku Centrum Dialogu i Modlitwy wspólnie
z Krakowską
Prowincją
Karmelitów Bosych zorganizowało uroczystości upamiętniające Świętą, która
w sierpniu 1942 r. została
przywieziona do Auschwitz
ze swoją siostrą i zamordowana w komorze gazowej
w Birkenau wraz z innymi
katolikami pochodzenia żydowskiego.
Na uroczystości te został
zaproszony ks. dr hab. Wojciech Zyzak z Uniwersytetu

Modlitwa w intencji pomordowanych
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Kultura

„MÓJ AUSCHWITZ” – WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

Z

ło raz uruchomione może mieć moc niszczycielską. Może dlatego świadkowie zła powinni o tym mówić, nie zapominając, że
w rachunku bożym obok zła istnieje dobro. To myślenie w jakimś stopniu było mi dane. Za to jestem wdzięczny Bogu, że umiałem
dostrzegać świadczone mi dobro – powiedział prof. Władysław Bartoszewski, były więzień Auschwitz, dziś m.in. przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jego wspomnienia dotyczące pobytu
w obozie ukazały się nakładem wydawnictwa Znak.

Osiemnastoletni
Władysław Bartoszewski trafił do
Auschwitz 70 lat temu, 22
września 1940 r. Niemcy
przywieźli go razem z pięcioma i pół tysiącem innych
więźniów w tzw. drugim
transporcie warszawskim.
Otrzymał
numer
4427.
W obozie przeżył 199 dni.
Od śmierci z głodu i wyczerpania uratowali go lekarze
obozowego ambulatorium.
W kwietniu 1941 r. został
zwolniony z obozu – do dziś
nie wiadomo, czy na sku-

tek interwencji Polskiego
Czerwonego Krzyża, którego pracownikiem był przed
uwięzieniem, czy dzięki
staraniom rodziny i znajomych. W książce prof. Bartoszewski po raz pierwszy
tak szczegółowo opowiada
o pobycie w obozie. Partnerami w tej rozmowie są dyrektor Muzeum Auschwitz
dr Piotr M.A. Cywiński oraz
sekretarz Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej Marek
Zając.
– Niekiedy zastanawiam

się, co z tego wynika, że ja
ocalałem. Zawsze uważałem, że to do czegoś zobowiązuje. Zachęcony przez
moich przyjaciół innej generacji, Piotra Cywińskiego
i Marka Zająca, spróbowałem opowiedzieć na nowo
o tamtych sprawach tak,
jak widziałem je moimi
wówczas 18-letnimi oczami, albo po wyjściu oczami
bardzo młodego człowieka
po ciężkim doświadczeniu,
niewspółmiernym do wieku
– powiedział o książce prof.
Bartoszewski. Historyk opowiada m.in. o tym, jak doświadczenie życia obozowego wpłynęło na jego dalsze
życie, a także o związkach,
jakie łączyły go z tym miejscem w latach późniejszych.
– Dla mnie to nie jest tylko
świadectwo człowieka, który przeszedł przez obóz,
ale to jest świadectwo człowieka, który ten obóz w
pewnym sensie niósł dalej.
I to nie w ten traumatyczny,
niszczycielski sposób, jak
bardzo wielu innych współwięźniów, ale w sposób
świadomy, odpowiedzialny i szukający pozytywów,
szukający nowych dróg budowania świata po tym doświadczeniu – ocenił Piotr

Cywiński. – To jest człowiek, który przeszedł przez
Auschwitz i postanowił,
jaki będzie jego wkład w ten
świat, tak, aby Auschwitz
się już nie powtórzył. On
urzeczywistnił pewne wartości, których dziś wszyscy
potrzebujemy po doświadczeniu Auschwitz – dodał.
A dlaczego „Mój Auschwitz”? – Proponując
tytuł książki, zaakcentowałem w moim rozumieniu
skromnie, cząstkowość mojej wiedzy, bo to jest mój Auschwitz, w mojej myśli i w
mojej pamięci – powiedział
prof. Bartoszewski. – Kiedy
mówię o moim doświadczeniu obozowym, ogromną
rolę odgrywa testamentalny
tomik Jana Pawła II „Pamięć
i tożsamość”. Dla mnie to
świadectwo polskiego inteligenta spod Krakowa, który mając doświadczenia lat
wojny, pisze o infernalnym
działaniu ludobójczym totalitaryzmu. To ostrzeżenie.
Umacnia mnie to w tym, że
te doświadczenia mają swoje uniwersalne znaczenie,
nawet jeżeli go nie rozumiemy – dodał. We wstępie do publikacji zapisał on
następujące słowa: „Wszyscy więźniowie przebywali w jednym i tym samym

