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Kiedyś nasz jedyny parafi alny cmen-
tarz... Ziemne mogiły, kopczyki i pi-
ramidki o uklepanych bokach, przy-
ozdobione w ten Dzień odrobiną świa-
teł i białą chryzantemą, z drewnianym 
krzyżem. Światła to małe metalowe 
pojemniczki z żywym płomieniem, 
nieraz w wietrze i deszczu, bo pogo-
da bywała cudowna, ale też okrutnie 
jesienna, jak teraz...  Nieliczne groby 
objęte betonowym obmurowaniem, 

jeszcze rzadsze przedwojenne lub ga-
licyjskie  grobowce i pomniki.
Na wiodącej na cmentarz alei często 
odpustowe kramy z cukrową watą, 
różańcami z piernika i kolorowymi 
balonikami. Wielka liczba żebrzących 
o przetrąconych losach i ciałach. Pło-
mienie zwykłych świec rzucały na nie-
bo gorącą łunę. Dziś znicze osłonięte 
kolorowym szkłem nie dają tego efek-
tu. Dziś rozbuchany przepych lampio-

nów, kwiatów, marmurów i złoceń, to 
inny czas i inny Dzień, nie gorszy lub 
lepszy – inny!
Kiedyś upaństwowiono Święto Zmar-
łych, co oznaczać miało, że zmarli 
świętują lub może żywi na ich koszt. 
Dziś Dzień Wszystkich Świętych – ma-
terialno-świecki lub duchowo-sakral-
ny, przynajmniej dla niektórych...  

 Andrzej Winogrodzki

Na rampie kolejowej wybudowa-
nej wiosną 1944 r. wewnątrz byłe-
go obozu Auschwitz II-Birkenau 
niemieccy lekarze SS dokonywali 
selekcji wśród tysięcy Żydów przy-
wożonych każdego dnia bydlęcymi 
wagonami. Wcześniej pociągi za-
trzymywały się na tzw. Altejuden-
rampe położonej na starym dworcu 
towarowym pomiędzy dwoma obo-
zami. Od 2005 r. na starej rampie dwa 
oryginalne wagony przypominają o 
tragedii deportacji. W październiku 
natomiast historyczny niemiecki wa-
gon towarowy stanął na rampie w 
Birkenau. W „Osi” przeczytają Pań-
stwo krótki artykuł na jego temat, na-
tomiast na okładce można zobaczyć, 
jak wygląda teraz to miejsce.

W listopadowej „Osi” polecamy Pań-
stwa uwadze kolejny artykuł nade-
słany do nas przez byłego więźnia 
Czesława Arkuszyńskiego. Tym ra-
zem jego opowiadanie dotyczy selek-
cji w szpitalu obozowym, której był 
świadkiem niedługo po przyjeździe 
do obozu. Mamy ogromną nadzieję, 
że to nie ostatni tekst pana Czesława 
napisany dla naszego magazynu. 
Wiele miejsca w tym miesiącu po-
święcamy sztuce. Agnieszka Sieradz-
ka z Działu Zbiorów Muzeum pisze 
o dwóch wzruszających historiach 
i  pracach artystycznych, którymi 
więźniowie obdarowywali okolicz-
nych, pomagających im mieszkań-
ców.  W „Osi” znajdą Państwo rów-
nież artykuł o wystawie Nowy Dwu-

dźwięk, czyli polsko-niemieckich roz-
mowach o sztuce, jak również relację 
z przedstawienia Arka Teatru Ósme-
go Dnia z Poznania. Szczególnie po-
lecamy Państwu artykuł na temat 
polsko-niemiecko-ukraińskiego pro-
jektu o wzorcach pamięci przed i  po 
1989 r. w MDSM. 
W „Osi” znajdą Państwo także dwa 
zaproszenia: na rekolekcje adwento-
we w Centrum Dialogu i Modlitwy, 
a także na projekt Po co nam toleran-
cja? realizowany przez Centrum Ży-
dowskie wspólnie ze Stowarzysze-
niem Romów w Polsce.   

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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Pocztówka z ok. 1910 r. Pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

ORYGINALNY NIEMIECKI WAGON 
NA RAMPIE W BIRKENAU 

H istoryczny wagon kolejowy stanął na rampie w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau, na którą od wio-
sny 1944 r. Niemcy przywozili deportowanych do Auschwitz Żydów, i gdzie lekarze SS przeprowadza-
li selekcje. 

– W takich towarowych wa-
gonach niemieccy naziści 
przywozili tu ludzi. Takie 
wagony łączyły getta i kry-
jówki z Miejscem Śmierci 
– powiedział dr Piotr M.A. 
Cywiński, dyrektor Pań-
stwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau. – Pustka tej 
rampy była sztuczna. Dziś, 
gdy coraz bardziej oddala-
my się od czasów II wojny 
światowej, wyobraźnia mło-
dych ludzi z trudem ogarnia 
to, czym było piekło często 
wielodniowych transportów 
w zatłoczonym wagonie. 
Możliwość pokazania auten-
tycznego wagonu na pustej 
dotąd rampie w Birkenau 
jest bardzo istotna z per-
spektywy edukacji w ory-
ginalnym Miejscu Pamięci 
– dodał dyrektor Cywiński.

Wagon, który stanął na tere-
nie byłego Auschwitz II-Bir-
kenau, pochodzi z Niemiec. 
Pod nadzorem specjalistów 
Muzeum został poddany 
konserwacji w niemieckiej 
fi rmie Die Schmiede, zajmu-
jącej się zabytkami kultury 
technicznej. – Przed II wojną 
światową wyprodukowano 

ponad 120 tys. takich wago-
nów. W wielu z nich depor-
towano ludzi do obozu, co 
ma swoje potwierdzenie w 
dokumentach i fotografi ach 
archiwalnych – podkreślił 
konserwator Ulrich Fel-
dhaus. 

Zdaniem realizatora projek-
tu, izraelskiej organizacji Ke-
ren Hayesod, wagon symbo-
lizować ma  deportacje Ży-
dów z Węgier do Auschwitz 
w połowie 1944 r. Stanowili 
oni największą grupę ofi ar 
Zagłady w komorach gazo-
wych Birkenau. 

– Jestem pełen satysfakcji, że 
udało nam się odnaleźć ten 
autentyczny wagon i że zna-
lazł się on w tak ważnym 
miejscu jak Muzeum Ausch-
witz – powiedział Micha 
Limor, koordynator pro-
jektu ze strony izraelskiej. 
– Odczuwam także wielkie 
emocje. Ta część Holokau-
stu – transporty do obozu, 
a zwłaszcza transporty z Wę-
gier, kiedy deportowano do 
obozu prawie pół miliona 
ludzi – będzie miała swoje 
materialne upamiętnienie. 

To swoisty symbol całego 
systemu transportowego, 
który służył do przewoże-
nia Żydów na Zagładę do 
Auschwitz – dodał Limor.

Dwa historyczne wagony 
kolejowe znajdują się także 
na tzw. Altejudenrampe, 

rampie kolejowej pomię-
dzy obozami Auschwitz I 
i Auschwitz II-Birkenau. 
W latach 1942-44 zatrzymy-
wały się tam pociągi z de-
portowanymi, dopóki torów 
kolejowych nie doprowa-
dzono niemal pod same ko-
mory gazowe w Birkenau. 

Historyczne wagony znaj-
dują się też m.in. w Muzeum 
Historycznym Instytutu 
Yad Vashem w Jerozoli-
mie, Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie i na tere-
nie byłego obozu Stutthof. 

ps/jarmen

Wagon na rampie w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau
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Przybycie transportu do obozu Auschwitz. Fotografi a archiwalna
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

CZŁOWIEK NIE BYŁ SAM WOBEC ZŁA 

Dziś wydaje się nam nie-
prawdopodobne, że miesz-
kańcy małego miasta i okolic, 
często matki i ojcowie, nara-
żali życie swoje i swoich dzie-
ci, przejmując od więźniów 
grypsy, by świat dowiedział 
się prawdy. Ale rzeczywiście 
tak było, a potwierdzeniem 
tego nie są jedynie słowa 
ludzi niosących pomoc oraz 
tych, którzy tę pomoc otrzy-
mywali, ale również liczne 
prace artystyczne, stworzo-
ne w dowód wdzięczności. 
W ostatnim czasie do zbio-
rów Muzeum trafi ły kolejne 
dwie prace, które są dowo-
dem na ludzką dobroć, bez-
interesowność i odwagę. 

Pierwszą jest akwarela 
przedstawiająca kwiat róży, 
wykonana przez belgijskiego 
Żyda pracującego w Ausch-
witz III-Monowitz, Jozefa 
Sapcaru. Poziom wykonania 
wskazuje na sprawną rękę 
artysty. Biorąc pod uwagę, 
że zachowało się stosunko-
wo niewiele prac artystów 
pochodzenia żydowskiego, 
jest to niezwykle cenny na-
bytek. Szczególnie, że obraz 
jest bardzo dobrze udoku-
mentowany. Na jego odwro-
cie znajdują się dokładne 
informacje o okolicznościach 
przekazania akwareli. 

Obraz ten otrzymała w lip-
cu 1944 r. Elżbieta Szcześ, 
z domu Stawowy, z okazji 
swoich urodzin od trzech 
więźniów obozu Auschwitz: 
Jozefa Sapcaru oraz dwóch 
czeskich Żydów, Alfreda 
Ehrlicha i Maxa Ležansky. 
Poznała ich w czasie pracy 
w Technisches Lager w Mo-
nowicach, gdzie prawdopo-
dobnie była pracownikiem 
cywilnym. Zaprzyjaźniła się 
z nimi i dostarczała im jedze-
nie. Warto zwrócić uwagę, że  
ludzie pomagający więźniom 
bardzo rzadko zapamięty-
wali nazwiska tych, którym 

pomagali. Czasem było 
to działanie świadome, aby 
w razie ewentualnego aresz-
towania nikogo nie zdradzić. 
W tym przypadku Elżbieta 
Stawowy wypisała wszyst-
kie trzy nazwiska na odwro-
cie akwareli, ocalając ich tym 
samym od zapomnienia. 

W Archiwum Muzeum za-
chowały się wspomnienia 
Alfreda Ehrlicha, jednego 
z trzech więźniów, których 
nazwiska widnieją na obra-
zie. Opisuje on w nich swo-
ich przyjaciół: 

„My, którzy niedawno zo-
staliśmy przydzieleni do 
pracy w kancelarii, wyko-
rzystujemy niedzielną nie-
obecność naszych cywilnych 
przełożonych oraz mniejszą 
ilość esesmanów tak, że też 
świętujemy; po wykonaniu 
najbardziej koniecznych 
prac zajmujemy się swymi 
sprawami. Joseph Sapcaru, 
belgijski architekt i malarz, 
z niespotykaną zręcznością 
wykonuje różne rysunki 
kwiatów, które może wy-
mieni w obozie za chleb. Max 
Ležansky, który jest wśród 
nas najstarszy, z wdzięcz-
ności, że po długich latach 
może pracować pod dachem, 
w dalszym ciągu wypełnia 
starannie jakieś formularze 
urzędowe i tylko od czasu 
do czasu nawiązuje z nami 
rozmowę. Ja zaś piszę na ma-
szynie esej o jednej polskiej 
dziewczynie, która wyświad-
cza nieocenione przysługi 
więźniom zarówno w formie 
dodatkowej zupy, jak też do-
starczanych nam z zewnątrz 
informacji”. 

Wspomnianą polską dziew-
czyną jest najprawdopo-
dobniej Elżbieta Stawowy, 
szczególnie, że powyższy 
cytat dotyczy sierpnia 1944 r. 
Obraz natomiast podarowa-
no jej miesiąc wcześniej. Tezę 
tę potwierdza również fakt, 
że jeszcze w tym samym 
miesiącu przyjaciele zostali 
rozdzieleni. W wyniku na-
lotu bombowego na fabrykę 
w Monowicach 20 sierpnia 
1944 r., Alfred Ehrlich został 
ciężko ranny w nogę i do 
stycznia 1945 r. przebywał 
w obozowym szpitalu.

