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Opisując „oświęcimską pustynię kul-
turalną” – poza kinem czy cyrkiem 
– w latach 50. minionego wieku, nie 
wspomniałem o dwóch powtarzają-
cych się co roku wydarzeniach natu-
ry religijno-artystyczno-rozrywkowej 
w ówczesnym Oświęcimiu – o przed-
stawieniach Jasełek i Męki Pańskiej 
w Zakładzie Księży Salezjanów. 
Odbywały się one w sali teatralnej 
z dużą sceną i miejscem dla orkie-
stry, zlokalizowanej w podziemiach 
budynku zakładowego od strony uli-
cy Jagiełły. Spektakle w doskonałej 
inscenizacji i wykonaniu aktorskim 
młodzieży i osób dorosłych zaznaczy-
ły się wyraziście w późniejszym życiu 
miasta na innych niż teatralne polach: 

efekty specjalne w postaci ognia pie-
kielnego buchającego spod sceny w 
akcie z królem Herodem. Było tylko 
jedno ograniczenie: występować w 
nim mogli tylko panowie!
W Jasełkach najbardziej wzruszający 
był akt trzeci – składania hołdu Dzie-
ciątku nie tylko tradycyjnie przez gó-
rali, krakowiaków, Trzech Króli, ale 
również – aktualizacja scenariusza 
– przez powstańca warszawskiego 
i ubranego w pasiak więźnia obozu 
koncentracyjnego. W Męce Pańskiej 
wzruszały sceny przedstawiające 
Golgotę wśród grzmotów i błyskawic, 
a potem triumf Zmartwychwstania!
Oczywiście, mieszkańcy miasta do-
skonale znali scenariusz obu przed-

stawień, ale było corocznym obo-
wiązkiem być na nich kolejny raz. 
Zresztą zjeżdżał na nie „cały Śląsk” 
– autobusami i autobusopodobnymi 
ciężarówkami.
W latach „rozkwitu stalinizmu” to 
skrzydło zakładu odebrane zostało sa-
lezjanom z przeznaczeniem na szkołę 
pielęgniarek, a przedstawienia zosta-
ły zakazane. Próbowano je skromnie 
i pokątnie wznowić na zakładowym 
korytarzu i w jadalni zakładowej,  
ale to już nie było to... Obecnie ode-
brany budynek wrócił do właściciela, 
ale sali teatralnej nie reaktywowano. 
Jest tylko mała scenka w nowej części 
kościoła...    

Andrzej Winogrodzki

W lipcowej „Osi” wiele miejsca po-
święcamy kwestii konserwacji Miej-
sca Pamięci Auschwitz. W ostatnim 
miesiącu miało miejsce wiele spotkań, 
na których podejmowano tę właśnie 
kwestię. Obradowała m.in. Międzyna-
rodowa Rada Oświęcimska, doradza-
jąca premierowi RP m.in. w kwestii 
ochrony i zagospodarowania nie tyl-
ko terenów byłego niemieckiego nazi-
stowskiego obozu Auschwitz-Birke-
nau, lecz także innych Pomników 
Zagłady. Po raz pierwszy zebrała 
się także Rada Fundacji Auschwitz-
-Birkenau, której głównym zadaniem 
będzie zebranie środków na fi nanso-
wanie całościowego, wieloletniego 
planu konserwacji Miejsca Pamięci.  
Szczególnej Państwa uwadze pole-
camy rozmowę z Teresą Świebocką, 
wicedyrektor oświęcimskiego Mu-
zeum, która niedawno przeszła na 

emeryturę po ponad 40 latach pracy 
w Miejscu Pamięci. „Mogę stwier-
dzić, że 40 lat temu podjęłam dobrą 
decyzję i to nie były lata stracone. 
Dobrze, że tak zdecydowałam, choć 
wahałam się bardzo. To misja, od-
powiedzialność. To dobre, kiedy ma 
się poczucie, że robi się coś ważne-
go, a nie tylko przekłada i podpisuje 
papiery. Tu albo ludzie odchodzą po 
dwóch, trzech latach, albo zostają na 
całe życie” – czytamy w wywiadzie. 
W tym numerze „Osi” piszemy tak-
że o budynku tzw. Starego Teatru. 
Po pięciu latach starań możliwe bę-
dzie tam stworzenie siedziby Mię-
dzynarodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście. Dzięki 
temu zajęcia edukacyjne w Muze-
um będą wreszcie mogły odbywać 
się w nowoczesnych warunkach, 
a z bogatej oferty Centrum skorzystać 

będzie mogło znacznie więcej osób, 
co pośrednio powinno wpłynąć na 
wzrost liczby grup, które pozostają 
w Oświęcimiu dłużej niż przez czas 
kilkugodzinnej wizyty w Muzeum.
W lipcowej „Osi” znajdą Państwo 
również artykuły o pobycie amery-
kańskich kadetów w Polsce, dzięki 
programowi realizowanemu w Cen-
trum Żydowskim, o seminarium 
Międzynarodowego Domu Spotkań 
Młodzieży na temat migracji i inte-
gracji Polaków i Niemców w Europie 
w XX wieku, a także o zorganizowa-
nym tam dniu otwartym Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Oświęcimiu, 
i pobycie grupy medytacyjnej w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy.   

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org.pl
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Zakład Księży Salezjanów. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

CENTRUM EDUKACJI 
WRESZCIE W NOWEJ SIEDZIBIE

Po prawie pięciu latach starań możliwe będzie utworzenie siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście (MCEAH) w budynku tzw. Starego Teatru. MCEAH, od chwili jego powołania 
przez polski rząd na wniosek byłych więźniów w 2005 r., organizuje programy edukacyjne w Miejscu Pa-

mięci Auschwitz-Birkenau, umożliwiając tysiącom młodych ludzi poznanie historii tego Miejsca.

Już dziś Centrum realizuje 
szereg zajęć skierowanych 
do młodzieży szkolnej, stu-
dentów, nauczycieli i edu-
katorów. Są to studia, semi-
naria, konferencje, pobyty 
studyjne, wykłady i prezen-
tacje multimedialne. Tylko 
w 2008 r. MCEAH zorgani-
zowało seminaria, konferen-
cje tematyczne i programy 
edukacyjne, na które złożyło 
się 499 wykładów, prelekcji 
i warsztatów. Łącznie wzięło 
w nich udział prawie siedem 
tysięcy osób. 
– Międzynarodowe Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście jest jednym 
z najważniejszych projek-
tów Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Dziś, 
gdy odchodzą ostatni byli 
więźniowie, jedynie rozwój 
edukacji może być drogą 
do nadziei, że zrozumiemy 
znaczenie ogólnoludzkiego 
doświadczenia Auschwitz. 
Świat dziś wygląda inaczej, 
więc mamy co chronić i o co 
dbać. Wszyscy potrzebuje-
my zatem tego szczególnego 

pryzmatu i punktu odniesie-
nia, jakim był los człowieka 
wobec niemieckiego nazi-
stowskiego projektu III Rze-
szy – uważa dyrektor Muze-
um dr Piotr M.A. Cywiński.
Dotychczas brak sal wykła-
dowych oraz odpowiednie-
go zaplecza uniemożliwiał 
pełne wykorzystanie bogatej 
oferty edukacyjnej MCEAH. 
W nowej siedzibie znajdą 
się m.in.: nowoczesna sala 
audytoryjna, multimedialne 
sale wykładowe, przestrzeń 
wystawiennicza, biblioteka 
oraz stanowiska do samo-
dzielnej pracy naukowej.
– Nowa siedziba to przede 
wszystkim szansa na peł-
niejsze realizowanie jednej 
z podstawowych funkcji 
Muzeum, czyli funkcji edu-
kowania. Tego do tej pory 
robić nie mogliśmy, a więc 
nasze wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięcia musiały 
mieć charakter ograniczony. 
Między innymi w związku 
z taką, a nie inną lokaliza-
cją dotychczasowych sal 
seminaryjnych, czy też całej 

infrastruktury zabezpie-
czającej prowadzenie tych 
różnych form – powiedział 
Andrzej Kacorzyk, kierow-
nik organizacyjny MCEAH. 
– W ostatnich latach można 
zaobserwować wzrost za-
potrzebowania na pogłębio-
ną, specjalistyczną edukację 
o Auschwitz i Holokau-
ście. Dzięki nowoczesnej 
siedzibie Centrum wiedza 
o Auschwitz będzie mogła 
dotrzeć do znacznie więk-
szej liczby osób, a zajęcia 
odbywać się będą wreszcie 
w warunkach godnych wy-
zwań, jakie niesie edukacja 
XXI w. – dodaje Krystyna 
Oleksy, dyrektor MCEAH.
Adaptację budynku tzw. 
Starego Teatru można było 
rozpocząć już kilka lat temu. 
Realizację projektu unie-
możliwiał jednak brak miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, 
który nie został uchwalony 
do dziś. Wszystkie przedsta-
wiane przez Prezydenta Mia-
sta wersje były nie do przy-
jęcia dla instytucji dbających 

o dobro Miejsca Pamięci. 
Przedłużające się procedury 
doprowadziły m.in. do utra-
ty dwóch milionów złotych 
darowizny, które amerykań-
ska Fundacja Grand Circle 
z Bostonu chciała przezna-
czyć na dofi nansowanie 
prac nad przyszłą siedzibą 
MCEAH. Dopiero aktualne 
uzyskanie dla tego projek-
tu statusu celu publicznego 
umożliwi dalsze prace nad 
przekształceniem tzw. Sta-
rego Teatru w nowe miejsce, 
poświęcone tak bardzo po-
trzebnej edukacji. 
O pomoc fi nansową w roz-
poczęciu prac budowlanych 
i adaptacyjnych w nowej 
siedzibie MCEAH zaapelo-
wała do Rządu RP Między-
narodowa Rada Oświęcim-
ska. Zdaniem Wiceministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Tomasza Merty, 
szansa na takie wsparcie jest 
bardzo duża. – Ta szczęś-
liwa wiadomość, że mamy 
nową siedzibę dla Centrum 
Edukacji, zapewne pociąg-
nie za sobą bardzo szybką 

reakcję – taką, która umoż-
liwi otwarcie realnej dzia-
łalności tego Centrum. Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
jest Muzeum prowadzonym 
przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Minister ponosi w związku 
z tym odpowiedzialność 
za działanie tej instytucji 
i musi tworzyć możliwości 
jej działania. W związku 
z czym oprócz dotacji, która 
pozwala na normalne funk-
cjonowanie Muzeum, jest 
rzeczą niezbędną, żebyśmy 
pomagali w realizacji waż-
nych projektów, takich, któ-
re wyznaczają sens działania 
tego Muzeum w przyszłości 
– powiedział Tomasz Merta.
Dla mieszkańców Oświęci-
mia nowa siedziba Centrum 
oznacza nie tylko nowe miej-
sca pracy, ale przede wszyst-
kim wzrost liczebny grup, 
które pozostaną na miejscu 
dłużej, niż przez czas kilku-
godzinnej wizyty.     

