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Oświęcimska miejska komunikacja 
autobusowa liczy nieco ponad 50 lat. 
Może dla niektórych to niewyobra-
żalne, ale były czasy, kiedy jej nie 
było! Trzeba było wówczas maszero-
wać na piechotę z miasta na Osiedle 
lub na stację kolejową. Na tę ostat-
nią ulicą Konarskiego lub na skróty 
chodnikami, których „uroczy” wy-
gląd do dziś w niczym się nie zmie-
nił (poza małym fragmentem przy 
Kościele św. Józefa). Na stację, której 
nie nazywano dworcem, można też 

było udać się dorożką, galicyjskim 
fi akrem – było ich kilka – lub okazjo-
nalnym autobusem Zakładów Che-
micznych.
Autobusy miejskiej komunikacji 
– małe Stary, potem Sany – zmieniły 
tę sytuację. Kursowały najpierw na 
jednej trasie: stacja – centrum Osie-
dla – stacja. Ogromnie zatłoczone, 
z konduktorem przeciskającym się 
wśród pasażerów, potem siedzącym 
przy małym pulpicie przy tylnym 
wejściu, a w końcu – to nie tak daw-

na historia – z kasownikami. Bywało, 
że autobus nie ruszał z przystanku, 
bo kierowca uznał, że pojazd jest 
przeładowany i nie może jechać da-
lej. Ktoś musiał wysiąść. 
Takie były początki. Potem bywało 
różnie. Dzisiaj nieraz lepiej jest dla 
zdrowia i rekreacji przejść pieszo 
jakiś odcinek drogi, niż korzystać 
z usług miejskiego przewoźnika. Ale 
bez niego normalne funkcjonowa-
nie miasta jest nie do pomyślenia. 

Andrzej Winogrodzki

Historia miłości i brawurowej uciecz-
ki dwójki więźniów Auschwitz 
– Żydówki Mali Zimetbaum i Pola-
ka Edwarda Galińskiego – należy 
do najbardziej wzruszających, a za-
razem niezwykle tragicznych obo-
zowych opowieści. Wydawało się 
bowiem, że uczucie zwycięży i próba 
wyrwania się z obozowej rzeczywi-
stości zakończy się sukcesem. Stało 
się jednak inaczej. Zostali złapani 
i musieli powrócić do obozu. Egzeku-
cja odbyła się 65 lat temu, 22 sierpnia 
1944 r. W „Osi” publikujemy relacje 
byłych więźniów, którzy wspomi-
nali Malę i Edka oraz ich ucieczkę. 
Poza tym we wrześniowym numerze 
znajdą Państwo m.in.: pełny tekst ho-

milii, którą przy bloku nr 11 byłego 
obozu Auschwitz I, w rocznicę śmier-
ci św. Maksymiliana Kolbego wygło-
sił kardynał Stanisław Dziwisz, relację 
ze spotkania w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży poświęco-
nego pamięci dwóch zmarłych w ubie-
głym roku byłych więźniów Ausch-
witz – Henryka Mandelbauma oraz 
Stanisława Hantza, a także refl eksje 
po zakończonych w Centrum Dialo-
gu i Modlitwy rekolekcjach zorgani-
zowanych w rocznicę śmierci św. Be-
nedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein.
Natomiast na stronach Centrum Ży-
dowskiego publikujemy artykuł Artu-
ra Szyndlera będący zapisem niezwy-
kle ciekawego spaceru z urodzonym 

w Oświęcimiu  Jerzym Feinerem, któ-
ry obecnie mieszka w Izraelu. Okazu-
je się, że po wielu latach nadal pamię-
ta on każdy zakątek, ulice, miejsca 
i osoby ze swojego rodzinnego miasta.
Jak zwykle na ostatniej stronie znajdą 
Państwo fotoreportaż. Od tego miesią-
ca prezentować będziemy fotografi e 
członków Oświęcimskiego Klubu Fo-
tografi cznego. W tym numerze „Osi” 
można zobaczyć, jak wydarzenia 46. 
Festiwalu Kultury Beskidzkiej utrwa-
lił Dominik Smolarek.    

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org.pl
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Rynek w Oświęcimiu. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

JESTEM KATOLICKIM KAPŁANEM

Ponad tysiąc wiernych wzięło udział 
w uroczystościach 68. rocznicy śmierci 
św. Maksymiliana Kolbego, które od-

były się na terenie byłego niemieckiego nazi-
stowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. 

Zebranych przywitał Tade-
usz Rakoczy, biskup diecezji 
bielsko-żywieckiej. Zwracając 
się do kardynała Stanisława 
Dziwisza, który celebrował 
mszę świętą, powiedział: 
– Ksiądz kardynał wiele razy 
tutaj przybywał, towarzysząc 
księdzu kardynałowi Karolo-
wi Wojtyle, potem papieżowi, 
Janowi Pawłowi II. I jak miej-
sce to było bliskie Ojcu Świę-
temu, tak bliskie jest jemu, 
czego znakiem jest także ta 
dzisiejsza obecność. Jesteśmy 
za nią niezmiernie wdzięczni 
księdzu kardynałowi – pod-
kreślił biskup Rakoczy.
Odnosząc się do wizyty pa-
pieża Jana Pawła II w Miej-
scu Pamięci, biskup Rakoczy 
dodał: – Wszystkich gorąco 
proszę o modlitwy w inten-
cji rychłego wyniesienia do 
chwały ołtarzy sługi bożego, 
Jana Pawła II, któremu jesz-
cze raz dziękujemy za na-
wiedzenie obozu Auschwitz-
-Birkenau 30 lat temu, a także 
za wypowiedziane wtedy 
słowa, dla wielu z nas bę-
dące nieustanną aspiracją 
i natchnieniem do dobra.
Msza święta celebrowana 
była przy bloku nr 11 w  by-
łym niemieckim obozie Au-
schwitz, w którym Niemcy 
zgładzili ojca Maksymiliana. 
Poniżej publikujemy pełen 
tekst homilii kardynała Sta-
nisława Dziwisza.

***
„Kiedy dzisiejszy Patron, jako 
więzień wystąpił na placu 
apelowym obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu, po-
stawiono mu pytanie: «Kim 
jesteś?» Odpowiedział: «Je-
stem katolickim kapłanem». 
Jest to świadectwo, a zara-
zem publiczne wyznanie, 
z którym wkroczył na ostatni 
odcinek życia, będący ocze-
kiwaniem na śmierć z głodu 
i pragnienia.
Rozpoczynam moje słowa od 
przypomnienia tego świa-
dectwa, ponieważ przeży-
wamy Rok Kapłański i trzeba 
przypominać świadków na-
leżących do grona kapłanów. 
Maksymilian Kolbe należy 
do nich. Objawił wielkość 
i moc kapłaństwa w sytuacji 
wyjątkowo trudnej, za co 
dziękujemy Bogu. On szedł 
do tego ostatniego świadec-
twa od lat młodości, gdy 
w widzeniu wybrał dla siebie 
dwie korony: białą i czerwo-
ną. Świadomość połączenia 
aktów miłości, zawartych 
w pracy dla innych, ze świa-
dectwem życia w godzinie 

męczeństwa, była wielką po-
mocą w odkrywaniu i prze-
żywaniu przez niego kapłań-
skiej służby.
Znamienne jest to, że w godzi-
nie publicznego świadectwa 
odsłonił swoje kapłaństwo. 
Mógł mówić o przynależno-
ści do zgromadzenia zakon-
nego, on jednak wyznał swój 
związek z Najwyższym Ka-
płanem Chrystusem. Chciał, 
aby wszyscy słuchający wie-
dzieli, że decyzję podejmuje 
kapłan. Wspominając tę sce-
nę, pragnę w niej odsłonić 
trzy kapłańskie cnoty Mak-
symiliana: odwagę, mądrość 
i miłość.
Odwaga jest istotnym rysem 
mocnej osobowości. Raj-
mund, późniejszy Maksymi-
lian, doskonalił ją od młodo-
ści. Zastanawiał się, czy nie 
wstąpić do legionów, ma-
jących na celu odzyskanie 
przez Ojczyznę wolności. 
Skoro jednak dowiedział się, 
że rodzice oddali go do dys-
pozycji Boga, zrozumiał, że 
taka decyzja jest uzasadnio-
na. Miłość patriotyczna po-
chodzi od Boga i zawsze jest 
włączona w pełnienie Jego 
woli. Zrezygnował więc 
z legionów i zdecydował się 
na wstąpienie do zakonu 
Franciszkanów i przyjęcie 
święceń kapłańskich. Już ta 
decyzja świadczy o dużej 
odwadze młodego Rajmun-
da-Maksymiliana.
Św. Maksymilian doskonalił 
odwagę w Rzymie, pozna-
jąc groźnych przeciwników 

Kościoła. Ujawnili oni swe 
zamiary z okazji 400-lecia 
wystąpienia Lutra oraz 200-
-lecia założenia masonerii. 
Maksymilian odkrył napię-
cie, jakie istnieje w Kościele, 
i w odpowiedzi na nie zało-
żył «Rycerstwo Niepokala-
nej». Już sama nazwa wzy-
wa do mobilizacji sił ludzi 
odważnych. Rycerstwo nie 
może gromadzić ludzi bo-
jaźliwych.
Po powrocie do Polski rozpo-
czął wielką akcję mającą na 
celu dotarcie do milionów. 
To wymagało odwagi. Za-
kłada Niepokalanów... Chce 
głosić Ewangelię nowoczes-
nymi środkami, widząc, że 
wrogowie Kościoła tego nie 
chcą. Wszystkie jego decyzje 
odsłaniają wyjątkową odwa-
gę. Ona była zbudowana na 
umiłowaniu woli Boga, bo 
sam nie był mocny, a nawet 
przez pewien czas leczył się 
z groźnej choroby. Odwaga 
była u podstaw decyzji jego 
wyjazdu do odległej Japonii. 

Maksymilian chciał uczest-
niczyć w nowych formach 
komunikacji społecznej, jakie 
doskonalił ówczesny świat. 
Realizacja planów wymagała 
wielkiej odwagi.
Skoro jednak jako młody 
człowiek w widzeniu wybrał 
dwie korony: białą i czerwo-
ną, wiedział, że ta druga była 
zapowiedzią jego męczeń-
stwa. To w dużej mierze wy-
jaśnia jego podejście do ostat-
niej decyzji. Umiał spojrzeć 
w oczy własnej śmierci, i to 
tak bolesnej, jaką jest śmierć 
z głodu i pragnienia. Decyzja 
musiała być przyjęta przez 
uczestników owego wyda-
rzenia jako czyn wyjątkowo 
odważny.
Kapłańska mądrość to dru-
ga cnota promieniująca bla-
skiem z serca św. Maksy-
miliana na placu apelowym 
obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. Polegała ona 
na odczytaniu i wykona-
niu woli Ojca niebieskiego. 
W świecie Ewangelii cnota 

mądrości to nie teoretyczna 
wiedza, lecz umiejętność 
realizacji woli Boga. Sam 
Maksymilian zapisał, że ce-
lem człowieka wierzącego 
jest zamiana woli własnej 
– pisanej przez małe «w» 
– w Wolę Ojca, pisaną przez 
duże «W». Dokonuje się to 
na drodze umiłowania Woli 
Ojca niebieskiego. Kto tę 
Wolę kocha, traktuje ją jako 
własną i nic nie jest w stanie 
przeszkodzić w jej realiza-
cji.
Maksymilian traktował swe 
powołanie kapłańskie jako 
wezwanie do nauczania lu-
dzi ewangelicznej mądrości. 
To skłoniło go do zainte-
resowania się ówczesnymi 
mediami. Świat podejmo-
wał nowe formy komunika-
cji: prasę i radio. Maksymi-
lian tak traktował kapłański 
przekaz Ewangelii. Mając 
na uwadze wielkość ska-
li, w której działał, należy 
go wymienić jako pioniera 
tych dzieł na polskiej ziemi, 