Elżbieta Stawowy nie zo-
stała wymieniona w książce 
Ludzie dobrej woli. Po wojnie 
wyjechała na Śląsk, a Al-
fred Ehrlich nie wymienił jej 
nazwiska w swoich wspo-
mnieniach, dlatego autorom 

książki nie udało się do niej 
dotrzeć. Ale zachował się 
obraz. Po 65 latach trafi ł do 
Muzeum, dzięki czemu mo-
gliśmy poznać jej historię, 
a wraz z nią historię niezwy-
kłej, bo wymagającej wielkiej 
odwagi przyjaźni. 

Drugą pracą, która trafi ła do 
muzealnych zbiorów, jest 
portret Józefa Mańki, który 
w czasie wojny pracował 
m.in. jako kelner w hotelo-
wej restauracji naprzeciwko 
dworca kolejowego (dzisiej-
sza restauracja Skorpion). Był  
członkiem ZWZ/AK. Poma-
gał więźniom obozu Ausch-
witz zatrudnionym przy 
remoncie budynku hotelu, 
dostarczając im żywność, 
lekarstwa oraz pośrednicząc 
w ich nielegalnej korespon-
dencji. Józef Mańka nawiązał 
również kontakt z konspira-
cją obozową. Przekazywał 
polskiemu podziemiu gryp-
sy, które więźniowie wyno-
sili z obozu ukryte w wiecz-
nych piórach, kluczach i tub-
kach z kremem. Nawet kiedy 
w grudniu 1943 r. przenie-
siono go do restauracji w 
centrum miasta, nadal utrzy-
mywał kontakty z więźniami 
i ich rodzinami. W dalszym 
ciągu brał udział w akcji do-
karmiania więźniów.

Jeden z więźniów obozu, 
Stefan Podpora, pisze: „Józef 
Mańka [...] zasłużył sobie na 
bezgraniczną pamięć za jego 
śmiałe i bohaterskie poświę-
cenie i oddanie się w całości 
ruchowi oporu [...]”.

Portret przekazała w darze 
do Muzeum pani Krystyna 
Goniwiecha z domu Mańka, 
córka Józefa Mańki.

Portret, który trafi ł do 
zbiorów Muzeum, wyko-
nał znany obozowy artysta 
Wincenty Gawron, a prze-
kazał go adresatowi jeden 

z esesmanów. Być może 
był to Herbert Göbbert, 
szef Arbeitseinsatz (biuro 
zatrudnienia więźniów), 
znany z tego, że w zamian 

za różne przedmioty i pie-
niądze, wyświadczał więź-
niom przysługi. Wielu 
więźniów zatrudnionych 
w Arbeitseinsatz działało 
w obozowym ruchu oporu, 
a Jerzy Pozimski, pracow-
nik, a później kapo tego 
komanda, regularnie do-
starczał grypsy Józefowi 
Mańce, z którym spotykał 
się właśnie w dworcowej 
restauracji. I w tym przy-
padku dzieło sztuki kolej-
ny raz stało się ważnym dla 
historii świadectwem, nie-
powtarzalnym dokumen-
tem dobrej woli i wielkiej 
odwagi ludzi, którzy nara-
żając swoje życie, ratowali 
drugiego człowieka.

Autor portretu Józefa Mań-
ki – Wincenty Gawron, nie 
musiał znać go osobiście. 
Bronisław Czech, słynny 
polski narciarz, więzień 
obozu Auschwitz, wykonał 
liczne prace rzeźbiarskie 
dla ludzi niosących pomoc, 
choć pracując wewnątrz 
obozu, praktycznie nie kon-
taktował się z miejscową 
ludnością. Artyści często na 
prośbę obozowych kolegów 
tworzyli różne obrazy, nie-
wielkie rzeźby, czy wyroby 
rzemiosła, które wręczano 
jako formę podziękowa-
nia za okazaną dobroć. Być 
może Gawronowi doręczono 
jedynie fotografi ę modela, 
na podstawie której wyko-
nał portret na polecenie kon-
spiracji obozowej. Wiadomo 
bowiem, że Wincenty Gaw-
ron zaangażował się w dzia-
łalność obozowego ruchu 
oporu. Był członkiem kon-
spiracji wojskowej utworzo-
nej przez rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Dzięki pomocy 

tej organizacji, artysta zbiegł 
z obozu w maju 1942 r. 

Warto także wspomnieć, 
że wiosną tego roku Win-

centy Gawron miał wy-
konać malowidła ścienne 
w hotelu, w którym praco-
wał Józef Mańka, zamienio-
nym na hotel i restaurację 
dla esesmanów – Deutsches 
Haus, czyli tzw. Haus der 
Waffen SS.  Ich tematyka 
była z góry narzucona – 
miał to być Drang nach Osten 
(niem. Parcie na Wschód). 
Gawron nie chciał i oba-
wiał się podjąć tego tematu, 
co przyśpieszyło jego decy-
zję o ucieczce z obozu. 
W rezultacie malowidła 
na ścianach restauracji wy-
konał dwa lata później inny 
obozowy artysta – Mieczy-
sław Kościelniak. Zlecający 
mu tę pracę esesman tym 
razem zaznaczył, że nie chce 
na ścianach „nic co by przy-
pominało SS”. Kościelniak 
pisze w swojej relacji: „Za-
dowolony takim rozkazem 
rozpocząłem prace. [...] Ob-
rałem temat historyczny – 
niemiecki renesans”. Freski 
te przetrwały na ścianach 
restauracji do 1959 roku. 

Agnieszka (Iwaniak) Sieradzka 
Dział Zbiorów 

Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau

Muzeum poszukuje prac ar-
tystycznych oraz przedmio-
tów pochodzących z okresu 
funkcjonowania obozu. 
Jeżeli w Państwa domach 
znajdują się jeszcze przed-
mioty związane z obozem 
Auschwitz, bardzo prosi-
my o kontakt z Muzeum. 
Każdy z nich to osobna 
historia. Nie pozwólmy by  
została zapomniana. 

APEL

Wnętrze restauracji w tzw. Haus der Waffen SS z malowidłami 
Mieczysława Kościelniaka na ścianach

Róże, KL Auschwitz 1944
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Portret Józefa Mańki, KL Auschwitz 1942
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Aby przekonać się, jak wielu mieszkańców Oświęcimia i okolic pomagało więźniom obozu Auschwitz, 
wystarczy sięgnąć po książkę pod redakcją Henryka Świebockiego Ludzie dobrej woli. Podczas gdy świat 
był obojętny wobec tego, co działo się za drutami obozu Auschwitz, pojedynczy ludzie udowadniali, 

że człowiek nie jest sam wobec zła. 
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– Myślę, że stoimy w obliczu 
nowych wyzwań, w mia-
rę jak zmienia się sytuacja 
na świecie. Rośnie zaintere-
sowanie Holokaustem, przy-
jeżdżają tu młodzi ludzie 
z różnych miejsc i Centrum 
Edukacyjne musi udzielić 
dokładnej i właściwej odpo-
wiedzi na związane z tym 
kwestie – powiedziała Dorit 
Novak, dyrektor Międzyna-
rodowej Szkoły Nauczania 
o Holokauście w Instytucie 
Yad Vashem w Jerozolimie. 
– Mamy do czynienia z pro-
fesjonalnym zespołem kie-
rującym edukacyjnymi dzia-
łaniami Muzeum Auschwitz 
i naprawdę jestem prze-
konana, że kiedy mówimy 
o związanej z Holokaustem 
edukacji, to musi być mowa 
o zaangażowaniu i wyobraź-
ni. Widzę, że posiadacie obie 
te cechy – dodała.

W 2008 r. Centrum zorga-
nizowało seminaria, konfe-
rencje tematyczne i progra-
my edukacyjne, w których 
wzięło udział prawie sie-
dem tysięcy osób. Liczba 
uczestników mogłaby być 
wyższa, gdyby Centrum 
dysponowało większą 
przestrzenią do organizacji 
zajęć edukacyjnych. W tej 
chwili Muzeum dysponuje 
bowiem zaledwie dwiema 
nowoczesnymi salami wy-
kładowymi. Rozwiązaniem 
tego problemu będzie nowa 
siedziba MCEAH w budyn-
ku tzw. Starego Teatru.

Rada zapoznała się z pla-
nami adaptacji budynku, 
w którym mają się znaleźć 
m.in.: nowoczesna sala audy-
toryjna, multimedialne sale 
wykładowe, przestrzeń dla 
wystaw czasowych, biblio-

teka oraz stanowiska do sa-
modzielnej pracy naukowej. 
Prace adaptacyjne powinny 
rozpocząć się w przyszłym 
roku. Cały projekt koszto-
wać będzie ok. 25 milionów 
złotych. Rada wyraziła pełne 
poparcie dla starań Muzeum 
o dofi nansowanie adaptacji 
i wyposażenia przyszłej sie-
dziby MCEAH.

– Wydaje mi się, że budy-
nek ten zapewni doskonałe 
warunki dla działań eduka-
cyjnych, a są one niezwy-
kle ważne, gdyż proces na-
uki powinien mieć miejsce 
w optymalnych warunkach. 
Jestem przekonany, że bu-
dynek ten spełni te wyma-
gania – powiedział dr Wolf 
Kaiser, wicedyrektor Domu 
Konferencji w berlińskim 
Wannsee. Członkowie rady z zado-

woleniem  przyjęli raport 
z trzyletniej działalności 
MCEAH i wyrazili poparcie 
dla wysiłków Centrum w ce-
lu zintensyfi kowania dzia-
łalności edukacyjnej w Mu-
zeum oraz prób dotarcia 
z projektami edukacyjnymi 
do kolejnych grup społecz-
nych. Podczas posiedzenia 
zostało przedstawionych 
wiele sugestii dotyczą-
cych przyszłych aktywno-
ści edukacyjnych Centrum. 
Mówiono m.in. o potrzebie 

zacieśniania współpracy po-
między podobnymi ośrod-
kami na świecie, tworzenia 
programów i materiałów 
edukacyjnych przezna-
czonych dla mniejszości, 
w tym m. in. muzułma-
nów, a także poruszania ta-
kich tematów, jak edukacja 
o Auschwitz w społeczeń-
stwach wielokulturowych, 
czy postrzeganie histo-
rii Auschwitz przez pry-
zmat różnych wyznań. 

agju/pasa

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ
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Posiedzenie Rady Programowej MCEAH

• CZŁONKOWIE RADY

red. Stefan Wilkanowicz – przewodniczący Rady
prof. Jonathan Webber – wiceprzewodniczący Rady
dr Piotr M.A. Cywiński – wiceprzewodniczący Rady
dr hab. Barbara Engelking-Boni
dr Gideon Greif
Wolf Kaiser 
dr Serge Klarsfeld
Dorit Novak
dr Piotr Paziński 
Marcello Pezzetti

• RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa Międzyna-
rodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście zo-
stała powołana 11 października 
2005 r. w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Stanowi ciało doradcze oraz 
opiniuje podejmowaną przez 
Centrum działalność edukacyj-
ną. Rada liczy 10 osób.

Przyszła siedziba MCEAH

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 19, listopad 2009

Po raz drugi spotkała się w Oświęcimiu Rada Programowa Międzynarodowego Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jej członkowie zapoznali się ze spra-
wozdaniem z działalności Centrum w latach 2007-2009,  a także statystykami dotyczącymi odwiedzających 

Miejsce Pamięci w ostatnich latach. W tym roku tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu odwiedziło 
już ponad milion osób z całego świata. Większość z nich to ludzie młodzi.
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OSTATNIA SELEKCJA DO GAZU 
W SZPITALU OBOZOWYM KL AUSCHWITZ I

Do Auschwitz przywieziono mnie 28 lipca 1943 r. w dużym transporcie więźniów z Radomia i Tomaszowa 
Mazowieckiego. Transport liczył ponad 600 osób. Nazajutrz, w łaźni, pomiędzy blokami nr 1 i 2, gdzie 
nazwisko zamieniono mi na numer więźnia wytatuowany na lewym przedramieniu, pojawiło się w go-

dzinach popołudniowych kilku funkcyjnych więźniów, którzy z tej wielkiej gromady wybrali kilkunastu najbar-
dziej pobitych podczas śledztwa ludzi i odprowadzili ich do obozowego szpitala na blok nr 19. Znalazłem się 
w tej małej grupie. Reszta więźniów trafi ła do Birkenau.