Paweł Sawicki

Przyszła siedziba MCEAH
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Czerwiec był miesiącem, w którym bardzo wiele mówiono o potrzebie zachowania i ochrony autentyczności 
Miejsca Pamięci Auschwitz. Temat ten pojawił się w programie obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej 
oraz specjalnego szczytu w czeskiej Pradze, poświęconego problematyce dóbr zagrabionych w czasach Zagłady 

i II wojny światowej. W czerwcu także po raz pierwszy spotkali  się członkowie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, 
której głównym celem jest zdobycie środków fi nansowych na konserwację Miejsca Pamięci Auschwitz.

ZACHOWAĆ DZIEDZICTWO OFIAR.
MIĘDZYNARODOWA DEBATA O OCHRONIE 

AUTENTYCZNOŚCI MIEJSCA PAMIĘCI AUSCHWITZ

Oświęcim – Międzynarodo-
wa Rada Oświęcimska
15 i 16 czerwca w Oświęcimiu 
odbyło się XVII posiedze-
nie Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej przy premie-
rze RP. Obradom przewod-
niczył prof. Władysław Bar-
toszewski. 
Rada z zadowoleniem przyję-
ła wiadomość o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu pub-
licznego dla przebudowy tzw. 
Starego Teatru na Między-
narodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście. 
Zaapelowała do rządu RP, 
aby udzielił Państwowemu 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau koniecznego wsparcia 
fi nansowego na rozpoczęcie 
i wykonanie prac budowla-
nych i inwestycyjnych we 
wspomnianym budynku.
Członkowie Rady po raz ko-
lejny zajęli się sprawą sied-
miu romskich portretów wy-
konanych w obozie Ausch-
witz-Birkenau przez Dinę 
Gottlieb-Babbitt. Rada z całą 
mocą i jednomyślnie podtrzy-
mała swe dotychczasowe sta-
nowisko: nie może być mowy 
o przekazaniu pani Gottlieb-
-Babbitt oryginałów, których 
się ona domaga. Członkowie 
Rady podkreślili, że w tym 
i we wszystkich innych po-
dobnych przypadkach naj-
wyższą wartością są auten-
tyzm i integralność Miejsca 
Pamięci, z wszystkimi jego 
nieruchomościami i rucho-
mościami. Wspomniane 
portrety zostały wykonane 
w obozie, na polecenie dr. Jo-
sefa Mengele,  do dokumen-
tacji jego rasistowskich badań 
pseudonaukowych. Dziś są 
jednymi z bardzo rzadkich 

pozostałości po zamordowa-
nych Romach i nie mogą być 
zastąpione żadnymi kopiami. 
Poszanowanie tej zasady po-
zwoli uniknąć jakichkolwiek 
wątpliwości, które w przy-
szłości cynicznie mogliby 
wykorzystać negacjoniści. 
Należy raz jeszcze podkreślić, 
że Międzynarodowa Rada 
Oświęcimska już wyrażała 
stanowisko w sprawie tych 
obrazów. Ponowne głosowa-
nie odbyło się na wniosek ra-
bina Andrew Bakera. 
Rada zapoznała się także ze 
sprawozdaniami dyrekto-
ra Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, dr. Pio-
tra M.A. Cywińskiego, doty-
czącymi działalności Muze-
um w miesiącach minionych 
od poprzedniego posiedzenia 
Rady oraz procedury powsta-
wania Fundacji Auschwitz-
-Birkenau, której rolą będzie 
obsługa Funduszu Wieczy-
stego na rzecz konserwacji 
autentyzmu Miejsca Pamię-
ci. Członkowie Rady z dużą 
nadzieją przyjęli powstanie 
Fundacji i wyrazili oczekiwa-
nie, że wsparcie wielu państw 
pozwoli szybko utworzyć 
Fundusz.
Gościem obrad Rady był Wi-
ceminister Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, Tomasz 
Merta, który przedstawił 
informacje dotyczące nowej 
ustawy o miejscach pamięci. 
Ustawa, która ma wkrótce 
trafi ć pod obrady parlamen-
tu, m.in. defi niuje i precyzuje 
takie pojęcia jak „upamiętnie-
nie” czy „miejsce pamięci”. 
Wiceminister Merta wyraził 
przekonanie, że nowe prze-
pisy wejdą w życie z dniem 
1 stycznia 2010 r.

Gośćmi obrad Rady byli rów-
nież szefowie placówek dzia-
łających na terenach byłych 
ośrodków zagłady: Lech Ste-
faniak (Kulmhof), Marek Bem 
(Sobibór) i Edward Kopówka 
(Treblinka), którzy przed-
stawili Radzie informacje 
dotyczące stanu tych trzech 
miejsc.
Kolejne posiedzenie Między-
narodowej Rady Oświęcim-
skiej zaplanowano na 17 listo-
pada 2009 r. w Warszawie.

Warszawa – Rada Fundacji 
Auschwitz-Birkenau
Pierwsze posiedzenie Rady 
odbyło się 17 czerwca w 
Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. W Radzie Fundacji 
zasiada 14 osób. Przewod-
niczącym Rady Fundacji zo-
stał wybrany jednogłośnie jej 
fundator, prof. Władysław 
Bartoszewski. – Nasza pra-
ca jest honorowa, nie mamy 
z tego żadnych korzyści. Je-
steśmy wszyscy motywowa-
ni identycznie – powoduje 
nami chęć zapewnienia funk-
cjonowania Instytucji Pamięci 
na zawsze, bo przecież chodzi 
o zachowanie największe-
go na świecie cmentarza bez 
grobów. Auschwitz rocznie 
odwiedza ponad milion osób, 
ludzi z całego świata. Nas to 
zobowiązuje – mówił pod-
czas obrad Rady prof. Włady-
sław Bartoszewski.
– Od 1947 r. Polska robiła tyle, 
ile było można. Zbieraliśmy 
materiały, relacje, gromadzi-
liśmy dokumenty i zachowy-
waliśmy obiekty – na ile było 
nas stać. Ale teraz jesteśmy w 
rodzinie europejskiej. To jest 
część historii nie tylko Polski 
i nie tylko narodu żydowskie-

go, ale i Europy. Oczekujemy, 
że Europa będzie się poczu-
wać także i do tej części swojej 
historii – dodał Bartoszewski.
Zadaniem Fundacji będzie 
zgromadzenie kwoty 120 mln 
euro na Fundusz Wieczysty, 
z którego coroczne odsetki 
w wys. 4-5 mln euro pozwolą 
na planowe i systematyczne 
realizowanie niezbędnych 

prac konserwatorskich. Tym 
samym – po raz pierwszy 
w swojej historii – Miejsce 
Pamięci Auschwitz-Birkenau 
stoi przed realną szansą stwo-
rzenia stałego, globalnego, dłu-
gofalowego programu konser-
watorskiego, który umożliwi 
zabezpieczenie pozostałości po 
byłym obozie dla przyszłych 
pokoleń.

Dla mnie Międzynarodowa Rada Oświęcimska jest niesa-
mowitą pomocą w kierowaniu Miejscem Pamięci. To jest 
ciało wybitnych ekspertów z wielu państw, ciało, które 
ma swój wielki, uznawany na całym świecie autorytet, nie 
tylko jeżeli chodzi o Auschwitz, ale także o inne miejsca 
pamięci. Jedną z najważniejszych spraw na tym posiedze-
niu była kwestia tworzonej Fundacji Auschwitz-Birkenau, 
która ma być narzędziem fi nansującym zachowanie Miej-
sca Pamięci Auschwitz. Rada przyjęła ten projekt bardzo 
ciepło i pozytywnie. Mam nadzieję, że wsparcie, którego 
udzielą członkowie Rady w swoich krajach, będzie bardzo 
szybko owocne. 

To spotkanie było wyjątkowo owocne. Myślę, że inicjaty-
wa, podjęta przez prof. Bartoszewskiego i dyrektora Piotra 
Cywińskiego i inne osoby, w celu utworzenia międzynaro-
dowej, europejskiej Fundacji, jest znakomita i niesłychanie 
ważna. Myślę, że idea zebrania pieniędzy przeznaczonych 
wyłącznie na konserwację na nadchodzące lata jest bardzo 
ważna, jeżeli myślimy o zachowaniu autentyzmu wszyst-
kich pozostałości po obozie dla przyszłych pokoleń. Nie-
zwykle ważną rzeczą jest przekazywanie młodym ludziom 
na całym świecie prawdy o historii i znaczeniu pamięci 
o Auschwitz. To wielkie wyzwanie międzynarodowe. 

