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70. ROCZNICA 
ZAGŁADY ŻYDÓW  
Z WĘGIER



70 lat temu, latem 1944 r., Niemcy 
deportowali z Węgier do obozu Au‑
schwitz-Birkenau ok. 420 tysięcy Ży‑
dów. Większość z nich natychmiast 
zamordowano w komorach gazo‑
wych. W majowej „Osi” przypomi‑
namy tamte wydarzenia, piszemy o 
specjalnym edukacyjnym projekcie 
w mediach społecznościowych, a 
także zapraszamy na czasową wysta‑
wę poświęconą Żydom z Węgier w 
Miejscu Pamięci Auschwitz. 
Tej rocznicy poświęcony był także 
tegoroczny 23. Marsz Żywych, w 
którym wzięło udział ok. 10 tysięcy 
osób. Fotografie z tego wydarzenia 

znaleźć można na ostatniej stronie z 
fotoreportażem. 
W „Osi” znajdą Państwo również 
obszerny materiał dotyczący nowej 
miejskiej inicjatywy – Oświęcimskie‑
go Forum Praw Człowieka. Pierwsza 
trzydniowa debata, w której brali 
udział przedstawiciele wielu działa‑
jących w mieście instytucji i stowa‑
rzyszeń, a także zagranicznych gości, 
poświęcona była zagadnieniom de‑
portacji, wysiedleń i przymusowych 
migracji – nieodłącznym elementom 
konfliktów zbrojnych i wojen współ‑
czesnego świata.
Zachęcamy Państwa także do wybra‑

nia się w krótką w podróż do świata 
poezji – a to dzięki kolejnemu Salo‑
nowi Poezji w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży mogliśmy 
zapoznać się z twórczością Volkera 
von Törne. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny 
miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org
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GALERIA XX WIEKU

OD REDAKCJI

Dzisiaj – w porze szaleńczych i ruty‑
nowych turystyczno‑rekreacyjnych 
wyjazdów i wypraw zdjęcie wykona‑
ne w Wenecji przed katedrą św. Marka 
w 1913 r. przez FOTOGRAFIA GA‑
BINA S. MARCO – VENEZIA. Przed 
frontem katedry pięcioosobowa grup‑
ka turystów z Polski – druga z lewej 
strony na zdjęciu moja kuzynka Mary‑

la w towarzystwie przyjaciół w czasie 
peregrynacji po Italii.
Na drugim planie zdjęcia po prawej‑
stronie: mama, a może bona z trójką 
małych dzieci: po lewej stronie – kobie‑
ta w długiej sukni dziarskim krokiem 
przemierzająca plac, i dwaj chłopcy 
zastygli w bezruchu, wpatrujący się 
w obiektyw fotografa. U stóp gromad‑

ki fotografowanych nieśmiertelne we‑
neckie gołębie. Scenka rodzajowa hi‑
storyczno‑turystyczna sprzed 101 lat! 
Za rok wszystkich na zdjęciu – i całą 
Europę – pochłonie wybuch Wielkiej 
Wojny!... 

Andrzej Winogrodzki
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W tym roku organizatorzy 
w szczególny sposób upa‑
miętnili okrągłą rocznicę 
zagłady Żydów z Węgier. 
W 1944 r. Niemcy deportowa‑
li z tego kraju do Auschwitz 
ok. 430 tysięcy Żydów – męż‑
czyzn, kobiet i dzieci. Ponad 
75 procent z nich zostało za‑
mordowanych zaraz po przy‑
jeździe w komorach gazo‑
wych w Birkenau. O tamtych 
wydarzeniach przypominać 
też będzie specjalny rocznico‑
wy projekt Muzeum prowa‑
dzony w mediach społeczno‑
ściowych.
– Najważniejsze jest to, aby 
wszyscy ludzie – przede 
wszystkim młodzież, ale nie 
tylko oni – poznawali histo‑
ryczne fakty, uczyli się histo‑
rii i wyciągali wnioski z tego, 
co wydarzyło się w Europie 
70 lat temu – powiedział szef 
Marszu Aharon Tamir. – Do‑
strzegamy dziś w Europie 
i w innych miejscach świata 
nasilanie się takich zjawisk, 
jak negowanie Holokaustu, 
rasizm i agresywny antyse‑
mityzm. Dlatego znajomość 
faktów jest tak istotna i dlate‑

go chcemy, aby jak najwięcej 
osób zobaczyło na własne 
oczy, co działo się 70 lat temu 
– podkreślił.
Wśród prowadzących te‑
goroczny Marsz była m.in. 
delegacja sędziów Sądu 
Najwyższego Izraela z jego 
przewodniczącym Asherem 
Grunisem na czele. Do uczest‑
ników Marszu w Birkenau 
dołączył prezydent Węgier 
János Áder.
Główne uroczystości Marszu 
Żywych miały miejsce przy 
pomniku na terenie byłego 
obozu Auschwitz II-Birke‑
nau, w sąsiedztwie ruin ko‑
mór gazowych i krematoriów 
II i III. W wielu miejscach na 
terenie byłego obozu uczest‑
nicy Marszu zostawili drew‑
niane tabliczki z nazwiskami 
pomordowanych, symboli‑
zujące żydowskie nagrobki 
– macewy. Wiele z nich zna‑
lazło się na rampie, gdzie 
naziści dokonywali selekcji 
przywiezionych z całej Euro‑
py Żydów.
Marsze Żywych organizo‑
wane są od 1988 r. w Dniu 
Pamięci o Zagładzie (Jom Ha‑

Szoa), którego data związana 
jest z powstaniem w getcie 
warszawskim. W pierwszym 
marszu wzięło udział około 
1,5 tysiąca Żydów. Od 1996 r. 
odbywają się corocznie. Naj‑
większy miał miejsce w 2005 
r., w 60. rocznicę wyzwole‑
nia Auschwitz, kiedy uczest‑
niczyło w nim około 20 tys. 
osób. Łącznie we wszystkich 
marszach wzięło udział już 
ok. 200 tysięcy osób.
Holokaust stanowił bezpre‑
cedensową próbę masowego 
mordu przy użyciu metod 
przemysłowych, która nigdy 
wcześniej i później nie była 
przeprowadzona w takiej 
skali. W założeniach miał do‑
prowadzić do „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydow‑
skiej”, czyli wymordowania 
całego narodu. W Auschwitz, 
największym ośrodku zagła‑
dy, Niemcy zgładzili ponad 
milion sto tysięcy ludzi, głów‑
nie Żydów, a także Polaków, 
Romów, jeńców radzieckich 
i obywateli innych naro‑
dów. 

Paweł Sawicki

Obrady Rady rozpoczęły się 
od obszernego sprawozda‑
nia dyrektora Muzeum, dr. 
Piotra M.A. Cywińskiego, 

który omówił najważniej‑
sze działania instytucji na 
przestrzeni ostatniego roku, 
a także przedstawił plany 

na najbliższy czas. Mówił on 
m.in. o frekwencji w Miejscu 
Pamięci, która choć utrzymu‑
je się na bardzo wysokim po‑

ziomie, to bardzo wyraźnie 
zauważalny jest spadek licz‑
by odwiedzających z Polski, 
zwłaszcza grup młodzieży. 

– W 2011 r. z Polski przyjeż‑
dżała prawie połowa odwie‑
dzających. W 2013 r. to już 
ok. 25 procent. Spadek ten 
tłumaczyć można na dwa 
sposoby: pierwszy to refor‑
ma podstawy programowej, 
która niemal wyeliminowała 
tematykę Zagłady ze szkół 
gimnazjalnych, a także bar‑
dzo mocno ograniczyła poru‑
szanie tego tematu w liceach. 
Drugi to fakt, że jesteśmy 
krajem, w którym nie istnieje 
żaden państwowy program 
dofinansowania wyjazdów 
do Miejsc Pamięci. W pierw‑
szym kwartale 2014 r. mieli‑
śmy więcej młodych odwie‑
dzających z Wielkiej Brytanii 
niż z Polski – powiedział dy‑
rektor Cywiński, który dodał, 
iż Centrum Edukacji pracuje 

nad nowymi programami 
oprowadzania, które będą 
sprofilowane specjalnie na 
potrzeby nauczycieli pol‑
skich liceów. 

Poinformował on również 
Radę o prowadzonych pro‑
jektach konserwatorskich, 
a także pracach Fundacji 
Auschwitz-Birkenau, która 
tworzy Kapitał Wieczysty na 
zachowanie autentyzmu Miej‑
sca Pamięci. Dyrektor mówił 
także o działaniach wydaw‑
niczych, wystawienniczych 
i edukacyjnych, m.in. sukce‑
sie projektu realizowanego 
wspólnie ze Służbą Więzienną 
skierowanego do osadzonych 
w Zakładach Karnych. 

 Oprócz tego członkowie 
Rady zapoznali się ze sta‑
nem najważniejszych inwe‑
stycji realizowanych przez 
Muzeum, m.in. budowy 
nowego centrum obsługi od‑

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

MARSZ ŻYWYCH

TRZECIE POSIEDZENIE RADY MUZEUM

28 kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz 
odbył się 23. Marsz Żywych. Ok. 10 tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów z całego świata, 
ale także duża grupa polskiej młodzieży, przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w Auschwitz I do 

Auschwitz II-Birkenau. Był to ostatni Marsz Żywych przed 70. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz, która 
przypadnie 27 stycznia 2015 r. 

Przygotowania do 70. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
i  zagłady Auschwitz były jednym z najważniejszych tematów spotkania Rady Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau. Powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Rada sprawuje nad‑

zór nad działalnością statutową Muzeum, opiniując także plany jego działania. 

23. Marsz Żywych
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wiedzających, która powin‑
na rozpocząć się w 2015 r. 
i być realizowana w ramach 
szerszego projektu Oświę‑
cimskiej Przestrzeni Spotkań 

we współpracy z miastem 
Oświęcimiem. Mowa była 
także o tworzeniu nowej 
wystawy głównej Muzeum, 
a także o braku finansowa‑

nia dla stworzenia siedziby 
Międzynarodowego Cen‑
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w budynku 
tzw. Starego Teatru, co spo‑
wodowało wstrzymanie 
tego projektu. 
Podczas spotkania Rady 
omówiono także przygo‑
towania i plany związane 
z obchodami 70. rocznicy 
wyzwolenia Auschwitz, 
które będą miały miejsce 
27 stycznia 2015 r. – Będzie 
to ostatnia okrągła rocznica 
z liczną jeszcze obecnością 
byłych więźniów i jest to dla 
nas niezwykle ważne. Dla‑
tego też będziemy chcieli 
przede wszystkim pokazać 
im, że kolejne pokolenia są 
w stanie dojrzale i odpo‑
wiedzialnie przekazywać 
pamięć o historycznych 

wydarzeniach – powie‑
dział dyrektor Cywiński. 
– Chcemy wówczas także 
zapowiedzieć, że zakończo‑
na została budowa Kapi‑
tału Wieczystego Fundacji 
Auschwitz–Birkenau, co bę‑
dzie oznaczało, że material‑
ne pozostałości po byłym 
obozie są konserwatorsko 
zabezpieczone na wiele, 
wiele lat – dodał dyrektor. 
Kalendarz przygotowań do 
70. rocznicy wyzwolenia 
Auschwitz wyznaczać będą 
wydarzenia roku 2014: 70. 
rocznica deportacji Żydów 
z Węgier, 70. rocznica likwi‑
dacji tzw. Zigeunerlager w 
Birkenau, 70. rocznica de‑
portacji do Auschwitz blisko 
13 tysięcy Polaków areszto‑
wanych w trakcie Powstania 
Warszawskiego, 70. rocz‑

nica zagłady w Auschwitz 
Żydów z likwidowanego 
łódzkiego getta, jak również 
70. rocznica buntu więź‑
niów z Sonderkommando 
w Auschwitz. 