Msza święta celebrowana przez kardynała Stanisława Dziwisza
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Msza święta w Miejscu Pamięci Auschwitz
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Daniel Jagoda w czasie spotkania z dyrektorem Muzeum dr. Piotrem M.A. Cywińskim

a w pewnej mierze również 
w Kościele. Nawet w Japo-
nii, w krótkim czasie, potra-
fi ł zorganizować wydanie 
«Rycerza Niepokalanej» 
w tamtejszym języku. Mą-
drość to nie tyko idealnie 
ujęte normy wiary i moral-
ności, ale i umiejętność do-
cierania z tymi wartościami 
do współczesnych.
Dziś wspominamy wyda-
rzenie z apelowego placu 
w obozie. Ono przez pro-
ces kanonizacyjny stało się 
wydarzeniem medialnym. 
Mówi się o nim często w ca-
łym Kościele. Ojciec Maksy-
milian to kapłan, który wie-
dział, na czym polega cnota 
mądrości i kierował się nią 
w sytuacji najtrudniejszej. 
Nie wystarczy bowiem mą-
drości uczyć, o mądrości 
trzeba świadczyć. To świa-
dectwo jest najcenniejsze 
i najmocniejsze.
Miłość jako cnota wypeł-
niająca serce Maksymiliana 
błyszczy na placu apelowym 

wszystkimi odcieniami. De-
cyzję podjął z miłości do 
więźnia. Chcąc go ratować 
od pewnej śmierci, poświęcił 
za niego siebie samego. Taka 
jest miłość. Ma na uwadze 
dobro drugiego człowieka i 
składa ofi arę ze swego dobra 
dla jego dobra. To był głów-
ny motyw tej decyzji.
Wydarzenie stało się tak 
szokujące, że jeden z jego 
świadków po latach napisał, 
iż wtedy przez obóz przeszło 
światło. Wszyscy zobaczyli, 
że w takich warunkach moż-
na zachować wolność ducha. 
Można ją zachować nawet w 
bunkrze śmierci głodowej. To 
dla więźniów i dla dalszych 
dziejów obozu było wyda-
rzeniem podnoszącym na 
duchu. Maksymilian jednym 
wyznaniem ukazał wielkość 
ewangelicznie rozumianej 
miłości, która zawsze jest 
światłem dla innych.
Szczególnym rysem jego mi-
łości było odniesienie do nie-
przyjaciół. On uszanował ich 

decyzję, oni zrealizowali jego 
prośbę. Nie mamy dowo-
dów na to, jaka była reakcja 
wrogów wobec Maksymi-
liana. Ale obok jego decyzji 
nie dało się przejść obojętnie. 
Władze obozu sądziły, że 
wszyscy się ich boją i że boją 
się śmierci. Maksymilian ob-
jawił, że ani się ich nie boi, 
ani się śmierci nie lęka. Jego 
stać na dobrowolne jej pod-
jęcie. Oni zabijali, a on rato-
wał współwięźnia. Taka jest 
różnica między tymi, którzy 
nienawidzą, a tymi, którzy 
kochają. Różnica zasadnicza 
i wielka!
O wielkości miłości, jako 
głównego narzędzia w da-
waniu świadectwa Ewange-
lii, pisze św. Jan w swoim 
Pierwszym Liście. W odczy-
tanym fragmencie usłyszeli-
śmy jego znamienne słowa: 
Nie dziwcie się, bracia, jeśli 
świat was nienawidzi! Mak-
symilian na pewno się nie 
dziwił. On dobrze wiedział, 
że dla ucznia Jezusa obóz 

zagłady jest miejscem świa-
dectwa. Pamiętał też i o tych 
słowach św. Jana: «Po tym 
poznaliśmy miłość, że On 
[Jezus] oddał za nas życie 
swoje. My także winniśmy 
oddać życie za braci. Dla nie-
go to była instrukcja życia».
Kościół dostrzega w męczeń-
skiej śmierci Maksymiliana 
również świadectwo miło-
ści wzajemnej. W Ewangelii 
dzisiejszej uroczystości sam 
Jezus powiedział nam: «Nikt 
nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich». 
Te słowa wzywają do spoj-
rzenia na Gajowniczka jak 
na przyjaciela Jezusa, który 
życie swoje oddał za niego. 
W takiej perspektywie to, co 
się dokonało na apelowym 
placu, heroiczny czyn Ojca 
Maksymiliana, jest wielkim 
świadectwem jego ewange-
licznie rozumianej miłości. 
«Jestem katolickim kapła-
nem» to słowa świętego 
Męczennika. Dziś Bogu 

dziękujemy za to, że przez 
jego postawę odsłania nam 
serce kapłana, jakiego prag-
nie. Wprawdzie żyjemy 
w czasach bez oświęcimskich 
placów apelowych, ale zma-
ganie z Kościołem i Ewan-
gelią trwa nadal. Zmieniają 
się jedynie metody walki. 
Kapłan jest potrzebny Bogu, 
aby świadczył o nieprzemi-
jających wartościach ewan-
gelicznej wiary i moralności.
Dziś prosimy Boga, aby po-
wołanych do Jego służby 
wspierał w zdobywaniu 
i doskonaleniu tych cnót, ja-
kimi promieniuje św. Maksy-
milian. Także dziś potrzeba 
odwagi, która ma swe źródło 
w Bogu. Potrzeba mądrości, 
która odsłania piękno i boga-
ctwo realizacji woli Ojca nie-
bieskiego. I potrzeba miłości 
we wszystkich jej formach.
Niech św. Maksymilian 
będzie dla nas wsparciem 
i czuwa nad realizacją kapłań-
skich powołań w naszym po-
koleniu. Amen”.  

MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ AUSCHWITZ

Daniel Jagoda, 18-letni Francuz polskiego pochodzenia, spotkał się 13 sierpnia z dr. Piotrem M.A. Cywiń-
skim, dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i przekazał mu kopię swojej pracy Dzieci 
i młodzież w systemie obozów koncentracyjnych. Poprosiliśmy Daniela o napisanie artykułu, który publikuje-

my poniżej.

Trzy lata temu, jako uczeń 
gimnazjum, przyjechałem 
do Polski po raz pierwszy 
z rodzicami i bratem, żeby 
odwiedzić Miejsce Pamięci 
Auschwitz. Przeżyłem szok 
w zetknięciu się ze zbrod-
niami niemieckimi. Te mo-
menty utkwiły mi w pa-
mięci i postanowiłem prze-
kazać pamięć tego miejsca 

na swój sposób, aby ukazać 
francuskiej młodzieży bar-
barzyństwo tego miejsca 
zagłady.  
Obecnie jestem uczniem li-
ceum w Besançon we Fran-
cji. Skończyłem drugą kla-
sę o profi lu poszerzonego 
programu nauk ścisłych. 
Historią interesuję się od 
dawna, gdyż wyrosłem 

w atmosferze tradycji ro-
dzinnych związanych z II 
wojną światową. Te wyda-
rzenia i historia są mi bli-
skie poprzez opowiadania 
babci, która jako czterna-
stoletnia dziewczyna zosta-
ła w czasie łapanki zabrana 
przez Niemców do pracy 
przymusowej na terenie 
obecnej Republiki Czeskiej.

Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej we Francji ogłosi-
ło konkurs na temat Dzieci 
i młodzieży w systemie obozów 
koncentracyjnych. Postano-
wiłem do niego przystąpić 
i w tym celu w lutym tego 
roku przyjechałem do Pol-
ski, aby zebrać potrzebny 
materiał i spotkać się ze 
świadkami. Miałem zaszczyt 

zobaczyć się z dr. Bolkiem 
w Tarnowie i z panią Wandą 
Sawkiewicz w Oświęcimiu. 
„W przeciągu kilku dni prze-
żyłem Wielką Historię, spo-
tykając ludzi pasjonujących, 
świadków, którzy przeżyli 
wielkie tragedie, dla których 
śmierć była konfrontacją 
każdego dnia, którzy byli 
torturowani lub byli świad-
kami tortur... W przeciągu 
kilku dni, spotkałem Żywą 
Historię między murami lub 
na kamieniach Auschwitz, 
które nasiąkły krwią ludz-
ką... W przeciągu kilku dni, 
chodziłem śladami męczen-
ników polskich, żydow-
skich, rosyjskich, włoskich... 
Śladami dzieci, młodzieży, 
śladami całej ludzkości zra-
nionej przez system koncen-
tracyjny”. (fragment pracy 
konkursowej).
Moja praca konkursowa 
zajęła pierwsze miejsce na 
poziomie wojewódzkim we 
Francji i zakwalifi kowała się 
do konkursu narodowego 
w Paryżu. 
Pragnę podziękować panu 
Markowi Księżarczykowi 
za udzieloną pomoc i złożyć 
również podziękowania na 
ręce pana dyrektora Mu-
zeum dr. Piotra M.A. Cy-
wińskiego za tak serdecznie 
przyjęcie mnie w Muzeum. 
Te momenty są dla mnie bar-
dzo ważne. Cieszę się także, 
że moja praca spotkała się z 
tak życzliwym przyjęciem. 

Daniel Jagoda
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Projekt jest jednym z prio-
rytetowych działań konser-
watorskich realizowanych 
w Muzeum. Dwa bloki 
więźniarskie w byłym obo-
zie Auschwitz  I, oznaczone 
numerami 2 i 3, zachowały 
się jako obiekty rezerwato-
we. Ich wnętrza nie uległy 
większym przekształceniom. 
W Auschwitz II-Birkenau 
konserwowanych będzie 
pięć spośród 22 drewnia-
nych baraków. Dwa z nich 
to baraki szpitalne, kolejne 
dwa pełniły funkcje baraków 
mieszkalnych odcinka kwa-
rantanny, natomiast ostatni 
z obiektów to barak sanitar-
ny, w którym mieściły się 
toalety i umywalnie. Decyzja 
o konserwacji tych budyn-
ków wynika przede wszyst-
kim z ich złego stanu tech-
nicznego. Obecnie kondycja 
większości obiektów wyklu-
cza możliwość udostępniania 
ich osobom odwiedzającym 
Miejsce Pamięci Auschwitz. 
Bloki nr 2 i 3 na terenie 
Auschwitz I to murowane, 
piętrowe budynki miesz-
kalne dla więźniów, które 
wchodziły w skład komplek-
su budynków wzniesionych 
w latach 1916-1918 przez wła-
dze austriackie. W 1939 r. zo-
stały zajęte przez Niemców, 
a następnie przekształcono je 
i dostosowano do pełnienia 
nowych funkcji w obrębie 
utworzonego na tym terenie 
obozu Auschwitz I. Bloki 
te zachowały po dziś dzień 
historyczną formę i orygi-
nalny charakter. Wewnątrz 
budynków, w poszczegól-
nych pomieszczeniach, które 
w okresie funkcjonowania 
obozu pełniły różne funkcje 
(pomieszczenia mieszkalne 

dla więźniów funkcyjnych 
i dla pozostałych więźniów, 
toalety, umywalnie, komo-
ry gazowe do dezynfekcji 
ubrań), zachowały się orygi-
nalne kolorowe warstwy ma-
larskie, posadzki betonowe 
oraz podłogi drewniane. Po-
nadto w budynkach znajdują 
się liczne oryginalne elemen-
ty wyposażenia, pochodzące 
z czasów funkcjonowania 
obozu, między innymi sto-
larka okienna i drzwiowa 
oraz elementy metalowe czy 
ceramiczne. 
Decyzja o podjęciu prac 
w tych właśnie obiektach 
podjęta została przede 
wszystkim ze względu na 
ich stan zachowania oraz 
ilość substancji zabytkowej, 
którą dzięki tym działa-
niom uda się zabezpieczyć. 
– Zakres projektu obejmu-
je kompleksowe prace bu-
dowlane i konserwatorskie. 
W pierwszej kolejności pla-
nuje się przeprowadzenie 
szeregu prac budowlanych, 
które wyeliminują przyczyny 
powstałych zniszczeń oraz 
zabezpieczą budynki przed 
dalszą destrukcją. Na tym eta-
pie prac planuje się również 
wprowadzenie koniecznych 
dla obiektów instalacji oraz 
wzmocnienie konstrukcji bu-
dynku – powiedziała Jolan-
ta Banaś, kierownik Działu 
Konserwacji Muzeum. Po za-
kończeniu prac do zakonser-
wowanych wnętrz wprowa-
dzona zostanie część nowej 
wystawy głównej Muzeum. 
Z kolei w barakach na terenie 
byłego obozu Auschwitz II-
-Birkenau, w których za-
chowały się między innymi 
posadzki oraz pozostałości 
po systemie ogrzewania bu-

dynków, konieczna będzie 
konserwacja zachowanych 
nawarstwień malarskich 
występujących zarówno na 
elementach drewnianych, 
ceglanych, jak i metalowych. 
Wszystkie baraki zostaną za-
impregnowane ogniochron-
nie oraz zabezpieczone przed 
rozkładem spowodowanym 
przez czynniki biologiczne.
Prace konserwatorskie będą 
dotyczyć wszystkich zacho-
wanych oryginalnych ele-
mentów  i wyposażenia bu-
dynków. Niezbędne będzie 
przede wszystkim zabezpie-
czenie zachowanej oryginal-
nej substancji zabytku, dlate-
go też głównym założeniem 
prac jest przeprowadzenie 
konserwacji technicznej, 
zgodnie z technologią opra-

cowaną indywidualnie dla 
każdego materiału, z jakiego 
dany element jest wykonany 
oraz dla jego stanu zachowa-
nia i pełnionej funkcji. 
− Generalnym założeniem 
planowanych prac jest jak 
najlepsze i najpełniejsze za-
bezpieczenie oryginalnej ma-
terii tych budynków, która 
posiada ogromną wartość 
dokumentu historycznego – 
powiedziała Jolanta Banaś. – 
Planujemy przeprowadzenie 
kompleksowej konserwacji 
budynków oraz niezbędnych 
robót budowlanych. Prace 
będą prowadzone komplek-
sowo przy zachowaniu jak 
najwyższych standardów. 
Zapewnione zostaną nad-
zory branżowe: konserwa-
torski, budowlany, archeo-

logiczny oraz elektryczny. 
Konsekwencją stawianych 
przez nas wymagań ma być 
profesjonalna dokumentacja 
z kolejnych zakresów prze-
prowadzonych prac budow-
lano–konserwatorskich oraz 
archeologiczna dokumenta-
cja prac ziemnych – dodała 
Banaś. 
Wartość projektu konserwa-
cji dwóch bloków w byłym 
Auschwitz I to 17 039 612 zł. 
Kwota dofi nansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wynosi 
14 363 980 zł. W przypad-
ku konserwacji baraków 
drewnianych sumy te wyno-
szą odpowiednio 5 469 206 
i 4 635 249 zł.   