Auschwitz, ale jednocześnie
każdy więzień przebywał
w swoim Auschwitz. Różne były kręgi piekła, różne
były doświadczenia. Moim
udziałem był blok młodocianych i obozowy szpital.
Dlatego należy być świadomym, że dzieje Auschwitz
to suma indywidualnych
losów, cierpień, pamięci.
Poza tym nie wolno nam
zapomnieć, że już na wieki
będzie to historia niedopowiedziana. Nigdy bowiem
nie będzie nam dane poznać
relacji setek tysięcy tych,
których w tym obozie pomordowano”.
Rozmowę uzupełniają wybrane przez Władysława
Bartoszewskiego i od dawna nie wznawiane teksty
uświadamiające, czym były
obozy koncentracyjne, m.in.
opowiadanie „Apel” Jerzego
Andrzejewskiego, broszura
ojca Augustyna „Za drutami obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu”, „W piekle”
Zofii Kossak i spisany przez
Halinę Krahelską „Oświęcim. Pamiętnik więźnia”. To
pierwsze powojenne wznowienie tego tekstu.
Władysław Bartoszewski,
„Mój Auschwitz”,
Warszawa 2010.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 3-26 września
kursach ogólnopolskich oraz międzynaWspółorganizacja
z
RSTK.
Godz.
„50 lat z fotografią” – wystawa fotografii
rodowych, między innymi w Niemczech,
16.00 Galeria „Epicentrum”. Miejski
Ryszarda Kozłowskiego.
Rosji, Holandii, Hiszpanii, Czechach,
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
W dniach od 3 do 26 września 2010 r.
Rumunii, Jugosławii, Singapurze, Hongw Chełmku
w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiekongu, Australii, uzyskując 738 akceptago Centrum Kultury prezentowana bęcji zdobywając 72 nagrody i wyróżnienia. • 17 września
dzie wystawa fotografii, z okazji 50-leJest autorem 61 wystaw indywidualnych
„Poszukiwania” – wystawa prac plastyczcia działalności artystycznej Ryszarda
prezentowanych w kraju i za granicą.
nych Barbary Urbańczyk
Kozłowskiego, pt. „50 lat z fotografią”.
Jego prace publikowane były wieGaleria „Epicentrum” MOKSiR. Wernisaż
Ryszard Kozłowski – artysta fotografik,
lu
wydawnictwach
albumowych.
o godz. 18.00. Miejski Ośrodek Kultury,
członek Związku Polskich Artystów FotoW latach 1980-2003 był Prezesem ZaSportu i Rekreacji w Chełmku
grafików – fotografią artystyczną zajmuje
rządu Oddziału PTTK w Oświęcimiu,
się od 1960 r. Od 50 lat kieruje obiektyw
a także Klubu Fotograficznego PTTK. • 18 września
swego aparatu w stronę krajobrazu, archiWernisaż wystawy: 3 września, ga„Teatralny Autobus” – spektakl pt. „Sonatektury, ludzi i ich spraw. Jest świadkiem
leria „Tyle światów”, godz. 16.30.
ta Belzebuba”
historii, zdarzeń minionych, przemian
Oświęcimskie Centrum Kultury
Wyjazd na spektakl pt. „Sonata Belzebuba”,
społecznych, politycznych i kulturowych.
Teatr Stu w Krakowie. Wyjazd spod MOKW swoich zbiorach posiada ponad 50 tysię- • 16 września
SiR o godz. 17.00, cena 105 zł.
cy negatywów oraz około 10 tysięcy zdjęć
„Na tropach sztuki” – wykład Krzysztofa
cyfrowych. Znaczna część tego bogatego
Dadaka
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
archiwum dotyczy miasta Oświęcimia,
Wykład dr. hab. Krzysztofa Dadaka inauguw Chełmku
jego okolic oraz powiatu oświęcimskiego.
rujący cykl działań artystycznych w ramach
Ryszard Kozłowski brał udział w 155 konprojektu „Na tropach sztuki”.
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Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI

Z SZAFY GANOBISA

(1902-1944)

Urodziła się 22 października 1902 r. w Strzemieszycach, córka Karola Kłeczka
i Konstancji z d. Gestem.
Ojciec Karol pracował w kopalni. Matka trudniła się
szyciem. W Brzeszczach
Helena ukończyła szkołę
powszechną. Na dalszą naukę rodzina nie miała już
środków. Po ukończeniu 16
lat Helena przez kilkanaście
miesięcy pracowała jako salowa w oświęcimskim szpitalu. Około 1921 r. wyszła
za mąż za górnika Kazimierza Płotnickiego. Krótko po
ślubie mąż został powołany
do wojska, a Helena w dalszym ciągu mieszkała z rodzicami, wyręczając matkę
w cięższych pracach. Zapisała się wówczas do Towarzystwa Uniwersytetów
Robotniczych (TUR), założonego w tym czasie przy
brzeszczańskiej kopalni.
Po powrocie z wojska mąż
został ponownie zatrudniony w kopalni. W 1932 r.
Płotniccy wraz z czwórką
dzieci zamieszkali w Przecieszynie. Helena całkowicie poświęciła się rodzinie,
powiększonej
o dwójkę
dzieci. Dorabiała szyciem