Zakwaterowano mnie w du-
żej sali na lewo od schodów, 
na trzeciej kondygnacji łó-
żek. Łóżka łączone były 
w czworobok, po długim 
boku, jak i szczytami. Obok 
mnie miał swoje lokum 
drwal z lubelskiego o  na-
zwisku Jan Tomala. Byłem 
nieopierzonym nowicju-
szem tzw. zugangiem. 

Janek Tomala uczył mnie 
obozowego regulaminu, 
a także obozowego języka, 
tzw. Lagersprache, co przy-

swajałem z łatwością, gdyż 
nieźle znałem niemiecki. 
Wśród chorych było bardzo 
dużo Żydów, może nawet 
do 80%. Większość z nich 
chorowała na obozową bie-
gunkę – Durchfall. Ta choro-
ba bardzo ich wyniszczyła, 
dlatego zabiegali o dodatko-
wą łyżkę zupy czy kęs chle-
ba. Jedli dodatkowo wszyst-
ko, co wyprosili od innych 
więźniów i właśnie to nie-
przestrzeganie diety pogar-
szało ich stan zdrowia.

Któregoś dnia w połowie 
sierpnia, po śniadaniu,  po-
wstała w bloku jakaś pani-
ka. Starzy więźniowie wy-
mieniali między sobą skry-
cie i szeptem jakieś poufne 
wiadomości. Wszystkich 
ogarnął niepokój. Janek To-
mala poinformował mnie, 
że chyba będzie przebier-
ka, bo przy wejściu na blok 
blokowy wyczekuje wizyty 
funkcjonariuszy SS. Nie ro-
zumiałem tego, co do mnie 
mówił. Jaka przebierka? 
O co tu chodzi?

Janek powiedział mi, że od 
czasu do czasu w szpitalu 
przeprowadzane są selekcje 
więźniów przez medyczny 
personel SS. Selekcje te po-
legają na tym, że lekarz SS 
ocenia każdego z osobna 
chorego więźnia pod kątem 
jego szans na rychłe wy-
zdrowienie i przydatność do 
pracy w obozie. Jeżeli w wy-
niku zewnętrznych oględzin 
oceni, że słabe są rokowania 
więźnia na wyzdrowienie 
– to taki człowiek przepadł. 
Zostanie wywieziony do  
Birkenau i tam zagazowany 
i spalony w krematorium. 
Wiadomość ta sparaliżowa-
ła mnie.

Janek kontynuował. Powie-
dział mi, że ubiegłego roku 
latem, aby zlikwidować epi-
demię tyfusu, służby SS wy-
gazowały niemal wszystkich 
więźniów, znajdujących się 
wtedy w szpitalu. Sienniki 
i koce zostały spalone, a blo-
ki gruntownie zdezynfeko-
wane. Pomyślałem, że ten 
chłop zaczyna fantazjować 
pod wpływem jakiegoś za-
łamania psychicznego. Jego 
opowieści uznałem za nie-
prawdopodobne. Zauwa-
żyłem jednak jednocześnie, 
że wszyscy Żydzi siedzą na 
łóżkach przykryci kocami 
na głowę i żarliwie modlą 
się.  Zatem spodziewają 
się czegoś tragicznego. Ten 
niepokój udzielił się także 
mnie. Wkrótce szrajber blo-
kowy zarządził Bettruhe, 
co oznaczało zakaz opusz-
czania łóżek.

Zapanowała złowieszcza ci-
sza i oczekiwanie. Janek po-
uczył mnie, abym do stołu, 
gdzie będzie stał lekarz SS, 
podszedł rześkim, niemal 
wojskowym krokiem, oddał 
kartę chorobową, a następ-
nie wykonał energicznie „w 
tył zwrot” i równie prężnie 
odmaszerował. Długo  trwa-
ło oczekiwanie na wizytę 
lekarza SS. Dwa, może trzy 
kwadranse. Wprowadziło to 
nas w stan najwyższego po-
denerwowania.
Nagle Blockschreiber wydał 
komendę: „Alle Juden an-
tretten! Ohne Hemd! Fieber-
kurve mitnehmen!”. Rozu-
miałem ten rozkaz. Leżałem 
nieruchomo na swoim po-

słaniu. Żydzi też ten rozkaz 
rozumieli. Albo przechodzili 
już kiedyś przez selekcję, albo 
też byli dobrze poinformowa-
ni, co ona oznacza. W ciszy, 
lecz ze łzami w oczach, wsta-
wali  przerażeni ze swoich 
łóżek i ustawiali się w głów-
nym trakcie komunikacyj-
nym sali do tego, dla wielu 
z nich, ostatniego apelu. Sil-
niejsi podtrzymywali tych, 
którzy o własnych siłach nie 
byli zdolni do zajęcia miejsca 
w szeregu. Kolejno podcho-
dzili do stołu i stawali przed 
oblicze lekarza SS, który 
w ciągu dwóch do trzech se-
kund decydował o tym, na 
którą stronę stołu odłożyć ich 
kartę chorobową, na lewo czy 
na prawo. Jeden z powstają-
cych stosów kart oznaczał ko-
morę gazową i krematorium. 
Porządku w tym zakresie 
pilnował drugi esesman tzw. 
SDG – podofi cer w służbie 
sanitarnej.
Do późnego popołudnia pa-
nowała w bloku grobowa 
cisza. Nawet obiad rozdano 
w zupełnym spokoju, bez 
przepychania się muzułma-
nów po dolewkę. Bo i jeść 
się też nie chciało. Od czasu 
do czasu słychać było jedynie 
lamentowanie Żydów nakry-
tych kocami na głowę i nadal 
gorąco modlących się.
Około godziny 18. podjechały 
pod bloki szpitalne ciężarowe 
samochody. Według mojej 
pamięci było ich sześć. Na 
każdym z nich znajdowało 
się  dwóch więźniów z Son-
derkommando z Birkenau. 
Wyselekcjonowanych, cho-
rych Żydów wyczytywano 
i odprowadzano do samocho-
dów. Sanitariusze i więźnio-
wie z Sonderkommando po-
magali ciężko chorym wejść na 
platformę samochodu. Tych, 
którzy nie mogli się w ogóle 
poruszać – po prostu wrzuca-
no do samochodu. Widok ten 
był dla mnie, obozowego no-
wicjusza, przerażający.
Selekcję przeprowadzono 
tamtego dnia we wszyst-
kich blokach obozowego 
szpitala. Samochody odje-
chały. W ciszy, ze zdławio-
nymi gardłami, wracaliśmy 
od okien do naszych łóżek. 

Czesław Arkuszyński
były więzień KL Auschwitz

nr obozowy 131 603Czesław Arkuszyński
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

POLSKO-NIEMIECKIE I NIEMIECKO-POLSKIE 
ROZMOWY O SZTUCE

Od 25 września do 25 października w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu oraz Oświęcimskim Centrum Kultury można było oglądać wystawę 
sztuki współczesnej zatytułowaną Nowy Dwudźwięk – Neuer Zweiklang, prezentują-

cą prace współczesnych artystów pochodzących z Oświęcimia i Dachau.

Nowy Dwudźwięk był eks-
pozycją niezwykłą pod wie-
loma względami. Był spo-
tkaniem pomiędzy artystami 
wywodzącymi się z Oświę-
cimia i artystami z Dachau 
– spotkaniem twórców róż-
nych pokoleń, tworzących w 
różnorakich technikach – od 
będącego pierwiastkiem każ-
dej ze sztuk wizualnych ry-
sunku, przez malarstwo, po 
formy przestrzenne – rzeźby 
i instalacje. Wystawa wyro-
sła nie tylko z chęci zapre-
zentowania niezwykłego bo-
gactwa artystycznego życia 
obu miast, dla wielu ludzi 
do dziś będących symbolami 
śmierci, była także kolejnym 
wydarzeniem rocznicowym. 
Oto 20 lat temu – we wrze-
śniu 1989 r. w Oświęcimiu 
– w trudnych realiach jesz-
cze rodzącej się nowej Polski 
– kilku artystów z Dachau 
pokazało swoje prace, roz-
poczynając trwającą do dziś 
wymianę, nie tylko na polu 
sztuki. 

„Wtedy nie zdawaliśmy so-
bie sprawy, że to wydarze-
nie było jedną z wielu czą-
stek, które przez lata złożą 
się na konstrukcję nie tylko 
nowej Polski, ale i nowej Eu-

ropy. Sącząc Żywca i Paula-
nera nawet nie przypuszcza-
liśmy, że za miesiąc upadnie 
mur berliński, ze za rok 
upadnie Sowieckij Sajuz, że 
setki i tysiące takich małych 
przedsięwzięć, jak nasze, 
będą ważnym elementem 
w budowie, nowej – wspól-
nej europejskiej przyszłości. 
Wtedy, we wrześniu 1989 r., 
poza strefą marzeń były za-
równo zjednoczone Niemcy, 
jak i wejście Polski do NATO 
i Unii Europejskiej. Byliśmy 
za mali wobec rozgrywają-
cego się wobec nas teatru hi-
storii” – napisał we wstępie 
do katalogu towarzyszącego 
ekspozycji Nowy Dwudźwięk 
jej kurator, oświęcimski ar-
tysta Paweł Warchoł.
– Artyści z Dachau, którzy 
20 lat temu zaprezentowali 
swoją sztukę, jako odpo-
wiedź i komentarz do tego, 
co zdarzyło się w Ausch-
witz, mają w naszym Domu 
miejsce szczególne. Szcze-
gólny jest dla nas, oświę-
cimian także fakt, iż 20 lat 
po tamtym wydarzeniu ich 
dzieła zostaną wyekspono-
wane wspólnie z pracami 
twórców z naszego miasta 
– mówił dyrektor MDSM, 
Leszek Szuster.

Ale ostatnie 20 lat kontak-
tów między Oświęcimiem 
i Dachau to nie tylko inten-
sywna wymiana artystyczna 
– to także wciąż ożywione 
kontakty między szkołami 
zawodowymi, znaczenie któ-
rych podkreślali obecni pod-
czas wernisażu 25 września 
nadburmistrz Dachau Peter 
Bürgel i starosta Hansjörg 
Christmann. To, co jednak 
najistotniejsze w spotkaniu 
– to niezwykła konfronta-
cja pomiędzy dokonaniami 
13 twórców, która rozegra-
ła się na naszych oczach. 
Na ekspozycji – podzielonej 
wzorem wystawy Artyści 
z Dachau sprzed 20 lat – po-
między dwa ważne kultural-
ne ośrodki Oświęcimia: OCK 
i MDSM, zgromadzonych 
zostało kilkadziesiąt prac 
twórców, których renoma 
i  osiągnięcia wykraczają da-
leko poza lokalne ramy obu 
miast. To właśnie powiązanie 
twórców z dwoma symbo-
licznymi miastami stanowiło 
klamrę spinającą ów niezwy-
kły kalejdoskop artystyczne-
go spojrzenia – nie tylko na 
aspekty związane z przeszło-
ścią Oświęcimia i Dachau. 
Choć, przyznać trzeba – bar-
dzo wiele z prezentowanych 
prac, jeśli nie wprost to sym-
bolicznie, transponowało 
na język sztuki trudne do 
wyrażenia słowami odczucia 
związane z przeszłością. 

Oglądaliśmy przejmujący 
Płaszcz dla Dachau utkany 
przez Esther Glück z trawy 
z Miejsca Pamięci, ale też 
oniryczny Wirkenbald – ry-
sunek Heiko Klohna poka-
zujący brzozowy las, które-
go smutna konotacja wryta 
jest w świadomość każdego 
niemal mieszkańca miast 
dotkniętych przekleństwem 

miejsc kaźni. Były wreszcie 
na wystawie liryczne rysunki 
Floriana Marschalla przed-
stawiające polne zioła – owe 
maleńkie kawałki uzdrawia-
jącej mocy Ziemi, stawiającej 
milczący i kruchy, a jednak 
odwieczny opór niszczyciel-
skiej działalności człowieka. 