(KR)

Wnętrze baraku drewnianego w Auschwitz II-Birkenau

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

KONSERWACJA SIEDMIU BUDYNKÓW 
BYŁEGO OBOZU ROZPOCZĘTA

Wnętrze baraku drewnianego w Auschwitz II-Birkenau

Wnętrze bloku murowanego w Auschwitz I
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Dwa murowane bloki więźniarskie na terenie byłego obozu Auschwitz oraz pięć baraków drewnianych 
w Auschwitz II-Birkenau zostanie poddanych konserwacji dzięki dofi nansowaniu Unii Europejskiej w ra-
mach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”, dzięki środkom z budżetu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum. 
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DZIEŃ PAMIĘCI 
O HENRYKU MANDELBAUMIE 

I STANISŁAWIE HANTZU

15 sierpnia z inicjatywy uczestników podróży studyjnej do Auschwitz, reprezentujących Związki Zawodowe IG 
Metall z Wolfsburga, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży przygotował uroczystość upamiętniającą 
życie i pracę byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, świadków wydarzeń, którzy odeszli od nas w roku 

ubiegłym – Henryka Mandelbauma i Stanisława Hantza. Wybrana data nie była przypadkowa – 15 sierpnia 1940 r. 
Stanisław Hantz przybył do Auschwitz w jednym z transportów.

Wśród zaproszonych gości, 
obok uczestników programu, 
pracowników i wolontariuszy 
MDSM, obecna była m.in. Re-
gina Hantz, żona Stanisława 
Hantza, z córkami i wnukami. 
Niestety, ze względów zdro-
wotnych nie mogła dołączyć 
Lidia Mandelbaum, żona 
Henryka Mandelbauma. 
W wykładzie wprowa-
dzającym dr Igor Bartosik 
z Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau przy-
pomniał biografi ę Henryka 
Mandelbauma na podstawie  
wywiadu opublikowanego 
w 2009 r., natomiast Frank 
Patta, przewodniczący Związ-
ków Zawodowych IG Metall 
w Wolfsburgu, naświetlił 
w swoim wykładzie początek 

i rozwój współpracy z Stani-
sławem Hantzem. Podzielił 
się przede wszystkim refl ek-
sjami na temat wielu spotkań, 
w jakich brał udział Stanisław 
Hantz w Niemczech, m.in. 
w ramach projektu Antifa Wo-
che w Wolfsburgu, w rodzin-
nym Zgorzelcu i w MDSM 
w Oświęcimiu.
– Nie wszyscy byli ofi arami 
tego systemu. Człowiek bronił 
się wrażliwością swojego su-
mienia, delikatnością swoich 
uczuć, swoimi marzeniami, 
poczuciem solidarności, bra-
terstwa i koleżeństwa. Takim 
człowiekiem był Stanisław 
Hantz – powiedział Frank 
Patta. – Kiedy po prawie pię-
ciu latach pobytu w obozach 
koncentracyjnych został wy-

zwolony 29 kwietnia 1945 r. 
w Dachau i powrócił do Polski, 
zastał zniszczoną Warszawę 
i pustkę. Jego ojciec, mama i 
rodzeństwo nie żyli. Dokąd 
miał się udać w takiej sytu-
acji? Wybrał Oświęcim. Tu w 

Oświęcimiu znał wszystko, 
nie był sam. W Oświęcimiu 
zaangażował się w tworzenie 
Miejsca Pamięci Auschwitz-
Birkenau. Wielu byłych więź-
niów podjęło podobną decyzję, 
Auschwitz odcisnął takie pięt-

no na ich życiu, że mogli żyć 
tylko w Oświęcimiu, otoczeni 
rzeczywistością Auschwitz – 
mówił. – Dla Stanisława Hant-
za przyjaźń i przyjaciele byli 
w obozie bardzo ważni. Przy-
jaciele, to ci, z którymi szeptało 

„Mam wyrzuty sumienia wobec moich rodzi-
ców i rodzeństwa, ponieważ ich opuściłem. 
Musiałem tak uczynić. Taka jest moja natura. 
Walczę o życie do końca. Wówczas na pod-
stawie krążących wokół wiadomości mogłem 
przypuszczać, co mnie spotka. Przez cały czas 
towarzyszyła mi myśl: gdzie jest ojciec, matka, 
moje siostry i mój brat. Bardzo mi brakowało 
mojej rodziny. Do dziś odczuwam ich brak, 
wciąż są obecni w mojej pamięci. Na początku 
w Birkenau musiałem walczyć z dwoma rze-
czami: po pierwsze musiałem walczyć o życie, 
po drugie walczyć z faktem, że utraciłem moją 
matkę i ojca”. 

„Po pierwszym dniu pracy w Sonderkom-
mando nie chciałem już dłużej żyć. Pracowa-
łem na nocnej zmianie. Na to, co tej nocy zo-
baczyłem, nie ma słów. Po tej nocy, świat nie 
był już taki sam, moje życie nie było już takie, 
jak poprzedniego dnia i ja nie byłem już tym 
samym człowiekiem. Tylko gwiazdy pozosta-
ły takie, jak wczoraj. One były moim jedynym 
pocieszeniem”. 

„Podczas zmiany nie było obecnych wielu 
esesmanów. Pewnego razu przyszedł jeden 
z nich, oglądał wszystko dokładnie i kontro-
lował nas przy pracy. Potem odszedł. Po ja-
kimś czasie wrócił ponownie. Pamiętam go 
dokładnie, chyba nazywał się Kunzelmann. 
Niski człowiek, z bronią. Nie wyzywał nas, nie 
krzyczał, nie poganiał. Pewnego razu usiedli-
śmy obok siebie, żeby przez chwilę odpocząć. 
Obserwowałem go. To był dobry człowiek. 
Widziałem jego twarz. Kiedy patrzył na zwło-

ki zamordowanych, wyglądał, jakby płakał. 
Takie odniosłem wrażenie”.

„Co inni więźniowie obozu myśleli o nas, 
o Sonderkommando? Niektórzy myśleli, że 
jesteśmy skazani na śmierć, że musimy palić 
w piecach krematoryjnych członków naszego 
narodu. Może inni mówili, że jesteśmy morder-
cami? Otwarcie z nami o tym nie rozmawiali. 
Gdyby któryś z nas powiedział wtedy «nie», 
gdyby odmówił wykonania tej pracy, zostałby 
zabity. Jeśli jeden czy kilku nie wykonałoby 
pracy, na ich miejsce przyszłoby dziesięciu czy 
dwudziestu następnych. Dlaczego zarzuca 
się nam, że nie stawialiśmy oporu w tej sytu-
acji? W Europie były miliony ludzi, którzy nie 
znajdowali się w sytuacji takiego osaczenia jak 
my, oni na wolności mogli coś przedsięwziąć. 
Prawie nikt tego nie uczynił. My tam w obozie 
mieliśmy wybór tylko między życiem i śmier-
cią. Dlaczego muszę się teraz wstydzić pracy, 
którą tam wykonywałem, czy zgłosiłem się do 
niej dobrowolnie? Wstydzić się muszą ci, któ-
rzy nas do tej pracy zmusili”.

„Moje rośliny w ogrodzie i w domu żyją, ros-
ną i kwitną. Życie może się zmienić w jednej 
chwili. Nagle wszystko funkcjonuje inaczej, 
wszystko, co posiadamy dzisiaj, możemy jutro 
utracić. Wszystko jest darem. Na krótki czas. 
Nie wiemy, kiedy nasz czas się skończy. Na-
tura będzie trwała dalej. To ona sprawiła, że 
świat wokół mnie był piękny”.

Cytaty z: Nur die Sterne waren wie gestern, 
Tylko gwiazdy zostały jak wczoraj, Kassel 2006

Henryk Mandelbaum z młodzieżą w Birkenau Stanisław Hantz (pierwszy od prawej)

Wykład dr. Igora Bartosika
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się o działaniach frontowych, 
w ukryciu przypominało się 
o wcześniejszych przegranych 
bitwach Niemców, z którymi 
rozmawiało się o możliwo-
ściach ucieczki, o „organi-
zowaniu”, o płomieniach z 
krematoriów w Birkenau i o 
stosach trupów, o następnych 
ofi arach, czekających przed 
krematoriami na śmierć. Z 
przyjaciółmi opowiadało się 
szydercze żarty o esesmanach, 
wzroku przyjaciół szukało się 
w chwilach rozpaczy, ostrze-
gało się przed obozowymi 
szpiclami, organizowało się 
ołówek albo zgubiony guzik, 
planowało się jutrzejszy sabo-

taż i wielką zemstę w przy-
szłości – dodał Patta. 
Dzięki zaangażowaniu pana 
Hantza w Zgorzelcu powstał 
pomnik poświęcony ofi arom 
nazizmu. Stowarzyszenie im. 
Stanisława Hantza, przy 
wsparciu fi nansowym IG Me-
tall, wydało książkę Zitronen 
aus Kanada (Cytryny z Kanady), 
która cieszy się w Niemczech 
dużym zainteresowaniem. 
Zgodnie z życzeniem pana 
Hantza już wkrótce szko-
ły w Wolfsburgu i w Kraju 
Związkowym Dolnej Saksonii 
otrzymają pakiet edukacyjny, 
który pomoże nauczycielom 
i edukatorom przekazywać 

młodemu pokoleniu wiedzę 
na temat historii obozu Ausch-
witz-Birkenau. Jego główną 
częścią są m.in. wspomnienia 
Stanisława Hantza i Henryka 
Mandelbauma.
W dyskusji po obu prezenta-
cjach zaproszeni goście i człon-
kowie rodziny pana Hantza 
podzielili się wspomnieniami 
z czasów, kiedy byli wśród nas 
pan Henryk i pan Stanisław. 
Uroczystość zamknął pokaz 
dwóch fi lmów dokumental-
nych poświęconych obu świad-
kom wydarzeń: Warum spreche 
ich jetzt (Dlaczego o tym mówię) 
oraz Anus Mundi.   

Ela Pasternak

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

ROK PEŁEN 
DOŚWIADCZEŃ

Rok służby wolontariackiej czterech wolontariuszy w Między-
narodowym Domu Spotkań Młodzieży powoli dobiega końca, 
co skłania mnie do podzielenia się obserwacjami i refl eksjami 

z mojej pracy. Ten rok był pełen nowych wrażeń i nowych ludzi.

Najpierw kilka słów o mo-
jej pracy z grupami. Moim 
głównym zadaniem było 
podejmowanie kontaktu 
z liderami grup niemieckich, 
wspólne planowanie pobytu 
grupy i opieka nad grupą 
podczas realizacji programu. 
Do tego dochodziła część 
pedagogiczna: prowadzenie 
dyskusji podsumowujących 
z uczestnikami projektów 
na temat ich doświadczeń 
i refl eksji zebranych na miej-
scu. Dzięki temu moja praca 
była różnorodna i pozwalała 
zdobyć jak największą wie-
dzę. 
Gościliśmy w MDSM gru-
py reprezentujące związki 
zawodowe, ugrupowania 
polityczne, studentów i ucz-
niów. Tak jak różnorodne 
były grupy, tak różnorodne 
były dyskusje. Możliwość 
pracy z tak wieloma różny-
mi ludźmi, którzy przyjeż-
dżają do Oświęcimia z tak 
zróżnicowanymi oczekiwa-
niami i poglądami, była dla 
mnie niezwykłym doświad-
czeniem. 
Ponieważ nie da się w jed-
nym artykule opowiedzieć 
o wszystkich wrażeniach 
i spostrzeżeniach, ograniczę 
się do doświadczenia, które 
wywarło na mnie najwięk-
szy wpływ i skłoniło mnie 
do refl eksji. Dzisiaj często 

ogarnia mnie poczucie stra-
chu przed sobą samym. To 
się stało dla mnie normalne, 
że żyję i pracuję w takim 
miejscu. W pierwszych mie-
siącach mojej służby towa-
rzyszyło mi poczucie szoku, 
niezrozumienia i wściekłości 
na sprawców. Ponieważ co-
dzienne konfrontowanie się 
z tematyką Auschwitz jest 
na dłuższą metę nie do znie-
sienia, spojrzenie naukowe 
zaczęło u mnie przeważać 
nad spojrzeniem emocjonal-
nym.
Zacząłem się interesować 
strukturami i mechanizma-
mi, które stoją za sprawcami. 
Dzięki temu mogłem w jaki-
kolwiek sposób reagować na 
zrozumiałą u wielu liderów 
grup reakcję: „Esesmani nie 
byli ludźmi, to były potwo-
ry” – takie spojrzenie spra-
wia, że ich czyny wydają się 
jeszcze bardziej skompliko-
wane i niezrozumiałe.
Barack Obama w przemó-
wieniu w byłym obozie 
koncentracyjnym w Buchen-
waldzie powiedział: „Kiedy 
identyfi kujemy się z ofi a-
rami, powinniśmy zawsze 
pamiętać o tym, że sprawcy, 
którzy uczynili tyle zła, byli 
również ludźmi. My sami 
musimy się uzbroić przeciw 
okrucieństwu, jakie każdy 
z nas w sobie nosi”.