do skromnej pensji męża, by
stworzyć dzieciom lepsze
warunki.
W 1940 r. został założony
KL Auschwitz i niebawem
na terenie Brzeszcz i w okolicy zaczęły się pojawiać
komanda więźniów. Helena
Płotnicka nie bacząc na niebezpieczeństwo, codziennie
podkradała się pod obóz,
podkładając
w miejscach
pracy więźniów przygotowaną dla nich żywność.
Początkowo czyniła to całkiem spontanicznie, korzystając jedynie ze swych
bardzo skromnych zasobów. W późniejszym czasie zwerbowała do pomocy
koleżankę,
Władysławę
Kożusznik z Przecieszyna.
Wspólnie zdobywały żyw
ność od sąsiadów, jednak
z biegiem czasu coraz trudniej było zgromadzić wystarczającą ilość produktów
dla ciągle rosnącej liczby
więźniów. Sytuację poprawił kontakt z Wojciechem
Jekiełkiem – dowódcą przyobozowej grupy Batalionów
Chłopskich (BCh). Jekiełek
zaproponował im współpracę. Od tej pory Helena,
posługująca się pseudonimem „Hela”, zdobywała
żywność, poprzez kontakty
nawiązywane przez członków organizacji, ale bardzo
często pozyskiwała ją też na
własną rękę, angażując w to
również rodzinę. Niejednokrotnie mobilizowała inne
znajome osoby, które pomagały jej przenosić paczki
z żywnością dla więźniów.
Niekiedy zabierała ze sobą
córki. Kiedy już można było

wysyłać paczki do obozu,
wysyłała je też oficjalnie na
podane przez organizację
nazwiska więźniów.
W swym działaniu nie ograniczała się tylko do niesienia żywnościowej pomocy
więźniom. Jako łączniczka
Związku Walki Zbrojnej
(ZWZ), pseudonim „Wilga”,
a później także jako łączniczka BCh, przekazywała
grypsy zawierające informacje o obozie, komunikaty
do prasy konspiracyjnej i do
tajnych radiostacji, a także
nielegalną korespondencję
więźniów. Wysyłała ponadto paczki i listy do innych
obozów, m.in. do obozu jeńców wojennych w Murnau.
Jej działalność nie uszła
jednak uwadze Niemców.
Rankiem 19 maja 1943
r.
została
aresztowana
i umieszczona w bunkrze
bloku nr 11 („Blok Śmierci”) w obozie macierzystym. Pomimo okrutnych
tortur, jakich nie szczędzono jej oraz córce Wandzie,
aresztowanej
następnego
dnia, nie zdołano wydobyć
nazwisk więźniów, z którymi kontaktowała się na
terenie przyobozowym. Po
kilkumiesięcznym pobycie
w bunkrze, 20 października
1943 r. skierowano ją do
obozu kobiecego w Birkenau, jako więźniarkę numer
65492. Zmarła 17 marca 1944
r. w obozowym szpitalu.
Za swe zasługi Helena
Płotnicka została pośmiertnie odznaczona Orderem
Krzyża Grunwaldu III klasy
i Krzyżem Oświęcimskim.
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hciałem bardzo podziękować za wszystkie docierające do mnie głosy czytelników, którzy doceniają moją pasję i czytają z zainteresowaniem moje felietony. Dzisiaj
postanowiłem opisać tytułową Szafę Ganobisa.