Refl eksja o Auschwitz i Da-
chau nie była jednak jedyną, 
przed jaką postawiony został 
widz. Artyści opowiadali 
o człowieku na rozmaitych 
płaszczyznach. Pojawiły 
się portrety, w tym znako-
mity cykl rysunków Pawła 
Warchoła czy wyłaniające 
się spoza nierówności war-
stwy malarskiej „niedopo-
wiedziane” twarze Mariana 
Kasperczyka. Snuli refl eksję 
egzystencjalną – jak choćby 
w znakomitej monumental-
nej „chwilowości”, w której 
rzeźbiarz Wolfgang Sand, 
przecząc gatunkowemu cię-
żarowi zastosowanych mate-
riałów, tworzących konstruk-
cje o zaskakujących konstela-
cjach, zobrazował ulotność 
czasu i kruchość ludzkiego 
życia. Intelektualny dialog 
z widzem przy pomocy słów 
i niepokojącego, lecz zadzi-
wiająco dekoracyjnego ma-
riażu drewna i metalu pro-
wadził Waldemar Rudyk. 

Były na wystawie formalnie 
czyste, klasycyzująco chłod-
ne, rzeźbiarskie postacie 
Agaty Agatowskiej, których 
beznamiętności ostro prze-
ciwstawiały się niespokojne 
brązowe kompozycje Remi-
giusza Dulki o silnym ero-
tycznym zabarwieniu. Nowy 
Dwudźwięk był również re-
fl eksją o sztuce, albo – jeśli 
spojrzymy w szerszym kon-
tekście – duchowym dorob-
ku człowieka. W barwnych 

kompozycjach malarskich 
Józef Hołard opowiadał swo-
je impresje na temat jednego 
z najbardziej zadziwiających 
tworów ludzkiego geniuszu 
– kamiennego miasta Petry. 

Połączenie różnorakich ma-
teriałów i technik: metalu, 
druku, ceramiki jest tema-
tem inspirującym Monikę 
Siebmanns do tworzenia re-
liefowych kompozycji rzeź-
biarsko-grafi cznych. Silny-
mi kontrastami, tym razem 
barwnymi, operuje Heinz 
Eder w poetycki sposób 
opowiadając o zmaganiach 
światła i mroku. Dopeł-
nieniem wielowątkowości 
ścieżek ludzkiego umysłu 
– ale także wystawy Nowy 
Dwudźwięk – były intelek-
tualne obrazy-grafi ki Ralfa 
Hanriedera, konceptualne 
zapisy geometrycznej logiki 
naszego myślenia zaklęte w 
kaligrafi czne formy „współ-
rzędnych”.    

Joanna KlęczarFo
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MORALITET BEZ ODPOWIEDZI

Idea teatru wędrownego sięga, co prawda, czasów średniowiecza. Jednakże, choć zbudowano tyle wspania-
łych budynków teatralnych, objazdowość pozostała cechą charakterystyczną tej sztuki. Dotyczy to zarów-
no teatrów stacjonarnych, instytucjonalnych, jak i tych alternatywnych, offowych, autorskich. Dzięki temu 

w Oświęcimiu mogła zawitać Arka Teatru Ósmego Dnia z Poznania – pełne rozmachu widowisko plenerowe. 

Teatr IOTA Zbigniewa 
Waszkielewicza przyjechał 
z Mazur. Oświęcim okazał 
się ostatnim przystankiem 
na drodze prezentacji projek-
tu Pod gołym niebem. Twórca 
spektaklu – aktor i reżyser 
w jednej osobie – wymienił 
kilka powodów tej decyzji. 
Po pierwsze, sam spędził 
w naszym mieście dzieciń-
stwo i młodość. Po drugie, 
to już jego nie pierwsze 
spotkanie z MDSM – swego 
czasu prowadził tu warszta-
ty teatralne dla młodzieży. 
Po trzecie, przedstawienie 
zostało zadedykowane pa-
mięci Bożeny Kulki-Geor-
giew – oświęcimianki, dzien-
nikarki, pedagoga, animato-
ra kultury w Oświęcimiu 
i okolicach, współpracow-
niczki MDSM, przyjaciółki 
Zbigniewa Waszkielewicza. 

Scenografi ę przewidziano 
na nocną porę: pochodnie, 
refl ektor, lampki, latarnia. 
Forma przestrzeni do grania: 
krąg z usypanym pośrodku 
kopczykiem ziemi. Z boku 
stary aparat fotografi cz-
ny i sztalugi. W tle, ponad 
drzewami porastającymi 
brzeg Soły, księżyc w pełni. 
Muzyka – z magnetofonu. 
Głos narratora – z offu. I tro-
je aktorów.

Główny bohater to mężczy-
zna, choć płeć właściwie 
nie ma tu znaczenia. Osoba 
to bezimienna, przejrzy-
sta, jak jego białe ubranie. 
Właściwie to Każdy z nas, 
Everyman, Jedermann, czy-
li klasyczna postać ze śre-
dniowiecznego moralitetu. 
Co więcej – towarzyszą mu 
dwie istoty: jedną mogliby-
śmy nazwać ziemską, mate-

rialną, a drugą – niebiańską, 
duchową. Obie się o niego 
troszczą i zabiegają – każda 
na swój sposób. 

Ale na tym podobieństwa 
się kończą. W dramacie 
średniowiecznym bowiem 
Każdy, podlegając pokusom 
świata tego, w ostateczno-
ści – dzięki działaniom ale-
gorycznych postaci Cnoty 
i Wiary – wychodził na 
prostą i rozumiał, jak żyć. 
Bohater przedstawienia Te-
atru IOTA nie otrzymuje 
żadnej odpowiedzi na swo-
je pytania. Nie są to zresztą 
problemy natury moralnej, 
lecz ontologicznej: Skąd 
się wziąłem? Kim jestem? 

Dokąd zmierzam?
Kompozycja spektaklu jest 
bardzo jasna i czytelna. 
Oglądamy kolejne sekwen-
cje ludzkiego życia – od 
narodzin aż do śmierci. Na 
początku bohater uczy się  
chodzić, biegać. Poznaje 
świat. Przeżywa miłość. Gra 
na fl ecie. Walczy na wojnie. 
Uprawia ziemię. Buduje 
dom. Ma dziecko. Starzeje 
się. Aktorzy posługują się 
jedynie gestem. Na uwa-
gę zasługuje fantastyczne 
wykorzystanie rekwizytu 
– dwumetrowego kija, któ-
ry w rękach artysty staje 
się to fl etem, to lunetą, to 
karabinem, łopatą, metrem, 
wiosłem... Grającym towa-

rzyszy muzyka. Na koń-
cu każdej części następuje 
stop-klatka, muzyka cich-
nie, słuchamy głosu narra-
tora. To mówi Człowiek. 
Snuje on refl eksje na temat 
swoich doświadczeń. I sta-
wia uniwersalne pytania. 
Kwituje je jednak refrenem: 
„Później to sobie przemy-
ślę.” Jest przecież tyle rze-
czy do zrobienia. 

W wypowiedziach boha-
tera pojawia się motyw 
„oderwania się od ziemi”. 
To marzenie Everymana. 
Co prawda podskakuje on 
nieporadnie, ale to tylko 
metafora. To nie Leonardo 
da Vinci, który rozmyśla 

nad latającą machiną. Czło-
wiek ma przeczucie czegoś 
pozaziemskiego, jakiegoś 
„zamiaru”, który go do ży-
cia powołał i odgórnie nadał 
temu życiu sens. Przynajm-
niej w to chce wierzyć. 

I udaje mu się – po śmierci. 
Dopiero wtedy to, co ziem-
skie i to, co duchowe – jed-
noczy się. Ciało otula zie-
mia, a dusza odrywa się 
w przestworza. „Wreszcie 
jakiś zamiar i to rodzące 
się poczucie kierunku”. 
I księżyc wzeszedł w pełnej 
krasie nad Domkiem Ci-
szy w ogrodach MDSM. 

Małgorzata Gwóźdź
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II WOJNA ŚWIATOWA 
W INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ PAMIĘCI 

W POLSCE, NIEMCZECH I NA UKRAINIE. 
WZORCE PAMIĘCI – DEBATY I INTERPRETACJE PRZED I PO 1989 R.

W dniach od 7 do 12 października w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyły 
się pierwsze, międzypokoleniowe polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty historyczne, w których wzięli 
udział po jednym przedstawicielu pokolenia 1920-45 oraz 1945-60 i po czworo przedstawicieli pokolenia 

1975-90. Projekt został przygotowany i zrealizowany z okazji 70. rocznicy agresji Niemiec na Polskę 1 września 
1939 r. oraz 20. rocznicy przełomu 1989 r.

Najważniejszym założe-
niem warsztatu historycz-
nego była wspólna praca 
nad narodowymi wzorcami 
interpretacji historii, zarów-
no indywidualnymi, jak 
i zbiorowymi. W centrum 
uwagi znajdowały się do-
świadczenia indywidual-
nych osób oraz ich postrze-
ganie z uwagi na znaczenie 
poszczególnych momentów 
przełomowych w kolektyw-
nej pamięci kraju, z którego 
pochodzą uczestnicy, oraz 
tego, jaki wpływ wywiera-
ją one po dzień dzisiejszy 
na ich biografi e indywidual-
ne i rodzinne. 

Kluczowe znaczenie miało 
przy tym pytanie o znaczenie 
Auschwitz w zbiorowej i in-
dywidualnej pamięci danego 
kraju, jak również narodowe 
perspektywy postrzegania 
II wojny światowej. Podczas 
dyskusji poddane zostały po-
równawczej analizie pamięć 
zbiorowa i indywidualna.
W międzynarodowych i mię-
dzypokoleniowych podgru-
pach dyskutowano o tym, 
jakie indywidualne doświad-
czenia, również doświadcze-
nia prześladowań z uwagi na 
przełomowe daty 1939 i 1989 
tkwią w naszych biografi ach. 
Celem seminarium było 

stworzenie uczestnikom 
możliwości zajęcia się histo-
rią i historiografi ą ich ojczy-
stych krajów w odniesieniu 
do historii Auschwitz i II 
wojny światowej oraz próba 
ich konfrontacji. 
Seminarium świadomie 
odbywało się w konstelacji 
trójnarodowej tak, aby moż-
liwe było porównanie róż-
nych wzorców interpretacji 
poszczególnych wydarzeń 
historycznych, ich poznanie 
i zrozumienie w kontekście 
różnej socjalizacji, kultu-
ry, tradycji, historiografi i 
i przekazu ustnego w kręgu 
rodzinnym. 
Obok zmiany perspektywy 
w odniesieniu do „historii” 
danego kraju, skąd pocho-
dzili uczestnicy, warsztat 
umożliwił także zmianę 
perspektywy, wykraczają-
cą poza własne pokolenie, 
co miało się przyczynić 
do zbudowania empatii 
nie tylko między różnymi 
narodami, ale także między 
pokoleniami. Seminarium 
w założeniu miało wesprzeć 
także proces uświadomie-

nia sobie, jaki wpływ wy-
warła historia powszechna, 
przede wszystkim momen-
ty przełomowe 1939 i 1989 
na historie rodzinne. Ce-
lem było ponadto wspólne 
przedyskutowanie często 
sprzecznych i trudnych in-
terpretacji wydarzeń histo-
rycznych, nie traktując ich 
jednak jako nieprzezwycię-
żalnych przeszkód w part-
nerskim i demokratycznym 
działaniu. 
Na początku seminarium 
w bloku tematycznym: 

Jakie znaczenie ma Auschwitz 
w zbiorowej i indywidualnej pa-
mięci trzech narodów uczestni-
cy zwiedzali wspólnie teren 
byłego obozu koncentracyj-
nego i zagłady Auschwitz-
-Birkenau. Następnie odby-
ło się podsumowanie wizy-
ty oraz przyporządkowanie 
znaczeń i symboliki Ausch-
witz, obecnych w danym 
kraju i w danej biografi i. 
W ramach podsumowania 
wizyty w Miejscu Pamięci 
Auschwitz-Birkenau posta-
wiliśmy przed mieszanymi, 