Paweł Sawicki

Powszechny dostęp do in‑
ternetu, który od lat jest fak‑
tem, a nie tylko odległym 
horyzontem, otwiera przed 
instytucjami kultury szereg 
nowych możliwości na na‑
wiązanie dialogu ze zwie‑
dzającymi. Te szczególne 
formy komunikacji posiadają 
swoją wewnętrzną dynamikę 
oraz zasady, które nie zawsze 
okazują się być zrozumiałe 
dla osób przygotowujących 
muzealne projekty eduka‑
cyjne czy też zajmujące się 
działaniami upowszechniają‑
cymi, czy promocyjnymi.
Podczas konferencji będzie‑
my wspólnie zastanawiać 
się nad możliwościami, ja‑
kie dają nam współczesne 
technologie. Porozmawiamy 
zarówno o idei, inspiracjach 
i pomysłach, jak i realnych 
kosztach, czy wymaganiach 
technicznych, jakich wymaga 
użycie określonych rozwią‑

zań. Zastanowimy się rów‑
nież, co zrobić, aby tworzyć 
dobry e-learning oraz jak 
można definiować grupy jego 
odbiorców. Zaproszeni eks‑
perci podpowiedzą, co może 
być dobrym punktem wyjścia 
lub strategią rozwoju.
Konferencja będzie składać 
się z dwóch części. Na pierw‑
szą złożą się referaty przed‑
stawicieli instytucji, które 
zdecydowały się na zdalną 
formę edukacji. W drugiej 
zastanowimy się wspólnie 
nad wartością i miejscem 
nowoczesnych rozwiązań w 
muzeach oraz problemami 
przy opracowywaniu ich 
koncepcji, dystrybucji i od‑
biorze.
Na konferencję można zgło‑
sić się za pośrednictwem stro‑
ny internetowej Muzeum, za‑
kładka „Edukacja”.  

Agnieszka Juskowiak-Sawicka

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

• 10.00‑10.10
Otwarcie konferencji (Andrzej Kaco‑
rzyk – dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho‑
lokauście; Monika Klimowicz – Forum 
Edukatorów Muzealnych)

• 10.10-10.30
Dr Krzysztof Antończyk: Baza danych de-
portowanych do KL Auschwitz i jej udostęp-
nienie na stronie internetowej (Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau)

• 10.30-10.50
Bartosz Bartyzel, Paweł Sawicki: Miejsce 
Pamięci Auschwitz w Internecie (Państwo‑
we Muzeum Auschwitz-Birkenau)

• 10.50-11.10
Agnieszka Juskowiak-Sawicka: Edu-
kacja przez Internet w Miejscu Pamięci 
Auschwitz (Państwowe Muzeum Au‑
schwitz-Birkenau)

• 11.10‑11.20
Monika Klimowicz, Hubert Francuz: 
Prezentacja nowej odsłony Portalu Edu-
kacji Muzealnej (Muzeum Pałacu Króla 
Jana III z Wilanowic)

• 11.20‑11.40
Przerwa kawowa

• 11.40‑12.00
Elżbieta Grygiel: W sieci muzeum opo-
wieści  (Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie)

• 12.00‑12.20
Dr Beata Nessel-Łukasik: Portal edu-
kacyjny dla dzieci Mieszkańcy spod Jede-
nastki (Muzeum Józefa Piłsudskiego w  
Sulejówku)

• 12.20‑12.40
Jacek Marciniak, Agata Prinke (Edu‑
serwis): Jak budować oraz wykorzystywać 
rozwiązania e-learningowe w muzeach?

• 12.40-13.00
Marcin Owsiński: Pomorska Teka Eduka-
cyjna – ewaluacja projektu. Co dalej? (Mu‑
zeum Stutthof)

• 13.00-13.20
Dorota Szkodzińska: Historia w sieci 
(Muzeum Historii Polski)

• 13.20-13.40
Kinga Kołodziejska: Nie-realne spotka-
nie? Prezentacja portalu Wirtualne Muzea 
Małopolski (Wirtualne Muzea Małopol‑
ski)

• 13.40-14.00
Barbara Gołębiowska: Czego tu nie ma, 
czyli muzea londyńskie on-line (Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w  Sulejówku)

• 14.00-15.00
Przerwa obiadowa

• 15.00-16.30
Panel ekspercki z udziałem prelegen‑
tów (prowadzenie – Hubert Francuz, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi‑
lanowie)

• 16.30
Zakończenie konferencji
Organizatorzy: Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Muzeum Pała‑
cu Króla Jana III w Wilanowie, Forum 
Edukatorów Muzealnych

PROGRAM KONFERENCJI:

Trzecie posiedzenie Rady Muzeum

MUZEUM NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.  
E-LEARNING W EDUKACJI MUZEALNEJ  

– KONFERENCJA

Muzeum na wyciagnięcie ręki. E-learning edukacji muzealnej to w tytuł konferencji, która odbędzie się 17 czerwca 
2014 r. w Oświęcimiu. Zapraszają na nią Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych. 
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Kazimierz Albin
prof. dr hab. Tomasz Gą‑
sowski
Piotr Hertig
prof. dr hab. Jan Kantyka
prof. Edward Kosakowski
dr hab. Stanisław Krajewski
dr hab. Andrzej Kunert
ks. Jan Nowak
Krystyna Oleksy – prze‑
wodnicząca
Anda Rottenberg

Skład Rady Muzeum  
(kadencja 2012–2016)
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70. ROCZNICA ZAGŁADY ŻYDÓW  
Z WĘGIER. ŻYWA WSPÓLNOTA PAMIĘCI  

W INTERNECIE   

Historię transportów Żydów deportowanych z Węgier do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjne‑
go i zagłady Auschwitz 70 lat temu, latem 1944 r., będzie można śledzić na stronie Miejsca Pamięci Auschwitz 
na Facebooku, a także w innych serwisach społecznościowych, na których obecne jest Muzeum. 

– Przypominać będziemy 
przede wszystkim podsta‑
wowe informacje dotyczące 
poszczególnych transpor‑
tów. Sięgać będziemy rów‑
nież po krótkie fragmenty 
relacji ocalałych, świadków 
tamtych wydarzeń, a tak‑
że historyczne zdjęcia, czy 
dokumenty, dzięki czemu 
fakty i liczby osadzone będą 
w kontekście bardzo dra‑
matycznych ludzkich do‑
świadczeń, emocji i przeżyć 
– powiedział Paweł Sawicki 
z Biura Prasowego, który 
koordynuje aktywność Mu‑
zeum w serwisach społecz‑
nościowych.
– Zapraszamy wszystkich, 
aby współtworzyli ten szcze‑
gólny projekt razem z nami 
na Facebooku, chociażby 
komentując, czy udostęp‑
niając nasze wpisy i poma‑
gając nam w dotarciu do jak 
największej liczby osób. In‑
formacje będą pojawiać się 
regularnie od końca kwietnia 
aż do połowy lipca. Chcemy, 
aby była to pamięć wspólno‑
towa i pamięć żyjąca – dodał 
Paweł Sawicki. 
Dzięki mediom społeczno‑
ściowym Muzeum Ausch‑

witz każdego dnia dociera 
do ponad stu tysięcy ludzi 
ze wszystkich kontynentów. 
Od kilku lat istnieje oficjalna 
strona Miejsca Pamięci na 
Facebooku, którą obserwuje 
ponad 108 tysięcy osób, ale 
Muzeum obecne jest także 
na Twitterze, Instagramie, 
czy w serwisie Pinterest. 
Zdaniem dyrektora Muzeum 
Auschwitz, dr. Piotra M.A. 
Cywińskiego, taka forma 
upamiętniania dobrze po‑
kazuje potencjał edukacyjny 
umiejętnego wykorzystania 
serwisów społecznościo‑
wych. – Misja pamięci nie 
kończy się wraz z drutami 
obozu. Chcemy docierać do 
każdego, bez względu na to, 
gdzie aktualnie przebywa, 
aby umożliwiać przeżycie 
najbliższych tygodni w ryt‑
mie pamięci nad najciem‑
niejszym okresem historii 
Auschwitz-Birkenau – po‑
wiedział Piotr Cywiński.  
– Wydarzenia z lata 1944 r. 
mają dla nas znaczenie nie 
tylko z perspektywy histo‑
rycznej, ale i emocjonalnej. 
Wśród ponad 430 tysięcy 
deportowanych był m.in. 
9-letni chłopiec, którego spoj‑

rzenie uchwycone na rampie 
w Birkenau jest dziś symbo‑
lem Miejsca Pamięci – dodał 
dyrektor Cywiński. 
Oprócz tego w czerwcu na 
stronie www.auschwitz.
org opublikowana zostanie 
otwarta internetowa lekcja 
autorstwa dr. Piotra Setkie‑
wicza, kierownika Centrum 
Badań Muzeum, poświęcona 
eksterminacji Żydów z Wę‑
gier w obozie Auschwitz, ale 
także przybliżająca znacznie 
szerzej historię społeczności 
żydowskiej tego kraju za‑
równo przed II wojną świa‑
tową, jak i w okresie poprze‑
dzającym deportacje. 
Pierwsze transporty węgier‑
skich Żydów skierowano do 
Auschwitz 28 i 29 kwietnia 
1944 r. z obozu Kistarca k. 
Budapesztu i z miasta Topo‑
lya w Wojwodinie. Przybyły 
one na tzw. Altejudenrampe 
w dniu 2 maja. Po selekcji 
zarejestrowano w obozie 
486 mężczyzn i 616 kobiet. 
Pozostałych, 2698 osób, za‑
mordowano w komorach 
gazowych. 
– Władze obozowe przeko‑
nały się jednak wówczas, że 
Auschwitz nie jest gotowy na  

przyjęcie planowanej ogrom‑
nej liczby deportowanych. 
Postanowiono wówczas 
o wstrzymaniu transpor‑
tów do czasu dokończenia 
budowy rampy kolejowej 
wewnątrz obozu Birkenau 
oraz usunięcia innych „tech‑
nicznych” trudności. Wów‑
czas zdecydowano m.in. 
o ponownym uruchomieniu 
prowizorycznej komory ga‑
zowej, tzw. białego domku, 
czy też wykopaniu dołów do 
spalania zwłok – wyjaśnia dr 
Piotr Setkiewicz. 
Główna faza deportacji Ży‑
dów z Węgier rozpoczęła 
się 14 maja i trwała do 9 lip‑
ca 1944 r. W tym okresie do 
Auschwitz przyjechały 142 
pociągi, którymi łącznie de‑
portowano ok. 420 tysięcy 
osób. 
– Kiedy dodamy do tej liczby 
transporty z kwietnia oraz 
kilka mniejszych z końca lata 
i jesieni 1944, to wówczas 
łączna liczba deportowa‑
nych z Węgier wyniesie ok. 
430 tysięcy.  Z dokumentów 
z magazynu odzieżowego 
w Birkenau wiadomo, że 
w wyniku selekcji transpor‑
tów Żydów z Węgier eses‑

mani skierowali do obozu 
52 tys. mężczyzn i – tu już 
tylko przypuszczalnie – po‑
dobną liczbę kobiet. Oznacza 
to, że bezpośrednio po przy‑
jeździe do Auschwitz w ko‑
morach gazowych życie stra‑
ciło 325-330 tys. osób, czyli 
ponad 75 procent wszystkich 
deportowanych – podkreślił 
Setkiewicz.
70. rocznica deportacji do 
obozu Żydów z Węgier to 
jedna z kilku ważnych te‑
gorocznych okrągłych rocz‑
nic. Oprócz tego w 2014 r. 
obchodzimy również m.in. 
70. rocznicę likwidacji tzw. 
Zigeunerlager w Birkenau, 
70. rocznicę deportacji do 
Auschwitz blisko 13 tysię‑
cy Polaków aresztowanych 
w trakcie Powstania War‑
szawskiego, 70. rocznicę za‑
głady w Auschwitz Żydów 
z likwidowanego łódzkiego 
getta, jak również 70. roczni‑
cę buntu więźniów z Sonder‑
kommando w Auschwitz. 
Natomiast 27 stycznia 2015 r. 
minie 70 lat od wyzwolenia 
obozu Auschwitz. 
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PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ  
– PRAWA CZŁOWIEKA DZISIAJ.  

RUCH OPORU I ODWAGA CYWILNA
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Uczestnikami projektu byli 
uczniowie i uczennice szkół 
ponadgimnazjalnych Bade‑
nii Wirtembergii oraz z Kęt 
i Sławkowa.
Tematem przewodnim spo‑
tkania w Bad Liebenzell były 
współczesne formy sprzeci‑
wu obywateli w demokra‑
tycznym społeczeństwie. 
Uczestnicy podjęli wspólnie 
próbę odpowiedzenia sobie 
na pytania: Czym jest obec‑
nie odwaga cywilna? Co jest 
potrzebne, by wykazać się 
odwagą cywilną? Udzie‑
lane odpowiedzi świad‑
czyły nie tylko o wielkiej 
dojrzałości obywatelskiej 
młodych uczestników, ale 
także o głębokiej analizie ak‑
tualnych wydarzeń na świe‑
cie. Wśród niepokojących 
młodzież zjawisk pojawiły 
się m.in.: przemoc, rasizm, 
uprzedzenia ze względu na 
płeć i orientację seksualną 
oraz dyskryminacja na tle 
religijnym. Uczestnicy traf‑
nie zauważyli, że odwagą 
cywilną jest aktywne prze‑
ciwdziałanie, nie przymy‑
kanie oczu na zło wokół nas, 
a potrzebne do takiego dzia‑

łania cechy to m.in. odwaga, 
zaangażowanie, pewność 
siebie.