Dopiero wówczas, kiedy 
przyznamy, że sprawcy 
tego historycznego zła, byli 
ludźmi, możliwa stanie się 
konfrontacja z czynami, 
sprawcami i motywami, 
które nimi kierowały. Kiedy 
człowiek odmówi im prawa 
bycia ludźmi, zdystansuje 
się tym samym od tego, że 
ludzie są zdolni popełniać 
tak okrutne czyny i stanie 
się niewrażliwy na tego ro-
dzaju zbrodnie jakakolwiek 
konfrontacja stanie się tym 
samym niemożliwa. Tak 
samo niemożliwa stanie się 
analiza sposobów i wzorców 
działania sprawców, a dalej 
uwrażliwienie na zagrożenia 
we współczesnym świecie. 
Rok pracy w MDSM sprawił, 
że nie potrafi ę już reagować 
na różne sprawy w oparciu 
o stereotypy i uogólnienia. 
Fakt, że poznałem bezpo-

średnio tak wielu ludzi 
o różnych poglądach, spra-
wił, że dotychczas funkcjo-
nujące uprzedzenia w żaden 
sposób nie przystawały do 
konkretnych osób czy grup 
ludzi.
To prawda, że przez to oce-
nianie ludzi staję się trud-
niejsze, ponieważ wymaga 
to umiejętności szanowania 
każdego pojedynczego czło-
wieka takim, jakim jest bez 
przynależności do jakiejkol-
wiek grupy, ale tym samym 
staje się przyjemne, ponieważ 
można poznawać ludzi bez 
uprzedzeń takimi, jakimi są.
Ten rok był bogaty w wiele 
doświadczeń. Moja rocz-
na służba wolontariacka 
w Oświęcimiu przyczyniła 
się do mojego osobistego roz-
woju.
W imieniu wszystkich wo-
lontariuszy pragnę podzię-

kować pracownikom Działu 
Pedagogicznego w MDSM, 
Działu Technicznego, Re-
cepcjonistkom i wszystkim 
pracownikom MDSM za 
przyjazne przyjęcie i pomoc 
w czasie całego roku spę-
dzonego w Oświęcimiu. 
Osobiście dziękuję szczegól-
nie Teresie Miłoń-Czepiec, 
która była moją mentorką 
i pomagała mi przez cały rok 
w rozwiązywaniu wszelkich 
problemów. Trudności, któ-
re pojawiły się w ciągu roku, 
spędzonego poza domem, 
stały się w ten sposób znoś-
ne.
Mam nadzieję, że kolejni wo-
lontariusze pod koniec służ-
by wolontariackiej w MDSM 
będą mogli zabrać ze sobą po-
dobne bogactwo doświadczeń 
i wrażeń do swoich domów.  

Paul Löwe
Tłumaczenie: Ela Pasternak 

Razem z Paulem Löwe służbę wolontariacką w MDSM Oświęcim pełnili: Isabelle von Looz 
reprezentująca Akcję Znaku Pokuty Służbę dla Pokoju Niemcy (ASF) w ramach programu 
Młodzież w działaniu, Mario Fabijański ze Służby Pamięci Austria (Gedenkdienst) i Michael 
Störk ze Związku Międzynarodowego Niemcy (Internationaler Bund). Wszystkim wolon-
tariuszom dziękujemy za kreatywną pracę, zaangażowanie i otwartość.
Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształce-
niu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do 
młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edu-
kacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy 
i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Program umożliwia nawiązywa-
nie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania 
różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu 
rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. 
Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród 
młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. 
Młodzież w działaniu wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości 
młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności.
W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie 
etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk program kładzie na 
zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, 
która ze względów społecznych, geografi cznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma 
mniejsze możliwości uczestnictwa w społeczeństwie. Program wspiera młodzież i osoby 
pracujące z młodzieżą głównie poprzez dofi nansowanie ich projektów, ale również poprzez 
udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygoto-
wywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.  

Paul Löwe podczas sadzenia pamiątkowego drzewka

Regina Hantz z córkami
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PO PROSTU SIĘ ZAKOCHALI...

Mala Zimetbaum – portret powstały w obozie

Fo
t. 

A
P

M
A

-B

Fo
t. 

A
P

M
A

-B

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 17, wrzesień 2009

Więzienna fotografi a Edwarda Galińskiego

Wczesnym popołudniem 24 czerwca 1944 r. z obozu 
w Birkenau wyszedł esesman w stopniu SS-Rottenfüh-
rera eskortujący niosącą umywalkę więźniarkę. Strażnik 

przy bramie nawet nie spojrzał na przepustkę – podniósł szlaban 
i przepuścił konwojenta. Kilka godzin później w obozie zawyły 
syreny oznajmiające ucieczkę. W obozie męskim brakowało Edka 
Galińskiego numer 531, natomiast w obozie żeńskim Mali Zimet-
baum numer 19880. Ucieczka ta stała się obozową legendą...

Edek, więzień z pierwszego 
transportu z czerwca 1940 r., 
do Birkenau trafi ł z obozu 
macierzystego Auschwitz I 
pod koniec 1943 r. Jego 
plan był jasny – ucieczka. 
Został przydzielony do 
komanda instalatorów, co 
dawało mu swobodę w 

poruszaniu się po obozie, 
również po części kobiecej. 
Tam poznał Malę – bel-
gijską Żydówkę polskie-
go pochodzenia, pełniącą 
funkcję gońca esesmańskiej 
wartowni. Miłość w obozie 
była uczuciem rzadkim, ale 
nie niemożliwym.

Początkowo uciekać mie-
li Edek, Jerzy Sadczykow 
i Wiesław Kielar. W pew-
nym momencie plany się 
jednak zmieniły. 

„Powoli zbliżał się koniec 
mojego pobytu w Oświę-
cimiu, z tym że on był już 
przepełniony pewną ideą. 
Miałem przyjaciela, Edka 
Galińskiego, z którym po-
stanowiliśmy w 1944 r., jak 
tylko nasze miasto Jarosław 
będzie zajęte, bo Armia Ra-
dziecka szła od Wschodu, 
to my wtedy pryśniemy 
z obozu, bo wtedy nie bę-
dzie konsekwencji. Nie we-
zmą rodziców do obozu. Ale 
potem losy się tak ułożyły, 
że ja zrezygnowałem, bo 
on to zaproponował swojej 
dziewczynie Mali Zimet-
baum. Postanowili uciec. 
Zanosiło się na to, że obóz 
będzie zlikwidowany. Aryj-
czycy nie byli tak zagroże-
ni w tym czasie, bo jednak 
zaczęli szanować ręce po-
trzebne do pracy. Podzielili-
śmy się na grupy. Pierwszą 
pójdzie Edek z Malą, drugą 
grupą pójdę ja z kolegą – 
mieliśmy cywila, którego ja 

znałem od 1940 r. To był Rei-
chsdeutsch, ale Polak. Jego 
córka mi przysyłała paczki, 
on przynosił wódkę, spiry-
tus. Mala w dodatku jesz-
cze miała malarię. Bardzo 
dzielna z resztą dziewczyna. 
W moim wieku. Nastąpił 
ten dzień ucieczki. Przed-
tem przygotowania oczywi-
ście: przechowywanie broni, 
munduru esesmańskiego 
dostarczonego nam przez 
esesmana znajomego nazwi-
skiem Lubusch [Edward Lu-
busch – przyp. red]. Ślązaka. 
To wszystko było przygo-
towane, zapięte na ostatni 
guzik. Uciekli. Doszli do tej 
wsi Kozy, pod Bielskiem. 
Stamtąd mieli iść tym trak-
tem, który był wyznaczony. 
Potem zmienili plan w ostat-
niej chwili. Skończyło się to 
tym, że oni nie odesłali mi 
munduru, który mieli ode-
słać przez Szemlaka. Szem-
lak się po prostu przeląkł. 
Poszli w góry. Patrol ich 
aresztował. Bardzo szybko 
ich rozpoznano i zamknięto 
w więzieniu w Bielsku. Li-
sty gończe były rozesłane... 
Wrócili do Oświęcimia, do 
bunkra. To było parę tygo-

dni strasznych przeżyć, bo 
początkowo ich bili. Bałem 
się, że Mala nie wytrzyma 
bólu. Ja wiedziałem, że nie 
wytrzymam tortur żadnych. 
Byłem przygotowany na to, 
że jak się dowiedzą, to sko-
czę na druty. I się skończy 
wszystko”.

(Wiesław Kielar)

Ucieczkę Mali z obozu ko-
biecego pamiętała Wanda 
Marossyani.

„Nasilają się znowu uciecz-
ki. W czerwcu ucieka zna-
na nam i bardzo lubiana 
Mala Zimetbaum z kolegą 
z męskiego obozu, Edkiem 
Galińskim. To była uciecz-
ka romantyczna. Mala była 
Żydówką belgijską, ale chy-
ba urodzoną w Polsce, bo 
mówiła po polsku. Mówiła 
kilkoma językami, wszyst-
kimi z akcentem, ale mówiła 
dobrze i została tłumacz-
ką. Gdzieś tam się poznała 
z Edkiem, który był z pierw-
szego transportu polskiego, 
z Tarnowa. Po prostu się za-
kochali i postanowili uciec. 
Ucieczka była brawurowa 
i udała się w pewnym sen-
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sie, aż gdzieś tam w Bielsku, 
w Beskidach ich złapano”. 

(Wanda Marossyani)

Edek i Mala zostali zamknię-
ci w bunkrach bloku nr 
11. Przed śmiercią musieli 
przejść przez ciężkie prze-
słuchania. Prawie 70 dni 
z Edkiem Galińskim w celi 
spędził Bolesław Staroń.

„Aresztowali mnie w Babi-
cach za organizację ubrań cy-
wilnych do ucieczek, lekar-
stwa, bo to się szmuglowało 
lekarstwa. Wchodzę do celi 
podziemnej, gdzie się wcho-
dziło na czworakach. W tej 
celi siedziałem co prawda 
półtora dnia tylko. Na prze-
słuchanie w nocy, a potem 
po półtora dnia od razu do 
w ciemnicy, gdzie zapalali 
światła, tylko gdy przynosili 
raz dziennie jedzenie. Wa-
żyłem 39 kilogramów po 41 
dniach. Razem siedziałem 
71 dni. Jak przyszedłem, to 
mnie w kajdanach nieśli do 
celi i tam poznałem Edka 
Galińskiego, ale mało że-
śmy rozmawiali, bo on nie 
wiedział, kto jestem ja, a ja 
nie wiedziałem, kim on jest. 
Trzeba było się poznać, żeby 
mieć zaufanie do niego. 
W międzyczasie jego wzy-
wają na przesłuchanie, mnie 
wzywają. Ja pokrwawio-
ny, on pokrwawiony, bo co 
dwa, trzy tygodnie wzywali 
nas na przesłuchanie. Ja trzy 
razy tylko byłem. On chyba 
więcej, bo on miał ucieczkę 
z tą Malą”.

„Przystojny był, elegancki 
chłopak. Nikt by nie pomy-
ślał, że to więzień. To raczej 
z tego pogodnego charak-
teru ta elegancja jego była, 
to raczej ten wyraz twarzy, 
wdzięk. Jak ja go sobie przy-
pominam, to taki elegancki 
gość. Na zdjęciach tego nie 
widać. Jak przyszedłem, to 
był Edek tylko, a potem po 
pewnym czasie przyprowa-
dzili do celi Engla. We trój-
kę żeśmy siedzieli. On dwa 
razy uciekł, nawet z bunkra. 
Już mu tam ucieczkę przy-
gotowali. To był Żyd, ofi cer 
armii czeskiej. Siedział przy 
drzwiach, Edek po prawej 
stronie, a ja pod tym oknem. 
Ja mówię do Edka: «Słuchaj, 
jak żeś z tą Malą uciekł, jak 
ona przeniosła tę umywal-
kę na głowie pod bramą, 
to trzeba było rozejść się z 
nią. Bo jak w dwójkę żeście 
uciekli, to te namiary już 
łatwiejsze są. A potem po-
winniście się spotkać». On 
przyznał mi rację. Ale po-
wiedział: «Wiesz, my żeśmy 
sobie przyrzekli, że jedno 
drugiego nie opuści». On 
był zakochany, słowny. Jego 
ojciec miał pretensje, że on 
przez tę Żydówkę stracił ży-
cie. A co za różnica, jak się 
zakochali? Ta Mala to była 
wspaniała dziewczyna. Nig-

dy nie krzyczała, jak te inne. 
Parę języków znała: polski, 
francuski... Była bardzo lu-
biana”. 

„Zabrakło im jedzenia. Zło-
to miała, dolary, brylanty. 
Poszła do sklepu kupić żyw-
ność. No i tam widocznie 
tymi dolarami chciała zapła-
cić. On dość długo, przeszło 
pół godziny na nią czekał. 
A tam był jakiś esesman 
i on widzi, że esesman o coś 
ją podejrzewa. Edek niepo-
trzebnie do nich doszedł”. 

(Bolesław Staroń)

Bolesław Staroń pamięta, 
w jaki sposób Edek pró-
bował nawiązać kontakt z 
Malą.