Jest rzeczą niezwykłej wagi, by istniało forum, na którym 
można dyskutować o trudnych kwestiach w otwarty i nie-
skrępowany sposób, gdzie ludzie, kierowani autentyczną 
troską, wątpliwościami i obawami, związanymi z tym bar-
dzo złożonym miejscem, mogą omówić je w odpowiedni 
i pozbawiony napięć sposób, aby dojść do odpowiednich 
wniosków. Największe wyzwania, jakie stoją przed Mu-
zeum, to: jak z powodzeniem wejść w XXI wiek z ilością 
pieniędzy wystarczającą do zachowania przez to Miejsce 
Pamięci należnego mu szacunku tak, by pamięć o tym, co 
się tu wydarzyło, zachować dla następnych pokoleń, kon-
serwacja wszystkich ruchomych i nieruchomych obiektów 
i przygotowanie nowych wystaw na miarę XXI wieku. 
Muzeum ma jednak wspaniałego dyrektora i wspaniałych, 
oddanych sprawie pracowników, jestem więc absolutnie 
pewien, że uda im się z powodzeniem stawić czoła tym 
wyzwaniom.

DR PIOTR M.A. CYWIŃSKI, 
DYREKTOR PAŃSTWOWEGO 

MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

AVNER SHALEV, PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU INSTYTUTU 

YAD VASHEM W JEROZOLIMIE 

PROF. JONATHAN WEBBER, 
UNIWERSYTET W OXFORDZIE

Obrady w Oświęcimiu
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Wicedyrektor Muzeum i wi-
ceprezes Zarządu Fundacji, 
Rafał Pióro, poinformował 
członków Rady o najważniej-
szych potrzebach konserwa-
torskich w Miejscu Pamięci 
Auschwitz. – Najbardziej 
istotnym problemem do roz-
wiązania jest oczywiście ska-
la całego przedsięwzięcia, bo 
mówimy tu o bardzo dużym 
terenie i ogromnej liczbie 
obiektów. Decyzję podejmu-
jemy przede wszystkim na 
podstawie stanu zachowania 
obiektów. Szczególnie chciał-
bym zwrócić uwagę na teren 
byłego Auschwitz II-Birke-
nau. Tam mamy największą 
liczbę obiektów, które są au-
tentycznym śladem historii. 
W tej chwili jednym z naj-
ważniejszych zadań jest dla 
nas ograniczenie działania 
wód gruntowych, które nie-
korzystnie wpływają na stan 
45 baraków murowanych 
dawnego obozu kobiecego. 
Będziemy musieli wykorzy-
stać całą dostępną wiedzę, 
aby te wszystkie prace wy-
konać w taki sposób, aby nie 
zniekształcić historycznego 
krajobrazu tego terenu, bo-
wiem zachowanie autentycz-
ności jest dla nas wartością 
nadrzędną – wyjaśniał Rafał 
Pióro.
– Jeżeli chodzi o priorytety 
dotyczące terenu Auschwitz I,
to należy pamiętać, że poza 
zabudowaniami i ruinami, 
na terenie Miejsca Pamięci 
znajdują się jeszcze obiekty 
ruchome i archiwalia, które 
w tej chwili znajdują się 
w warunkach stosunkowo 
komfortowych, ponieważ 
w magazynach jesteśmy 
w stanie stworzyć dla nich 
możliwie optymalne warun-
ki przechowywania – dodał 
Rafał Pióro.
Na posiedzeniu omówiono 
również dotychczasowe dzia-
łania Fundacji oraz przedsta-
wiono reakcje na list przesłany 
przez premiera RP, Donalda 
Tuska, do przywódców wielu 
państw, w którym zwrócił się 
on o wsparcie inicjatywy Fun-
dacji. Jako pierwszy wiążącą 
deklarację wsparcia udzielił 
rząd niemiecki, zobowiązując 
się do przekazania w najbliż-
szym czasie 1 mln euro i za-
znaczając, że w kolejnym roku 

wesprze Fundusz Wieczysty 
kwotą dużo poważniejszą.
– Premier landu Nadrenia-
-Północna Westfalia i członek 
Rady Fundacji Jürgen Rüttgers 
zapowiedział również koor-
dynację działań pomocowych 
wśród niemieckich landów, 
za co jestem bardzo wdzięcz-
ny, bo to pokazuje realną wolę 
pomocy w społeczeństwie 
niemieckim – mówił dyrek-
tor Muzeum dr Piotr Cywiń-
ski, który jest jednocześnie 
prezesem zarządu Fundacji. 
– Pozytywne deklaracje po-
lityczne nadeszły z różnych 
krajów i napływają nadal. 
Bardzo wiele zależało jednak 
będzie od najbliższego roku. 
Mam nadzieję, że pierwsze 
prace będą mogły rozpocząć 
się w ciągu trzech lat. Im póź-
niej zaczniemy, tym droższe 
i bardziej ryzykowne będą 
prace konserwatorskie – do-
dał Piotr Cywiński.
– Chciałem podziękować za 
zaufanie, że jako obywatel 
Niemiec mogę zasiadać w ta-
kim gremium. Myślę, że dzia-
łalność tej Fundacji będzie sku-
teczna dlatego, że dotyczy ona 
tak ważnego miejsca. Mam 
trzech synów i śledzę, jak oni w 
swoich szkołach w Niemczech 
konfrontowani są z tematem 
Holokaustu. Dla nich tamte 
wydarzenia są trudne do zro-
zumienia. Większość odpo-
wiedzialnych już nie żyje, ale 
odpowiedzialność pozosta-
je. Zachowanie wspomnień 
o zbrodniach przeciwko ludz-
kości jest niezwykle ważne. 
My musimy zastanawiać się, 
jak przekazywać historię ko-
lejnym pokoleniom, ale także 
przekazać zadanie ochrony 
pamięci. Jako Niemcy zda-

jemy sobie sprawę z naszej 
odpowiedzialności i dlatego 
będziemy brać udział w tym 
zadaniu – powiedział pre-
mier Jürgen Rüttgers.
 
Praga 
– szczyt Unii Europejskiej
W czeskiej Pradze, w ramach 
czeskiego przewodnictwa 
Unii Europejskiej, odbył się 
szczyt z udziałem delega-
cji 46 państw – także spoza 
UE. Konferencja ta była po-
święcona problematyce dóbr 
zagrabionych w czasach Za-
głady i II wojny światowej. 
W przyjętej deklaracji końco-
wej znalazły się szczególne 
słowa ochrony integralności 
i autentyzmu Miejsc Pamięci. 
W składzie polskiej delegacji 
na szczyt znalazł się dyrek-
tor Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, dr Piotr 
M.A. Cywiński.
W swoim słowie otwierają-
cym konferencję laureat po-
kojowej nagrody Nobla Elie 
Wiesel powiedział: „XX wiek 
nie będzie zapamiętany za 
cały dokonany wówczas po-
stęp techniczny, za podróże 
na Księżyc, a nawet za Hiro-
szimę. Jeśli XX wiek będzie 
zapamiętany, to ze względu 
na Auschwitz”.
Delegacje 46 państw spot-
kały się, by dojść do wspól-
nego stanowiska na temat 
dóbr zagrabionych ofi arom 
III Rzeszy. Końcowa dekla-
racja wskazuje na potrzebę 
regulacji – poprzez restytucję 
lub rekompensatę – włas-
ności dóbr, które pochodzą 
zarówno z nacjonalizacji czy 
formalnej konfi skaty doko-
nanej przez III Rzeszę lub po-
wojenne decyzje administra-
cyjne, jak również z pospolitej 
grabieży, która towarzyszyła 
działaniom wojennym. Za-
sada restytucji w przypadku 
ofi ar Zagłady i innych ofi ar 
niemieckich obozów mogła-
by jednak zagrażać integral-
ności miejsc pamięci, powsta-
łych na zgliszczach tych obo-
zów. W związku z tym – na 
wniosek Polski – w deklaracji 
znalazł się akapit wzmacnia-
jący zdecydowanie ochronę 
autentyzmu i integralności 
miejsc pamięci związanych 
z Zagładą i obozami koncen-
tracyjnymi: 
„Ponieważ zbliża się czas, 
kiedy nie będzie już wśród 

nas bezpośrednich świadków 
Holokaustu (Szoa) i kiedy 
miejsca byłych nazistowskich 
obozów koncentracyjnych 
i zagłady będą najważniej-
szym, niedającym się zanego-
wać dowodem tragedii Holo-
kaustu (Szoa), znaczenie i in-
tegralność tych miejsc, łącznie 
z ich elementami ruchomymi 
i nieruchomymi, będą stano-

wiły fundamentalną wartość 
w odniesieniu do wszelkich 
działań dotyczących tych 
miejsc i nabiorą specjalnej 
wagi dla naszej cywilizacji, 
w tym w szczególności dla 
kształcenia przyszłych poko-
leń. Dlatego apelujemy o sze-
rokie wspieranie wszelkich 
działań konserwatorskich 
w celu zachowania obiektów 
jako świadectwa popełnio-
nych tam zbrodni, ku pamięci 
i przestrodze dla przyszłych 
pokoleń i tam, gdzie to możli-
we w świetle prawa krajowe-
go, i rozważenie ogłoszenia 
tych miejsc pomnikami naro-
dowymi”.
– Dotychczas integralność 
pozostałości po Auschwitz 
objawiała się praktycznie wy-
łącznie w ustawodawstwie 
polskim. Po raz pierwszy 
udało się doprowadzić do tak 
szerokiego uznania dwóch 
fundamentalnych wartości 
dla pamięci o ofi arach, jakimi 

są zachowanie autentyzmu 
i integralność Miejsca Pa-
mięci. Zapis ten został przy-
jęty przez przedstawicieli 
46 państw i stanowi bardzo 
mocny punkt odwołania przy 
wszelkich niepożądanych 
działaniach zmierzających 
do fragmentaryzacji pozosta-
łości nie tylko Auschwitz, ale 
wszystkich podobnych miejsc 
pamięci. W dobie coraz częst-
szych i ostrzejszych postaw 
roszczeniowych, które cha-
rakteryzują naszą cywilizację, 
europejski, międzynarodowy 
konsensus, który udało się 
zbudować polskiej dyploma-
cji wokół integralności miejsc 
pamięci, ma zasadnicze zna-
czenie – powiedział dyrek-
tor Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, podkre-
ślając, że szczyt ten był rów-
nież znakomitą okazją dla 
promowania polskiej propo-
zycji zachowania autentyzmu 
obszarów poobozowych po-

przez nowo powstałą Funda-
cję Auschwitz-Birkenau.
Fragment przyjętej w Pra-
dze deklaracji dotyczący 
fundamentalnej wartości 
autentyzmu i integralności 
ruchomych i nieruchomych 
pozostałości poobozowych 
współbrzmi bardzo mocno 
z opinią Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej. Brzmie-
nie deklaracji wskazuje na 
to, że roszczenia i proces re-
stytucji nie mogą podważać 
integralności Miejsca Pamięci 
wraz z wszystkimi przed-
miotami jemu przypisany-
mi. Albowiem, jak zaznaczył 
w swoim wystąpieniu szef 
polskiej delegacji, prof. Wła-
dysław Bartoszewski: „Tro-
ska o ofi ary nie polega tylko 
na zapewnieniu materialnej 
pomocy. Troska ta polega 
również na zachowaniu ich 
dziedzictwa”.   