Ważnym elementem spo‑
tkań polsko-niemieckiej 
młodzieży na zamku w Bad 
Liebenzell są warsztaty me‑
dialne, które dają uczestni‑
kom możliwość kreatyw‑
nego przedstawienia ich 
stosunku do niepokojących 
zjawisk w codziennym ży‑
ciu. Tym razem uczestnicy 
pracowali w czterech gru‑
pach polsko‑niemieckich. 
Pomocą w realizacji pro‑
jektu służył im Dejan Simo‑
nowic, pedagog medialny, 
dzięki któremu nabyli od‑
powiednich umiejętności 
technicznych, by stworzyć 
swoje małe, zaangażowane 
społecznie, dzieła oraz tłu‑
maczka, Anna Lachendro, 
wspierająca ich pomocą ję‑
zykową w każdej sytuacji. 
Z wielkim zaangażowaniem 
młodzi ludzie wcielili się 
w role dziennikarzy, reżyse‑
rów, scenografów, kamerzy‑
stów oraz aktorów i anima‑
torów filmów rysunkowych, 
ucząc się przy tym pracy 

w teamie, poznając tajniki 
kręcenia filmów, montażu, 
udźwiękowienia, wykazując 
kreatywnością i pokonując 
własne słabości. 
Na pokazie końcowym 
wszyscy uczestnicy semina‑
rium obejrzeli efekty swojej 
pracy: film animowany, pla‑
kat, krótki film dokumental‑
ny oraz wysłuchali audycji 
radiowej. W każdej z tych 
form pokazali nie tylko skut‑
ki przemocy fizycznej, seksi‑
zmu czy rasizmu, ale rów‑
nież akty odwagi cywilnej 
osób, które potrafiły prze‑
ciwstawić się uprzedzeniom 
i dyskryminacji i udzieliły 
pomocy potrzebującym.
Zwieńczeniem doświadczeń 
ze współczesnymi technika‑
mi medialnymi była wizyta 
w Centrum Sztuki i Nowo‑
czesnych Mediów w Karls‑
ruhe, gdzie uczestnicy mogli 
obejrzeć zarówno najstar‑
szy niemiecki komputer, 
wyprodukowany w 1958 
roku ZUSE 22, jak również 
najnowsze technologie two‑
rzenia hologramów czy 
przekazywania sygnałów 
za pomocą np. roślin. Naj‑
większym zainteresowa‑
niem cieszyły się jednak gry 
komputerowe oraz aplikacje 
na iPada.

Poza wspólną pracą nad 
projektem ważnym elemen‑
tem spotkania jest integra‑
cja grupy, lepsze poznanie 
partnerów, ich otoczenia 
i życia codziennego. Dla‑
tego w programie semina‑
rium znalazło się miejsce 
na wspólną zabawę, pobyt 
na basenach termalnych w 
uzdrowisku Bad Liebenzell, 
czy wieczorny aerobic. Nie 
zabrakło również gier inte‑
gracyjnych i animacji języ‑
kowej.
W opinii uczestników za‑
równo atmosfera w gru‑
pie, jak i polsko‑niemiecka 
współpraca podczas wspól‑
nego opracowywania wy‑
branych zagadnień były 
bardzo dobre. Uczestnikom 
podobało się zakwaterowa‑
nie na zamku, chwalili do‑
brą organizację seminarium, 
smaczne jedzenie oraz moż‑
liwość poznania najbliższej 
okolicy. 

Podczas październikowe‑
go spotkania w Oświęci‑
miu uczestnicy seminarium 

zajmą się tematyką ruchu 
oporu i odwagi cywilnej 
z perspektywy historycznej, 
głównie w okresie II wojny 
światowej. W trakcie tygo‑
dniowego pobytu w MDSM 
będą mieli możliwość za‑
poznania się z aktami od‑
wagi cywilnej więźniów 
obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau oraz 
ze strukturą ruchu oporu 

w okupowanej Polsce.
Seminarium, dzięki finan‑
sowemu wsparciu Bun‑
desvereinigung kulturelle 
Jugendbildung i Polsko-Nie‑
mieckiej Współpracy Mło‑
dzieży przeprowadziły 
Gertrud Gandenberger 
(IFBL) i Olga Onyszkiewicz 
(MDSM).                

Olga Onyszkiewicz

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Pod takim tytułem w malowniczej scenerii zamku w Bad Liebenzell odbyło się kolejne spotkanie młodych 
Polaków i Niemców w ramach od lat wspólnie organizowanej przez Międzynarodowy Dom Spotkań Mło‑
dzieży w Oświęcimiu oraz Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell wymiany młodzieży.     

Wyjazd do Bad Liebenzell był dla mnie bardzo wartościowy, 
ponieważ poznałam dużo ciekawych ludzi, spróbowałam nie-
mieckiej kuchni oraz nauczyłam nowych słówek. 
Patrycja Białczyk

W trakcie naszej wizyty na zamku w Bad Liebenzell pozna-
liśmy wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym mogliśmy spę-
dzić kilka dni we wspaniałej atmosferze, ucząc się, bawiąc 
i pracując. Uczestnicy z Polski i Niemiec, pomimo bariery 
językowej – której skutki niejednokrotnie rozśmieszały nas 
do łez – świetnie czuli się w swoim towarzystwie, zarówno 
w czasie wolnym, jak i podczas pracy przy projektach. Prace 
naszego autorstwa pozwoliły nam wykazać się kreatywnością 
i przekazać swoją opinię na temat odwagi cywilnej w cieka-
wy i niekonwencjonalny sposób. Cieszę się, że mogłam wziąć 
udział w tym projekcie. Było to dla mnie doświadczenie, któ-
rego nigdy nie zapomnę. 
Karolina Tytko

Pobyt w Bad Liebenzell uświadomił mi, jak wiele może dać 
znajomość języków obcych.
Poznałam tu wielu ciekawych Niemców, którzy obalili wszyst-
kie stereotypy na temat ich narodu i kraju. 
Jagoda Kazimierska

Projekt w Bad Liebenzell pozwolił mi poznać nowe punkty wi-
dzenia w kwestii odwagi cywilnej, poznać kulturę niemiecką, 
zobaczyć kawałek tego kraju i sprawdzić swoje umiejętności 
językowe. 
Anna Żydek
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Uczestnicy spotkania podczas pracy

Plakat autorstwa uczestników spotkania
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CO MROKI DUSZY MI DYKTUJĄ...
WIERSZE VOLKERA VON TÖRNE NA 51. 

SALONIE POEZJI W MDSM
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Niełatwo bowiem żyć ze 
świadomością, że przyna‑
leży się do narodu, który 
wybudował obozy koncen‑
tracyjne. Nieprosto mierzyć 
się z owym paradoksalnym 
posunięciem, jakiego do‑
konały Niemcy, rozpętując 
II wojnę światową, zwłasz‑
cza, jeśli miało się wtedy 
kilka lat (poeta urodził się 
w 1934 r.) i wszelkie donie‑
sienia o zwycięstwach armii 
hitlerowskiej przyjmowało 
z dziecięcym, najszczerszym 
entuzjazmem. Dopiero po 
latach powie poeta gorzkie 
słowa prawdy:
(…) I ja spijałem mleko
Którego brakowało dla głodują-
cych. I nosiłem odzież
Zrabowaną memu bratu. I czy-
tałem książki
Które zatwierdzały rabunek. 
I słuchałem mów
Które wzywały do mordu.
I ja nazywałem tę rzeźnię
Moją ojczyzną, gdy już narody 
powstały
Przeciw memu narodowi. I mo-
dliłem się o ostateczne

Zwycięstwo
Morderców, gdy już miasta
Spalały się w dymie:
I winny byłem ja
Za śmierć każdego człowieka 
(…)

(Mówię o sobie, tłum. Tade‑
usz Hołuj)

Ale najtrudniej – uświada‑
miać sobie, z każdym przy‑
bywającym rokiem coraz 
dobitniej – że kochany tatuś 
był esesmanem, był morder‑
cą. Z taką właśnie narastają‑
cą traumą przyszło się zma‑

gać Volkerowi von Törne 
całe życie.

Był bardzo kruchym czło‑
wiekiem, nadwrażliwcem, 
rozdartym przez czas, 
w którym przyszło mu żyć. 
Mimo to – cieszył się życiem 
Student nauk politycznych i 
społecznych, później rady‑
kalny dziennikarz politycz‑
ny, kontestator, a jednocze‑
śnie – poeta, zmagający się, 
jak każdy piszący, z okre‑
sową niemocą twórczą. Nie 
znam artykułów, które pisał 
do gazet, jednak jego wier‑
sze nie mają nic wspólnego 
z prostacką i wyrachowaną 
polityką. 

Poetą jestem, więc spisuję
Co mroki duszy mi dyktują
By losu Kleista nie podzielić
Coście go nagim w otchłań 
pchnęli
Nim z Niemiec ciemnego pa-
dołu
Kawałek życia wyrwać zdołam. 
(…)
 
(Wolny jak ptak, tłum. Rafał 
Wędrychowski)

Von Törne szuka w liryce ra‑
tunku dla swojej skołatanej, 
niemieckiej duszy. Odwo‑
łuje się, jakżeby inaczej, do 
wielkich nazwisk literatury: 
Kleista, Heinego, Holderli‑
na, ale nie po to, by znaleźć 
usprawiedliwienie czy ar‑
gumenty za złagodzeniem 
kary dla win popełnionych 
przez jego współczesnych 
rodaków, lecz po to, by po‑
kazać, iż nawet wieszczom 
nie było łatwo żyć w praw‑
dzie wśród swoich ziom‑

ków. Same Niemcy nazywa 
poeta krajem, co do milczenia 
zmusza/ A jednak serce wciąż 
porusza.

Lekarstwem i ukojeniem 
zdaje się być przyroda, 
skowronki na wietrze, w oknie 
/ Kwitną róże, słodko dojrze-
wają / Wiśnie w moich ustach. 
(Światło południa, tłum. T. 
Hołuj). Tutaj / Chciałbym po-
zostać / Pod opieką / Drzew 
(Mazurskie lato, tłum. T. Ho‑
łuj). Dużo jej w jego utwo‑
rach. Z drugiej jednak stro‑
ny, wykorzystując ją, tworzy 
poeta metafory wyrażające 
w sposób obrazowy ból ist‑
nienia podmiotu lirycznego: 
Pęknięte jest moje serce jak zie-
mia / Krzycząca o deszcz.

Niewątpliwą perłą wśród 

wierszy Volkera von Törne 
jest Confessio (Wyznanie), na‑
pisany na zamówienie. Był 
głównym punktem progra‑
mu otwierającym obchodzo‑
ny dorocznie w Niemczech 
Dzień Kościoła Ewangelic‑
kiego. 150 tys. osób mówi‑
ło, co więcej – modliło się 
słowami tego utworu. Au‑
tor funduje ludzkości przej‑
mujące rozliczenie z nauki 
Chrystusa o ośmiu błogosła‑
wieństwach – wskazówkach 
do osiągnięcia królestwa 
niebieskiego. Rozliczenie to 
nie tyle religijne, co humani‑
styczne. To jeden z najmoc‑
niej brzmiących tonów o sta‑
nie kondycji ludzkiej w po‑
łowie XX wieku. Diagnoza 
jest fatalna – wszystko naj‑
lepsze, co było nam dane za 
darmo, zmarnotrawiliśmy, 

a może nawet zamordowa‑
liśmy: Boga, bliźniego, od‑
daną w posiadanie ziemię. 
Mimo beznadziei, poeta 
pragnie przypomnieć o pod‑
stawowych wartościach, 
podwalinach moralnych Eu‑
ropy: sprawiedliwości, tole‑
rancji, miłosierdziu.

Związki Volkera von Törne 
z Polską zasadzają się na 
jego przeżyciu z dzieciń‑
stwa, kiedy to był świad‑
kiem bicia Polaka przez bau‑
era. Później napisze o tym 
wiersz pt. Wstawaj, Polacz-
ku. W 1963 r. wstąpił poeta 
w szeregi Akcji Znaków 
Pokuty, gdzie piastował 
nawet funkcję dyrektora za‑
rządzającego. To jemu przy‑
pisuje się ideę stworzenia 
Międzynarodowego Domu 

Twórczość poetycka Volkera von Törne nie jest w Polsce powszechnie znana. Jego wierszy nie znajdziemy 
w podręcznikach literatury. A szkoda, bo oprócz uniwersalnego, humanistycznego wydźwięku, którym 
powinna się odznaczać każda dobra poezja, dotyka ona tematu wymuszonego tragiczną historią XX wieku. 
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Spotkań Młodzieży. Pomysł 
wydał się bardzo interesu‑
jący, choć niektórym jawił 
się jako projekt niemożliwy, 
zbyt wizjonerski jak na owe 
czasy (lata 70. zeszłego wie‑
ku). Naznaczony tragedią 
Holokaustu Oświęcim oka‑
zał się idealnym miejscem, 
zaaprobowanym zresztą 
przez byłych więźniów KL 
Auschwitz-Birkenau. 