„On śpiewał taką serena-
dę o Meksyku. Codziennie. 
Dlaczego on śpiewał, potem 
się dowiedziałem. Co dzień 
po apelu była cisza, a on 
stawał do tego okienka i sta-
wał przy tym i śpiewał. Miał 

piękny głos, dosadny. Echo 
się odbijało, bo to wszystko 
betonowe było. Co dzień to 
śpiewał, żeby Mala wiedzia-
ła, że on jeszcze żyje. Mala 
siedziała w piętnastce i jak 
ktoś śpiewał, to było sły-
chać. Blok 11 jeden jedyny 
był zamykany na klucz. Ja 
z Edkiem i Malą kilkanaście 
razy się żegnałem. Jak ot-
wierali kraty, jedna, druga, 
to ja się zawsze z Edkiem 
i Englem żegnałem, bo jak 
otworzył celę, to już nic nie 
można było. Zawsze przed 
otwarciem się umawiali-
śmy, że jeden o drugim 
da znać. To my żeśmy się 
w trójkę zawsze żegnali, 
bo nie wiadomo było, po 
kogo idą. On się dwa razy 
z tą Malą widział. Raz to na 
pewno. Jakub mu nieofi cjal-
nie grypsy przynosił. Jakub 
też był więźniem”. 

(Bolesław Staroń)

Bolesław Staroń zaprzyjaźnił 
się z Galińskim, który jako 

stary więzień dawał mniej 
doświadczonemu koledze 
wiele cennych rad.

„Tak się jakoś utarło, że oni 
się mną opiekowali. Ja by-
łem starszy od Edka, bo już 
miałem 25 lat. Hierarchicz-
nie to byli już starzy więź-
niowie. Bardziej okrzepnię-
ci. Oni znali Jakuba, tego 
co otwierał cele. Wiedzieli, 
że ja jestem młody więzień 
i mnie traktowali bardzo ko-
leżeńsko. W obozie to była 
duża solidarność. Żartowa-
li, mówili: nie martw się, 
mówili, że wyjedziemy, jak 
nie kominem, to na słońce. 
Większość to się godzina-
mi modliliśmy. Ja w ogóle 
nie wywnioskowałem, żeby 
on się bał, że go powieszą. 
W ogóle nie myślał o śmier-
ci”. 

15 września Mala i Edek 
mieli zostać powieszeni. 
Okoliczności śmierci Mali 
nie są do końca jasne. Różne 

więźniarki wspominają te 
wydarzenia inaczej. 

„U nas, przed naszym blo-
kiem czwartym wezwano 
nas. Przyszła lagerführerin 
Mandel i zaczęła odczyty-
wać jakąś kartkę. Wyskoczy-
ła läuferka, Żydówka sło-
wacka, i podała jej żyletkę. 
Mala podcięła sobie żyły. Na 
to podbiegł esesman i wy-
kręcił jej rękę, że aż chrup-
nęło. I taką broczącą już na 
taczkach ją zawiozły gdzieś 
w kierunku krematorium. 
I tu znowu powstał mit, bo 
Wanda Jakubowska w fi l-
mie «Ostatni etap» posta-
wiła szubienicę. I wszystkie 
książki o obozie twierdzą, 
że Mala była powieszona 
w obozie. Wszystkie twier-
dzą, że widziały, poza tymi, 
które to widziały”. 

(Wanda Marossyani)

„Zaciskały się palce. Boże 
ratuj. Boże ratuj. Boże pro-
wadź. Żeby nie znaleźli. 

Przedwojenne zdjęcie Mali Zimetbaum
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Malę i Edka znaleźli. Aresz-
towano ich. Zostali przy-
wiezieni. Jak mi później 
mówiono, Edek po ciężkich 
torturach, bo usiłowali od 
niego wydostać, kto im po-
magał, został później powie-
szony. Doszło do egzekucji 
Mali. Chciano zrobić z tego 
przykładową egzekucję. 
Wszystkie więźniarki po 
apelu zostały zgromadzone 
na placu, w pobliżu szubie-
nicy. Na podium stała Mala. 
Obok stał esesman. Przema-
wiał do nas mentorskim gło-
sem, że każda, która będzie 
chciała sprzeniewierzyć się 
Niemcom, chcieć uciec od 
tego, co oni w swym do-
brodziejstwie dają, zosta-
nie ukarana jak Mala, która 
zostanie teraz powieszona. 
W trakcie jego przemówie-
nia, któraś z bliskich więź-
niarek Mali podrzuciła jej 
żyletkę. Ona złapała tę ży-
letkę i cięciem prawej ręki 
przecięła sobie bardzo głę-
boko żyły ręki lewej. Prze-
rzuciła żyletkę do ręki lewej 
i przecięła żyły w drugiej 
ręce. Esesman nie widział, 
co się dzieje i kiedy pod-
biegł do niej, ona tą tryska-
jącą krwią ręką trzasnęła go 
w pysk. Wściekł się, zaczął 
wrzeszczeć, żeby z rewi-
ru ją natychmiast ratowali. 
Mala już była słaniająca się, 
tak bardzo utraciła krew. 

Położono ją na wózek i za-
wieziono do krematorium”.

(Janina Palmowska)

„Na temat późniejszych 
wydarzeń w krematorium 
krążyły potem trzy wersje. 
Pierwsza to taka, że Malę 
przywieźli do krematorium 
i tam rozpoznał ją jeden z 
esesmanów. Zrobiło mu się 
jej żal i powiedział, że woli 
ją zastrzelić, bo nie chce jej 
wrzucić do ognia żywej. 
Druga wersja była taka, że 
ten esesman dał Mali truci-
znę, którą ona zażyła. We-
dług trzeciej wersji Mala 
miała przy sobie kapsułkę 
z trucizną, którą zażyła w 
krematorium za zgodą eses-
mana. Ale jak było napraw-
dę, nikt nie wie, bo nikt z 
nas tam nie był”.

(Alicja Jakubowic-Roth)

Tego samego dnia na odcin-
ku BIId w Birkenau odbyła 
się egzekucja Edka Galiń-
skiego. 

„Oni przywieźli ich jednego 
dnia, tego,  kiedy miałem 
sen. Miałem tak bardzo rea-
listyczny sen, który przeży-
wałem parę godzin później 
na jawie. Coś niebywałego. 
Wszystko wiedziałem parę 
godzin wcześniej na jawie. 
No i skończyło się powie-
szeniem Edka obok kuchni, 

na specjalnie ustawionej 
szubienicy. Edek zapowia-
dał w grypsie: «My się żywi 
nie oddamy». Edek wyszu-
kał pętli sam, odbił się i w 
czasie wyczytywania wy-
roku powiesił się. Ale tam-
ci się szybko spostrzegli i 
jeszcze go zdjęli. Bo to musi 
być szarpnięcie nagłe, żeby 
ten kręg pękł. Jeszcze raz 
doczytali po niemiecku i po 
polsku. On zdążył jeszcze 
krzyknąć: «Jeszcze Pols...» 
i to ostanie słowo mu ugrzę-
zło w gardle”. 

(Wiesław Kielar)

„Jak juz wisiał na tej pętli, 
a myśmy stali przed kuch-
nią, powiedziałem do tych 
co najbliżej przed kuchnią 
stali: «Czapki zdjąć!», ale po 
polsku, nie po niemiecku. 
No i tak każdy zdejmował i 
tak to się rozeszło, jak fala. 
Taki hołd mu oddaliśmy”. 

(Tadeusz Piekarski)

„Zdrętwiałem, potem zapę-
dzili nas do bloków. Zupeł-
nie otępiały. Mną się zaję-
ło... Miałem schreiberów w 
bloku, miałem dwóch za-
ufanych Żydów z Radomia. 
I ja się popłakałem po pro-
stu. Płakałem. On przyniósł 
mi kubek. Wypiłem. To 
była wódka. Jakoś się uspo-
koiłem. Wtedy pomyślałem: 
no to teraz chyba jak do tej 

pory nie ma nic, ale akurat 
przylatuje läufer z głów-
nej schreibstuby, że jestem 
wzywany do bloku drugie-
go, do lagerältestera. Przy-
leciał jeszcze raz ten chłopak 
i mówi: «Czeka tam Da-
nish. I on powiedział, żebyś 
się nie bał. Oni chcą ci coś 
przekazać – ostatnią wolę 
Edka». Przyszedłem tam. 
Rapportschreiber Gosk mi 
mówi: «Słuchaj, zginął twój 
przyjaciel, ja widziałem, 
że chcieliście uciec. Byście 
mi narobili bigosu. Ale jest 
wszystko w porządku, oni 
nie wydali nikogo. Nawet 
lagerkapo, taki morderca, 
taki łajza, nawet biednych 
muzułmanów wykańczał, 
on wiązał tym drutem ręce 
Edkowi, to przedtem jesz-
cze dał ołówek i papier, że 
napisze jeszcze, żeby mnie 
to przekazać. No i to masz 
tutaj jako dowód, że możesz 
się niczego nie bać i jako 
dowód naszej dobrej woli. 
Bo Edek Galiński, tak jak 
samo powiedział lagerfüh-
rer Schwarzhuber do swo-
ich esesmanów, żeście po-
winni brać przykład z tego 
więźnia, bo od któregoś z 
was dostał mundur i broń, 
a wy o byle kawałek złota 
jeden drugiego wydajecie 
i kradniecie tylko. Masz tu 
to. Bardzo ci współczuje-
my». Dał mi to zawiniątko. 

«Tu nic nie ma – jest tylko 
nazwisko Edward Galiński, 
numer 531, Mala Zimet-
baum i kępka włosów jej 
i kępka włosów Edka. To 
jest ta ostatnia ich pamiątka, 
bo pisać on nie miał czasu. 
Tylko prosił, że jeżeli ci się 
uda przeżyć obóz, jak wró-
cisz, oddaj te szczątki ojcu». 
Wróciłem z tym. Wypiłem 
wtedy chyba z litr wód-
ki, która na mnie w ogóle 
nie działała, tylko że mnie 
uspokoiła. Ale ciągle byłem 
w niepewności, bo wszyscy 
wiedzieli, że Edek uciekł, ja 
zostałem. Ja zupełnie wtedy 
moralnie podupadłem. Nie 
myślałem już o ucieczce. 
Grypsy Edka z bunkra po-
paliłem. Karteczka, pasek 
Edka i portret Mali Zimet-
baum rysowany przez ja-
kąś więźniarkę kredką, dziś 
znajdują się w Muzeum, tak 
jak szczątki tych włosów”. 

(Wiesław Kielar)

Wyrok na Mali i Edku zo-
stał wykonany 22 sierpnia 
1944 r. w Auschwitz II-
-Birkenau.  

Paweł Sawicki

Archiwalne relacje 
pochodzą ze zbiorów 

Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau 

i archiwum autora
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Centrum Żydowskie

Sabina Rosenbach obok zdjęcia swojego syna Menachema

Od otwarcia wystawy Nowe Życie minęły już prawie trzy miesiące, wciąż jednak wzbudza ona zaintereso-
wanie byłych mieszkańców Oświęcimia mieszkających w Izraelu. W ostatnim czasie Centrum Żydowskie 
– jak również swoje rodzinne miasto – odwiedzili trzej byli mieszkańcy Oświęcimia, w tym dwoje bohate-

rów otwartej w maju wystawy: Sabina Rosenbach, mieszkająca w Holonie, Bernard Hornung z Jerozolimy oraz 
Jerzy Feiner z Ramat Gan. 