Spotkanie z Zofi ą Łyś, byłą więźniarką

„Urodziłem się w Zabrzu i przyjechałem tu z Wanne-
Eickel w Niemczech. Obecnie odbywam służbę zastęp-
czą w dziale fi nansowym szpitala Św. Anny w Herne. 
Dorastałem między dwoma kulturami, polską i niemiec-
ką, zaś relacje polsko-niemieckie i konfl ikty szczególnie 
mnie interesują. Obóz koncentracyjny Auschwitz jest 
najciemniejszym punktem w tych wzajemnych relacjach 
i ze względu na swoje znaczenie w polskiej, niemieckiej, 
a także europejskiej historii bardzo mnie interesuje, dla-
tego też zwiedzam go podczas prawie każdej wizyty ro-
dzinnej w  Polsce oraz próbuję zainteresować tak wielu 
swoich znajomych, ilu się tylko da, tą tematyką i tym 
miejscem jako jedynym w swoim rodzaju pomnikiem 
rzeczy okrutnych, złych i niepojętych.
Dialog pomiędzy różnymi krajami i pokoleniami jest 
istotny dla przetrwania pamięci o Auschwitz i związa-
nych z nim zbrodni oraz ludzkich losów, aby motywowi 
przewodniemu Nigdy więcej Auschwitz! można było 
w międzynarodowych debatach nadać żywego wyrazu, 
aby pamięć przetrwała i aby umocnione zostały zasady 
etyczne naszego kręgu kulturowego.
Bardzo jestem zadowolony z tego seminarium, ponie-
waż dzięki niemu dostrzegam ponadnarodową łączność 
ludzi, którzy są zgodni co do tego, że Auschwitz już nig-
dy nie może się powtórzyć. 
Zajmowanie się tą tematyką jest żywe i nie bazuje tyl-
ko na suchej teorii. Tutaj żyje się zasadami. Projekty na 
Ukrainie, w Polsce, w Niemczech i Izraelu pokazują, że 
pamięć i wiara w ludzkość nie są tylko jakimś tworem 
na piśmie, lecz zakorzenione są w życiu. To praktyczne 
i bezpośrednie odniesienie do ludzi i życia podtrzymuje 
pamięć. 
Wszyscy możemy pomagać razem z innymi w przekazy-
waniu następnym pokoleniom wspomnień świadków, i 
historii w ogóle, i w łączeniu tego z teraźniejszością, aby 
pokazać innym, że historia dotyczy każdego z nas i wy-
wiera wpływ na biografi ę naszych rodzin i nas samych.
Poprzez udział w i współpracę z innymi na tym semi-
narium, otrzymujemy możliwość aktywnej pracy nad 
wymienionymi powyżej zagadnieniami i umocnienia 
etycznych podwalin naszych społeczeństw”. 

Arthur Czora

„Mieszkam i pracuję w Doniecku, urodziłam się w Asch-
gabad, w Turkmenistanie. W Doniecku ukończyłam stu-
dia na  wydziale Zarządzanie Handlem Zagranicznym. 
W Doniecku działa Towarzystwo Polskiej Kultury, jestem 
członkiem jego zarządu. Pracuję na co dzień jako nauczy-
cielka języka polskiego i dziennikarka w polskiej gazecie. 
Bardzo cenię polską kulturę, tradycję i kuchnię. Temat se-
minarium bardzo mnie zainteresował, bo II wojna świato-
wa jest strasznym wydarzeniem w naszej wspólnej histo-
rii, o którym trzeba wiedzieć. Moje życiowe motto brzmi: 
Dążyć do własnego wytyczonego celu i cieszyć się z tego, 
co się posiada. Myślę, że mamy szczęście, że nie musimy 
doświadczać w naszym życiu wojny”.

Roza Berdychanowa
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polsko-niemiecko-ukra-
ińskimi grupami zadanie 
opracowania projektu po-
mnika, który reprezento-
wałby pamięć o Auschwitz 
i jego ofi arach w przyszłości 
z uwzględnieniem wielu 
perspektyw postrzegania 
Auschwitz. 
W drugim bloku tematycz-
nym: Biografi a mojej rodziny 
na rozmowę z grupą zapro-
siliśmy świadka wydarzeń, 
panią Zofi ę Łyś, która jako 
15-letnia dziewczyna w ra-
mach Akcji Zamość została 
wraz z rodzicami, bratem i 

dwoma siostrami deporto-
wana do obozu koncentra-
cyjnego i zagłady Ausch-
witz-Birkenau. Przeżyła 
kolejno obozy: Natzweiler, 
Ravensbrück, Berlin-Köpe-
nick i Sachsenhausen. Zosta-
ła wyzwolona w okolicach 
Schwerina wiosną 1945 r. 
Po roku wróciła do Polski. 
Musiała rozpocząć swoje ży-
cie od nowa. Po rozmowie 
z panią Zofi ą seminarzyści 
pracowali nad biografi ami 
własnych rodzin w oparciu 
o metodę „rzeka mojego 
życia”. Metoda pracy nad 
biografi ami służyła w tym 
kontekście indywidualnej 

refl eksji i uwrażliwieniu 
na historię własnej rodzi-
ny i ukierunkowana była 
na pytania: Jak postrzegam 
współcześnie przeszłość 
i przekazywaną mi o niej 
wiedzę? Jakie są moje od-
czucia w tym kontekście? 
Jakie pytania mnie nurtują? 
Seminarzyści opracowywali 
i rozszyfrowywali historię 
własnego życia, ich biografi e 
i przeszłość rodzinną w od-
niesieniu do czasów narodo-
wego socjalizmu. Konkretna 
wiedza o własnej historii ro-
dzinnej, zrozumienie okre-

ślonych decyzji, działań 
i perspektyw ma duże zna-
czenie przede wszystkim 
z uwagi na kształtowanie 
własnego systemu wartości 
i strategii działania. W Ak-
cji Znaku Pokuty Służba 
dla Pokoju praca nad bio-
grafi ami stanowi istotny 
element w przygotowaniu 
młodych ludzi do służby 
wolontariackiej. Jej celem 
jest wzmocnienie kompe-
tencji podejmowania decy-
zji i działania w kontekście 
politycznym i społecznym 
oraz ukształtowanie empa-
tii wobec różnych kultur. 
Dzięki międzypokolenio-

wemu dialogowi o czasach 
narodowego socjalizmu re-
lacje między pokoleniami 
mogą zmienić się w relacje 
między pamięciami, zaini-
cjowana może zostać deba-
ta na temat rasizmu i wojny 
z uwagi na doświadczenia 
z czasu narodowego socja-
lizmu.
W trzecim bloku tematycz-
nym seminarzyści praco-
wali nad zagadnieniem: 
II wojna światowa w mojej 
pamięci, w pamięci mojej ro-
dziny i mojego kraju. Pracy 
towarzyszyły m.in. pytania: 
Kiedy, gdzie i jak po raz 
pierwszy dowiedziałem/
łam się o II wojnie świato-
wej? Jakie wydarzenia łączę 
osobiście z II wojną świato-
wą? O czym opowiadali mi 
moi rodzice i dziadkowie? 
W jakiej sytuacji znajdowali 
się moi dziadkowie, kiedy 
mieli tyle lat, co ja obec-
nie? Nad tymi pytaniami 
debatowały międzypoko-
leniowe i międzynarodowe 
podgrupy, które kolejno za-
prezentowały różnorodne 
perspektywy postrzegania 
problemu.
Czwartego dnia zapropo-
nowaliśmy seminarzystom 
aktywne zwiedzanie miasta 
Oświęcimia, wraz z wizytą 
w synagodze i na cmenta-
rzu żydowskim. W ostat-
ni wieczór seminarzyści 
zorganizowali polsko-nie-
miecko-ukraiński wieczór, 
podczas którego serwowa-
ne były typowe dla danego 
kraju potrawy oraz prze-
prowadzony został konkurs 
z zadaniami i krótkimi pre-
zentacjami w wykonaniu 
trzech drużyn narodowych. 
W ostatnim, czwartym blo-
ku tematycznym, zajmo-
waliśmy się znaczeniem 
wydarzeń 1989 r. dla przy-
szłości. W centrum uwagi 
znalazły się m.in. pytania: 
Jakie czynniki determinu-
ją dziś nasze postrzeganie 

przeszłości? Jakie konfl ik-
ty pojawiają się w danym 
kraju? Jakim problemom 
towarzyszą najsilniejsze 
emocje? Jakie czynniki do-
prowadziły do tego, co wy-
darzyło się w Auschwitz? 
Dyskutowaliśmy przede 
wszystkim w kontekście 
praw człowieka i Ausch-
witz, co stanowi główną 
myśl serii warsztatów pt. 
Pamiętać o Auschwitz – prawa 
człowieka w dzisiejszym świe-
cie, realizowanych obecnie 
w MDSM, wspieranych fi -
nansowo przez Niemieckie 
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych.
Każdorazowo, na koniec 
danego bloku tematycz-
nego, wyniki i wrażenia 
poszczególnych grup ro-
boczych i pojedynczych 
uczestników utrwalali-
śmy w tekstach w ramach 
warsztatu pisarskiego. Tek-
sty będą podstawą do bro-
szury, która zostanie wyda-
na po seminarium. Będzie 
dokumentowała przebieg 
seminarium i prezentowała 
teksty uczestników z trzech 
krajów, będące komenta-

rzem do poszczególnych 
punktów programu.
Z pewnością seminarium 
wzmocniło naszą chęć zor-
ganizowania kolejnych se-
minariów w trójnarodowej 
konstelacji. Rozważaliśmy 
możliwość przygotowania 
seminarium na Ukrainie, 
przy wsparciu naszej ukra-
ińskiej wolontariuszki Darii 
Varyvod, która od września 
w ramach trójstronnego 
programu wolontariatu Ak-
cji Znaku Pokuty realizuje 
służbę w MDSM wraz z jej 
kolegą z Niemiec, Micha-
elem Winterem.
Projekt został przygotowa-
ny i zrealizowany z okazji 
70. rocznicy agresji Niemiec 
na Polskę 1 września 1939 r. 
oraz 20. rocznicy przełomu 
1989 r. przez Dział Pedago-
giczny MDSM we współ-
pracy z Akcją Znaku Pokuty 
Służba dla Pokoju na Biało-
rusi i Ukrainie, przy wspar-
ciu All-Ukrainian Center for 
Holocaust Studies w Dnie-
propietrowsku.   

Anna Meier
Tłumaczenie: Ela Pasternak

„Urodziłem się w Dreźnie. Wiele lat spędziłem w Badenii 
Wirtemberdze. W 2002 r. rozpocząłem studia na wydzia-
le historii i kultury Europy Wschodniej oraz ekonomii 
w Greifswaldzie, nad Morzem Bałtyckim. Po ukończeniu 
studiów wykorzystałem kilka wolnych miesięcy na inten-
sywne studiowanie burzliwej historii Europy w XX w.
To dla mnie bardzo ważne móc rozmawiać z ludźmi 
w różnym wieku i z różnych kręgów kulturowych i po-
znawać perspektywę i kulturę pamięci w ich krajach. Dziś 
podjęliśmy w mieszanych grupach próbę zbliżenia się 
z perspektywy osobistej i poprzez różnorodne pytania do 
problemu II wojny światowej. Moja grupa mogła wysłu-
chać opowieści z życia naszej rosyjskiej uczestniczki. Pod-
czas prezentacji wyników istotna wydała mi się różnica 
w zakorzenieniu tej problematyki w naszych rodzinach. 
W niemieckich rodzinach rozmawiało się znacznie mniej 
o tych wydarzeniach z dziećmi, w polskich i rosyjskich ro-
dzinach rozmowy były częstsze i bardziej intensywne”.

Falk Flade
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Centrum Żydowskie

Na to pytanie będą szukać odpowiedzi nauczyciele i uczniowie 
ze szkół średnich z Małopolski i Śląska, którzy wezmą udział 
w nowym programie Centrum Żydowskiego. Program startuje już 
w grudniu tego roku, a partnerem w jego realizacji jest Stowarzy-
szenie Romów w Polsce. 

PO CO NAM 
TOLERANCJA?