Paweł Sawicki

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau

Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau
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AUSCHWITZ I HOLOKAUST 
Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ 

I WSPÓŁCZESNEJ

Według publicysty, Adama Krzemińskiego, w ciągu ostatnich 50 lat – od października ’56 i budowy muru 
berlińskiego w 1961 r. po upadek komunizmu w 1989 r. i wejście Polski do NATO i UE – konfl ikt polsko-
-niemiecki stopniowo przeradzał się we wspólnotę interesów. Dziś, gdy jesteśmy sojusznikami i sąsiada-

mi, język polsko-niemieckiego dialogu, który kiedyś był najtrudniejszym językiem świata, nie jest już taki trudny. 
Wymaga jednak dobrej woli i empatii, bez notorycznego domniemania złej woli. 

Projekt placówki poświęco-
nej ucieczce i przymusowym 
przesiedleniom Niemców 
po II wojnie światowej (tzw. 
widocznego znaku) wzbu-
dził w ostatnim czasie żywe 
dyskusje. Między Polakami 
i Niemcami ożyły na nowo 
mity i wrogości, obciążające 
stosunki niemiecko-polskie. 
W odpowiedzi na debatę 
publiczną wokół tej proble-
matyki MDSM we współ-
pracy z Uniwersytetem Pe-
dagogicznym w Krakowie, 
Uniwersytetem w Rostoku, 
Centrum Polsko-Niemie-
ckim w Krakowie oraz Aka-
demią Europejską w Waren 
M-V przygotował dwuczęś-
ciowe polsko-niemieckie 
seminarium dla studentów 
historii z Krakowa i Rostoku 
pt. Migracja i integracja Polaków 
i Niemców w Europie w XX 
wieku. Pamięć dla przyszłości: 

Auschwitz i Holokaust z perspek-
tywy historycznej i współczesnej.
Celem seminarium było 
zbadanie procesu przymu-
sowych wysiedleń i zasied-
leń, ucieczek i wypędzeń, 
integracji i asymilacji Pola-
ków z dawnych polskich 
terenów na Wschodzie oraz 
Niemców z byłych terenów 
wschodnich (czas II wojny 
światowej i krótko po zakoń-
czeniu wojny). Studenci pro-
wadzili kwerendy już przed 
rozpoczęciem seminarium, 
wyniki poszukiwań zapre-
zentowali podczas pierwszej 
części seminarium w Aka-
demii Europejskiej w Waren 
– celem było uchwycenie 
podobieństw i różnic w do-
świadczaniu tych procesów 
historycznych przez Pola-
ków i Niemców. 
Prezentacje obejmowały 
m.in. tematy: Przymusowe 

migracje po II wojnie światowej: 
cele polityczne, roszczenia, pod-
stawy i umowy prawne; Utrata 
ojczyzny: organizacja, prze-
prowadzenie i przebieg przy-
musowych wysiedleń w latach 
1945-1950; Droga w nieznane 
– wymuszone migracje niemie-
ckiej mniejszości ze wschodniej 
i południowej Europy podczas 
II wojny światowej i w czasie 
powojennym.  
Podczas wstępnego bada-
nia tematu seminarzyści 
uwzględnili metodę „historii 
mówionej” – analizowali re-
lacje świadków, umieszczali 
ich subiektywne wspomnie-
nia w szerszym kontekście 
historycznym. 
Studenci w pracy nad te-
matem dyskutowali wokół 
pytań: Jakie ślady istnieją 
do dziś? Jaki jest stan opra-
cowania tematu przez hi-
storyków? Jak obchodziła 
się z tym tematem władza 
komunistyczna w Polsce, 
w byłej DDR i w byłym 
ZSRR? Jak ludzie odnaleźli 
się w nowej ojczyźnie, czy 
byli akceptowani? Czy mo-
gli się zintegrować, czy byli 

z użyciem mniejszej, czy 
większej przemocy asymilo-
wani? Jak wygląda to dziś? 
Czy świadkowie wydarzeń 
opowiadają o ich doświad-
czeniach? Czy ten temat jest 
obecny w debacie publicznej? 
Jak ustosunkowuje się do 
tego polityka? W poszukiwa-
niu odpowiedzi na pytania 
towarzyszyli nam eksperci: 
prof. dr Marek Wilczyński, 
prof. dr Bodo von Borries, 
dr Anna Zapalec, dr Günter 
Kosche. 
Druga część seminarium, 
która odbyła się w maju 
w MDSM, koncentrowała 
się na historii i współczes-
nym postrzeganiu Ausch-
witz i Holokaustu z polskiej 
i niemieckiej perspektywy 
oraz na historiografi i w obu 
krajach. Seminarzyści wzięli 
udział w specjalistycznych 
wizytach na terenie Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Birkenau 

oraz w rozmowach z byłymi 
więźniami obozu: panem 
Wilhelmem Brasse i panem 
Kazimierzem Smoleniem 
oraz przedstawili przygoto-
wane wcześniej prezentacje 

pogłębiające tematykę, które 
analizowane były również 
pod kątem dydaktycznym, 
tj. zastosowania materiału do 
nauczania w szkołach, gdzie 
studenci odbywają prakty-
ki lub gdzie będą w przy-
szłości nauczać: Planowanie 
i przeprowadzenie Holokau-
stu w Europie w XX wieku; 

Sprawcy, ofi ary, obserwatorzy 
− analiza wybranych biografi i 
(przestrzenie działania, motywa-
cje, konsekwencje); Powojenne 
procesy przeciwko zbrodniarzom 
narodowosocjalistycznym. 
Studenci Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie 
przygotowali także oprowa-
dzanie po Starym Mieście 
w Krakowie, dzielnicy żydow-
skiej Kazimierzu oraz po No-
wej Hucie. Podczas wykładu 
prof. dr. Marka Wilczyńskie-
go dyskutowaliśmy o historii, 
która dzieli i która łączy, od-
krywaliśmy stereotypy i mity, 
których ślady do dziś można 
znaleźć w podręcznikach do 
nauczania historii w Polsce 
i w Niemczech, a których przy-
szli nauczyciele historii powin-
ni być świadomi.   

Ela Pasternak

20 stycznia 1945 r. w obliczu zbliżającego się frontu radzieckiego 
starałam się uciec z mojego miejsca zamieszkania we Wschodnich 
Prusach. Ostatni odchodzący pociąg uległ wypadkowi, nie mógł da-
lej jechać. Próbowałam pieszo dojść do niemieckiej linii granicznej, 
nie udało mi się. W drodze natknęłam się na pierwsze oddziały ra-
dzieckie. Z jednego z gospodarstw rolnych wypędzono właściciela, 
zarówno on, jak i jego żona zostali rozstrzelani w stajni końskiej, 
strzałem w potylicę. Starałam się dotrzeć do mojej matki. Podczas 
trzytygodniowej tułaczki byłam zdana na wolę radzieckich żołnie-
rzy. Na łące przeżyłam najstraszniejszą noc w moim życiu. Sowieci 
upili się, rabowali magazyny z zapasami żywności. Prawie wszyscy 
mężczyźni z tej wioski zostali rozstrzelani, kobiety brutalnie zgwał-
cone. Mnie tej nocy zgwałcono dwadzieścia razy [...]. W połowie lu-
tego, gdy dotarłam do gospodarstwa moich rodziców, zobaczyłam, 
że sowieci postępowali tu tak samo brutalnie [...]. Gwałty powta-
rzały się w nieskończoność. Sąsiadka, która trzy dni wcześniej uro-
dziła dziecko, nie została oszczędzona, podobnie jak moja 56-letnia 
matka. Znajoma Emma Stamer z sąsiedniej wioski Silberbach i jej 
mąż, Fritz Stamer, popełnili samobójstwo. Emma nie była w stanie 
znosić dalej gwałtów w obecności swojego męża [...].

RELACJA NIEMKI O PRZEŻYCIACH 
PODCZAS UCIECZKI PRZED 

ARMIĄ CZERWONĄ: 

Zło, którego doznaliśmy, nawet to największe, 
nie może stać się dla nas usprawiedliwieniem 
i przesłanką do czynienia zła wobec tych, 
którzy nas skrzywdzili.

Jan Józef Lipski

Dla większości zesłańców praca w lesie była zupełną nowością, 
sprawiała też znaczne trudności. Nasza pięcioosobowa brygada bo-
rykała się z najróżniejszymi trudnościami. Narzędzia nie zawsze 
były ostre i właściwe, sposób wykonywania pracy wydawał nam 
się obcy i niezrozumiały. Wydajność była niska. Mróz i śniegi krę-
powały ruchy i pożerały lwią część naszej energii [...]. Aby ściąć 
sosnę, trzeba było do niej najpierw dojść, brnąc po pachy w śniegu 
albo czołgając się na czworakach po powierzchni jak pies. Tragicz-
ny był stan sanitarny w specjalnych osiedlach. Tam, gdzie punkty 
medyczne nawet zorganizowano, nie miały one odpowiedniego 
wyposażenia oraz podstawowych leków. Brak środków do mycia 
i prania odzieży, ekstremalne warunki mieszkaniowe, ostry klimat, 
wyczerpująca praca i niedostateczne wyżywienie wpływały na po-
gorszenie się stanu zdrowia zesłańców. Pojawiły się w rezultacie 
choroby epidemiczne: schorzenia skórne i pokarmowe, a przede 
wszystkim tyfus plamisty. Choroby, niedożywienie i wyniszczająca 
praca wpływały na wysoką śmiertelność wśród deportowanych.