SENTYMENTALNA PODRÓŻ

Od czasu wysiedleń z Oświę-
cimia w 1941 r.  Jerzy i Ber-
nard odwiedzili Oświęcim 
kilkakrotnie. Wyjątkiem w 
tym gronie jest Sabina Ro-
senbach, która od szeregu lat 

przyjeżdża do Oświęcimia 
co rok. Ich rodzinne miasto, 
mimo upływu 68 lat od jego 
opuszczenia, wciąż wzbu-
dza w nich ciepłe uczucia 
i dobre wspomnienia. Do-
skonale pamiętają każdy za-
kątek, ulice, miejsca i osoby. 
Należą oni, niestety, już do 
bardzo wąskiej grupy osób, 
które pamiętają tamten 
Oświęcim. Niejednokrotnie 
przywożą ze sobą najbliższą 
rodzinę, drugie i trzecie po-
kolenie, osoby urodzone już 
w Izraelu. Dla dużej części 
z nich Oświęcim to odległe, 
nieznane miejsce, związane 
i kojarzone przede wszyst-
kim z tragiczną historią ich 

dziadków czy rodziców. 
Przyjazd do Oświęcimia jest 
częstokroć dla nich samych 
okazją do lepszego zrozu-
mienia swojej własnej toż-
samości, swoich rodziców 

i dziadków, zmierzenia się 
z bolesną przeszłością swo-
jej rodziny i zrozumienia 
fenomenu miasta, o któ-
rym wciąż opowiadają ich 
najbliżsi. W Oświęcimiu słu-
chają z zaciekawieniem opo-

wieści o osobach i miejscach, 
dopytując o każdy szczegół. 
Podczas jednej z takich wi-
zyt udaję się na spacer po 
mieście z Jerzym Feinerem 
(ur. 1925). Towarzyszą nam 

jego syn Dow, córka Chawa, 
jej syn oraz ich kuzyn Ma-
rek z Brna. Rozpoczynamy 
od synagogi Lomdei Misz-
najot i prezentowanej tam 
wystawy Nowe Życie, której 
jednym z bohaterów jest Je-
rzy oraz jego brat Abraham 
wraz z rodzinami. Zwiedza-
my też okolice placu ks. Jana 
Skarbka. 
Na fotografi ach Jerzy rozpo-
znaje znajome twarze, także 
brata Abrahama, który w 
kostiumie gra w dziecięcym 
przedstawieniu. Patrzymy 
na pocztówkę Głównego 
Rynku. – Tutaj jest Hotel He-
rza, tam była fabryka wody 
sodowej. Tutaj się idzie na 
Zator, prawda? Tutaj Bes-
ser miał karczmę, Posner 

miał cukierenkę. Gdzieś 
z tej strony był magistrat, 
koło magistratu drogeria. 
A za magistratem było 
więzienie – Jerzy dosko-
nale zna topografi ę przed-
wojennego Oświęcimia. 
Z placu ks. Jana Skarbka 
(świetnie go pamięta, przed 
wojną byli sąsiadami) idzie-
my w stronę położonej tuż 
obok synagogi szkoły, do 
której obaj bracia uczęszczali 
(wówczas im. Łukasza Gór-
nickiego). Do dziś pamięta 
swoich nauczycieli: dyrekto-
ra Józefa Skarbka oraz mał-
żeństwo Macków. Wskazuje 
okno i swoją klasę. Szkołę 
dzieli od rodzinnego domu 
Jerzego zaledwie kilkadzie-
siąt metrów. Przechodzimy 
ulicę Dąbrowskiego i zatrzy-
mujemy się na przystanku 
autobusowym w miejscu, 
gdzie stał rodzinny dom Je-
rzego, popularnie zwany 
Applowym domem. Nazwa 
miała związek z panień-
skim nazwiskiem jego matki 
– Ewy Appel. Ich przedwo-
jenny adres to Kolejowa 4 
(obecnie róg ulicy Mayzla 
i Dąbrowskiego). Cała liczna 
rodzina Feinerów i Appelów 
mieszkała na piętrze, na dole 
natomiast znajdowały się 
sklepy. Jeden z nich prowa-
dził ojciec Jerzego – Leopold 
Feiner. Jeszcze podczas 
wojny okolica ta zupełnie 
się zmieniła. Niemcy po-
szerzyli drogę prowadzącą 
w kierunku fabryki IG Far-
ben, a niektóre  domy zostały 

wyburzone. 
Powoli kierujemy się w stro-
nę ulicy Berka Joselewicza. 
Przechodzimy przez wąskie 
przejście łączące ją z obec-
ną ulicą Mayzla, doskonale 
zapamiętane przez Jerzego. 
Z okna swojego pokoju miał 

widok właśnie na tę cześć 
miasta. – Po jednej stronie 
Gruber sprzedawał papiero-
sy i piwo, po drugiej, w głębi, 
była drukarnia, a nieopodal 
mieszkał  Nebenzahl – tłuma-
czy Jerzy. Po krótkiej chwili 

jesteśmy już w dawnym 
sercu żydowskiego Oświę-
cimia – na ulicy Berka Jose-
lewicza. Skręcamy w lewo, 
w stronę miejsca po zburzo-
nej przez Niemców Wielkiej 
Synagodze. Po kilku metrach 
zatrzymujemy się jednak, 

aby Jerzy mógł opowiedzieć 
jedną ze swoich historii. – To 
miejsce nazywało się Her-
kulesowa góra – zaczyna, 
wskazując na pustą skarpę 
po prawej stronie – on miał 
synów, silnych takich. Na-

Ten budynek wygląda tak samo. Na dole 
mój dziadek miał sklep, to drugie okno po 
lewej stronie, z czapkami i kapeluszami. Tutaj 
była ta szeroka brama, co się przechodziło 
na drugą stronę, na to podwórze Enocha. 
Tutaj była piekarnia jeszcze, u Schmeidlerów. 
Zmieniło się wszystko. Nic dziwnego, 
nic nie stoi w miejscu.

Tutaj jest Hotel Herza, tam była fabryka 
wody sodowej też dalej. Tutaj się idzie na 
Zator, prawda? Tutaj Besser miał karczmę, 
Posner miał cukierenkę. Gdzieś z tej strony 
był magistrat, koło magistratu drogeria. 
A za magistratem było więzienie.

To miejsce nazywało się Herkulesowa góra 
– zaczyna, wskazując na pustą skarpę po 
prawej stronie – on miał synów, silnych 
takich. Nazywał się Fiszl Singer.
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Centrum Żydowskie

zywał się Fiszl Singer. Je-
rzy wspomina, że Fiszl był 
elektrykiem i miał stosowne 
uprawnienia. Wbrew woli 
rodziców uciekał z chede-
ru, żydowskiej szkoły, aby 
Fischl mógł wprowadzić go 
w tajniki pracy elektryka. 
Zupełnie niespodziewanie 
los połączył obu raz jesz-
cze. Było to podczas wojny 
w obozie pracy Reichen-
bach. Jerzy pracował tam 
jako elektromonter i zasu-
gerował niemieckiemu nad-
zorcy, aby przyjął do pracy 
w charakterze elektryka nie-
jakiego Singera, u którego 
on przed wojną terminował. 

Tym samym uratował mu 
życie. Fiszl Singer szczęśli-
wie przeżył wojnę. 
Idziemy dalej. Zatrzymuje-
my się przy tablicy upamięt-
niającej Wielką Synagogę, 
a następnie skręcamy w 
lewo obecną ulicą ks. Kny-
cza i wchodzimy na Rynek. 
Przechodzimy w stronę sądu 
(dawnego Domu Ślebar-
skich). Jerzy wskazuje na bu-
dynek i tłumaczy: – Ten bu-
dynek wygląda tak samo, na 
dole mój dziadek miał sklep. 
To drugie okno po lewej 
stronie, z czapkami i kapelu-
szami. Tutaj była ta szeroka 
brama, co się przechodziło 

na drugą stronę, na to po-
dwórze Enocha, tutaj była 
piekarnia jeszcze, u Schmei-
dlerów. Patrząc na Rynek, 
dodaje po chwili: – Zmieniło 
się wszystko. Nic dziwnego, 
nic nie stoi w miejscu.
Kolejnym przystankiem 
podczas naszego spaceru po 
Oświęcimiu jest restauracja, 
gdzie zamawiamy polskie 
specjały: żurek, pierogi, za-
smażaną kapustę i piwo 
(w tle słychać przebój Wake 
Me Up Before You Go-Go gru-
py Wham). Słuchamy historii 
Jerzego, który płynnie prze-
chodzi z polskiego na hebraj-
ski, potem czeski i ponownie 

polski. Opowiada o wojsko-
wej defi ladzie na Rynku, ra-
binie Bombachu, wybuchu 
wojny i swojej ucieczce na 
Wschód z innymi uciekinie-
rami z Oświęcimia, blisko 
półrocznym pobycie w Ra-
wie Ruskiej i Lwowie oraz o 
dramatycznym powrocie na 
początku 1940 r. do Oświę-
cimia.
W styczniu lub lutym 1940 r. 
na moście kolejowym na 
rzece San w Przemyślu mia-
ła miejsce przez krótki czas 
wymiana pomiędzy stro-
ną niemiecką i sowiecką. 
Jerzy dowiedział się o niej 
z ogłoszenia. Gdy przekro-
czył granicę i znalazł się po 
stronie niemieckiej, został 
rozpoznany przez jednego 
z Polaków jako Żyd  i został 
aresztowany przez Niem-
ców. Udało mu się jednak 
uciec i ostatecznie dotarł 
z powrotem do Oświęcimia, 
ukrywając się w pociągu to-
warowym. Gdy wrócił do 
domu, rodzice byli bardzo 
szczęśliwi, ale jednocześnie 
zaskoczeni. Wcześniej bo-
wiem dotarła do nich infor-
macja, że Jerzy został zabity 
w Baranowiczach. Pomoc w 
ostatniej fazie swojej tułacz-
ki na Wschodzie zawdzię-
cza polskiej nauczycielce, 
która po jego ucieczce ukry-
wała go i opiekowała się 
nim przez tydzień, wypo-
sażyła go także w prowiant 
na podróż. Jerzy w swoich 
opowieściach nie chce ge-
neralizować i upraszczać. 
Opowiada swoje histo-
rie rzetelnie, podkreślając 
zarówno pozytywne, jak 
i przykre momenty, których 
doświadczył. Zastanawia 
się przy tym, w jaki sposób 
niespełna  piętnastoletnie-
mu Żydowi z małego mia-
steczka udało się przeżyć. 
– Za młodych lat byłem ta-
kim trochę – wie Pan – łobu-

zem. To mi dużo pomogło 
– ocenia.
W Oświęcimiu w 1940 r. 
bracia pracowali jako ro-
botnicy przymusowi przy 
porządkowaniu terenów 
przyszłego obozu Au-
schwitz. Jesienią tego same-
go roku Abraham trafi ł do 
obozu pracy w Annaberg. 
Pozostała część rodziny zo-
stała wysiedlona w 1941 r. 
do Chrzanowa. Stamtąd Je-
rzy trafi ł do obozu pracy 
Blechhammer, gdzie spo-
tkał Abrahama. Wspólnie 
przeszli przez obozy m.in. 
w Zwittau oraz Gross-Rosen. 
W maju 1945 r. zostali wy-
zwoleni przez Armię Czer-
woną w obozie Reichenbach.
Po wojnie Jerzy i Abraham, 
jedyni ocaleni z licznej ro-
dziny, na krótko wrócili 
do Oświęcimia w poszuki-
waniu najbliższych. Jerzy 
spotkał wówczas szkolnych 
kolegów, ale spotkanie nie 
należało do przyjemnych: 
– Jak to, ty żyjesz Jerzyk?... 
Wie Pan – to pytanie, to do 
dzisiejszego dnia dzwoni 
w uszach. To nie było na 
miejscu – dodaje. 
Wspólny spacer kończymy 
obok oświęcimskiego Zam-
ku. Było zbyt późno, aby 
zwiedzić teren byłych obo-
zów. Wrócą tutaj następnego 
dnia. Będzie to już jednak zu-
pełnie inna historia. Dla nas 
wszystkich było to z pew-
nością wyjątkowe doświad-
czenie. W Jerzym przywo-
łało dawne, często bolesne 
wspomnienia i emocje, ale 
również moc ciepłych wspo-
mnień związanych z rodzin-
nym miastem. Jestem także 
pewien, że dzięki tej senty-
mentalnej podróży, poprzez 
te kilka spędzonych razem 
godzin, Oświęcim-Oszpicin, 
także dla rodziny Jerzego stał 
się bliższy.      

Artur Szyndler
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Medytacje stacji były przepla-
tane przywoływaniem wyda-
rzeń sprzed ponad 60 lat. Pan 
Jacek z numerem obozowym 

na przedramieniu opowiadał 
o swoim cierpieniu i o cier-
pieniach innych ludzi. Wtedy 
w Birkenau powiedział: „Bar-
dziej jednak od nas, mężczyzn, 
cierpiały kobiety”. Dzielił się 
chętnie tym, co przeżył, jakby 
chciał uprzedzić upływający 
czas, który nieubłaganie zabie-
ra już ostatnich świadków.

W tym roku 29 lipca obcho-
dziliśmy żydowskie święto 
TiszabeAw upamiętniające 
zniszczenie dwóch świątyń. 
Naczelny rabin Polski podczas 
modlitwy w synagodze po-
wiedział: „W momencie zbu-
rzenia już zaczynamy budo-
wać, w momencie zniszczenia 
pojawia się nadzieja”. Mocne 
słowa, które bez biblijnej per-
spektywy stają się herezją. 
Czy z prochów może powstać 
życie? Czy na gruzach da się 
jeszcze zbudować coś trwałe-
go? 9 sierpnia 1942 r. komory 
gazowe pracowały pełną parą. 
Tego dnia zagazowani zostali 
m.in. katolicy z Holandii po-
chodzenia żydowskiego – w 
tym Edyta Stein.   
Ponad 50 lat później, w 1999 r., 
Edyta Stein została ogłoszo-
na współpatronką Europy, a 

dzień 9 sierpnia w Kościele ka-
tolickim zostanie ustanowiony 
jako dzień jej wspomnienia. 
Jan Paweł II w dokumencie 
Drugiego Zgromadzenia Spe-
cjalnego Biskupów, poświę-
conego Europie w 1999 r., 
napisał: „(...) Męczennicy słu-
żą Ewangelii nadziei, gdyż 

ich męczeństwo stanowi naj-
wyższy wyraz miłości i służby 
człowiekowi”.
Pan pyta nas nad dołami pro-

chów w Auschwitz, tak jak 
przed wiekami pytał Ezechiela 
w dolinie pełnej suchych kości: 
„Synu człowieczy, czy kości te 
powrócą znowu do życia?” 
Tak jak wtedy, tak i dzisiaj w 
tym pytaniu jest wezwanie o 
empatyczne chrześcijaństwo. 
Niemiecki teolog Johann Bap-
tist Metz możliwość odnowy 

zdaje się widzieć w powrocie 
do autorytetu człowieka cier-
piącego, bez tuszowania jego 
bólu i wołania o solidarność. 
Co ja mogę zrobić, co może-
my zrobić, by śmierć nie miała 
ostatniego słowa? Tak patrzę 
na jej śmierć, z której wyrasta 
życie, chociaż nie mam zamia-
ru tym stwierdzeniem uspra-
wiedliwić ówczesnej erupcji 
zła w Auschwitz.  
Dobrze, że po raz kolejny 
zebraliśmy się wokół Edyty 
Stein, o której powiedzenie, 
że urodzona w wierze ży-
dowskiej, jako dojrzała oso-
ba przyjęła chrześcijaństwo, 
później zostając karmelitanką 
i katolicką męczennicą, jest 
niewystarczające. Susanne 
Batzdorff, siostrzenica Edyty 
Stein, napisała przy okazji jej 
beatyfi kacji w 1987 r. wiersz 

pt. Tante Edith (Ciocia Edyta), w 
którym czytamy m.in.: „Kim 
jesteś naprawdę? (…) Pozosta-
wiłaś książki o świętych i fi lo-
zofach, notatki z lektur, listy. 
Ale żadnego wyjaśnienia na 
temat swojego życia. Wkrótce 
Kościół wyniesie Cię na ołta-
rze. Co to znaczy dla Twojej 

żydowskiej rodziny? Babcia 
nie pojęłaby tego nigdy (…) 
Nie ma nikogo, kto pomógłby 
nam, żyjącym, zrozumieć”.