– Auschwitz jest najstrasz-
niejszym przykładem kon-
sekwencji nietolerancji 
i przyzwolenia na stygma-
tyzowanie grup etnicznych 
i społecznych – powiedział 
dyrektor Centrum Żydow-
skiego Tomasz Kuncewicz.  
– Nasz nowy program 
uwrażliwia młodzież i 
uczących ich dorosłych na 
podobne zagrożenia dzisiaj 
– dodał.  

W ramach programu na-
uczyciele będą mogli wziąć 
udział w jednym z pięciu 
weekendowych seminariów 
antydyskryminacyjnych. 
Podczas zajęć prowadzo-
nych przez wybitnych eks-
pertów uczestnicy i uczest-
niczki poznają mechanizmy 
powstawania stereotypów 
i uprzedzeń oraz metody 
nauczania na rzecz toleran-
cji w pracy w szkole. 

Dla uczniów i uczennic 
przygotowane zostały spe-
cjalne warsztaty oparte na 
fi lmie Niebieskoocy, będącym 
zapisem najsłynniejszego 

amerykańskiego ćwiczenia 
antydyskryminacyjnego. 
Zajęcia trwają dwie godzi-
ny i są szczególnie polecane 
jako uzupełnienie szkolne-
go zwiedzania byłego obo-
zu Auschwitz-Birkenau.

Uczniowie z Oświęcimia 
i okolic są zaproszeni do 
szczególnego cyklu warsz-
tatów pt. Pionierzy Toleran-
cji. Dwadzieścia osób szcze-
gólnie zainteresowanych 
tematyką tolerancji i praw 
człowieka weźmie udział w 
serii spotkań z przedstawi-
cielami różnych mniejszości 
etnicznych i społecznych 
mieszkających w Polsce. 
„Pionierzy” przygotują 
z nimi wywiady, a swoje 
wrażenia z projektu będą 
publikować na blogach.

Program Po co nam toleran-
cja będzie trwał od grud-
nia 2009 r. do listopada 
2010 r. Już wkrótce po-
wstanie strona internetowa 
www.poconamtolerancja.
pl, na której będzie można 
przeczytać więcej o progra-

mie, w tym poznać terminy 
zajęć. Aktualnie można na 
niej zostawić swój adres 
e-mailowy, aby otrzymać 
powiadomienie o urucho-
mieniu serwisu.

Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem uczniów 
i nauczycieli zachęcamy do 
kontaktu z dr. Arturem Szyn-
dlerem (e-mail: szyndler@
ajcf.pl; Tel. 033 844 7002). 
Udział we wszystkich za-
jęciach programu jest bez-
płatny.

Projekt jest realizowany przy 
wsparciu udzielonym przez 
Islandię, Liechtenstein i Nor-
wegię ze środków Mechani-
zmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarcze-
go, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz budżetu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach Funduszu dla Or-
ganizacji Pozarządowych.

Maciej Zabierowski

Jane Elliott w latach 60. pracowała jako nauczycielka. 5 kwietnia 1968 r., dzień po zabójstwie Martina Luthera 
Kinga, rozpoczęła zajęcia. Jeden z uczniów zapytał ją, dlaczego Luther King został zabity. Elliott rozpoczę-
ła zajęcia od zadania dzieciom tego właśnie pytania. Odpowiedzi, jakie dzieci podawały, były przykładem 
działania stereotypu rasowego. Elliott spytała, czy dzieci chciałaby się przekonać, jak to jest być czarnym. 

ĆWICZENIE ANTYDYSKRYMINACYJNE  
JANE ELLIOTT

Tego dnia postanowiła roz-
począć ćwiczenie. Podzie-
liła dzieci na grupy tych 
o niebieskich oczach i tych 
o oczach brązowych. Dzieci 
niebieskookie były wyraź-
nie faworyzowane: miały 
pierwszeństwo przy spo-
żywaniu posiłków, a także 
mogły skorzystać z nowej 
sali gimnastycznej. Dzieci 
niebieskookie nie mogły 
pić wody z tego samego 
dystrybutora, co dzieci 
brązowookie, które tego 
dnia musiały nosić na szyi 
wstążeczki. Z początku 
dzieci stawiały opór, że są 
traktowane nierówno. El-
liott wytłumaczyła dzie-
ciom, że przyczyna tkwi 
w melaninie, barwniku 
odpowiedzialnym za za-
barwienie rogówki oka. 

Podała dzieciom fałszywą 
przyczynę nierównego 
traktowania, mówiąc, że 
melanina odpowiada także 
za inteligencję i zdolności, 
dlatego dzieci brązowookie 
są mniej zdolne i inteli-
gentne od niebieskookich. 
Efekt był niespodziewany: 
początkowy opór przed 
nierównym traktowaniem 
zniknął, a dzieci niebiesko-
okie przejawiały postawy 
aroganckie i władcze. 

Następnego dnia role się 
odwróciły. Tym razem 
to dzieci niebieskookie 
otrzymały wstążeczki. 
Dzieci brązowookie były 
faworyzowane i dokuczały 
dzieciom niebieskookim, 
jednak nie tak mocno jak 
dzieci niebieskookie po-

przedniego dnia. O go-
dzinie 14.30 ćwiczenie za-
kończono.  Dzieci zdjęły 
wstążeczki; zaczęły płakać 
i przytulać się. Jako efekt 
końcowy dzieci napisały 
listy do Coretty Scott King, 
wdowy po Martinie Luthe-
rze Kingu, opisując w nim 
swoje wrażenia. 

Elliott uważa, że najlepszą 
metodą uczenia o rasizmie 
jest stworzenie sytuacji, 
w której biali doświadczą 
na sobie dyskryminacji. Na 
podstawie eksperymentu 
powstał fi lm Niebieskoocy, 
emitowany przez wiele sta-
cji telewizyjnych w Stanach 
Zjednoczonych.  Obserwu-
jemy w nim grupę 40 osób. 
Są wśród nich nauczyciele, 
policjanci, czy pracownicy 

administracji i pomocy spo-
łecznej. Osoby o różnym 
kolorze skóry, pochodze-
niu, kobiety i mężczyźni. 
Elliott wdraża pseudonau-
kową teorię, która uzasad-
nia niższość osób o niebie-
skich oczach, stosuje wobec 
nich jawną dyskryminację 
i przeprowadza testy na in-
teligencję, które są stronni-
cze kulturowo. Widzimy, 
jak w ciągu zaledwie kilku 
godzin przebywania w at-
mosferze takiego reżimu, 
dorosłych ludzi opanowuje 
przygnębienie i roztargnie-
nie, mają trudności z wy-
konaniem najprostszych 
poleceń. 

W swoim domu w stanie 
Iowa Elliott opowiada, jak 
proste ćwiczenie, które  

przeprowadziła ze swoimi 
uczniami po zamordowa-
niu dr. Martina Luthera 
Kinga Juniora, zmieniło 
jej życie. Po tym, kiedy jej 
ćwiczenie zostało pokaza-
ne w telewizji, spotkała się 
z molestowaniem ze stro-
ny innych mieszkańców 
miasta. Jej dzieci były bite 
i opluwane, restauracja 
jej rodziców zbankruto-
wała po tym, jak zosta-
ła zbojkotowana przez 
miejscową społeczność. 
Mimo to Elliott twierdzi, 
że Niebieskoocy to najlepszy 
ze wszystkich fi lmów, jakie 
do tej pory zrobiono na te-
mat jej warsztatów.    

Źródło: www.bezuprzedzen.org 
(AJ-S)
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W nocy z 29 na 30 listopa-
da przypadnie 70. rocznica 
zniszczenia przez Niemców 
Wielkiej Synagogi w Oświę-
cimiu. W związku z tą tra-
giczną rocznicą Centrum 
Żydowskie w Oświęcimiu 
zaprasza wszystkich miesz-
kańców miasta i nie tylko, do 
wzięcia udziału w projekcie 
artystycznym autorstwa Da-
riusza Paczkowskiego.

Także w listopadzie przypa-
da inna rocznica: 71. roczni-
ca Nocy Kryształowej, czyli 
nocy z 9 na 10 listopada 
1938 r., kiedy miał miejsce 
pogrom Żydów na terenie 
Trzeciej Rzeszy. Od 1988 r. 
w rocznicę tych wydarzeń 
– 9 listopada – obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień 

Walki z Faszyzmem i Anty-
semityzmem.

Pierwsze wzmianki o syna-
godze pochodzą z 1588 r. 
Początkowo synagoga była 
budowlą drewnianą, w okre-
sie późniejszym murowaną. 
Na przestrzeni kolejnych 
wieków wielokrotnie ulegała 
zniszczeniu, np. w pożarach, 
które nawiedzały miasto 
w latach 1711 i 1863. Po ostat-
nim z nich, już jako budowla 
murowana, spełniała swoją 
funkcję już w  1873 r.

Wygląd synagogi – znany 
z zachowanych fotografi i 
z początku XX w. – ukształ-
tował się w latach 1890-1900. 
Prace związane z rozbudo-
wą były prowadzone naj-

prawdopodobniej w oparciu 
o projekt znanego bielskiego 
architekta Karola Korna. Sy-
nagoga otrzymała wówczas 
reprezentacyjną fasadę o bo-
gatej dekoracji z elementami 
stylu neoromańskiego, neo-
gotyckiego, mauretańskie-
go oraz arkadowego (niem. 
Rundbogenstil). Jej wygląd 
był zbliżony charakterem do 
dwóch innych synagog au-
torstwa Korna: dziś już nie-
istniejących synagog w po-
bliskiej Białej i Wadowicach, 

a także do detali dekoracji re-
formowanej bożnicy Tempel 
przy ulicy Miodowej w Kra-
kowie. 
Wspomniana fasada na-
wiązująca do wzorców nie-
mieckich była wyrazistym 
znakiem tendencji moder-
nizacyjnych, które w II po-
łowie XIX w. zdominowały 
oświęcimską gminę żydow-
ską. Do Wielkiej Synagogi 
uczęszczała w dużej mie-
rze postępowa inteligencja 
żydowska (m.in. lekarze, 

prawnicy, przedsiębiorcy 
i urzędnicy), w niewielkim 
zaś stopniu tradycjonaliści.
Ówczesna synagoga, posia-
dająca ok. 2000 miejsc, zwa-
na była Wielką. Pełniła tak-
że funkcję reprezentacyjną 
i podkreślała pozycję spo-
łeczności żydowskiej w ży-
ciu miasta. Wokół niej sku-
piało się życie religijne lokal-
nej społeczności żydowskiej, 
z położoną nieopodal siedzi-
bą gminy żydowskiej oraz 
instytucjami religijnymi.   

Centrum Żydowskie

Przez kilka wieków znajdowała się tu główna oświęcimska synagoga. Dla jednych miejsce spotkań, 
dla innych centrum żydowskiego Oświęcimia sprzed wojny. Dziś przy ulicy Berka Joselewicza, w otocze-
niu drzew, stoi tylko tablica upamiętniająca tragiczne wydarzenia sprzed lat. 