Szafa niemal przez cały czas
związana byłą z dawną Fabryką Wódek i Likierów rodziny Haberfeldów, której
członkowie mieszkali na terenie naszego miasta. Jedna z
najbogatszych w Oświęcimiu
rodzin zajmowała się produkcją wódek od 1804 r., kiedy to
ich fabryka została uruchomiona. Jakieś 20 lat temu dowiedziałem się, że na strychu
dawnego budynku fabryki,
gdzie wówczas znajdowała
się wytwórnia oranżad i rozlewnia piwa Oświęcimskiego
Przedsiębiorstwa Spożywców,
znajdują się pozostałości po
gorzelni Haberfelda – butelki
i etykiety. Na strych mnie jednak nie wpuszczono. Nie poddałem się tak łatwo i przyjąłem
się do wytwórni do pracy.
W ten sposób mogłem od czasu
do czasu zabezpieczać strych
fabryki. Było i tak zbyt późno,
ponieważ wcześniej sporo dokumentów trafiło na makulaturę. W zakładzie zwróciłem
uwagę na stare meble. Okazało
się, że jest to wyposażenie biura, które pozostało jeszcze po
rodzinie Haberfeldów. Kiedy
okazało się, że wytwórnia ma
zostać zamknięta, postanowiłem działać: poinformowałem
rodzinę Haberfeldów o tym, że
nie wiadomo, jakie będą dalsze losy ich mebli. Zdawałem
sobie sprawę, że mogą one po
prostu zostać zniszczone. Od
rodziny otrzymałem stosowne
pełnomocnictwo. Ku mojemu
zdziwieniu prezes PSS Społem
uznał, że pomysł oddania mebli prawowitym spadkobiercom jest bardzo dobry. Zostały
one zabezpieczone i przeszły
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gruntowną renowację. Rodzina Haberfeldów stwierdziła, że powinny one zostać w
moich rękach. Dziś w moim
małym muzeum stoi biurko,
stolik, szafka na dokumenty,
wieszak ścienny i legendarna
szafa, ale nie Ganobisa, a Haberfelda w rękach Ganobisa.
W niej właśnie trzymam wiele
moich historycznych eksponatów. Meble te zostały wyprodukowane w austriackiej
znanej firmie. Będąc w Austrii
próbowałem ją odnaleźć, ale
okazało się, że zakład już nie
istnieje. Powiedziano mi, że
meble tej firmy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
antykwariuszy. Komplet Haberfelda próbowano ode mnie
odkupić, ale nie ma takich
pieniędzy na świecie, za które
bym je sprzedał.
Mirosław Ganobis

ślady historii

ze zbiorów muzeum auschwitz
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rzeł polski z napisem „Wolność i Zwycięstwo”, datą 1943 na awersie i napisem „Jeszcze
Polska nie zginęła” na rewersie został odnaleziony w 1975 r. w Neubrandenburgu. Znajdował się w szklanym słoju zakopanym 60 cm pod ziemią. Ukryli go tam polscy lekarze
szpitala jenieckiego Stalag II A w Neubrandenburgu.

Orzełek

W pojemniku obok orzełka
znajdowało się 35 kart zapisanych głównie ołówkiem
zawierających m.in. informacje o nieludzkich warunkach
życia i pracy polskich więźniarek w obozie Ravensbrück oraz nazwiska kobiet,
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na których były wykonywane pseudonaukowe eksperymenty medyczne.
Doktor Henryk Grabowski,
jeden z członków zespołu
lekarskiego w Neubrandenburg, będącego równocześnie komórką konspiracyjną,
utrzymującą m.in. kontakty z więźniarkami obozu
Ravensbrück tak opisywał
w powojennej relacji moment ukrycia dokumentów:
„Waga tak wielkiej sprawy
jak trwałe przechowywanie
dokumentów – świadec-
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twa zbrodni hitlerowskich
– stworzyła bezwzględną
konieczność znalezienia dla
nich bezpiecznego miejsca.
Mnie zostało powierzone to
zadanie. (...) Z pakunkiem
ukrytym pod pachą i niewielką łopatką skierowaliśmy się
w stronę (...) niewielkiego
lesistego wzniesienia. (...) Na
samym szczycie natrafiliśmy
na betonowy słupek graniczny, który wydawał się być
najlepszym i najtrwalszym
punktem orientacyjnym. Dr
B. Markowski, dr L. Domań-
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ski i ppor. P. Górski ubezpieczali mnie ze wszystkich
stron, kiedy korzystając z hałasu przejeżdżających w dole
pociągów drążyłem w ziemi półmetrowej głębokości
dołek w odległości jednego
metra na wschód od słupka”. Dzięki wskazówkom
dr. Henryka Grabowskiego,
w maju 1975 r. słój został odkopany .
W słoju obok orzełka i bezcennych
dokumentów
ukryty był również rysunek
Marii Hiszpańskiej wykona-
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ny w obozie Ravensbrück,
przedstawiający niewolniczą
pracę kobiet w obozie oraz
wiersze i listy więźniarek
KL Ravensbrück. W protokole ze znaleziska z 1975 r.
napisano: „Wiersze oraz zapiski wskazują na niezłomną
dzielną postawę więźniarek,
ich mocną wewnętrzną więź
z ojczyzną. Wskazuje na to
również polski napis na wyrzeźbionym orzełku Jeszcze
Polska nie zginęła”.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów
PMA-B
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Prawie dwa tysiące wiernych wzięło udział w uroczystościach 69. rocznicy
śmierci św. Maksymiliana Kolbego, które odbyły się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Kulminacją uroczystości była msza święta przy bloku nr 11 koncelebrowana przez biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego. Wcześniej modlono się w celi
śmierci ojca Maksymiliana w podziemiach bloku nr 11 oraz złożono kwiaty
i zapalono znicze pod Ścianą Śmierci.
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