Edyta ubogaca mnie co naj-
mniej podwójnie – jako Ży-
dówka i jako męczennica 
chrześcijańska. Jako Żydówka 
symbolizuje dla mnie przede 
wszystkim żydowskie ofi ary 
niemieckiego nazizmu. Bo jej 
śmierć była żydowska, po-
mimo że została katoliczką. 
Zginęła bo była Żydówką. Jej 
Twarz zawsze pozostanie dla 
mnie Ikoną ponad miliona 
zagazowanych ludzi, którzy 
czasami czekali w kolejce do 
komór gazowych, bo te nie 
nadążały z pracą ponad nor-
mę. Papież Jan Paweł II uczy-
nił ją współpatronką Europy 
na wieki, byśmy pamiętali, 
co chrześcijanie uczynili Ży-
dom we wspólnym domu. 

W trakcie kanonizacji Edy-
ty Stein powiedział: „Gdy 
będziemy odtąd obchodzić 
co roku wspomnienie nowej 
świętej, musimy także pa-
miętać o Shoah, straszliwym 
planie wyniszczenia całego 
narodu, którego ofi arą padły 
miliony naszych żydowskich 
braci i sióstr. Niech Pan roz-
promieni oblicze swe nad nimi 
i niech ich obdarzy pokojem”.
Jest także katolicką męczen-
nicą i na zawsze pamięcią 
tego, co chrześcijanie uczy-
nili chrześcijanom. Benedykt 
XVI 9 sierpnia, podczas tego-
rocznego rozważania Anioł 
Pański, wspominając m.in. 
świętą Edytę Stein, powie-
dział: „Święci są świadkami 
tej miłości, która kocha «aż do 
końca» i nie pamięta złego, ale 
zwalcza je dobrem”. 
Dlatego nie można jej odma-
wiać prawa do bycia Żydów-
ką i chrześcijanką, bo ona 
sama uważała, że przynależy 
do Chrystusa nie tylko ducho-
wo, ale także przez krew. Jan 
Paweł II w kazaniu podczas 
kanonizacji Edyty Stein 11 
października 1998 r. powie-

dział: „Siostra Teresa Bene-
dykta od Krzyża mówi nam 
wszystkim: Nie uznawajcie za 
prawdę niczego, co jest wyzu-
te z miłości. I nie uznawajcie za 
miłość niczego, co jest wyzute 
z prawdy! Jedno bez drugiego 

staje się niszczycielskim kłam-
stwem”. W tym kontekście 
również możemy przywołać 
wspólne słowo Konferencji 
Episkopatu Polski i Niemiec z 
grudnia 1995 r.: „Tylko praw-
da może nas wyzwolić; praw-
da, która niczego nie upiększa 
i niczego nie pomija, która ni-
czego nie przemilcza (...)”. 
Jako Żydówka i chrześcijan-
ka uczy zawierzenia Bogu i 
oddania tego, co po ludzku 

jest niemożliwe do rozwiąza-
nia. Pokazuje, że u Boga nie 
ma nic niemożliwego. Ona 
jest nam, chrześcijanom, po-
trzebna jednocześnie jako Ży-
dówka i  chrześcijanka. Niech 
Auschwitz będzie pamięcią 

cierpienia (memoria passionis), 
ale tylko pod warunkiem, że 
to cierpienie będzie zobowią-
zaniem do miłości. Czy mo-
żemy powiedzieć, że śmierć 
Edyty była bezsensowna? 
Niepotrzebne cierpienie nie 
ma sensu, ale może jest to jed-
nocześnie dar, bez którego nie 
byłoby człowieczeństwa i nie 
byłoby miłości, która rodzi 
się dzisiaj w Auschwitz.    

Marta Titaniec

W dniach 7-9 sierpnia br. w Oświęcimiu w Centrum Dialogu 
i Modlitwy odbyły się rekolekcje poświęcone św. Edycie 
Stein. Zgromadziły dwie grupy z Niemiec i jedną grupę 

z Polski. Punktem kulminacyjnym tych rekolekcji, jak zresztą pra-
wie wszystkich w Centrum, była wspólna droga krzyżowa, która 
nie jest „zwyczajną” drogą krzyżową. Ta droga, mimo że tyle razy 
już przemierzona – ciągle od nowa boli. Tym razem towarzyszył 
nam były więzień – Jacek Zieliniewicz. 

AUSCHWITZ – ZOBOWIĄZANIEM DO MIŁOŚCI

„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię 
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfi ty” (J. 12,24) 

„Kim jesteś naprawdę? (…) Pozostawiłaś 
książki o świętych i fi lozofach, notatki 
z lektur, listy. Ale żadnego wyjaśnienia 
na temat swojego życia. Wkrótce Kościół 
wyniesie Cię na ołtarze. Co to znaczy dla 
Twojej żydowskiej rodziny? Babcia nie 
pojęłaby tego nigdy (…) Nie ma nikogo, 
kto pomógłby nam, żyjącym, zrozumieć”

„Siostra Teresa Benedykta od Krzyża mówi nam wszystkim: 
Nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości. 
I nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy! 
Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem”.

Pan pyta nas nad dołami prochów w Auschwitz, 
tak jak przed wiekami pytał Ezechiela w dolinie pełnej suchych kości: 
„Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?”
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Orkiestra i Chór przy Zespole Szkół im. Edyty Stein w Lublińcu 
wykonuje Kantatę o Edycie Stein

Modlitwa za pomordowanych w obozie oraz o pokój na świecie 
przy pomniku w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau

Jacek Zieliniewicz z grupą rekolekcjonistów
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• 17-20 września
Uroki Czeskiej i Saksońskiej 
Szwajcarii – wycieczka 
Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze, Oddział Zie-
mi Oświęcimskiej zaprasza na 
wycieczkę po czeskiej i saksoń-
skiej Szwajcarii. W programie 
m.in.: Szklarska Poręba, Hrensko, 
Twierdza Koningstein, wyciecz-
ka piesza doliną rzeki Kamieni-
cy, wycieczka na Decyńskie Stie-
ny, Budziszyn. 
Informacje i zgłoszenia należy 
przesyłać do Oddziału PTTK 
w Oświęcimiu: O/PTTK Ziemi 
Oświęcimskiej, 32-600 Oświęcim, 
ul. Mickiewicza 6 (wtorki i piątki). 
Zapisy do dnia 1 września 2009 r., 
przedpłata 100 zł. Cena (365 zł 
– członkowie PTTK, 370 zł – po-
zostali) obejmuje: przejazd auto-
karem, trzy noclegi, wyżywienie 
(śniadania, obiadokolacje), ubez-
pieczenie. Dodatkowe koszty: 
bilety wstępu – ok. 20 euro + 250 
koron czeskich.
PTTK Oddział Ziemi Oświęcim-
skiej

• 19 września 
VIII Gminny Bieg Rodzinny 
w Brzeszczach 
W programie m.in.: biegi dla 
dzieci w różnych kategoriach 
wiekowych, marsz Nordic Wal-
king. W pakiecie: pamiątkowa 
koszulka, woda mineralna, ubez-
pieczenie NW. Dla najlepszych 
zawodników nagrody ufun-
dowane przez organizatorów 
i sponsorów. Zgłoszenia należy 
przesyłać na adres: hala.sporto-
wa@ok.brzeszcze.pl. Godz. 15.00 
– start biegu głównego.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

• 19 września 
Nordic Walking – czyli Marsz 
z kijkami 
Wymyślone w Finlandii przez 
specjalistów ze świata sportu 
i medycyny w 1997 r. Nordic 
Walking, to połączenie regu-
larnego, prawidłowego marszu 
z techniką odpychania się od 
podłoża za pomocą specjalnych 
kijków, których umiejętne uży-
wanie aktywizuje mięśnie górnej 
części tułowia. Nordic Walking 

to idealna aktywność ruchowa 
dla wszystkich, bez względu 
na wiek i kondycję fi zyczną. 
Wszystkich, którzy uprawiają 
Nordic Walking i chcą poprawić 
technikę, a także tych, którzy 
pierwszy raz słyszą o tym spor-
cie, a chcieliby wiedzieć więcej, 
zapraszamy na warsztaty. Godz. 
12.30 – 14.30 Miejsce zbiórki: obok 
Domu Ludowego w Brzeszczach 
Borze. Koszt: 5 zł/os., wypo-
życzenie pary kijków 10 zł (do 
dyspozycji 20 par kijków, do 
wypożyczenia prosimy zabrać 
dokument tożsamości). Zapisy 
i informacje:  Hala Sportowa 
w Brzeszczach, Beata Jagiełło 
(0 604 263 841). Czas trwania 
warsztatów – ok. 2 godz., war-
sztaty są zakończone marszem 
na dystansie 3 km (start o godz. 
15.00 wraz z zawodnikami VIII 
Biegu Rodzinnego). Warsztaty 
będą prowadzone przez Szy-
mona Słomę z AWF Katowice. 
Wszyscy uczestnicy warszta-
tów otrzymają pamiątkowy cer-
tyfi kat. 

• 27 września
Spektakl komediowy Spróbujmy 
jeszcze raz 
W Oświęcimskim Centrum Kul-
tury zostanie zaprezentowane wi-
dowisko z błyskotliwym tekstem 
Murraya F. Schisgala (autora sce-
nariusza fi lmu Tootsie), w reżyse-
rii Macieja Wojtyszki, z udziałem 
popularnych gwiazd polskiej 
sceny i telewizji – Joanny Żółkow-
skiej i Cezarego Żaka, pt. Spróbuj-
my jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze 
raz to hit komediowy – spektakl 
składający się z dwóch jednoak-
tówek. To pełna trafnych obser-
wacji obyczajowych opowieść 
o dwojgu ludzi po przejściach. 
Akcja rozgrywa się w Nowym 
Jorku, ale równie dobrze mogła-
by się zdarzyć w Warszawie, czy 
w Oświęcimiu. I wszędzie tam, 
gdzie przypadek może zetknąć 
policjantkę i bezrobotnego akto-
ra, jak w pierwszej jednoaktówce. 
Bądź też – jak w drugiej – gdzie 
pojawia się skłócone małżeństwo, 
które mimo wzajemnych pretensji 
próbuje powrócić do normalnego 
życia. Bilety: 40 zł 
Oświęcimskie 
Centrum Kultury 

 

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Trzy lata temu dr Jacek Lachendro z Działu Naukowego Muzeum nawiązał współpracę z rosyjskim history-
kiem, mieszkającym w Uzbekistanie, Borysem Szmyrowem, który bada losy jeńców sowieckich w Ausch-
witz. W oparciu o dokumenty z archiwów rosyjskich oraz z Archiwum Muzeum przygotował szereg arty-

kułów poświęconych temu zagadnieniu, które były publikowane w naukowych i popularno-naukowych wydaw-
nictwach w Rosji i Uzbekistanie. Jego teksty znalazły się również na łamach „Osi” (nr 6, 2008) i „Pro Memoria” 
(nr 28, 2008). 