PAMIĘTAJMY 
DLA PRZYSZŁOŚCI

Ulica żydowska i bożnica w Oświęcimiu. Pocztówka ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Oświęcim widok ogólny 1916-1917. Pocztówka ze zbiorów M. Ganobisa
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Po ukończeniu szkoły zde-
cydowałem się na odby-
cie rocznego wolontariatu 
za granicą i zacząłem szu-
kać odpowiedniej organi-
zacji, dzięki której mogłem 
zdobyć nowe doświadcze-
nia za granicą. Podczas mo-
ich poszukiwań natrafi łem 
na Międzynarodowy Kato-
licki Ruch dla Pokoju PAX 
CHRISTI w Aachen, który 
każdego roku wysyła sied-
mioro wolontariuszy do róż-
nych organizacji w Polsce, 
a także do Bośni. Ponieważ 
bardzo interesuję się histo-
rią, a praca wolontariusza 
miała być w pobliżu Miejsca 
Pamięci, moją uwagę zwró-
ciło Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy w Oświęcimiu. Moja 
rodzina i ja od lat jesteśmy 
zaprzyjaźnieni z mieszka-
jącą w Aachen polsko-ame-
rykańską rodziną – w taki 
sposób nabrałem ochoty do 
poznania kraju pochodzenia 
naszej przyjaciółki Krystyny 
oraz do spędzenia tam jed-
nego roku. Bardzo często, 
zarówno w Niemczech, jak 
i w Polsce, byłem pytany, 
dlaczego zdecydowałem się 
na spędzenie roku w Oświę-
cimiu, gdzie miała miejsce 
bardzo smutna i wstydliwa 
dla Niemców historia. 
Spoglądając wstecz, przypo-
minam sobie pewne spotka-
nie, które miało duży wpływ 
na moją decyzję dotyczącą 
tego wolontariatu. Pod ko-
niec sierpnia 2007 r. w ra-
mach tygodniowego pobytu 
w Krakowie, zwiedzałem 

z małą grupą uczniów były 
obóz koncentracyjny i za-
głady Auschwitz-Birkenau. 
Podczas wizyty zagadnął 
mnie pewien starszy pan, 
Polak. Zapytał mnie, dlacze-
go my, jako młodzi Niemcy, 
odwiedzamy to miejsce. 
Pytanie to, które właści-
wie oznaczało: „co ja mam 
wspólnego z Auschwitz” 
wydawało mi się początko-
wo łatwe. Jednak udzielenie 
osobistej odpowiedzi spra-
wiło mi wiele problemów. 
Poświęciłem na to jeszcze 
wiele czasu, aby w końcu 
doprowadzić do „powrotu”  
w ramach wolontariatu. 
Pierwsze miesiące mojego 
wolontariatu stały pod zna-
kiem oswajania się z no-
wym miejscem zamieszkania 
i pracą – był to czas, w któ-
rym próbowałem rozgrani-
czyć będące ze sobą w są-
siedztwie obóz Auschwitz-
-Birkenau i miasto Oświę-
cim. Z jednej strony moja 
praca w Centrum Dialogu 
i Modlitwy w pobliżu by-
łego obozu. Z drugiej na-
sze mieszkanie w mieście 
Oświęcimiu i w ogóle Pol-
sce. W zasadzie udało mi się 
dokonać tego rozgranicze-
nia, co mnie jednocześnie 
zdziwiło i ucieszyło. W koń-
cu chciałem w ciągu tego 
roku zajmować się nie tylko 
tematyką Auschwitz, lecz 
również poznać polską kul-
turę i język. 
Libańsko-amerykański fi -
lozof Khalil Gibran opisuje 
pamięć jako formę spotka-

nia. Podczas roku w tym 
miejscu – podczas uroczy-
stości upamiętniających, 
spotkań z byłymi więźniami 
i codzienną pracą z grupami 
odwiedzającymi – spotka-
łem się w bardzo osobisty 
sposób z niemiecką historią 
i pytaniem o to, co ona ma 
ze mną wspólnego. Każda 
grupa miała swój własny 
sposób traktowania tematy-
ki Auschwitz: jedni, często 
uczniowie szkół, przybliżali 
się do tej tematyki z per-
spektywy historycznej, inni 
poszukiwali raczej drogi 
duchowej. Dlatego towa-
rzyszenie różnym grupom 
podczas ich wizyt w byłym 
obozie Auschwitz-Birkenau 
było dla mnie wciąż intere-
sujące. 
Jednak nie tylko zmieniają-
ce się grupy, lecz także ze-
wnętrzne uwarunkowania 
sprawiły, że każda moja 
wizyta była doświadcze-
niem. Szczególne wraże-
nie zrobiła na mnie wizyta 
grupy uczniów z Niemiec 
w byłym obozie macierzy-
stym. Był w niej niewidomy 
chłopak. W dniu zwiedza-
nia było bardzo dużo grup. 
Gdy staliśmy w budynku, 
w którym grupy oczekują 
na swojego przewodnika, 
ów niewidomy chłopak po-
wiedział, że gdyby nie wie-
dział, gdzie jest, to pomy-
ślałby, że znajduje się raczej 
na basenie albo w jakimś 
wesołym miasteczku niż 
w byłym obozie koncentra-
cyjnym. W tym momencie 

w sposób szczególny uświa-
domiłem sobie, że nie tyl-
ko wizyta w byłym obozie 
koncentracyjnym i zagłady 
jest ważna sama w sobie, 
lecz decydujące jest raczej 
osobiste nastawienie, to, 
po co tam się przychodzi. 
W przeciwnym razie może 
dojść do sytuacji, w której 
Miejsce Pamięci Auschwitz-
Birkenau spadnie do rangi 
miejsca czysto turystycz-
nego, pozbawionego głęb-
szego sensu, z którego nie  
wypływa żadne przesłanie. 
Aby temu zapobiec, należy 
szczególnie docenić pracę 
pedagogiczną takich instytu-
cji jak Centrum Żydowskie, 
Centrum Dialogu i Modli-
twy, Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży i oczy-
wiście Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.
Rok spędzony w Polsce, 
w Oświęcimiu, umożli-
wił mi nie tylko spotkanie 
i konfrontację z moją nie-
miecką historią, ale również 
z polską współczesnością. 
Nawiązałem przyjaźnie 
i zostałem bardzo gościnnie 
i serdecznie przyjęty przez 
pracowników Centrum 
Dialogu i Modlitwy oraz 
innych Polaków. A że jest 
to możliwe, na tle wyda-
rzeń sprzed ponad 60 laty, 
jest to tym bardziej radosne. 

Zakończenie mojej pracy 
wolontariackiej w Polsce 
miało miejsce ponad mie-
siąc temu. Pobyt w tym kra-
ju, do tej pory mi niezna-
nym, z nieznaną mi kulturą 
i trudnym językiem, uczynił 
mnie bardziej samodziel-
nym, otwartym i pewnym 
siebie. Zapoznałem się z te-
matyką Auschwitz, zarów-
no od strony historycznej, 
jak również duchowej. Te-
mat Auschwitz jest jednak 
dla mnie wciąż tematem 
niewyczerpanym, dlatego 
też mógłbym tu z pewno-
ścią spędzić jeszcze rok lub 
nawet dłużej. 

Jestem pewien, że wró-
cę! Do zobaczenia!         

Simon Umbach

Nazywam się Simon Umbach, mam 19 lat i pochodzę z Aachen. Przed miesiącem za-
kończyłem moją roczną służbę jako wolontariusz w Centrum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu. 

CO JA MAM WSPÓLNEGO 
Z AUSCHWITZ?

CENTRUM DIALOGU I MODLITWY 
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

NA REKOLEKCJE ADWENTOWE 

które odbędą się w dniach: 

4-6 grudnia 2009 r.
Temat przewodni tegorocznych rekolekcji to:

Święć się imię Twoje
Modlitwa chrześcijańska i żydowska – Ojcze nasz

Rekolekcje poprowadzą Siostry Matki Bożej Syjonu 
i ks. Manfred Deselaers
Program rekolekcji obejmuje:
Zwiedzanie obozu Auschwitz I
Wizytę w celi śmierci św. Maksymiliana Kolbego 
i w bloku żydowskim
Rozważania Sióstr Matki Bożej Syjonu
Rozmowy w małych grupach
Drogę Krzyżową w Auschwitz-Birkenau
Mszę św. w intencji pokoju, adorację
Niedzielną mszę św. w kaplicy Sióstr Karmelitanek

Więcej informacji: www.cdim.pl
Kontakt: Centrum Dialogu i Modlitwy

ul. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim
tel: 33 843 10 00

mail: biuro@cdim.pl

Simon Umbach

Marsz Żywych w 2009 r.
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• 4 listopada 
Fides et ratio – panel dyskusyjny   
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Oświęcimiu odbędzie się panel dysku-
syjny pt. Fides et ratio z udziałem wykła-
dowców, studentów i zaproszonych gości. 
Czy istnieje konfl ikt między wiarą a rozu-
mem? Panel organizowany jest w ramach 
Dni Jana Pawła II oraz z okazji obchodzo-
nego w Oświęcimiu Roku Jana Pawła II 
upamiętniającego 30. rocznicę wizyty Ojca 
Świętego w naszym mieście. 
Więcej informacji: 
www.kasztelania.pl
www.pwsz-oswiecim.pl

• 10 listopada 
O Tej, co nie zginęła – wieczór poetycko-
muzyczny   
Dom Kultury w Kętach zaprasza na wieczór 
poetycko-muzyczny O Tej, co nie zginęła, 
z okazji Święta Niepodległości z udziałem 
Chóru Bielańskiego i grupy teatralnej Minus 
Jeden PZ nr 9 im. M. Dąbrowskiej.
Dom Kultury w Kętach
Godz. 17.30
Wstęp wolny

• 11 listopada
Generał Nil – opowieść o człowieku
W 91. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, 
w Oświęcimskim Centrum Kultury odbę-
dzie się projekcja fi lmu produkcji polskiej 
z 2008 r., w reżyserii Ryszarda Bugajskiego, 
pt. Generał Nil.

Film jest okazją do przypomnienia syl-
wetki zapomnianego bohatera, polskiego 
patrioty, ofi ary komunistycznych rządów 
PRL. August Emil Fieldorf był żołnierzem 
I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. 
Jako dowódca 51. Pułku Piechoty walczył 
w kampanii wrześniowej 1939 r. Stopień 
generała brygady otrzymał w 1944 r. Był 
też komendantem organizacji NIE – ka-
drowej organizacji AK, której celem była 
kontynuacja walki o niepodległość w wa-
runkach sowieckiej okupacji. Film jest pró-
bą rekonstrukcji ostatnich lat życia Augu-
sta Emila Fieldorfa. Opowieść rozpoczyna 
się w momencie jego powrotu z zesłania 
w głąb Związku Sowieckiego, gdzie trafi ł 
po aresztowaniu w 1945 r. przez NKWD 
i kończy wykonaniem wyroku śmierci 
w mokotowskim więzieniu zimą 1953 r. 
Obrazowi towarzyszą retrospekcje z okre-
su okupacji i konspiracyjnej działalności 
generała, szczególnie zamach na kata War-
szawy, generała SS Franza Kutscherę.
Oświęcimskie Centrum Kultury
Godz. 16.00
Bilety: 10 zł

• 15 listopada
Zemsta nietoperza – operetka w 3 aktach   
Zemsta nietoperza nazwana przez czołowego 
polskiego publicystę muzycznego Janusza 
Ekierta – satyrą z sentymentem – należy 
wciąż do najczęściej wystawianych, od pre-
miery w 1784 r., operetek na scenach świa-
towych. Zgrabne i zabawne libretto Carla 

Haffnera i Richarda Genéego na podstawie 
wodewilu Le Reveillon Henriego Mielhaca 
i Ludovica Halevy’ego – w doskonałym tłu-
maczeniu Juliana Tuwima – oraz oryginalna, 
pełna wdzięku i uroku muzyka zachwycają 
kolejne pokolenia melomanów i gwarantują 
sceniczny sukces utworu. 
Godz. 17.00 
Oświęcimskie Centrum Kultury 
Bilety: 40 zł

• 26 listopada
Konkurs recytatorski i konkurs poezji śpie-
wanej
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na 
konkurs recytatorski. W programie m.in:
godz. 15.00-16.00 – prezentacja recytacji 
w konkursie Muzyka słów, W żółtych płomie-
niach liści – konkurs poezji śpiewanej
godz. 17.00-18.30 – prezentacje poezji śpie-
wanej w konkursie W żółtych płomieniach liści
godz. 19.00 – ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 
Sala widowiskowa

• 28 listopada
Teatralny autobus
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku organizuje wyjazd do Teatru 
Ludowego „Scena pod Ratuszem” w Krako-
wie na spektakl pt. Wszystko o mężczyznach. 
Wyjazd spod MOKSiR w Chełmku
Godz. 14.00 
Koszt: 45 zł 

Po-lin w języku jidysz oznacza dosłownie „tutaj spocznij”. Podobno tak nazwali Polskę pierwsi żydow-
scy przybysze. Inna wersja głosi, że z nieba zesłano im znak – kartkę, na której było napisane Po lin. 
Tu od XIII  w. osiedlali się Żydzi, tworząc sztetle: Kałuszyn, Kurów, Nowogródek, Kolbuszową... 