RELACJE POLSKICH ZESŁAŃCÓW 
NA TERENY BYŁEGO 

ZWIĄZKU RADZIECKIEGO: 

Uczestnicy seminarium podczas wizyty w Krakowie

Fo
t. 

M
D

S
M

Uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium

Fo
t. 

M
D

S
M

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 15, lipiec 2009Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

16151413121110987654321



W sobotę 6 czerwca 2009 r. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży przyjmował w swych gościnnych pro-
gach nauczycieli, wychowanków i sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Już po raz 
czwarty odbyła się tam impreza pod hasłem: MDK – Miejsce Dla Każdego.

MDK – MIEJSCE DLA KAŻDEGO

Impreza była podsumowa-
niem rocznej pracy placówki, 
która działa od 1955 r., pro-
fesjonalnie organizując czas 
wolny dzieciom i młodzie-
ży. W ubiegłym roku szkol-
nym w zajęciach 51 grup i 24 
stałych sekcji uczestniczyło 
795 wychowanków. Prawie 
połowa z nich, bo aż 47%, 
to uczniowie gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 
327 wychowanków miesz-
ka poza miastem Oświę-
cimiem. Zajęcia odbywają 
się w 16 różnych miejscach, 
w sześciu miejscowościach 
powiatu: Oświęcimiu, Ba-
bicach, Bobrku, Chełmku, 
Gorzowie i Polance Wiel-
kiej. Oprócz stałych zajęć 
sekcji Młodzieżowy Dom 
Kultury organizuje rocznie 
około 170 imprez i spotkań 
otwartych dla dzieci i mło-
dzieży. Wychowankowie 
zdobywają w konkursach, 
na różnych szczeblach, 
w tym ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym, liczne na-
grody i wyróżnienia. Licz-
ba nagród co roku to około 
200 nagród  i wyróżnień.  
Podczas imprezy podsumo-
wującej można było podzi-
wiać prace różnych sekcji. 
Nauczyciele wraz z wy-
chowankami przygotowali 
ciekawe prezentacje swoich 
grup. Akademia 5- i 6-latka, 
Plastusiowe Studio, Plastyka, 
Grafi ka, Ceramika Artystycz-
na zaprosiły zwiedzających 
wystawy do fascynującego 

świata sztuki i dziecięcej 
wyobraźni. Można było 
oglądać wystawę prac sek-
cji: Haft, Szydełkowanie, Mo-
delarze oraz Historia Sztuki. 
Nauczyciele sekcji sporto-
wych przygotowali liczne 
rozgrywki oraz zabawy 
sprawnościowe. Można było 
zagrać w szachy, tenisa sto-
łowego, koszykówkę. Była 
również okazja do spraw-
dzenia się na torze prze-
szkód. Wszystko to upływa-
ło w atmosferze dobrej zaba-
wy, dla której uczestników 
przygotowano słodki poczę-
stunek. Sekcje komputero-
we również przygotowały 
ciekawe prezentacje. Goście 
mieli też okazję sprawdzić 
swoją pamięć, spostrzegaw-
czość, myślenie logiczne 
i twórcze. Wychowankowie 
sekcji Klub Młodego Dzien-
nikarza oraz Gry Umysło-
we przygotowali mnóstwo 
gier, zagadek, łamigłówek 
i ćwiczeń umysłowych. 
Wszyscy ci, którzy pod-
jęli wyzwanie sekcji i mu 
sprostali, z niecierpliwością 
oczekiwali drugiej części 
imprezy. Odbywało się wte-
dy losowanie nagród. Dzie-
sięć osób, którym dopisało 
szczęście, otrzymało od sek-
cji: Klub Młodego Dziennika-
rza i Gry Umysłowe ciekawe 
gry planszowe. Można też 
było wygrać maskotki, które 
zostały rozlosowane wśród 
uczestników zabaw sporto-
wych. Wszystkie nagrody 

ufundowała Rada Rodziców 
Młodzieżowego Domu Kul-
tury. Losowania nagród to 
jednak nie wszystko, na co 
czekali uczestnicy imprezy. 
Bardzo ważnym punktem 
programu było wręczenie 
honorowych odznak: Przy-
jaciela MDK. Otrzymały je 
panie: Katarzyna Kuk, Jani-
na Koźbiał, Anna Stryszew-
ska oraz Beata Karkoszka. 
Wyróżniono też wybranych 
wychowanków. Złote od-

znaki otrzymali: z sekcji Pla-
stycznej prowadzonej przez 
nauczycielkę Władysławę 
Kapcińską: Julia Matejko, 
Małgorzata Rochowiak, 
Maria Rochowiak, Elżbieta 
Rochowiak, Karolina Ku-
czek, Aleksandra Zajdel, 
Krzysztof Kłoda i Dawid 
Śliwiński; z Klubu Młodego 
Dziennikarza, prowadzonego 
przez nauczycielkę Patrycję 
Więcek: Agnieszka Guzdek 
oraz Justyna Momot; z sek-

cji Badmintona, prowadzonej 
przez nauczyciela Tomasza 
Kantykę – Rafał Szwagrzyk. 
Dyrektor MDK, Aleksan-
dra Stawicka, wręczyła 
złote odznaki wychowan-
kom aktywnie działającym 
w Samorządzie Wychowan-
ków Młodzieżowego Domu 
Kultury. Z rąk pani dyrektor 
odznaki otrzymały: Anna 
Augustyn, Anna Paluch 
oraz Sylwia Mazurkiewicz. 
Wiele emocji wzbudziły też 
występy na scenie. Grom-
kimi brawami nagrodzono 
wychowanków sekcji: Zaba-
wy językowe − język angielski, 
Gitary oraz Zespół Wokalny. 
Sekcja Teatrzyk Dziecięcy 
zaprosiła publiczność do 
wspólnej zabawy, która po-
legała na powtarzaniu trud-
nych łamańców językowych. 
Wszystkim zgromadzonym 
bardzo podobały się prezen-
tacje sekcji Taniec. W ramach 
tej sekcji podziwialiśmy wy-
stępy trzech grup: Cats, Trick 
oraz Wow. Patrząc na nie, aż 
chciało się tańczyć. Była ku 
temu okazja. Na zakończe-
nie sekcja Tańca towarzyskiego 
zaprosiła wszystkich uczest-
ników do wspólnej zabawy. 
Odtańczono taniec belgijski.
Podczas sobotniej imprezy 
atrakcji było co niemiara. 
Z pewnością nikt się nie 
nudził. Każdy mógł tu zna-
leźć coś dla siebie, każdy 
mógł znaleźć swoje własne 
miejsce. Wszak Młodzieżo-
wy Dom Kultury to Miejsce 
Dla Każdego. Pamiętaj-
my o tym!  
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15 czerwca 2009 r. na emeryturę odeszła wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Teresa 
Świebocka. Pracę w Miejscu Pamięci rozpoczęła we wrześniu 1967 r. – początkowo w Dziale Nauko-
wym, a później w Wydawnictwie. Funkcję wicedyrektora pełniła od roku 2006. Była współautorką kilku 

stałych wystaw w Muzeum, a także projektu systemu informacji i objaśnień, wystawy w największym poobozo-
wym budynku sauny w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau oraz projektu upamiętnienia tzw. Altejudenrampe. 
Autorka wielu artykułów, współautorka i edytor kilkunastu pozycji książkowych i albumów.

W TAKIEJ INSTYTUCJI 
NIE WYPADA BYĆ URZĘDNIKIEM

 Pytanie, które bardzo 
często zadaje wielu od-
wiedzających, to: „Jak 
można tu pracować?”. 
Pani pracowała w tym 
miejscu przez ponad 40 
lat. 

Auschwitz ma kilka po-
ziomów przekazywania 
i odbierania. To nie tyl-
ko teren byłego obozu 
i  cmentarz, ale Miejsce 
Pamięci, które ma do 
spełnienia bardzo ważną 
rolę. Od dawna mówili-
śmy, że Auschwitz to coś, 
co powinno przekazy-
wać jakieś posłanie, takie 
mini-ONZ. Spotyka się 
tu ludzi z całego świata. 
Mówimy jednocześnie 
o przeszłości, ale i o przy-
szłości. Przy okazji two-
rzenia kolejnych wystaw 
spotykaliśmy się nierzad-
ko z odbiorem: historia to 
jedna część Auschwitz, 
a współczesność dru-
ga. Poza tym spotykając 
się z byłymi więźniami 
i ich rodzinami, czło-
wiek fi zycznie czuł, że to 
jest ważne miejsce. Gdy 
pomagaliśmy odnaleźć 
ważne dokumenty, kiedy 
ktoś przyjeżdżał i mówił, 
że nie wie, gdzie zginął 
jego ojciec, że prawdopo-
dobnie w Auschwitz. Kie-
dy udawało się odnaleźć 
potrzebny dokument, to 
widać było, jak zmienia 
się jego twarz. Widziało 
się wtedy, że to jest bar-
dzo potrzebna praca; że 
nie tylko pracujemy, aby 

powstała jakaś książka, 
broszura, która stanie na 
półce. To było ciągłe ży-
cie. To nie tylko historia, 
ale praca z żyjącymi. To 
był główny powód, dla 
którego zdecydowałam 
się tu zostać. 