Volker von Törne odwiedzał 
nasze miasto, przywożąc 
tu niemieckich studentów 
jeszcze przed powstaniem 
MDSM. Tu bardzo zaprzy‑
jaźnił się z Tadeuszem Szy‑
mańskim i Jerzym Brandhu‑
berem. W tym „trudnym 
miejscu” stawał się otwarty. 
W sali Forum MDSM znaj‑
duje się rzeźba przedstawia‑
jąca głowę poety (autorstwa 
Zofii Wolskiej), a jego utwo‑
ry wybrzmiały już w tych 
murach choćby podczas 
Nocy Poezji.

Nie mogłam tego tekstu za‑
cząć inaczej, jak od skreśle‑
nia paru powierzchownych 
słów o wierszach i ich auto‑
rze. Jest to zresztą zasługą 

artystów, którzy te teksty 
zaprezentowali publiczno‑
ści. Jacek Romanowski, ak‑
tor Starego Teatru im. He‑
leny Modrzejewskiej w Kra‑
kowie (gościł na Salonie Po‑
ezji dwukrotnie – pierwszy 
raz czytając Fioletową Krowę 
Stanisława Barańczaka wraz 
ze Zbigniewem Kosowskim, 
drugi – wiersze Zbigniewa 
Herberta z Tadeuszem Ma‑
lakiem), przeczytał te wier‑
sze z największą maestrią, 
której naczelną zasadą jest 
sprawić, by widz koncen‑
trował się nie na tym, KTO 
czyta, ale CO czyta. To był 
przekaz bez fajerwerków, za 
to z piekielnym skupieniem 
na treści. Zaś Maria Kudeł‑
ka-Gonet wraz z bratem Pio‑
trem znów pokazała swój 
talent wokalny, wykonując 
kilka pieśni do słów Volke‑
ra von Törne. Największa 
jednak chwała artystom za 
to, że potrafili zbudować 
niesamowity, zarazem inte‑
lektualny, jak i ciepły nastrój 
i... pozostawili uczucie nie‑
dosytu.

By je nieco złagodzić, go‑
spodarze salonu w osobach 

Leszka Szustera i Janusza 
Toczka zaprosili na scenę 
do wspólnej rozmowy Chri‑
stopha Heubnera, prezy‑
denta Międzynarodowego 
Komitetu Oświęcimskiego 
i przewodniczącego za‑
rządu Fundacji na rzecz 
MDSM, również od same‑
go początku związanego w 
przeróżny sposób z budo‑
wą i działalnością MDSM, 
ale przede wszystkim jako 
poetę, przyjaciela i kontynu‑
atora ww. idei Volkera von 
Törne, której wcielenia ten 
nie doczekał, umierając na‑
gle 30 grudnia 1980 r. w wie‑
ku 46 lat. Myślę, że poniższe 
słowa Ch. Heubnera mogą 
być pointą tego spotkania, 
pointą z otwarciem na przy‑
szłość:
„Miałem wielkie szczęście. 
Dzięki współpracy z Vol‑
kerem otwarły się dla mnie 
drzwi do Oświęcimia, do 
piękna kultury tego kraju. 
Bez niego nigdy nie miał‑
bym możliwości odkrycia 
Polski. Wszyscy, którzy tu 
przyjeżdżają, mają z tym 
Domem głęboki, emocjo‑
nalny związek. I to jest po‑
ezja. Kiedy przyjeżdżam tu 

z młodzieżą ze szkoły Volks‑
wagena, często chodzimy do 
miasta, bo to miasto żyje. To, 
że ono tu funkcjonuje, ma 
duże znaczenie, bo ten obóz 

nie jest otoczony pustką. Tu‑
taj słowa są ciągle czujne i to 
dla nas szczególny dar”.   

 Małgorzata Gwóźdź

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

1. Czego powinniśmy się 
bać? Do czego jesteś nam 
potrzebny? Aż do chmur 
sięgają nasze domy – wyżej 
niż wieże Babilonu. Potęż‑
ne są mury naszych miast 
– potężniejsze niż mury 
Jerycha. Nieograniczone 
są nasze możliwości! Na‑
sza wolność nie ma granic. 
Słabi wśród nas są pośmie‑
wiskiem.
 
A Ty mówisz: Błogosła‑
wieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.
 
2. Podzieliliśmy między 
siebie lądy i morza. Otwar‑
ła się przed nami droga do 
gwiazd. A wolna droga 
daje poczucie siły. Opie‑
szali budzą nasz śmiech. 
W pył wdeptany będzie 
ten, który za nami nie po‑
dąża. Opancerzyliśmy na‑
sze serca, by nie miał do 
nich dostępu ból.
 
A Ty mówisz: Błogosławie‑
ni, którzy się smucą, albo‑
wiem oni będą pocieszeni.
 
3. Oddałeś nam w posia‑
danie ziemię: ryby, ptaki, 
bydło i wszelką zwierzy‑
nę. Spójrz: grabimy dzieło 
Twego stworzenia jak łup. 
Ryby umierają w rzekach. 
Ptaki duszą się w powie‑
trzu. Ginie bydło na łąkach. 
Z Twojego ogrodu zrobi‑
liśmy śmietnisko. Żyzne 
pola zamieniamy w pusty‑
nie.
 
A Ty mówisz: Błogosła‑
wieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię.
 
4. Któż może się z nami 
mierzyć? Naszą siłą na‑
bywczą stała się przemoc. 
O czyimś życiu i śmierci 
decydujemy jednym po‑
ciągnięciem pióra. Robimy 
interesy na nędzy naszych 
bliźnich – ich łzy wymie‑
niamy na brzęczące mo‑
nety. Jeśli tylko się to nam 
opłaca, nie wahamy się 
iść po trupach. Dla korzy‑
ści gotowi jesteśmy nawet 
udusić brata. Umiemy 
zmusić do milczenia tego, 
kto woła o sprawiedliwość.
 
A Ty mówisz: Błogosławie‑
ni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albo‑
wiem oni będą nasyceni.
 
5. Dlaczego szukamy Cię 
poza gwiazdami? Czyż nie 
jesteś przy nas każdego 

dnia? Czyż cokolwiek czy‑
niąc najmniejszemu z braci 
naszych, nie czynimy tego 
Tobie? Dlaczego ze wszyst‑
kich swoich sił rękami i zę‑
bami trzymamy to, co po‑
siadamy? Przy suto zasta‑
wionym stole zapominamy 
o głodnych. Starzy i chorzy 
to dla nas bezużyteczni zja‑
dacze chleba.
 
A Ty mówisz: Błogosławie‑
ni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią.
 
6. Dlaczego uciekamy od 
świata w kręgi naszych 
rodzin, naszych kościo‑
łów? Dlaczego odgradza‑
my się od siebie granicami 
państw, kolorem skóry? 
Stawiamy między sobą 
mury kłamstw. Obcy za‑
wsze są u nas podejrzani. 
Odrazę budzą w nas ci, 
którzy modlą się inaczej. 
Z naszych serc uczyniliśmy 
zaułek morderców.
 
A Ty mówisz: Błogosła‑
wieni czystego serca, al‑
bowiem oni Boga oglądać 
będą.
 
7. Ty jesteś Światłem i Ży‑
ciem. My za to jesteśmy 
dotknięci ślepotą i jeśli coś 
planujemy, to zwykle czy‑
jąś śmierć. Nasze zamia‑
ry – to czołgi i bombowce. 
Nasza nadzieja – to lęk 
i strach. Brak racji uspra‑
wiedliwiamy przemocą.
 
A Ty mówisz: Błogosławie‑
ni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą 
nazywani synami Bożymi.
 
8. Dlaczego odwracamy 
nasze oczy od wszelkiego 
cierpienia? Dlaczego nie 
podnosimy głosu, gdy na 
naszych oczach dzieje się 
niesprawiedliwość? Głu‑
che są nasze uszy na krzyki 
maltretowanych. Przesyce‑
ni jesteśmy chlebem, któ‑
rego brakuje naszym bra‑
ciom. Zabarykadowaliśmy 
serca przed tymi, którzy są 
prześladowani, gdyż wal‑
czą o sprawiedliwość.
 
A Ty mówisz: Błogosławie‑
ni, którzy cierpią prześla‑
dowanie dla sprawiedli‑
wości, albowiem do nich 
należy królestwo niebie‑
skie.                 

Tłum. Janusz Toczek

VOLKER VON TÖRNE CONFESSIO

51. Salon Poezji

51. Salon Poezji
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CZY SUKCESY W NAUCE (NIE)  
ZALEŻĄ OD POCHODZENIA?
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Głównym tematem tego‑
rocznego projektu była 
dyskryminacja rasowa. 
Uczestnicy seminarium 
skoncentrowali się na okre‑
sie nauki szkolnej w czasach 
narodowego socjalizmu 
oraz współczesnych przeja‑
wach dyskryminacji w ich 
szkołach i najbliższym oto‑
czeniu.
Dziesięciodniowe spotka‑

nie rozpoczęło się w Mag‑
deburgu, gdzie młodzież 
uczestniczyła w warsztatach 
Anti-Bias. Treningi Anti 
Bias to seminaria oparte na 
doznaniach i doświadcze‑
niach. W grupowym proce‑
sie pokazują, jak działa dys‑
kryminacja na płaszczyźnie 
międzyludzkiej i społecznej. 
W ten sposób rozwijane są 
strategie własnego działania 

w życiu codziennym i zawo‑
dowym pozbawionego dys‑
kryminacji*.  Warsztaty te 
miały na celu z jednej strony 
umożliwić młodym Pola‑
kom, Niemcom i Izraelczy‑
kom wzajemne poznanie się 
i zbudowanie pozytywnych 
relacji w grupie, jak również 
wprowadzenie ich w głów‑
ną tematykę seminarium.
W kolejnym dniu uczestnicy 

zwiedzili Bundestag i Mu‑
zeum Żydowskie w Berlinie, 
po czym cała grupa prze‑
mieściła się do Strzegomia, 
rodzinnego miasta polskich 
uczniów. Goście z Niemiec 
i Izraele zamieszkali na kil‑
ka dni u swoich koleżanek 
i kolegów i wspólnie z ich 
rodzinami spędzili święta 
Wielkanocne. Mieli rów‑
nież możliwość odbycia 

wędrówki górskiej w po‑
bliskich Karkonoszach, 
zwiedzenia zamku w Ksią‑
żu, starówki wrocławskiej 
i cmentarza Żydowskiego.
„I nadszedł czas pożegna‑
nia się z polskimi rodzinami 
goszczącymi. Po ostatnim 
wspólnym śniadaniu wy‑
ruszyliśmy do Oświęcimia. 
Mieliśmy mieszane uczu‑
cia. Z jednej strony każdy 
z nas wyczekiwał wizyty 
w Auschwitz, z drugiej jed‑
nak wiedział, że jest to miej‑
sce, gdzie tak naprawdę nikt 
nie wie, jak na nie zareagu‑
je” – napisała na blogu An‑
nika, uczestniczka wymiany
Trwający trzy dni pobyt 
w Oświęcimiu był z pewno‑
ścią czasem wielu doznań 
i odkrywania nowych fak‑
tów. Uczestnicy poznali bo‑
gatą historię miasta, odwie‑
dzili Centrum Żydowskie, 
gdzie uczestniczyli w warsz‑
tatach poświęconych 
dyskryminacji polskich 
i żydowskich uczniów w 
czasach narodowego socja‑
lizmu. W grupach narodo‑
wych zwiedzili Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Bir‑
kenau i dzięki wspaniałym 
przewodnikom poznali fak‑
ty historyczne i losy więź‑
niów różnych narodowości. 
Spotkali się również z oca‑
lonym z Holokaustu panem 
Ignacym Krasnokuckim, 
który – jako naoczny świa‑
dek – opowiedział grupie 
o sytuacji uczniów żydow‑
skich w przedwojennej Ło‑

dzi oraz o swoich losach 
wojennych.
„W pewnym momencie 
podeszła do mnie jedna 
z dziewcząt z izraelskiej 
grupy – napisał na blogu 
Yair Rubin, koordynator 
grupy izraelskiej – i powie‑
działa mi: «Wie Pan, my nie 
byliśmy jedynymi, którzy 
cierpieli”. Po czym kontynu‑
owała: „nigdy nie uczyliśmy 
się o tym w szkole, jestem 
szczęśliwa, że przyjechałam 
tutaj, spotkałam tych ludzi, 
rozmawiałam z nimi i po‑
czułam, co oni czują». W ta‑
kich chwilach jak ta mam 
poczucie, że robimy coś 
ważnego, coś, co zmienia lu‑
dzi, coś, co sprawia, że stają 
się lepsi”.