Dziś nie ma po nich śladu, żyją jedynie na taśmach fi lmowych, do których dotarła autorka dokumentu Po-lin. 
Okruchy pamięci. Jolanta Dylewska przedstawiła historię Żydów polskich na ziemiach Polski. 

PO-LIN. OKRUCHY PAMIĘCI. 
JOLANTA DYLEWSKA

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Na samym początku fi lmu po-
jawiają się mieszkańcy małych, 
pożydowskich miasteczek, 
którzy pamiętają ich daw-
nych mieszkańców. Z uśmie-
chem wspominają wspól-
ne życie w jednym mieście. 
To, co w tym fi lmie bezcenne, 
to materiały archiwalne. Au-
torka zadała sobie trud wy-
dobycia ich z nie-pamięci i na 
nowo przywróciła do życia. 
Mamy zatem Rynek w Kału-
szynie, mieszkańców Słonima, 
Bolechowa... Obrazom towa-
rzyszy fenomenalna warstwa 
dźwiękowa. Odgłosy współ-
czesne są idealnie dopasowa-
ne do opowieści, która płynie 
falami głosu Piotra Fronczew-
skiego, i do obrazu sprzed po-
nad 70, a czasem i 80 lat. Kiedy 
narrator opowiada o poranku 
w małym miasteczku, widać 
puste, śpiące jeszcze ulice, 
gdzieś w tle słychać skrzypie-
nie schodów, otwieranie okien-
nic, senne głosy. Wówczas po-
znajemy bohaterów opowieści. 

Kolejno, jednym zdaniem: Da-
wid Lipszyc, który miał sklep kolo-
nialny. Miriam i Jankiel malowali 
skrzynie w kwiaty. Kiedy opo-
wieść snuje się pomiędzy kra-
mami ulicznych sprzedawców, 
słychać gwar targu i niemal czuć 
zapach świeżo wypieczonych 
bajgełe, które widać na ekra-
nie. Dzieci trzymane na rekach 
gaworzą, jakiś mężczyzna ze 
śmiechem zdejmuje kapelusz 
koledze, który zahipnotyzowany 
stoi przed obiektywem. Widać 
kozę, którą kiedyś dzieci żydow-
skie pomalowały dla zabawy na 
niebiesko i była to chyba jedyna 
niebieska koza w Kałuszynie... 
Słychać głosy ludzi, którzy daw-
no już odeszli, ale dzięki nadaniu 
im dźwięku, na chwilę powrócili. 
Czasem tylko pojawia się krótki 
komentarz: jeszcze 10 lat i 10 mie-
sięcy mają przed sobą, jeszcze 10 
lat... Do Zagłady. 
Historia archiwalnych, histo-
rycznych postaci, przeplatana 
jest z głosami współcześnie ży-
jących, a kiedyś sąsiadów, z ma-

łych sztetl. Mówią o snach ze 
swoimi przyjaciółmi w rolach 
głównych, o wspólnej zabawie, 
miłostkach. Mówią o tym, jak 
zachowali na drzwiach mieszka-
nia mezuzę, z szacunku dla jego 
poprzednich właścicieli, albo 
o tym, jak byli biedni i w zamian 
za swój czarny chleb, dostawali 
chleb biały, lepszy.

I tylko jeden fragment filmu, 
będący parafrazą Ewangelii 
św. Mateusza, burzy tę siel-
skość zupełnie: Przybyli do 
małego miasteczka. Chociaż 
byli głodni, nie mogli jeść. Cho-
ciaż byli wyczerpani, nie mogli 
spać. Ogarnęło ich uczucie nie-
wymownego lęku. Ogarnął ich 
najgłębszy smutek. W środku 
nocy opuścili miasto i już nig-
dy do niego nie wrócili. To mia-
sto nazywało się Auschwitz... 

Polin. Okruchy pamięci, scen. i reż. 
Jolanta Dylewska, 2008.          

Agnieszka Juskowiak-Sawicka
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Pomimo że działalność arty-
styczna narażała więźniów 
na różne niebezpieczeństwa, 
ci, którzy mieli taką możli-
wość i posiadali choć trochę 
talentu, tworzyli ukradkiem 
różnorodne drobne prace 
artystyczne, wykorzystując 
każdy materiał. 
Przykładem jest różowy 
zając o wielkości zaledwie 
15 mm wykonany z trzon-
ka szczoteczki do zębów. 
Ile znaczyła ta maleńka rzeź-
ba dla ludzi zamkniętych 
za drutami obozu, mówią 
nam słowa jednej z więź-

niarek, Urszuli Wińskiej: 
„[...] wydobywałam ukryty 
na piersiach woreczek z róż-
nymi rzeźbionymi cudeńka-
mi. Brałam je kolejno do ręki 
i wpatrując się w nie, prze-
żywałam zawarte w nich 
piękno. Nic to nie znaczyło 
wtedy, że było nam ciasno, 
niewygodnie, że obok kłóci-
ły się sąsiadki. Byłyśmy tym 
przeżyciem estetycznym ze-
spolone jak modlitwą i dale-
kie od otoczenia”. Autorem 
tego niewielkiego zająca oraz 
wielu innych fi gurek zwie-
rząt wykonanych z trzonków 

od szczoteczek do zębów 
i grzebienia jest Stanisława 
Panasowa-Stelmaszewska, 
więźniarka KL Ravensbrück. 
W obozie wykonywała dla 
swoich koleżanek miniatu-
rowe rzeźby, medaliki i inne 
drobne przedmioty z tego, 
co miała pod ręką. „Jak za-
wadziłam o kawałek drze-
wa, czy z kuchni, czy z pola, 
to już było moje” – mówiła 
artystka po wojnie. Do rzeź-
bienia wykorzystywała m.in. 
gwóźdź naostrzony na ka-
mieniu, a jako materiał słu-
żyło jej drzewo z nogi stoł-
ka w umywalni, czy guziki 
i wspomniane już fragmenty 
szczoteczek i grzebieni. 
Swoje „skarby” oraz na-
rzędzia artystka chowała 
w dole wykopanym pod blo-
kiem, który przysypywała 
piaskiem lub nosiła ze sobą 
ukryte w woreczku przywią-
zanym pod spódnicą. Wy-
konała tych przedmiotów 
około stu. Zachowało się nie-
wiele z nich, ale w zbiorach 
Muzeum jest więcej takich 
obiektów. Ich twórcy często 
pozostają nieznani. Wielu 
z nich zginęło, pozostawiając 
jednakże po sobie ślad.
Modelowane w chlebie czy 

w mydle, szlifowane w szkle, 
wykonywane ze sznurka, 
włosów, guzików najrozmait-
sze drobne przedmioty, nie-
zależnie od ich wartości arty-
stycznej, stanowią dziś ważne 
świadectwo. To część historii 

konkretnego człowieka i jed-
nocześnie część tragicznej hi-
storii Auschwitz.   

Agnieszka (Iwaniak) Sieradzka
Dział Zbiorów

PMA-B

LUDZIE DOBREJ WOLI

KONSTANCJA WITKOWSKA
(1914-1995, PO MĘŻU BILCZEWSKA)

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

Bardzo często pojawia się pytanie: skąd więźniowie obozu brali 
materiał do wykonywania prac plastycznych? Co było two-
rzywem? Odpowiedź jest prosta – wszystko, co nadawało się 

do tego celu. 
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Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
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Przedmiot z trzonka szczotki do zębów 
wykonany przez Stanisławę Panasową-Stelmaszewską

Urodziła się 29 kwietnia 
1914 r. w Kobiernicach 
k. Kęt. Ukończyła Państwo-
we Koedukacyjne Gimna-
zjum w Kętach, a następnie 
Seminarium Nauczycielskie 
w Krakowie. Od 1935 r. pra-
cowała w Andrychowie w 
sanatorium przeciwgruźli-
czym dla dzieci oraz w Szko-
le Rolniczej w Kobiernicach.
W czasie okupacji niemiec-
kiej mieszkała w rodzinnej 
miejscowości. Uczestni-
czyła w ruchu oporu. Była 

członkiem Armii Krajowej. 
W organizacji pełniła funk-
cję łączniczki. Po założe-
niu KL Auschwitz, już od 
1940 r. przystąpiła do akcji 
niesienia pomocy więźniom. 
Świadczyła im pomoc mate-
rialną w postaci żywności, 
lekarstw i ciepłej odzieży. 
Pomagała uciekinierom 
z obozu. Przygotowywała 
dla nich dokumenty tożsa-
mości, a także kwatery kon-
spiracyjne, w których mogli 
odpocząć, nabrać sił przed 
dalszą drogą do oddziałów 
partyzanckich czy przedo-
staniem się do Generalnego 
Gubernatorstwa. Działal-
ność na rzecz więźniów pro-
wadziła indywidualnie bądź 
w ramach swojej organizacji. 
Współdziałała również z in-
nymi osobami, ludźmi „do-
brej woli”, w szczególności 
z „Grupą Janiny Lachety”, 
kierowaną przez organiza-
torkę akcji pomocy, Janinę 
Kajtoch. Szczęśliwie unik-

nęła aresztowania w dniu 
5 października 1944 r., kie-
dy przyszło po nią gestapo. 
Jednak jako zakładników za-
brano członków jej rodziny: 
matkę, siostrę i brata. Brat 
zdołał zbiec. Matka zginęła 
w KL Auschwitz, siostra do-
czekała wyzwolenia w KL 
Ravensbrück. Po areszto-
waniu rodziny opuściła Ko-
biernice i do końca okupacji 
ukrywała się, m.in.: w Biel-
sku, Chełmku, Libiążu i Wa-
dowicach.
Po wojnie wyszła za mąż za 
Józefa Bilczewskiego. Miała 
dwóch synów, Władysława 
i Andrzeja. Do emerytu-
ry pracowała w Świetlicy 
Międzyszkolnej w Kętach. 
Zmarła w Kętach 17 lute-
go 1995 r. Pochowano ją 
na tamtejszym cmentarzu 
komunalnym. Odznaczo-
na Odznaką Grunwaldzką, 
a pośmiertnie Krzyżem Ar-
mii Krajowej.   
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Kiedyś odnalazłem stary, ponadstu-
letni dom znajdujący się przy ulicy 
Krasickiego. Wchodząc do środka, 

bardzo ryzykowałem – dach był już czę-
ściowo zawalony do wewnątrz. Jednak dla 
konesera starych pamiątek, nie było to nic 
niecodziennego. 

Będąc w środku, co chwi-
le spoglądałem na wiszący 
nade mną dach, ale chęć 
sprawdzenia, co znajduje się 
w środku, była mocniejsza. 
Zobaczyłem meble, doku-
menty, które zalane przez 
wodę lejącą się z zerwanego 
dachu były w opłakanym 
stanie. Po dokładnym za-
poznaniu się z nimi, zaczą-
łem żałować, że nie udało 
mi się tu dotrzeć wcześniej. 
Na pewno mógłbym je ura-
tować. 
Szukając czegoś, co mogło 
ocaleć, zabezpieczyłem kil-
ka ciekawych dokumentów 
dla historii naszego miasta. 
Moją uwagę przykuł obra-

zek w drewnianej ramie, 
który leżał w stercie śmieci 
na podłodze w jednym z po-
koi. Po jego podniesieniu 
okazało się, że szyba była 
tak zabrudzona, że nie dało 
się zobaczyć samego obraz-
ka. Dopiero w domu, po de-
likatnym oczyszczeniu szy-
by, zobaczyłem, co na nim 
jest. Okazało się, że jest to 
święty obrazek – Pamiątka 
Pierwszej Komunii Świętej, 
która odbyła się w oświęcim-
skim kościele parafi alnym. 
Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że wid-
niała na nim data 15 czerwca 
1940 r.    

Mirosław Ganobis

Z SZAFY 
GANOBISA
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FOTOREPORTAŻ
18 października 2009 r. w ramach obchodzonego w Oświęcimiu Roku Papieża Jana Pawła II w kościele p.w. Świętego Józefa Robotnika w Oświęcimiu 
odbył się koncert specjalny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert został zorganizowany w hołdzie Janowi Pawłowi II, w 30. rocznicę jego pierwszego 
pobytu w Polsce. Poniżej publikujemy fotografi e z tego wydarzenia. 
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