 Czy od początku chciała 
pani pracować w Muze-
um?
Moje zatrudnienie w 
Muzeum było przypad-
kowe. Mój promotor na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim, prof. Józef Buszko, 
zaproponował mi pra-
cę w Instytucie Śląskim 
w Katowicach, bo na UJ 
nie było wtedy miejsca. 
Pojechałam złożyć papie-
ry, ale powiedziano mi, 
że będę musiała poczekać 
od sześciu do ośmiu mie-
sięcy na wakat. Powie-
działam o tym profeso-
rowi, a on zaproponował 
mi, żebym podjęła czaso-
wo pracę u jego koleżan-
ki, pani Danuty Czech w 
oświęcimskim Muzeum. 
Powoli zaczęłam zapo-
znawać się z materiałami, 
aż któregoś dnia zadzwo-
nił telefon z Katowic, że 
mogę już podpisać umo-
wę. Wówczas kończyłam 
realizować jakiś materiał 
i ustaliliśmy, że odezwę 
się za dwa miesiące. 
Nie odezwałam się, bo 
pojawił się kolejny cie-
kawy temat. Ponownie 
zadzwoniono do mnie 
z Instytutu w Katowi-
cach, a ja nie mogłam go  

nie dokończyć, bo temat 
mnie zupełnie wciągnął.  
Dopiero po dwóch latach 
pracy w Miejscu Pamię-
ci dowiedziałam się, że 
w Auschwitz byli dwaj 
bracia mojego ojca, którzy 
zostali potem przewiezie-
ni do Gusen. Mój ojciec 
nie wiedział, co się z nimi 
stało po aresztowaniu. 
I dopiero tutaj, po latach, 
trafi łam przez przypadek 
na dokumenty. To jest 
niby-przeszłość, ale jest 
bardzo związana z na-
szym życiem współczes-
nym, z wieloma poko-
leniami. To misja, odpo-
wiedzialność. To dobre, 
kiedy ma się poczucie, 
że robi się coś ważnego, 
a nie tylko przekłada 
i podpisuje papiery. Tu 
albo ludzie odchodzą po 
dwóch, trzech latach, albo 
zostają na całe życie. 

 To panią tu zatrzymało?
Tak. Doszłam do wnio-
sku, że praca tutaj jest 
niesłychanie wciągająca 
i interesująca. Ciągle po-
jawiały się nowe tematy, 
nowe dokumenty. Nie-
dawno, podczas prac 
konserwatorskich, odna-
leziono małego ceramicz-
nego kotka czy butelki po 
perfumach najprawdo-
podobniej z transportów 
węgierskich, które przy-
wiozły ze sobą zupełnie 
nieświadome swojego 
losu kobiety.

 To wszystko jest prze-
cież bardzo intymną hi-
storią człowieka...
Podoba mi się wprowa-
dzana od kilku lat fi lo-
zofi a w Miejscu Pamięci. 
Wiele lat temu o ofi arach 
mówiło się „ludzie”, bez 
narodowości. Po roku 
1989, na początku lat 90. 
to byli już Żydzi, Pola-
cy, Romowie, a od teraz, 
już od dłuższego czasu, 
pokazuje się, kim byli 
ci ludzie. Na wystawie 
w bloku 6 i 7 jest pewien 
bardzo dobry element – 
fotografi e więźniów wraz 
z podstawowymi infor-
macjami: imieniem, na-
zwiskiem, zawodem oraz 
informacją, kiedy zginął. 
Może to jest truizm, ale 
jeśli my przypominamy 

biografi e tych ludzi, to 
w pewien sposób po raz 
drugi przywracamy ich 
do życia. Oni nie zginęli 
kompletnie, nie rozpłynę-
li się zupełnie. 
Mówi się, że pamięć ro-
dzinna trwa tak długo, 
jak długo pamięta się 
ciocię, babcię czy wujka. 
Jak długo trwa pamięć, 
ciąg kulturowy trwa. 
Tak samo jest z albumem 
o dzieciach Heleny Ku-
bicy. Pomimo tego, że 
zginęły one w Auschwitz 
w wieku trzech, czterech 
czy pięciu lat, one nadal 
żyją. To jest wyjątkowe 
miejsce, gdzie można 
spotkać interesujących 
ludzi, którzy mają coś 
ważnego do przekazania. 
Dlatego lubiłam oprowa-
dzać grupy. Uważałam, 
że każdy kontakt z grupą 
uczył mnie czegoś nowe-
go: różnych oczekiwań 
i różnych interpretacji. 
Tego, w jak różny sposób 
to miejsce może być od-
bierane i jak różna może 
być wrażliwość. To jest 
bardzo ważne, że wiele 
rzeczy, które często wy-
woływały ostre dyskusje 
w świecie, wynikało z bra-
ku znajomości wrażliwo-
ści drugiej strony. Kiedyś 
młodzi ludzie z Warsza-
wy robili porządki wokół 
ruin tzw. białego domku 
i postawili tam w dobrej 
wierze krzyże i gwiazdy 
Dawida, nie uważając, że 
robią coś złego. Wiemy, 
jak to się skończyło i od 
tego momentu zabrania-

my na terenie Miejsca Pa-
mięci stawiać samowol-
nie jakiekolwiek tablice. 
Kiedyś jeden z Niemców 
w rozmowie ze mną po-
wiedział, że my pracujemy 
tutaj na polu minowym 
– nie wiadomo, kiedy wy-
buchnie kolejna mina. 

 Praca tu to rzeczywiście 
lawirowanie pomiędzy 
mnóstwem symboli. Ale 
niezwykłe jest to, jak 
wiele nitek współczes-
ności przyciąga to miej-
sce. 
Trzeba pamiętać nie tylko 
o historii, ale i o współ-
czesnej wrażliwości. Pa-
miętam, jakie kontrower-
sje wzbudziła kwestia 
włosów. Na konferencji 
na temat przeszłości 
Auschwitz stanęły diame-
tralnie różne opinie: albo 
pogrzebać włosy, albo ich 
nie pogrzebać i zachować. 
Cała dyskusja rozpoczęła 
się od Muzeum Holo-
kaustu w Waszyngtonie. 
Wtedy, kiedy otwierano 
tamtejsze muzeum, wy-
pożyczono od nas tro-
chę włosów. W Stanach 
zaczęły się ataki, że nie 
można ich prezentować 
publicznie. Od tamtego 
momentu podjęliśmy de-
cyzję, że nie wypożycza-
my nigdzie włosów na 
zewnątrz. Jednak jeżeli 
Miejsce Pamięci Ausch-
witz to cmentarz, to tylko 
tutaj mamy pełne moral-
ne prawo, aby te włosy 
pokazywać. Podobna 
dyskusja dotyczyła po-Senator USA E.S. Muskie (1979 r.)

H. Clinton i J. Kwaśniewska (1996 r.)
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piołów zamordowanych. 
Ludzie bez przerwy pisa-
li do nas, że chcą popioły: 
a to gminy żydowskie, 
a to kościół. W pewnym 
momencie powiedzieli-
śmy „nie” – popiołów nie 
wolno naruszać. Byłam 
kilka dni temu na konfe-
rencji w Oslo i w wolnej 
chwili wstąpiliśmy do 
Muzeum Narodowego, 
gdzie leżą odkryte sarko-
fagi egipskie z czaszkami. 
Bardzo mnie to raziło, nie 
powinniśmy tak pokazy-
wać czaszek ludzi, którzy 
zmarli. Zanim wprowa-
dziliśmy jakiekolwiek 
oznakowania w Birkenau, 
też miała miejsce wielka 
dyskusja, czy one w ogóle 
powinny się tam znaleźć, 
czy przemawiać powin-
na tylko pustka, cisza 
i przestrzeń. Pojechaliśmy 
zobaczyć kilka innych 
muzeów, w tym Verdun, 
jak zachowane jest miej-
sce na tym polu bitwy. 
W podziemiach jednego 
z budynków leżały kości 
i czaszki. Byłam zszoko-
wana i powiedziałam, że 
w Auschwitz coś takiego 
jest niemożliwe. Nie cho-
dzi o to, żeby szokować. 
Dlatego staramy się tutaj 
unikać pokazywania foto-
grafi i zwłok. Oczywiście, 
mamy unikalne fotografi e 
zrobione przez więźniów 
Sonderkommando przed-
stawiające spalanie ciał, 
ale to jest wyjątek. Powin-
niśmy opowiadać historię 
ludzi, a nie pokazywać 
zwłoki.

 Zresztą samo autentycz-
ne miejsce przemawia 
wystarczająco mocno.
Poza tym mamy wspa-
niałe relacje więźniów. 
Teraz mam trochę więcej 
czasu, więc sięgam do 
literatury, nawet tej star-
szej. W latach 1946-48 
więźniowie pisali wszyst-
ko na świeżo. Na przy-
kład Pelagia Lewińska w 
swojej niewielkiej ksią-
żeczce zawarła taki opis 
wnętrza baraków więź-
niarskich, który spotkać 

można naprawdę rzadko 
– może jeszcze u Zofi i 
Kossak-Szczuckiej. Są to 
wstrząsające opisy. I to 
jest bardzo ważne, bo nie-
którzy twierdzą, że naj-
ważniejsze są dokumenty 
i wierzymy tylko doku-
mentom. W przypadku 
dokumentów nazistow-
skich trzeba być bardzo 
uważnym w interpretacji, 
bo tam kwestia fałszowa-
nia i ukrywania była bar-
dzo rozwinięta. Zawsze 
mówię, że powinniśmy 
łączyć jedno z drugim. 
Jeżeli mamy jedną szoku-
jącą relację, to oczywiście 
trzeba szukać dalej. Więź-
niowie mogą pomylić 
daty czy nazwisko – mają 
do tego prawo, bo często 
jest to pisane po latach 
– ale nikt, tak jak oni, nie 
odda atmosfery obozu. 
Nawet najlepszy histo-
ryk tego nie opisze. Nie 
przedstawi otaczającej 
śmierci, którą spotykano 
na każdym kroku, nie po-
wie o baraku, gdzie cza-
sami obok osoby zmarłej 
leżało się dwanaście go-
dzin. To potrafi ą zrobić 
tylko więźniowie.