Istotną zmianę w podejściu – 
nie tylko do wydarzeń zwią‑
zanych z prześladowaniami 
narodu żydowskiego, ale 
także do swoich rówieśni‑
ków z innego kraju – moż‑
na było zauważyć podczas 
warsztatów kończących 
pierwszą część projektu. 
Uczestnicy na dużym ar‑
kuszu rozłożonym na pod‑
łodze najpierw za pomocą 
kredek i flamastrów przelali 
na papier swoje odczucia po 
oświęcimskiej części spotka‑
nia. Następnie podzieli się 
nimi ze swoimi koleżanka‑
mi i kolegami. Stworzyła 
się wtedy unikalna sytuacja 
wzajemnego otwarcia się 
na innych, na ich odczucia, 
myśli, reakcje. Wizualizacją 

tej otwartości stały się kolo‑
rowe, ozdobione kwiatami 
linie łączące pełne smutku 
obrazki przedstawiające 
cierpienie ofiar Holokaustu 
i II wojny światowej. Jak 
sama młodzież stwierdziła 
te kolorowe linie to przej‑
ście z szarej, smutnej historii 
do radosnej, pełnej koloru 
przyszłości.
Z takim przesłaniem uczest‑
nicy pożegnali się i wyru‑
szyli w drogę powrotną do 
domu. W lipcu, w Izraelu, 
odbędzie drugie spotkanie 
grupy.
Więcej o projekcie moż‑
na dowiedzieć się z relacji 
uczestników zapisywanych 
na blogu http://trilate‑
ral2014.wordpress.com/.

Projekt realizowany jest dzię-
ki wsparciu finansowemu w 
ramach Programu EUROPE-
ANS FOR PEACE Fundacji 
„Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość” (EVZ), Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży, Kulturministerium 
des Landes Sachsen-Anhalt, 
Landeszentrale für politische 
Bildung (Sachsen-Anhalt) oraz 
zaangażowaniu jego koordy-
natorów: Bettiny i Olafa Büt-
tner, Agnieszki Soboń-Nowa-
kowskiej, Ewy Tutki, Revital 
Rontal, Yaira Rubin oraz Olgi 
Onyszkiewicz, autorki niniej-
szego tekstu.

*  Annette Kübler/Anita Reddy 
2002, 89.

Odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć uczestnicy polsko-niemiecko-izraelskiej wymiany młodzieży 
zorganizowanej po raz kolejny przez Ekumeniczne Gimnazjum Katedralne w Magdeburgu, Face to Face 
Hilla w Izraelu i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu we współpracy z Międzynarodowym 

Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.      

Uczestnicy projektu podczas pracy warsztatowej

Uczestnicy projektu podczas wizyty w Centrum Żydowskim Warsztaty kończące pierwszą część projektu
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– Do rangi gorzkiego symbo‑
lu urasta dziś fakt, że właśnie 
do Polski przybyły pierwsze 
grupy uchodźców z Krymu. 
A przecież nie mamy pew‑
ności, czy za nimi nie staną 
następne, znacznie liczniej‑
sze, uciekające przed wojna‑
mi, biedą, prześladowaniami 
politycznymi czy religijnymi 
– tymi słowami prof. Ireny 
Lipowicz, rzecznika praw 
obywatelskich, rozpoczęło się 
I Oświęcimskie Forum Praw 
Człowieka.
Zaproszeni przez prezydenta 
Oświęcimia wybitni fachow‑
cy z Polski i zagranicy, w tym 
Rosji, Ukrainy, Litwy, Nie‑
miec, Izraela i Szwecji, zasta‑
nawiali się nad przyczynami 
masowych wędrówek ludów 
w XX i XXI wieku, a przede 
wszystkim przymusowych 
wysiedleń i wypędzeń. Pró‑
bowali zarazem odpowie‑
dzieć na pytanie, jak Europa 
– w tym Polska – powinna 
reagować na rosnącą falę 
uchodźców, a także przybie‑
rającą na sile emigrację eko‑
nomiczną z różnych zakąt‑
ków świata.
Zdaniem patronującej Forum 
prof. Ireny Lipowicz, potrzeb‑
na nam jest refleksja i debata 
na ten temat. Prof. Andrzej 
Zoll, były rzecznik praw oby‑
watelskich i przewodniczący 
Trybunału Konstytucyjnego, 
zwrócił uwagę, że taka de‑
bata prowadzona w cieniu 

byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Ausch- 
witz-Birkenau, symbolu po‑
deptania wszelkich praw 
człowieka, nabiera szczegól‑
nego znaczenia i wagi. 
Dr Alicja Bartuś, która pod 
auspicjami prezydenta mia‑
sta zorganizowała Forum, 
przypomniała, że temat 
konferencji dotyczy bezpo‑
średnio wielu mieszkańców 
ziemi oświęcimskiej, któ‑
rzy stracili domy i dorobek 
życia w efekcie brutalnych 
działań dwóch totalitarnych 
reżimów. W latach 1940-41 
Niemcy wysiedlili kilka tysię‑
cy mieszkańców Oświęcimia 
i okolicznych wiosek, a ich 
gospodarstwa wyburzyli. 
Materiału z rozbiórki domów 
i stodół użyli do rozbudowy 
Auschwitz. – Ci, którzy noszą 
w sobie traumę utraty domu, 
są wśród nas – podkreśliła dr 
Bartuś.
Oświęcimskie Koło Związ‑
ku Sybiraków skupia z ko‑
lei osoby zesłane na Sybir 
przed II wojną, w jej trakcie 
oraz długo po jej zakończe‑
niu. – Ludzie ci stracili na 
zawsze swoje domy i przez 
długie lata nie mogli o tym 
mówić. Dusili w sobie praw‑
dę, przeżywając jednocześnie 
dramat niezrozumienia, nie‑
dostosowania – mówiła orga‑
nizatorka Forum, wskazując 
siedzącą wśród gości ofiarę 
stalinowskich represji, Alicję 

Sobecką, która trafiła na Sybir 
wraz z rodzicami jako 5-let‑
nia dziewczynka. Na zesłaniu 
straciła matkę, ojca zobaczyła 
dopiero 12 lat po wojnie, jako 
dorosła kobieta. – Samotność 
i traumatyczne doświadcze‑
nie zesłania zadały jej rany, 
które nie mogą się zabliźnić 
– dodała Alicja Bartuś. 
Dr Piotr Setkiewicz z Pań‑
stwowego Muzeum Ausch- 
witz-Birkenau uświadomił 
zebranym, że w wyniku 

przymusowych wysiedleń 
oraz migracji na ziemi oświę‑
cimskiej doszło podczas II 
wojny oraz po niej do kilku‑
krotnej całkowitej wymiany 
ludności – co jest światowym 
ewenementem.
Prowadzący dyskusję o wieku 
wypędzeń dyrektor PMA-B, 
dr Piotr Cywiński, pytał, co 
zrobiono w świecie, by tra‑
gedie się nie powtarzały. 
Przypomniał, że od I wojny 
Europa próbowała tworzyć 

i rozwijać instytucje zapo‑
biegające konfliktom, a po 
II wojnie – stające w obronie 
praw człowieka, a mimo to 
wiek XX był wiekiem zbrodni 
i okrucieństw, a wiek XXI nie 
zapowiada się lepiej.
Prof. Andrzej Zoll zauważył, 
że istniejące dziś instytucje, 
takie jak Unia Europejska czy 
Trybunał Praw Człowieka, 
to gigantyczny postęp w sto‑
sunku do tego, co było. Jego 
zdaniem Europa zbyt mało 
zrobiła natomiast dla Ukrainy 
i innych krajów, które po roz‑
padzie Związku Sowieckiego 
pozostały na orbicie Moskwy. 
– Chodzi nie tyle o wspar‑
cie ekonomiczne (choć też), 
co o pomoc w budowaniu 
demokratycznych instytucji 
i państwa prawa – stwierdził 
prof. Zoll. Jego zdaniem naj‑
większy błąd Europy polegał 
na tym, że nie wspierała tego 
typu dążeń w Rosji – i dziś 
mamy tego bolesne efekty. 
Przypomniał, że wychodzą‑
ca z komunizmu Polska mo‑
gła liczyć w tym względzie 
na pomoc dojrzałych demo‑
kracji zachodnich. – Dzisiaj 
dla Ukrainy, Rosji i innych 
państw Wschodu to my jeste‑
śmy Zachodem – podkreślił 
profesor Zoll.
Prof. Mariusz Wołos, historyk 
z Uniwersytetu Pedagogicz‑
nego, postawił tezę, że o wie‑
le łatwiej wyjść z komunizmu 
krajom, które tkwiły w nim 
krócej. Zastanawiał się, czy 
w przypadku Rosji i Ukrainy 
jest to w ogóle możliwe, tym 
bardziej że – jak powiedział 

UNIA TYLKO DLA EUROPEJCZYKÓW,  
POLSKA DLA POLAKÓW?

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. Na naszych oczach miliony ludzi tracą domy i małe ojczyzny. Jak 
temu zapobiegać? Jak postępować z imigrantami? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy trzy‑
dniowej konferencji.

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka
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jeden z rosyjskich historyków 
„Rosja jest krajem o nieobli‑
czalnej PRZESZŁOŚCI”, a co 
dopiero przyszłości.
Poeta i publicysta Taras Vo‑
znyak, redaktor naczelny 
lwowskiego magazynu „Ji”, 
w sposób niezwykle jasny 
i wnikliwy, przedstawił sy‑
tuację na Ukrainie. Słuchacze 
jego wystąpienia byli zgodni, 
że powinno być ono pokazy‑
wane przez polskie telewizje 
i publikowane przez gazety, 
bo było arcymistrzowską lek‑
cją myślenia o swoim kraju 
i rodakach. Taras Voznyak 
wskazywał, jak złożone jest 
to państwo, jak bardzo po‑
dzielony naród, jak stereoty‑
powo patrzymy na sąsiadów, 
począwszy od spraw poli‑
tycznych, mentalnościowych, 
po religijne. Takiej wiedzy 
o Ukrainie próżno szukać 
wśród polskich analityków. 
Pisarz i poeta Piotr Kępiński, 
od czterech lat mieszkający 
w Wilnie, zwrócił uwagę, że 
część Litwinów lęka się, iż 
Polska postąpi wobec ich kra‑
ju jak dziś Rosja wobec Ukra‑
iny. Przekonywał, że bez ele‑
mentarnej wiedzy o wspólnej 
historii i demografii, nie zro‑
zumiemy siebie nawzajem.
Dr Aleksander Gurjanow, 
rosyjski fizyk i historyk, nie‑
zwykle zasłużony badacz re‑
presji Związku Sowieckiego 
wobec Polaków, pracujący w 
słynnym, dokumentującym 
zbrodnie komunistyczne (w 
tym Katyń) Stowarzyszeniu 
Memoriał, mówił o deporta‑

cji ok. 6 mln osób w okresie 
rządów Stalina. Jego przyjazd 
do Polski w obecnej sytuacji 
był dużym wydarzeniem, 
a zarazem okazją do zadania 
wielu ważkich pytań o per‑
spektywy i zagrożenia dla 
tej grupy Rosjan, której ma‑
rzy się demokratyzacja Rosji 
i jej uwolnienie od demonów 

przeszłości.
Michał Sobelman, dziś rzecz‑
nik prasowy ambasady Izra‑
ela w Warszawie, wspominał 
swój los – nastolatka z So‑
snowca, który od tzw. woj‑
ny sześciodniowej (czerwiec 
1967 r.) słyszał na każdym 
kroku, że on i rodzina to nie 
Polacy, a Żydzi. Po Marcu 
1968 r. musieli opuścić Pol‑
skę z powodu pochodzenia. 
Zdaniem Michała Sobelmana, 

wtedy zakończył się 1000-let‑
ni okres obecności Żydów 
na ziemiach polskich: doszło 
do sojuszu między władzą 
komunistyczną a społeczeń‑
stwem polskim, a jego celem 
było wygnanie Żydów z Pol‑
ski. 
Pisarz Musa Czachorowski, 
rzecznik Muftiego RP, w roz‑

mowie m.in. z mieszkającym 
od lat w Oświęcimiu niemiec‑
kim księdzem Manfredem 
Deselaersem, zmierzył się 
z pytaniem, czy Europa win‑
na być chrześcijańska, muzuł‑
mańska czy – świecka.
Maciej Zaremba Bielawski, 
jeden z najwybitniejszych 
szwedzkich publicystów, 
autor słynnych Higienistów, 
demaskatorskiej książki o eu‑
genice, która wstrząsnęła 