„OŚ” W UZBEKISTANIE

Borys Szmyrow przekazał 
wspomniany numer „Osi” 
do biblioteki związków za-
wodowych w mieście Zaraf-
szan, gdzie mieszka, wraz 
z książką wydaną przez 
Muzeum w języku rosyj-
skim pt. Auszwic głazami SS 
oraz inną rosyjskojęzyczną 
publikacją Niemieckije mie-
sta smierti w Polsze. Przeka-
zał również swoją książkę 
Stranicy istorii, której jedna z 
części poświęcona jest loso-
wi jeńców sowieckich w KL 
Auschwitz.
Oto jak tłumaczy przyczyny, 
dla których stara się rozpro-
pagować wiedzę na temat 
zbrodni popełnionych przez 
Niemców w tym obozie: 
„Mieszkańcy Azji Środko-
wej, w tym Uzbekistanu, 
praktycznie nic nie wiedzą 
o bestialstwie niemieckich 
zbrodniarzy z SS, Wermach-
tu, gestapo i SD na okupo-
wanych terenach Polski, Eu-
ropy i Związku Sowieckiego 
w latach II wojny światowej. 
Tym bardziej większość 
mieszkańców nic nie wie o 
niemieckich obozach śmier-
ci na polskiej ziemi, takich 
jak Auschwitz, Treblinka, 
Sobibór, Majdanek i innych. 
Z różnych powodów w Uz-

bekistanie prawie nic nie 
wiedzą o swoich rodakach, 
którzy zginęli w latach 1941-
-1945 w niemieckich obozach 
jenieckich i koncentracyj-
nych, ani o masowej zagła-
dzie ludności żydowskiej. 
Brakuje literatury na ten 
temat w języku rosyjskim, 
a tym bardziej w uzbeckim. 
Kiedy w trakcie swej pra-
cy naukowej odwiedzam 
różne rejony Uzbekistanu 
i spotykam się z przedstawi-
cielami miejscowych władz, 
z mieszkańcami, krewny-
mi zmarłych w niemieckim 
obozie Auschwitz, to prawie 
zawsze zadają mi pytanie: 
«Jak Niemcy, cywilizowany 
i kulturalny naród, mogli 
dojść do tego, że wymor-
dowali przy pomocy cyklo-
nu B miliony ludzi i spalili 
ich w krematoriach oraz na 
wielkich stosach? A może to 
po prosty czyjeś wymysły 
i propaganda?» Tym więk-
sze jest ich zdziwienie, kie-
dy mówię im, że w Polsce 
upamiętniają i czczą pole-
głych żołnierzy i dowódców 
Armii Czerwonej, wśród 
nich tych, którzy urodzili się 
w Azji Środkowej”.       

(DLJ)
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LUDZIE DOBREJ WOLI

WŁADYSŁAW 
GROHS DE ROSENBURG

(1910-1977)

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW 

MUZEUM AUSCHWITZ

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia, 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz

Patera 

Kalendarz wspomnień to zbiór humory-
stycznych rysunków, zadedykowany 
jednej z więźniarek podobozu w Raj-

sku. Autorką niewielkiego pamiętnika, o roz-
miarach 13x10 cm, była słowacka Żydówka, 
Ewa Gabanyi. Był on przeznaczony dla jej 
obozowej koleżanki, Józefy Kiwałowej. 

Obie kobiety pracowały w 
komandzie Pfl anzenzucht, w 
którym prowadzono doświad-
czenia związane z uprawą 
kauczukodajnej rośliny kok-
-sagiz. Autorka pamiętnika 
była zatrudniona w pracowni 
rysunkowej tego komanda, 
stąd miała dosyć swobodny 
dostęp do materiałów malar-
skich. Na pierwszy rzut oka 
rysunki z Kalendarza wygląda-
ją jak ilustracje z bajki, ale daty 
i krótkie podpisy pod nimi 
oraz dwie strony nawiązujące 
do sytuacji, w której znalazły 
się kobiety, świadczą, że mają 
one znaczenie o wiele głębsze. 
Odnoszą się prawdopodob-
nie do wspomnień, rozmów 
i z pewnością także marzeń 
więźniarek tego podobozu.
Kalendarz wspomnień Ewy Ga-
banyi jest jednym z niewielu 
ilustrowanych pamiętników 
wykonanych za drutami obo-
zu koncentracyjnego. Rzadko 
pojawiają się w nich sceny obo-
zowe. Twórczość tego rodzaju 
miała być bowiem odskocznią 
od tragicznej codzienności. 
Wyrażała ona przede wszyst-
kim tęsknotę za wolnością, 
straconym życiem, ale nie była 
pozbawiona nadziei. Również 
historia ukazana przez Gaba-
nyi na dwudziestu kilku kar-
tach pamiętnika, kończy się 
szczęśliwie.

Pamiętnik został przekazany 
w darze do zbiorów Muzeum 
przez panią Józefę Kiwałową 
w 1980 r.       

Ewa Gabanyi, 
Kalendarz wspomnień, 

KL Auschwitz-Rajsko 1944.

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów

PMA-B
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Urodził się 18 lipca 1910 r. w 
Krakowie, syn Franciszka i 
Mał gorzaty z d. Sehn. Ojciec 
był maszynistą kolejowym, 
matka zajmowała się domem. 
Później rodzice przeprowa-
dzili się do Chrzanowa, gdzie 
Wła dysław ukończył Gimna-
zjum im. ks. S. Staszica. Dalszą 
naukę konty nuował w semi-
narium duchownym w Kra-
kowie. W 1933 r. metropolita 
krakowski, książę arcybiskup 
Adam Sapieha, wyświęcił go 
na kapłana.
Jego pierwszą parafi ą była Za-
wój, później obowiązki wika-
rego wy pełniał w Milówce k. 
Żywca i w Czernichowie pod 
Krakowem. W 1938 r. przenie-
siono go do Oświęcimia, gdzie 
został katechetą w Gimnazjum 
im. ks. S. Konarskiego. Był tak-
że instruktorem harcerstwa. 
W pierwszych dniach wrze-
śnia 1939 r. wraz z uczniami 
gimnazjum ukrył na plebani 

dokumenty kancelarii szkol-
nej i zbiór biblioteczny.
W okresie okupacji zaangażo-
wał się w ruch oporu. Działał 
w Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ), który po przeprowa-
dzonej akcji scaleniowej został 
przemianowany na Armię 
Krajową (AK). Był członkiem 
sztabu tej organizacji, pełniąc 
funkcję kapelana Obwodu 
Oświęcimskiego ZWZ/AK 
(i równocześnie kapelana In-
spektoratu Bielskiego ZWZ/
AK). W konspiracji posługi-
wał się pseudonimami: „Fe-
liks” i „Skarga”. Po utworze-
niu KL Auschwitz aktywnie 
włączył się do działań na rzecz 
więźniów. Działał w tajnym 
Komitecie Niesienia Pomocy 
Więźniom Po litycznym Obo-
zu Oświęcimskiego, funk-
cjonującym przy ZWZ/AK 
Ob wodu Oświęcimskiego. 
Organizował drogą konspi-
racyjną przesyłkę żyw ności i 
lekarstw do obozu. Dla uwię-
zionych księży przekazywał 
hostie, wino mszalne i małe 
kielichy, aby mogli świadczyć 
współwięźniom po tajemnie 

posługi religijne. 19 grudnia 
1940 r. udał się wraz z innym 
księdzem z parafi i, Rudolfem 
Schmidtem, do komendanta 
KL Auschwitz – Rudolfa Hos-
sa – z pismem wystosowanym 
przez abp. Adama Sapiehę, w 
którym prosił o umożliwienie 
odprawienia dla więźniów 
mszy świętej z okazji świąt 
Bożego Narodzenia. Prośby tej 
komendant nie spełnił, jed nak 
wyraził zgodę na przysłanie 
każdemu więźniowi jedno-
kilogramowej paczki żywno-
ściowej. Ks. Grohs z innymi 
duchownymi przystąpił do 
na tychmiastowego działania, 
apelując do wiernych o zbiór-
kę żywności i pie niędzy na ten 
cel. Z uzyskanej zbiórki oraz 
funduszy wyasygnowanych 
przez abp. Sapiehę przygoto-
wano określoną ilość paczek i 
– zgodnie z wy mogami – prze-
słano je pocztą do obozu.
Mieszkanie ks. Grohsa w wi-
karówce w Oświęcimiu było 
do końca lipca 1942 r. (tj. do 
czasu przejęcia jej przez żan-
darmerię niemiecką) lokalem 
konspiracyjnym. Odbywały 

się tam spotkania i odprawy, 
spotyka li się łącznicy, odbie-
rano przysięgi od członków 
ZWZ/AK.
W nocy z 16/17 lipca 1942 r. 
ks. Grohs został aresztowany. 
Przeby wał w siedzibie gestapo 
w Oświęcimiu, później prze-
niesiono go do więzie nia w 
Katowicach, skąd po dziesię-
ciu dniach został zwolniony. 
Na polece nie władz okupacyj-
nych został przeniesiony do 
Kęt. Tam kontynuował swoją 
działalność konspiracyjną w 
ramach AK aż do momentu 
areszto wania, które nastąpiło 
10 listopada 1944 r. Zabrano 
go z plebanii w Kętach i prze-
wieziono do KL Auschwitz. 
W obozie jako więzień poli-
cyjny został umieszczony w 
bloku nr 11 („Blok Śmierci”). 
Stamtąd udało mu się przesłać 
potajemnie kilka grypsów do 
rodziców na wolności. W blo-
ku nr 11 odprawił też sekret-
nie nabożeństwa w Boże Na-
rodzenie, Nowy Rok i Trzech 
Króli oraz wyspowiadał kilku 
współwięźniów.
W nocy z 17/18 stycznia 1945 r. 
został wraz z innymi więź-

niami ewakuowany z KL 
Auschwitz. Pędzony pieszo, 
a następnie transportowa ny 
odkrytymi węglarkami, prze-
żył straszne „marsze śmierci”. 
Dotarł do KL Mauthausen i 
tam 5 maja 1945 r. został wy-
zwolony.
Po powrocie do Polski ks. 
Grohs podjął swoje obowiąz-
ki kapłańskie, początkowo w 
Jaworznie, później w Kętach. 
Od końca lipca 1949 r. aż do 
1964 r. posługę duszpaster-
ską pełnił w parafi i Osiek k. 
Oświęcimia.
Stamtąd został przeniesiony 
do Wieliczki, gdzie przebywał 
aż do śmierci. Zmarł 20 grud-
nia 1977 r. Pochowany został, 
zgodnie ze swoim życze niem, 
na cmentarzu parafi alnym w 
Osieku obok grobu swoich 
rodziców.
Za swoją bohaterską działal-
ność w czasie okupacji zo-
stał uhonoro wany: Złotym 
Krzyżem Zasługi z Miecza-
mi, czterokrotnie Medalem 
Wojska Polskiego, Krzyżem 
Armii Krajowej i pośmiertnie 
Krzyżem Oświęcimskim.  
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Zbierając pamiątki związane z Oświęcimiem, nigdy nie sądziłem, że 
będę miał tyle szczęścia. Chociaż czasami wydaje mi się, że to nie szczęś-
cie, tylko ktoś czuwa nad moim hobby. Historia dzisiejszego przedmio-
tu jest jak z bajki. 
Chodząc po starych kamie-
nicach w naszym mieście, 
zwracałem uwagę na dachy. 
Jeżeli widać było, że od wielu 
lat nikt dachu nie naprawiał, 
istniało prawdopodobień-
stwo, że taki dom może kryć 
w środku jakąś historię. Naj-
częściej odwiedzałem strychy 
i piwnice. Do takich kamienic 
wejście było ułatwione, jeśli 
znałem któregoś z lokatorów, 
lub budynek był opuszczony  
i przeznaczony do wyburzenia. 
Kiedyś odwiedziłem dom 
należący kiedyś do rodziny 
żydowskiej. Dom od wielu lat 
popadał w ruinę i jego los był 

przesądzony – został przezna-
czony do wyburzenia. Byłem 
tam wielokrotnie, ale jednej 
rzeczy nie zauważyłem. W 
większości starych domów w 
piwnicach nie było na spodzie 
betonowych wylewek. Zwy-
kle znajdowały się tam tylko 
klepiska z ziemi. Tak było tak-
że tutaj. Kiedy wszedłem do 
jednego z pomieszczeń piw-
nicy, zauważyłem zapadniętą 
ziemię. Zdziwiłem się, ponie-
waż wcześniej nic takiego nie 
zauważyłem. Najpierw po-
myślałem, że ktoś czegoś tam 
szukał. Ale po dokładnych 
oględzinach, okazało się, że 

ziemia po prostu się zapadła. 
Po częściowym odkopaniu 
ziemi zauważyłem fragmen-
ty zgnitej drewnianej skrzyni.
W skrzyni znajdowały się 
szklane przedmioty codzien-
nego domowego użytku. 
Większość z nich była stłu-
czona i to było dla mnie 
najbardziej bolesne. Jednak 
nie wszystko uległo znisz-
czeniu. Część przedmiotów 
udało mi się zabezpieczyć 
i włączyć do moich zbiorów. 
Jednym z nich jest cudem oca-
lała patera, która jest prezento-
wana na zdjęciu.   

Mirosław Ganobis

Z SZAFY GANOBISA
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FOTOREPORTAŻ
Poniżej prezentujemy fotoreportaż z 46. Tygodnia Kultury Beskidzkiej autorstwa Dominika Smolarka. Dominik jest uczniem I klasy technikum informa-
tycznego w PZ nr 2 SOMSIT. Fotografuje od końca 2007 r. Aktywnie działa w kilku klubach fotografi cznych i fi lmowych w mieście i regionie. W 2007 r. 
zajął II miejsce w konkursie fotografi cznym Oświęcim – Fotografi czne impresje ogłoszonym przez portal Kasztelania.pl, uczestniczył w rywalizacji młodych 
twórców Oko w oko. Jest jednym z autorów systematycznie współpracujących z portalem Kasztelania.pl i zamieszczających tam fotoreportaże z imprez. 
Jego ulubionymi tematami fotografi cznymi są reportaże oraz fotografi a przyrody.

Fotoreportaż
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