 Mówiła pani o spotka-
niu z ludźmi. Pani często 
miała okazję oprowadzać 
ludzi z pierwszych stron 
gazet, osoby ważne. Czy 
opowiadając o historii 
Auschwitz, czuła pani, 
że w jakiś sposób może 
mieć pani wpływ na ja-

kieś decyzje, że może 
pani w nich coś zmienić.
Przyznaję, że miałam 
nadzieję. Może najpierw 
opowiem o Aktion Süh-
nezeichen, której przed-
stawiciele tu przyjeżdżali 
i pracowali u nas jako 
wolontariusze jeszcze w 
latach 60. Kiedy w Berli-
nie, szczególnie w Berlinie 
Zachodnim, odbywały się 
protesty przeciwko neo-
nazistom i zakłamywaniu 
zbrodni, to patrzyłam na 
to i byłam przekonana, 
że między nimi są ci lu-
dzie, którzy pracowali 
u nas, bo oni poczuli się 
odpowiedzialni. To jest 
ważna rzecz – jak zrobić, 
żeby ludzie poczuli się 
odpowiedzialni. To jest 
główny dylemat, przed 
którym stoimy, tworząc 
nową wystawę. Musimy 
stworzyć taką narrację, 
żeby ona nie była tylko 
wykładem, ale pewną in-
terakcją, żeby nawet spo-
wodować dyskusję po-
między przewodnikiem 
i grupą. 
A jeżeli chodzi o tzw. de-
legacje. Politycy, to polity-
cy – mają swoje prioryte-

ty, ale to, że tu przyjechali 
i wpisali się do księgi 
pamiątkowej, to spowo-
dowało, że zainteresowa-
nie świata tym miejscem 
wzrastało. Pamiętam, 
że trzy dni po wizycie 
Jana Pawła II w 1979 r. 
przyjechali tu studenci 

w Meksyku, którzy byli 
w Paryżu. Tam obejrzeli 
mszę z terenu Birkenau. 
Pomyśleli sobie, że skoro 
do tego miejsca przyjechał 
papież, to oni też muszą je 
odwiedzić. Kupili bilety, 
przyjechali do Polski i ja 
ich przypadkowo spot-
kałam. Przyjechali przez 
papieża i spędzili tu cały 
dzień. 
Dobre jest to, że dziś jest 
znacznie lepsza możliwość 
zwiedzania Birkenau. 
W przeszłości często za-
rzucano nam, że my Birke-
nau ukrywamy. To jest 
oczywiście nieprawda, bo 
od samego początku Mu-
zeum nosiło nazwę Oświę-
cim-Brzezinka. Oczywiście, 
powinno być, tak jak teraz 
– Auschwitz-Birkenau – 
ale Brzezinka zawsze była. 
Inną sprawą jest to, że dziś 
większość ludzi ma samo-
chody, grupy przyjeżdża-
ją autokarami. Między 
Birkenau a Auschwitz I 
poruszanie się jest bardzo 
proste. Kiedyś, w latach 
50. czy 60., większość od-
wiedzających przyjeżdża-
ła pociągami. Często pie-
szo szli ze stacji kolejowej 
do Muzeum, potem mu-
sieli się spieszyć na pociąg 
i nie oglądali Birkenau, co 
oczywiście było wielką 
stratą. Jednak wszystkie 
delegacje rządowe, królo-
wie, prezydenci – zawsze 

byli w Birkenau. Birkenau 
jest jednym wielkim do-
wodem, bo nawet ruiny 
są dowodami. Krema-
toria i komory gazowe, 
które zostały wysadzo-
ne w powietrze z jed-
nej strony są dowodem 
Zagłady, ale też obawy 
i strachu esesmanów, któ-
rzy zacierali ślady. One 
o czymś świadczyły. Nie 
chcieli zostawiać po sobie 
śladów. Zresztą członko-
wie delegacji rządowych 
najczęściej są doskonale 
przygotowani, wiedzą, 
dokąd jadą, wiedzą, jak 
się mają zachować, cho-
ciażby dlatego, że są na 
każdym kroku fotogra-
fowani. Oczywiście, zda-
rzają się takie osoby, które 
tylko zwracają uwagę, 
na jakim tle stoją – żeby 
była wieża wartownicza, 
albo brama „Arbeit macht 
Frei”, żeby tylko mieć 
dobre zdjęcie. Jednak naj-
częściej reakcje są bardzo 
głębokie. Kiedy np. przy-
jechał prezydent George 
W. Bush, zastanawiałam 
się, co powiedzieć, żeby 
to nie było standardowe 
oprowadzanie. Kiedy sta-
liśmy na rampie w Birke-
nau, przypomniałam so-
bie o Elie Wieselu, którego 
prezydent Bush bardzo 
dobrze zna. Wiesel opo-
wiadał, że kiedy przyje-
chał na tę właśnie rampę, 

Senator USA E. Kennedy (1987 r.) Prezydent USA G. W. Bush (2003 r.)
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to po wyjściu z wagonu 
więźniowie w pasiakach, 
którzy sortowali bagaże, 
zapytali się go, ile ma lat. 
Kiedy odpowiedział, po-
wiedzieli: – Powiedz, że 
masz więcej! A dlaczego? 
Musisz tak powiedzieć... 
– A ile lat ma twój ojciec? 
Powiedz, że ma mniej. 
Dzięki temu przeżyli. Ten 
przykład podałam prezy-
dentowi Bushowi i to za-
działało, bo to właśnie jest 
personalizowanie histo-
rii. Dobrze, gdyby każdy 
z przewodników potrafi ł 
nawiązać do jakieś osobi-
stej historii. 

 Tych miejsc, historii czy 
przedmiotów, które nio-
są bardzo mocny prze-
kaz emocjonalny, jest 
w Miejscu Pamięci bar-
dzo dużo. Czy pani miała 
jakieś trudne momenty?
Byłam bardzo poruszona 
reakcją rodzin więźniów, 
którzy odnajdywali tu do-
kumenty. Widziałam, jak 
mieli łzy w oczach. Widać 
było, że byli wstrząśnięci 
i byli bardzo wdzięczni, 
że Muzeum takie rzeczy 
zachowuje. Dla mnie to 
było poruszające. Na-
tomiast jeżeli chodzi 
o przedmioty, to na pew-
no walizki z nazwiskami, 
bo znowu jest to pokazy-
wanie ludzi i ich historii. 
Te nazwiska uświada-
miają nam, że ofi ary były 
takimi samymi ludźmi jak 
my. Z drugiej strony dzię-
ki temu możemy sobie 
uświadomić, ile my wszy-
scy straciliśmy przez takie 
miejsca jak Auschwitz – 
ilu zginęło potencjalnych 
noblistów, poetów, arty-
stów. To wielka dziura w 
cywilizacji, bo zginęło nie 
tylko jedno pokolenie.

 A czy któreś z miejsc na 
terenie byłego obozu ma 
dla pani szczególne zna-
czenie?
Rampa, na której esesma-
ni przeprowadzali selek-
cję wśród deportowanych 
Żydów. Kiedy pomyśli 

się o rozdzielaniu rodzin, 
wyrywaniu dzieci... Są 
takie drastyczne opisy za-
bijania dzieci na rampie. 
To zawsze przemawia do 
każdego. Osobiście dla 
mnie i dla męża ważne 
są także ruiny białego do-
mku, prowizorycznej ko-
mory gazowej, ponieważ 
tam został zamordowany 
jego ojciec. Był człon-
kiem Armii Krajowej, był 
w obozie tylko dwa mie-
siące. Zachorował na ty-
fus i po selekcji w szpitalu 
został zagazowany. Nie 
lubię o tym opowiadać, 
ale ktoś kiedyś powie-
dział mi, że jest to waż-
ne, bo pokazuje to, że w 
Miejscu Pamięci pracują 
ludzie, którzy są osobiście 
związani z tym tematem. 
Przysłuchiwałam się nie-
dawno bardzo ciekawej 
dyskusji, gdzie zastana-
wiano się, co będziemy 
robić, kiedy nie będzie 
już tych, którzy przeżyli, 
jak dalej będziemy prze-
kazywać historię. Ktoś z 
Mauthausen powiedział, 
że będą chcieli wykorzy-
stać ludzi z drugiego, czy 
trzeciego pokolenia, żeby 
pracowali tam ludzie, któ-
rzy mają osobiste związki 
z tym tematem. Oni oczy-
wiście nie opowiedzą tej 
historii w taki sam spo-
sób, ale przez ich rodzin-
ne relacje to wszystko nie 
będzie istnieć w jakiejś 
próżni. Być może tacy 
ludzie będą wykazywa-
li większą wrażliwość 
i większe zrozumienie. 
Wielkie wrażenie zawsze 
robiło na mnie to, co dzie-
je się 1 listopada. W kre-
matorium całe rodziny 
z Oświęcimia zapalają 
znicze. To niezwykłe, że 
bardzo często obóz trak-
towany jest jako obciąże-
nie dla miasta, ale zawsze 
mieszkańcy odwiedzają to 
miejsce, zapalają lampki 
właśnie w krematorium, 
czy pod Ścianą Straceń. Z 
rodzinami zawsze poja-
wiały się dzieci – jakie to 
jest wychowawcze, bo oni 

pamiętają, gdzie tu trzeba 
się pomodlić. Bo to jest 
przecież taka świątynia.

 Tak, bo cały czas uży-
wamy słowa Muzeum, 
ale to nie jest doskonałe 
określenie.
To jest to pytanie – czym 
my jesteśmy? Czy mu-
zeum, czy centrum edu-
kacji, czy instytutem na-
ukowym, pomnikiem, 
Miejscem Pamięci? My 
jesteśmy przede wszyst-
kim cmentarzem. Z dru-
giej strony mamy zadanie 
przekazywać tę wiedzę 
dla przyszłości. Dlate-
go dla nas to ogromne 
wyzwanie, jeżeli chodzi 
o nową wystawę, żeby 
ci, którzy ją obejrzą, po-
czuli odpowiedzialność. 
Musimy zresztą mówić 
nie tylko o tych, którzy 
zginęli, ale także pokazać 
te osoby, które ocalały 
i jasno powiedzieć, dzięki 
komu oni ocaleli. Pokazać 
Henryka Sławika, który 
uratował kilka tysięcy 
Żydów na Węgrzech, 
którzy prawdopodobnie 
w większości zginęliby 
w Auschwitz, a także cho-
ciażby przykłady ucie-
kinierów, żeby pokazać, 
że z tej masy skazanych 
na śmierć udało się wiele 
osób uratować. 