Szwecją i Europą, fascynująco 
opowiedział, jak całkowicie 
homogeniczny i ksenofobicz‑
ny naród przyjął w krótkim 
czasie wielką masę imigran‑
tów, głównie uchodźców – 
i co z tego wynika. – Kiedy 
wyemigrowałem do Szwecji 
w roku 1969, ludzie na uli‑
cach oglądali się za takimi, 

jak ja, niewyglądającymi na 
prawdziwego Szweda. Dzi‑
siaj około 20 proc. społeczeń‑
stwa szwedzkiego stanowią 
imigranci i ich dzieci. To tak, 
jakby w Polsce mieszkało 7 
milionów imigrantów! – po‑
równał publicysta. Dodał, 
że – jak wynika z ostatnich 
badań – poparcie dla przyj‑
mowania uchodźców wcale 
w Szwecji nie maleje; prze‑
ciwnie – rośnie wraz z liczbą 

uchodźców. Ćwierć wieku 
temu sprzeciwiało się temu 
50 proc. społeczeństwa, a dzi‑
siaj tylko 30 proc.
– To szok, bo na podstawie 
medialnych doniesień mo‑
głoby się wydawać, że nasila 
się ksenofobia – skomentował 
red. Zaremba. Zastrzegł przy 
tym, że Polska – wzorem ca‑
łej zachodniej Europy – też 
będzie się musiała otworzyć 
na imigrantów. I to dla wła‑
snego dobra. – Perspektywy 
demograficzne są takie, że 
dosłownie za kilkanaście lat 
nie będzie miał kto Polakom 
zmieniać pampersów na sta‑
rość i płacić ZUS – mówił ob‑
razowo autor Higienistów.
Gabriela Lesser, wieloletnia 
korespondentka niemieckich 
mediów w Polsce, wyjaśni‑
ła, dlaczego polityka wielo‑
kulturowości (multi-kulti), 
mimo kryzysu i oficjalnego 
ogłoszenia jej fiaska przez 
polityków, jednak się spraw‑
dza. – Wymaga ona licznych 
poprawek, modyfikacji. Cho‑
dzi o to, by różne grupy spo‑
łeczne żyły razem, a nie obok 

siebie, by nie powstawały et‑
niczne, religijne, czy kulturo‑
we getta. Musimy też wspie‑
rać imigrantów w adaptacji 
do nowych warunków życia, 
zarówno pod względem eko‑
nomicznym, jak i mentalnym, 
psychologicznym, bo dla wie‑
lu cudzoziemców pierwszy 
kontakt z odmienną europej‑
ską kulturą i obyczajowością 
wywołuje wstrząs – podkre‑
śliła dziennikarka. Zwróciła 

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Fo
t. 

R
ys

za
rd

 G
ał

ga
n

Fo
t. 

R
ys

za
rd

 G
ał

ga
n

Fo
t. 

R
ys

za
rd

 G
ał

ga
n

Fo
t. 

R
ys

za
rd

 G
ał

ga
n

16151413121110987654321



Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 73, maj 2014

przy tym uwagę, że określe‑
nie „Niemiec” nie ma zabar‑
wienia etnicznego. – To po 
prostu ktoś, kto ma niemiec‑
ki paszport. A otrzymuje go 
ten, kto odpowiednio długo 
w Niemczech mieszka, płaci 
podatki i zda test z historii 
oraz języka – wyliczała red. 
Lesser.
Forum zwieńczyła burzliwa 
dyskusja pod prowokacyj‑
nym hasłem Polska dla Pola-
ków? Zbigniew Gluza, szef 
Ośrodka Karta, podkreślił, 
że Polacy przez kilka poko‑
leń walczyli o niepodległość 
i możliwość decydowania 
o sobie, więc nie mieli czasu 
na refleksję: kim jesteśmy? 
i dla kogo jest ten kraj? – 
W okresie międzywojennym 
niektórzy odpowiedzieli na 
to pytanie hasłem, że Pol‑
ska jest mocarstwem. Nie 
chcieli słuchać tych, choć‑
by działaczy PPS-u, którzy 
przestrzegali, że jeśli Polska 
nie wejdzie w bliskie relacje 
z innymi narodami i krajami 
Europy, to za kilka lat znik‑
nie zmieciona przez dwa 
totalitaryzmy: sowiecki i nie‑
miecki. Bez skutku. W latach 
30. rozpętano w Polsce mo‑
carstwowe szaleństwo, które 
zakończyło się we wrześniu 
kompletną klęską i katastrofą 
państwa – wspominał Zbi‑
gniew Gluza. Jego zdaniem, 
ta klęska powinna być dla nas 

przestrogą i punktem odnie‑
sienia – co warto robić, a cze‑
go nie wolno.
– Niestety, niektórzy odwo‑
łują się dziś znów do mocar‑
stwowych haseł, potrząsania 
szabelką. To bardzo groźne 
dla Polski – uznał szef Karty.
Paula Sawicka, kierująca 
Stowarzyszeniem Otwar‑
ta Rzeczpospolita, zwróciła 
uwagę na obojętność społe‑
czeństwa na hasła ksenofo‑
biczne i mowę nienawiści. 
– Ta ostatnia zaczęła się więc 
pojawiać nawet w głównym 
nurcie polityki i debaty pu‑
blicznej – dodała Paula Sa‑
wicka, krytykując przy okazji 
niezrozumiałą pobłażliwość 
niektórych prokuratorów 
oraz sędziów.
Prowadzący debatę dr Piotr 
Trojański z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krako‑
wie pytał, czy zmienia się w 
Polsce rozumienie pojęcia 
„Polak”. – Może zmierzamy 
już w kierunku takiego eu‑
ropejskiego rozumienia, jak 
w Niemczech czy Szwecji, że 
to jest posiadacz polskiego 
paszportu? – zastanawiał się. 
Dr Artur Szyndler z Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu 
odpowiedział, że w znacznej 
części społeczeństwa poku‑
tuje nadal wizja Polaka jako 
białego heteroseksualnego 
mężczyzny – katolika. – Po‑
wiązane z tą definicją hasło 

„Polska dla Polaków” ma 
więc charakter wybitnie wy‑
kluczający. Tylko my jeste‑
śmy Polakami, reszta nie jest. 
To hasło służy dzieleniu, a nie 
budowaniu wspólnoty – mó‑
wił dr Szyndler.
Zgodził się z tym Adam 
Krzemiński, publicysta tygo‑
dnika „Polityka”. – Rozpo‑
wszechniony w Polsce wize‑
runek Polaka pochodzi z XIX 
wieku, jest oparty na starych 
narodowych mitach, całko‑
wicie nieprawdziwy i ana‑
chroniczny, nieprzystający 
w ogóle do współczesnego 
świata – podkreślił red. Krze‑
miński. Rozmówcy zgodzili 
się, że ten wizerunek jest nie 
tylko nieatrakcyjny dla świa‑
ta, w tym naszych sąsiadów, 
ale i dla… samych Polaków.
– Świadczy o tym choćby 
olbrzymia fala emigracji. 
Wielu, zwłaszcza młodych 
i ambitnych ludzi, deklaruje 
chęć opuszczenia Polski przy 
najbliższej okazji. Co gorsza, 
bardzo wielu wyjeżdża – 
przyznał gospodarz Forum 
Janusz Chwierut, p.o. prezy‑
denta miasta. Jego zdaniem, 
wszyscy powinniśmy zadbać 
o to, by Polska była atrakcyj‑
nym krajem, a jednocześnie – 
by powstał atrakcyjny model 
Polaka. Z badań wynika bo‑
wiem, że wielu emigrantów 
nie chce wracać do Polski nie 
tylko z przyczyn ekonomicz‑

nych, ale i kulturowych.
– Na podstawie prostych po‑
równań z Zachodem uważa‑
ją Polskę za kraj zamknięty, 
zaściankowy, patologiczne 
zapatrzony w przeszłość, 
budujący swą tożsamość na 
bitwach sprzed wielu wie‑
ków, przegranych wojnach 
i powstaniach – komentował 
red. Krzemiński. Dodał przy 
tym, że od czasu nastania 
światowego kryzysu eko‑
nomicznego we wszystkich 
krajach Europy nasiliły się 
tendencje i ruchy nacjonali‑
styczne, ksenofobiczne. Od 
nas zależy, czy Polska podą‑
ży tą utartą ścieżką, wiodącą 
do kolejnej katastrofy, czy też 
spojrzy w przyszłość i „bę‑
dzie potrafiła śnić europejski 
sen”, odmienny od „amery‑
kańskiego snu”, a także – od 
„snu Putina”.
– Świat jest dziś zupełnie ina‑
czej urządzony. Stoimy u pro‑
gu wielkiej imigracji, stajemy 
się krajem zamożnym i nie‑
uchronnie cudzoziemcy do 
nas ściągną. Są nam zresztą 
bardzo potrzebni – mówił 
dziennikarz „Polityki”.
Dr Joanna Talewicz-Kwiat‑
kowska ze Stowarzyszenia 
Romów zauważyła, że pol‑
scy obywatele sami chętnie 
korzystają z dobrodziejstwa 
otwartości innych krajów, 
a kiedy inni przyjeżdżają do 
nas – mamy problem. – Prawo 

jest u nas takie, jak w innych 
dojrzałych demokracjach eu‑
ropejskich, ale mentalnie wie‑
le nas od nich dzieli. Więk‑
szość z nas akceptuje innych 
pod warunkiem, że są… tacy 
sami, jak my – zwróciła uwa‑
gę ekspertka.
Politolożka Beata Machul‑
-Telus, sekretarz Sejmowej 
Komisji Mniejszości Narodo‑
wych i Etnicznych, wyraziła 
obawę, że ksenofobiczne wy‑
obrażenia o „prawdziwych 
Polakach” oraz wykluczające 
hasła mogą się okazać tak 
nośne, że głoszący je polity‑
cy dostaną się do Sejmu czy 
Europarlamentu. Jej zdaniem 
może to doprowadzić do dal‑
szego psucia debaty publicz‑
nej przez mowę nienawiści, 
o czym wspominała Paula 
Sawicka.
Wszyscy uczestnicy I Oświę‑
cimskiego Forum Praw Czło‑
wieka podkreślali, jak ważne 
i inspirujące były dla nich 
dyskusje toczone podczas 
obrad w gościnnych progach 
Galerii Książki, Zamku Pia‑
stowskiego i MDSM, a także 
w kuluarach oraz podczas 
nieformalnych wieczornych 
spotkań. Wielu wybitnych 
specjalistów miało okazję 
spotkać się i rozmawiać ze 
sobą po raz pierwszy właśnie 
w Oświęcimiu, wielu pierw‑
szy raz odwiedziło gród nad 
Sołą; niektórzy widzieli wcze‑
śniej jedynie muzeum Ausch‑
witz i nie mieli pojęcia ani 
wyobrażenia o rozwijającym 
się mieście oraz okolicznych 
wioskach. Dzięki Forum to 
nadrobili.
Jednogłośnie zgodzili się 
przy tym, że Oświęcim stwa‑
rza idealne warunki do debat 
o prawach człowieka oraz 
edukacji na ten temat. Pod‑
czas I Forum zawisło w po‑
wietrzu wiele nowych pytań 
i problemów, które domagają 
się dalszej dyskusji – i odpo‑
wiedzi. 

(MM)
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Spotkanie Perspektywy odno-
śnie kształcenia, etyki i polity-
ki odbyło się po raz kolejny 
w kwietniu 2014 r. w Oświę‑
cimiu. Współpraca między 
uniwersytetami w Koblenz‑
-Landau (prof. dr Matthias 
Bahr, wydział nauk społecz‑
nych i kulturowych) oraz w 
Regensburgu (prof. dr. Bern‑
hard Laux, wydział teologii 
katolickiej), a także z Gim‑
nazjum w Regental Nittenau 
przywiodła po raz pierwszy 
30 młodych ludzi do Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Birke‑
nau. Centrum Dialogu i Mo‑
dlitwy stało się ponownie 
ważnym miejscem sporów, 
doświadczeń i poglądów. 
Studenci i uczniowie przy‑
byli do Oświęcimia dobrze 
przygotowani. Obok udzia‑
łu w uroczystościach wstęp‑
nych oraz zajęciach w domu, 
należało przeczytać pracę 
Sybille Steinbacher Ausch-
witz. Obóz i miasto 2012.

Istotą seminarium jest 
przekonanie, że specyfika 
tegoż miejsca wymaga in‑
tensywnej uwagi. Pierwsze 
spotkania z tym miejscem 
wymagają głębszej analizy, 
dlatego kolejne odwiedze‑
nie byłego obozu odgrywa 
jeszcze większą rolę. Podej‑
ście do tego, co historycznie 
związane jest z Miejscem 
Pamięci, wymaga przede 
wszystkim czasu. Dlatego 
też poza zaplanowanym 
wcześniej zwiedzaniem 
z przewodnikiem Ausch‑
witz I i Birkenau w progra‑
mie zostały uwzględnione 
także indywidualne wizyty 
uczestników seminarium 
stanowiące swego rodzaju 
uzupełnienie. To dopełnie‑
nie jest ważne, ponieważ 
daje możliwość głębszej 
zadumy nad poszczegól‑
nymi aspektami, poru‑
szanymi w trakcie zwie‑
dzania z przewodnikiem.  
Co więcej uczestnicy tworzą 
własny dziennik podróży, 
w którym zapisują swoje 
wrażenia oraz doświad‑
czenia. Natomiast pomysły 
i sugestie osób prowadzą‑
cych seminarium przyczy‑
niają się do tego, że osobisty 
proces „wewnętrznej roz‑
mowy” jest właśnie dzięki 
nim zachowany. Zdarza się, 
że uczestnicy nie potrafią 
uchwycić z powodzeniem 
swoich doznań, dlatego też 
ta forma utrwalania prze‑
szłości może w przyszłości 
być pogłębiana, gdy powra‑
ca się do zapisanych na kart‑
ce wspomnień. 
Ważnym elementem jest 

oczywiście wspólna refleksja 
w Centrum Dialogu i Modli‑
twy w Oświęcimiu. Jednym 
z jej założeń jest rozmowa 
o wrażeniach studentów 
i uczniów. Często pojawiają 
się również pytania, które 
wymagają odpowiedzi od‑
noszących się do kontekstu 
historycznego. Poza tym 
uczestnicy otrzymują infor‑
macje nawiązujące do teorii 
socjologii, edukacji, etyki 
i teologii. Refleksje związane 
z Auschwitz można spotkać 
w pracach: Theodora W. 
Adorno Edukacja po Ausch-
witz lub Sybilli Steinba‑
cher. W ten właśnie sposób 
uczestnicy dowiadują się, 
jak fundamentalne zadania 
stawia przed nimi „upadek 
cywilizacji”, a co za tym 
idzie, może przyczyniać się 
do wzrastania w przekona‑
niu , że teraźniejszość stoi 
w cieniu Auschwitz. Jest to 
istotna kwestia dla uczest‑
ników, którzy jako przyszli 
nauczyciele przekazując 
swoją wiedzę przyszłym 
pokoleniom, będą starać się 
odpowiedzieć na pytania, 
jakie zadania stawia przed 
nimi Auschwitz zarówno 
w kwestii wychowania, jak 
i  edukacji. 

Punktem zwrotnym pro‑
gramu jest indywidualna 
praca uczestników, którzy 
udają się po raz kolejny do 
Auschwitz-Birkenau wraz 
z opracowaniami tekstów 
byłych więźniów: Elie Wie‑
sela, Anny Mettbach, Hugo 
Höllenreinera czy Tadeusza 
Borowskiego, stanowiących 
bodziec do dalszej pracy. W 
pobliżu tzw. obozu cygań‑
skiego na rampie obok ruin 
krematoriów każdy z nich 
czyta owe teksty w samot‑
ności, w grupie, na głos bądź 
też w ciszy dla samego sie‑
bie, aby pozostając w milcze‑
niu i zadumie, złożyć hołd 
ofiarom. 

W Miejscu Pamięci Ausch‑
witz uczestnicy zajmują się 
pracami porządkowymi, 
które dotyczą wybranych 
obszarów. Tego typu zajęcia 
zachęcają, aby jeszcze raz 
dokonać wewnętrznej anali‑
zy swoich przeżyć.

Ważna jest także kwestia 
„dzieci w Auschwitz”. Wła‑
sne rozpoznanie dokonu‑
je się poprzez wędrówkę 
wzdłuż wybranych wystaw. 
Początek może stanowić, na 
przykład, ostatni pokój fran‑
cuskiej wystawy w bloku 20. 
Debata trwa w bloku 5 i 6. 

Tam skupiają swoją uwa‑
gę szczególnie na małym, 
czerwonym buciku dziecka 
i szkicują go w swoim dzien‑
niku podróży. Ich myśli 
koncentrują się na ludziach, 
którzy zostali tak brutalnie 
zamordowani dziesiątki lat 
wcześniej. Praca zamyka się 
wówczas w bloku 27: rysun‑
ki dzieci skopiowane na ścia‑
nach przez artystkę Michal 
Rovner przykuwają bardzo 
uwagę i jest to skontrasto‑
wane z towarzyszącą mu‑
zyką. Końcowa refleksja na‑
wiązuje do teraźniejszości. 
Auschwitz daje do myślenia, 
odkrywa, z czym mamy do 
czynienia, kiedy mówimy 
o  człowieku.
Wszystkie te przemyślenia 
czy też odczucia zostają bez 
jednoznacznej odpowiedzi. 
Wymagają one komplekso‑
wych działań badawczych 
i edukacyjnych. Jednakże 
staje się zrozumiałe, dlacze‑
go seminarium edukacyjne 
związane z etyką, polityką, 
historią oparte jest także na 
pedagogice religii.
 
Ostatni dzień tygodnia to 
wyjazd autokarem do Kra‑
kowa. Tam również, stu‑
denci i uczniowie poszerzają 
swoją wiedzę na temat Ho‑
lokaustu, gdzie pogłębiają 
swoją wiedzę o tematykę 
żydowską przekazywaną 
przez przewodnika. Kwe‑
stie związane z tematem 
Żydów są znane studentom 
i uczniom jedynie z filmu Li-
sta Schindlera czy też z lekcji 

historii, jednakże w czasie 
zwiedzania krakowskie‑
go Kazimierza mogą połą‑
czyć wrażenia związane z 
filmem z „rzeczywistymi” 
warunkami, jakie panowały 
w getcie. Cały dzień zmagań 
z mrokami przeszłości zo‑
staje zwieńczony koncertem 
grupy Nazzar w restauracji 
Klezmer Hois. 
Pozostają jednak pytania: Co 
dalej? Co w nas pozostaje? Z 
jednej strony cała ta podróż 
zbliża ludzi i otwiera ich na 
siebie. Dotyczy to zarówno 
całej grupy, jak i  poszcze‑
gólnych jej uczestników – 
rzadko kiedy mamy okazję 
słyszeć o tak poważnych 
dyskusjach czy też o auten‑
tycznych przejawach zaan‑
gażowania młodych ludzi 
w intensywną pracę w miej‑
scach pamięci. Stanowi to 
potwierdzenie, że ludzie 
pokazują się z jak najlep‑
szej strony, zrzucają swoje 
maski i w ten sposób stają 
się prawdziwi, co skutkuje 
wciąż nowym doświadcze‑
niem! Co więcej – dopiero 
po powrocie do Niemiec ta 
wizyta zatacza jakby dalszy 
krąg – z jednej strony przez 
doświadczenia opowiedzia‑
ne przez uczestników semi‑
narium swoim rodzinom, 
a z drugiej strony przez 
współtworzenie wydarzeń 
upamiętniających Wyzwole‑
nie KL Auschwitz-Birkenau 
przypadające na dzień 27 
stycznia. Młodzież pokazała 
swoje zaangażowanie i au‑
tentyczność, ponieważ po‑

stanowiła zmierzyć się z po‑
stawionymi sobie pytaniami 
tutaj na miejscu. Uczestnicy 
seminarium zobaczyli i prze‑
żyli to, czego ludzie po pro‑
stu nie znają, ponieważ nie 
doświadczyli tego osobiście 
poprzez bezpośrednią kon‑
frontację z tym miejscem.

Kontynuacja tego projektu 
jest dla nas bardzo waż‑
na. Jako osoby prowadzące 
seminaria, zainspirowane 
przez wiele rozmów prze‑
prowadzonych w Centrum 
Dialogu i Modlitwy, sta‑
ramy się wciąż rozwijać tę 
koncepcje. Coraz większe 
znaczenie ma w tym wy‑
padku możliwość spotkania 
z mieszkańcami Oświęci‑
mia, także studentami, co 
w przyszłości pozwoli za‑
pewne bardziej otworzyć 
się na bogatą historię tego 
miejsca. Nie bez znaczenia 
jest oczywiście wspieranie 
tego typu wyjazdów stu‑
dyjnych na przykład przez  
Polsko-Niemiecką Współ‑
pracę Młodzieży Jugen‑
dwerk, ale również przez 
wspierające tę podróż uni‑
wersytety, które przejmu‑
ją część kosztów podróży 
i dzięki temu dają wyraz 
odpowiedzialności za teraź‑
niejszość i przyszłość wyni‑
kającą z historii.

Mathias Bahr i Peter Poth
Tłumaczenie: Małgorzata 
Musielak. 

MIEJSCE NIEZWYKŁEGO PRZESŁANIA

To było jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu – tak 19-letnia studentka podsumowuje swój udział 
w seminarium. Jakie przemyślenia mogą być związane z takim miejscem jak Auschwitz?

Studenci z Regensburga i  Landau podczas wizyty w byłym obozie Auschwitz
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PAMIĘTAJCIE! – WYSTAWA CZASOWA  
W 70. ROCZNICĘ ZAGŁADY ŻYDÓW  

Z WĘGIER W AUSCHWITZ

Ekspozycję poświęconą pamięci Żydów deportowanych 70 lat temu 
– latem 1944 r. – z Węgier do niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz można oglądać w sali wy‑

staw czasowych w bloku 12 na terenie byłego obozu Auschwitz I.

•    24 maja
 II Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego 
 Rektor Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zaprasza do 

udziału w II Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego „Piątki Pileckiego” 
(dystans 5 km), który odbędzie się w ramach Święta Uczelni – w so‑
botę 24 maja br. Bieg wyruszy o godz. 11.00 z Rynku Starego Mia‑
sta ulicą Jagiełły, a następnie nadsolańskimi Bulwarami oraz ścieżką 
rowerowo-spacerową w Dolinie Rzeki Soły. Bieg jest organizowany 
wspólnie z Oświęcimskim Klubem Biegacza „Zadyszka”, a koń‑
czy się piknikiem rodzinnym na dziedzińcu Zespołu Szkół Towa‑
rzystwa Salezjańskiego. Tam odbędzie się dekoracja zwycięzców. 
Bieg ma formułę otwartą – mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, 
którzy dokonają elektronicznego zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.
ORGANIZATORZY I PATRONI BIEGU:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego 
w Oświęcimiu
Oświęcimski Klub Biegacza „ZADYSZKA”
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
Stowarzyszenie „Akademicka Inicjatywa Politologów POLIS”
Urząd Miasta Oświęcim
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Urząd Gminy Oświęcim
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Oświęcimiu
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu.
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
     

•    31 maja
Scena alternatywna MDSM  
Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji przedsięwzięcia 
kulturalnego MDSM SA, czyli Scena Alternatywna MDSM. Kolejne 
spotkanie z alternatywnym teatrem, poezją i muzyką odbędzie się 
31 maja. Jak zwykle wstęp na zdarzenie jest darmowy.
Projekt, tradycyjnie już, rusza na Przystanku Teatr o godzinie 20.00, 
gdzie wystąpi Teatr Odwrócony Czysta ReForma ze spektaklem 
Kury. Aktorzy Teatru – Szymon Budzyk i Radosław Sołtys zapro‑
szą na przedstawienie-kolaż, pełne kurzych motywów, nawiązujące 
do klasycznej literatury, elementów platońskiej filozofii i zwykłych, 

ludzkich doświadczeń, traktujące o wolności i zniewoleniu, ogłupie‑
niu i poznaniu.
O godzinie 21.15 zapraszamy na Anty-Salon Poezji, którego gościem 
będzie Wojciech Kądziela – „poeta żywego słowa”, który bardziej 
ceni prezentację poezji przed publicznością, niż udział w oficjalnym 
obiegu wydawniczym. W Anty-Salonie Poezji przedstawi swe wier‑
sze i aforyzmy – dowcipne, ironiczne i złośliwe.
O 21.45 rozpocznie koncert gwiazda Niszowego Studio Dźwięku – 
zespół The Dumplings, czyli Justyna Święś (śpiew i teksty) i Kuba 
Karaś (muzyka i teksty). Fenomen internetowy, który przerodził się 
w największą sensacją muzyczną 2013 r. w Polsce. Duet tworzy mu‑
zykę elektroniczną, łącząc w naturalny sposób synth-popowe rytmy 
z tekstami, które oddają stan ducha dzisiejszych nastolatków. The 
Dumplings łączą w swej muzyce młodość z bezkompromisowością, 
pokoleniowe teksty ze świeżym spojrzeniem na elektronikę, chwy‑
tliwe melodie z tanecznym smutkiem. Efekt ich poszukiwań mu‑
zycznych uwiódł ponad 31 tysięcy fanów zespołu na Facebooku oraz 
przyniósł nagrody magazynu Hiro w kategorii: Przyszłość Roku 
i Odkrycie Roku przyznane przez portal muzyki klubowej i festi‑
walowej muno.pl. Ich nagrania znalazły się już w Programie Alter‑
natywnym Agnieszki Szydłowskiej w Trójce. Miastosferze Noviki 
i Lexa w Roxy FM oraz londyńskim radiu XFM.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

•    2 czerwca 
Tryptyk rzymski Jana Pawła II w wykonaniu Krzysztofa Globisza 
2 czerwca 2014 r. o godzinie 19.00 w Oświęcimskim Centrum Kul‑
tury zostanie zaprezentowany, przez Krzysztofa Globisza Tryptyk 
rzymski Jana Pawła II. Aktorowi będzie towarzyszył Wojciech Lich‑
tański (saksofon).
Tryptyk rzymski ukazał się w 2003 r. równocześnie w 6 krajach, w ję‑
zyku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim 
i włoskim. Tryptyk rzymski to papieskie medytacje w formie potrój‑
nego poematu.
Wstęp za zaproszeniami – zaproszenia do odbioru w OCK od 19 
maja 2014 r. Liczba miejsc ograniczona.
Oświęcimskie Centrum Kultury  

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

MAJ/CZERWIEC 2014

Wystawę otwierają słowa 
z Dziennika autorstwa Sán‑
dora Máraia: „Ta masowa 
katastrofa nie nastąpiła nie‑
oczekiwanie; a jednak nikt 
naprawdę nie wierzył, że 
może nastąpić. W tej chwili 
nie jesteśmy w stanie pojąć 
nawet jej wymiarów i ludz‑
kiej tragedii. Każdy dzień, 
który obecnie przeżywam, 
będzie kiedyś uznany za je‑
den z najohydniejszych roz‑
działów w historii węgier‑
skiej”.
Osią ekspozycji są fotografie 
przedstawiające deportowa‑
nych do obozu pochodzące z 
tzw. Albumu Auschwitz. To 
unikatowy zbiór zdjęć wy‑
konanych przez niemieckich 

fotografów, który dokumen‑
tuje poszczególne etapy za‑
głady w obozie Auschwitz II‑
-Birkenau. Dzięki badaniom 
historyków udało się ziden‑
tyfikować niektóre z foto‑
grafowanych osób z imienia 
i nazwiska. Jednak większość 
pozostaje niestety bezimien‑
na. Oprócz zdjęć zobaczyć 
można także przedmioty 
codziennego użytku, będące 
niemymi świadkami wyda‑
rzeń sprzed 70 lat: to m.in. 
walizki, szczotki do ubrań, 
opakowania z napisami w 
języku węgierskim czy frag‑
ment modlitewnika. Całość 
dopełniają relacje świadków. 
„Jechaliśmy 3 dni. W wago‑
nie jechało 70-80 osób. Do 

granicy węgierskiej eskor‑
towali nas strażnicy węgier‑
scy i niemieccy. Od granicy 
tylko Niemcy. Na rampę 
w Brzezince przywieziono 
nas w  nocy. Pamiętam, że 
z prawej i lewej strony ram‑
py widać było ogień. Ja nie 
wiedziałam nic o istnieniu 
obozu koncentracyjnego. 
Miałam siostrę bliźniaczkę. 
W czasie selekcji specjalnie 
nas wydzielono. Ojca i bab‑
cię zabrano do innej grupy. 
Później dowiedziałam się, że 
ta grupa poszła do komory 
gazowej” – to fragment rela‑
cji Agnes Havas.
– Po 70 latach, jakie upłynęły 
od tamtych tragicznych wy‑
darzeń, przywołujemy pa‑

mięć o Ofiarach – powiedzia‑
ła Teresa Zbrzeska, autorka 
scenariusza i koncepcji wy‑
stawy. – Chcemy, aby pamię‑
tano o nich nie tylko poprzez 
umieszczanie informacji w 
opracowaniach historyków, 
ale także w zwykłym ludz‑
kim wymiarze, tak jak wspo‑
mina się bliskich w rocznicę 

śmierci. Nie opisujemy wy‑
darzeń, lecz oddajemy głos 
świadkom tamtego czasu – 
dodała.
Wystawę Pamiętajcie! oglą‑
dać można do 10 czerwca 
2014 r. – od wtorku do nie‑
dzieli, w godzinach 10.00- 
-18.00.  

ajs/ps

Fragment wystawy Pamiętajcie!

Fo
t. 

P
aw

eł
 S

aw
ic

k
i

16151413121110987654321



Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 73, maj 2014 Historia

ZDARZYŁO SIĘ W KL AUSCHWITZ 

30 maja 1943 r. funkcję lekarza obo‑
zowego w tzw. obozie cygańskim 
w Auschwitz II-Birkenau objął SS‑

-Hauptsturmführer dr Josef Mengele. Jego 
nazwisko stało się jednym z symboli zbrodni 
popełnianych przez lekarzy w Auschwitz – 
przede wszystkim związanych z eksperymen‑
tami pseudomedycznymi oraz decydowaniem 
podczas selekcji o natychmiastowej śmierci ty‑
sięcy ludzi w komorach gazowych. 

Obóz Auschwitz stał się dla 
dr. Josefa Menele swoistym 
laboratorium z niekończącą 
się liczbą przypadków do 
przebadania. Skupiał się on 
przede wszystkim na znale‑
zieniu sposobu dziedziczno‑
ści cech u bliźniąt i zwięk‑
szeniu liczby ciąż mnogich.
Jedna z pracowni Menge‑
lego mieściła się w łaźni 
położonej na terenie obo‑
zu cygańskiego, gdzie od 
momentu przybycia do 
Auschwitz-Birkenau pełnił 
funkcję lekarza obozowe‑
go. Swoje eksperymenty 
Mengele rozpoczął właśnie 
od dzieci romskich. Osoby 
do swoich badań wybierał 
również w trakcie prowa‑
dzonych selekcji deporto‑
wanych do obozu Żydów. 
W kręgu jego zainteresowań 
były bliźnięta oraz osoby 
charakteryzujące się nieco‑
dziennymi cechami fizycz‑
nymi tzn. posiadające wady 
wrodzone objawiające się 
karłowatością bądź gigan‑
tyzmem. Interesował się 
również osobami o różnym 
zabarwieniu tęczówki oka. 
Każda z tych osób była dla 
dr Josefa Mengele ciekawym 
przypadkiem medycznym, 
który należało maksymalnie 
wykorzystać dla opraco‑
wania powojennej polityki 
ludnościowej III Rzeszy. 
Jak wspominał Miklos Ny‑
iszli, anatomopatolog, wię‑
zień obozu, który zajmował 
się sekcjami zwłok ofiar 
eksperymentów: „«Wiel‑
kim celem» tych badań jest 
wzmożenie przyrostu na‑
turalnego powołanej do 

panowania «wyższej rasy». 
Chodzi dokładnie o to, aby 
każda niemiecka matka ro‑
dziła w przyszłości bliźnia‑
ki”1. Warunki obozowe da‑
wały Mengelemu możliwość 
poszerzania swoich badań. 
Noma – rak wodny (zgorzel 
policzka), choroba nękająca 
w obozie wielu więźniów 
romskich – również wy‑
dała mu się interesującym 
zagadnieniem. Oddział dla 
chorych na nomę mieścił się 
w baraku 22 na terenie fami‑
lijnego obozu cygańskiego.  
Mengele odwiedzał go co‑
dziennie. „W procesie cho‑
robowym raka wodnego na‑
stępuje ubytek w tkankach 
miękkich policzka tak, że 
zostają obnażone zęby, dzią‑
sła, kości szczęki. Mimo od‑
rażającego wyglądu i odoru 
wydzielającego się z gniją‑
cych policzków, dr Mengele 
dokładnie oglądał Cyga‑
nów, robił aparatem fotogra‑
ficznym zdjęcia policzków 
lub też polecał twarze tych 
chorych rysować więźniarce 
Dinie Gottliebowej”2. Bywa‑
ły również przypadki celo‑
wego uśmiercania romskich 
dzieci i przewożenia ich 
zwłok bądź też samych or‑
ganów do Instytutu Higieny 
w Rajsku, celem przeprowa‑
dzania dodatkowych badań. 
Po likwidacji obozu cygań‑
skiego, więźniów będących 
obiektem eksperymentów 
dr. Mengele umieszczono 
w baraku 15 w męskim obo‑
zie szpitalnym na odcinku 
BIIf oraz w barakach szpital‑
nych obozu kobiecego.
Swoje eksperymenty na 

bliźniętach Mengele rozpo‑
czynał od przeprowadze‑
nia bardzo szczegółowych 
badań. Głodne, wyczer‑
pane i przerażone dzieci 
poddawano wielogodzin‑
nym badaniom: antropo‑
metrycznym, polegającym 
na precyzyjnym mierzeniu 
długości i szerokości głowy, 
nosa, dłoni, barków, stóp, 
wzrostu, następnie morfo‑
logicznym, rentgenologicz‑

nym, stomatologicznym, 
laryngologicznym, okuli‑
stycznym i chirurgicznym. 
Każdy z pacjentów był fo‑
tografowany, sporządzano 
odlewy gipsowe ich szczęk, 
zębów, porównywano każ‑
dy z narządów zewnętrz‑
nych: głowy, uszy, nosy, 
usta. Zabezpieczano także 
odciski palców rąk i nóg. Po 
zakończeniu powyższych 
badań pary bliźniąt zabijano 

dosercowym zastrzykiem 
fenolu, by można było roz‑
począć kolejny etap badań 
– porównywanie narządów 
wewnętrznych. 
Obóz Auschwitz dr Josef 
Mengele opuścił na 10 dni 
przed wkroczeniem Armii 
Czerwonej z całą sporządzo‑
ną dokumentacją. Nigdy nie 
został schwytany ani ukara‑
ny za swoje zbrodnie.   

Monika Bernacka-Pelc

Josef Mengele urodzony 16 marca 1911 r. w Günzburgu, z wykształcenia doktor filozo‑
fii i medycyny. Członek NSDAP. Służył w Wehrmachcie oraz Waffen-SS. Służył m.in. na 
froncie wschodnim. Na własną prośbę trafia do obozu Auschwitz, aby prowadzić tam 
eksperymenty medyczne i antropologiczne. Przybywając do obozu, obejmuje stanowisko 
lekarza obozowego w obozie cygańskim na odcinku BIIe. Z czasem otrzymuje stanowisko 
pierwszego lekarza KL Auschwitz II-Birkenau. Pod koniec 1944 r. obejmuje również stano‑
wisko lekarza SS w szpitalu esesmańskim. Nigdy nie zostaje schwytany i ukarany za swoje 
zbrodnie. W 1949 r. udaje mu się wyjechać do Argentyny. Często zmienia swoje miejsce 
pobytu. Umiera 7 lutego 1979 r. w Bertiodze, w Brazylii.

1 Irena Strzelecka, Głosy Pamięci 2. Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2008, str. 87. Fragment 
książki wspomnieniowej byłego więźnia, węgierskiego lekarza anatomopatologa, Miklosa Nyiszliego, który w KL Auschwitz na polecenie doktora Mengele przeprowa‑
dzał sekcje zwłok.  

2 Irena Strzelecka, Głosy Pamięci 2. Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2008, str. 88. Fragment 
relacji Danuty Szymańskiej, byłej więźniarki nr 43536, która jako pielęgniarka była zatrudniona w obozie cygańskim BIIe i opiekowała się chorymi na noma. 

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele dane na dzień 07.05.2013 r. 

WARTO WIEDZIEĆ  

Josef Mengele zmarł 7 lutego 1979 r. niedaleko San‑
tosu w Brazylii – w czasie kąpieli w oceanie doznał 
prawdopodobnie udaru mózgu i utonął. Pochowany 
został jako Wolfgang Gerhard. Przeprowadzone bada‑
nia DNA w 1992 r. potwierdziły tożsamość Mengelego3.

Pismo z 24 maja 1943 r. o przeniesieniu Josefa Mengele do KL Auschwitz 
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FOTOREPORTAŻ

28 kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się  
23. Marsz Żywych. Około 10 tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów z całego świata, ale także duża grupa 
polskiej młodzieży, przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau. W tym roku 

organizatorzy w szczególny sposób upamiętnili okrągłą rocznicę zagłady Żydów z Węgier. Fotografował Marek Lach  