 Mówiła pani o drugim 
czy trzecim pokoleniu. 
Czy pani zdaniem wraż-
liwość współczesnych 
młodych ludzi różni się 
od pani wrażliwości? 
Pani urodziła się w ostat-
nim roku wojny.
Wrażliwość jest może 
inna, ale najważniejsze 
jest to, żeby ona istnia-
ła. Wrażliwość ludzka 
i otwarcie się na inne-
go człowieka są w tym 
miejscu fundamentalne. 
Jeżeli przyjmie się, że ta 
praca jest rodzajem misji, 
to człowiek będzie na to 
patrzył inaczej. To nie jest 
praca przy biurku. To jest 
misja i to mobilizuje. Pra-
cując w takiej instytucji, 
nie wypada być urzęd-
nikiem. Tu przyjeżdżają 
ludzie, którzy oczekują 

od nas wrażliwości i zro-
zumienia. Nie można ni-
kogo potraktować zdaw-
kowo. Pokolenie nie ma 
znaczenia – to kwestia 
indywidualnej otwartości 
i świat to na nas wymu-
sza, bo na świecie widać, 
jak wielka jest ranga tego 
miejsca. 

 Jaka pani zdaniem jest 
rola Muzeum w lokalnej 
społeczności? W takim 
mieście jak Oświęcim od 
tego miejsca nie da się 
po prostu uciec. 
Brałam za czasów rządów 
premiera Jerzego Buzka 
udział w warsztatach do-
tyczących relacji miasta 
i Muzeum. To jest sprawa, 
która zależy w dużej mie-
rze od dobrej woli władz 
lokalnych. Tak długo, jak 
niektórzy ludzie będą 
mówili, że były obóz jest 
przeszkodą dla rozwoju 
miasta, tak długo istnieć 
będą problemy. Mam na-
dzieję, że kiedy powstanie 
nowa siedziba Między-
narodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w tzw. Sta-
rym Teatrze, to tych pól 
do dyskusji będzie mniej. 
Mam jednak wrażenie, że 
mieszkańcy nie rozumie-
ją jednej rzeczy, że dzięki 
istnieniu Miejsca Pamięci 
miasto Oświęcim stało się 
znane w całym świecie. 
Jest jeszcze inna kwestia, 
bo od dawna mówi się 
także o tym, co należało-
by stworzyć w mieście, 
aby zatrzymać tu ludzi. 
Bądźmy realistami – nie 
zatrzymamy większości. 
Taki sam problem ma 
przecież Częstochowa. 
Dyskutowano kiedyś, że 
na Jasną Górę przyjeżdża-
ją miliony pielgrzymów, 
ale niewielu z nich zatrzy-
muje się w mieście. Tak 
samo jest z Monte Cassino 
i z miastem Cassino. Dla-
tego trzeba stworzyć coś, 
co zatrzymałoby choćby 
część ludzi. Czymś takim 
moim zdaniem jest edu-
kacja – to zwiększenie 
chociażby liczby kilku-
dniowych seminariów, 
bo na szczęście oddźwięk 

na hasło „Auschwitz” na 
całym świecie jest ciągle 
aktualny i chyba bardziej 
nośny za granicą, niż 
w Polsce. To stwarza szan-
se dla miasta. Powoli za-
czyna się coś dziać. Dzia-
ła Centrum Żydowskie 
i to jest rzecz niezwykle 
ważne, jest piękny cmen-
tarz żydowski, jest tablica 
upamiętniająca Żydów 
oświęcimskich, którzy 
zginęli w Auschwitz 
i to przecież była lokalna 
inicjatywa. A przecież 
w Oświęcimiu mogłaby 
powstać galeria sztuki 
nowoczesnej, bo wielu 
artystów chciałoby pre-
zentować swoje prace 
w Oświęcimiu, „Mieście 
Pokoju”. A tu nie ma na-
wet kina...

 Co daje praca w takim 
miejscu? 
Jeżeli powiem, że uczucie 
satysfakcji, to będzie to za 
mało... Jakieś spełnienie. 
Mogę stwierdzić, że 40 
lat temu podjęłam dobrą 
decyzję i to nie były lata 
stracone. Dobrze, że tak 
zdecydowałam, choć wa-
hałam się bardzo. Praca 
w Miejscu Pamięci daje 
niesamowite szanse dla 
każdego, kto choć trochę 
zaczyna ten temat czuć. 

 Co dalej? Z pewnością 
wielu rzeczy będzie pani 
teraz brakować.
Jestem w zespole, który 
przygotowuje nową wy-
stawę Muzeum i to jest 
wielkie wyzwanie. Będę 
zatem jeszcze miała co 
robić i cieszę się, że będę 
brała w tym udział. To 
rekompensuje wszystko. 
Kontakt z ludźmi będę 
miała nadal. Może cieszę 
się tylko, że nie będę mu-
siała wstawać o 5.30, i że 
będę miała więcej czasu 
na muzykę czy książki, bo 
tyle mam książek, które od 
kilku lat odkładałam spe-
cjalnie na moment, kiedy 
będę miała więcej czasu 
– trzeba w końcu zacząć 
je czytać.    

Rozmawiał Paweł Sawicki

Wizyta ministra oświaty Meksyku (1970 r.)

Przywódca Tybetu Dalajlama (1992 r.)
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Centrum Żydowskie

AMERYKAŃSCY KADECI 
PO RAZ PIĄTY W OŚWIĘCIMIU

Piętnastu kadetów Akademii West Point, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Straży 
Przybrzeżnej USA odwiedziło w czerwcu Oświęcim i Polskę w ramach corocznego progra-
mu Centrum Żydowskiego „American Services Academies Program”. Celem programu 

jest pogłębione studium historii Holokaustu i zagadnień etycznych związanych z zapobiega-
niem ludobójstwom. 

Przylot do Polski poprze-
dził intensywny kurs przy-
gotowawczy w Muzeum 
Dziedzictwa Żydowskiego 
w Nowym Jorku oraz Muze-
um Holokaustu w Waszyng-
tonie, gdzie uczestnicy spot-
kali się z osobami ocalonymi 
z Zagłady i wysłuchali ich 
relacji. 
Pierwszym polskim miastem, 
które poznali kadeci, był Kra-
ków, który urzekł ich rene-
sansowym Starym Miastem 
oraz Zamkiem Wawelskim. 
W kolejnych dniach goście 

z USA zwiedzili również daw-
ną żydowską dzielnicą Kazi-
mierz oraz teren byłego getta 
krakowskiego. 
Pierwszym wydarzeniem 
specjalnym tegorocznej edycji 
„American Services Acade-
mies Program” był warsztat 
Waitmana Beorna z Uniwer-
sytetu w Północnej Karolinie 
o udziale żołnierzy Weh-
rmachtu w zbrodniach Holo-
kaustu i dyskusja dotycząca 
wyzwań etycznych zwią-
zanych z karierą ofi cerską 
w armii. W Krakowie studen-

ci wysłuchali również histo-
rii dr Janiny Rozciszewskiej 
odznaczonej tytułem Spra-
wiedliwej wśród Narodów 
Świata za ratowanie Żydów 
podczas wojny.
Na drugą część programu 
Amerykanie przyjechali do 
Oświęcimia i Centrum Ży-
dowskiego, gdzie poznali hi-
storię miejscowej społeczności 
żydowskiej i jej wkład w roz-
wój miasta. Wielkie wrażenie 
wywarło na uczestnikach 
zwiedzanie Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birke-

nau oraz kolejny punkt spe-
cjalny programu – spotkanie z 
polską byłą więźniarką obozu 
panią Zofi ą Łyś, która opo-
wiedziała o wysiedleniu całej 
swojej rodziny z Zamojszczy-
zny i ich dalszych tragicznych 
losach w Auschwitz. Uzupeł-
nieniem poznawania historii 
i losu Polaków pod nazistow-
ską i sowiecką okupacją była 
projekcja fi lmu Katyń w reży-
serii Andrzeja Wajdy. 
Nowym i ważnym wyda-
rzeniem programu był także 
specjalny warsztat Po Co Nam 

Tolerancja? z udziałem polsko-
-holenderskiej grupy studen-
tów z programu wymiany 
Wyższej Szkoły Europejskiej 
w Krakowie „Poland Meets 
Holland”. 
Tradycyjnie wizyta Ameryka-
nów w Polsce zakończyła się 
wspólnym zwiedzanie Pienin 
i spacerem do Czerwonego 
Klasztoru po słowackiej stro-
nie Dunajca.  

Maciej Zabierowski

 Kiedy słyszy się, że zor-
ganizowano seminarium 
dla studentów, czy dla 
uczniów gimnazjum, to 
taka informacja nie robi 
wielkiego wrażenia. Jed-
nak kiedy mówimy: „se-
minarium dla amerykań-
skich kadetów”, to takie 
zdanie od razu przyciąga 
uwagę. 
Tomasz Kuncewicz, dy-
rektor Centrum Żydow-
skiego: Niedawno skoń-
czyła się piąta edycja tego 
programu. W pierwszym 
wzięło udział sześcioro 
uczestników, w tym roku 
było ich 15. To największa 
liczba dotychczas. Uczest-
nicy pochodzą z czterech 
szkół wojskowych USA. 
Rzeczywiście brzmi to 
bardzo ciekawie, bo w 
przyszłości ci ludzie będą 
w większości przywód-
cami wojskowymi. Więk-
szość z nich wybiera bo-
wiem karierę w armii. To 
osoby z różnych środo-
wisk. Z reguły jedna lub 
dwie osoby są pochodze-
nia żydowskiego, reszta 
to katolicy i protestanci.

 Jak opisałbyś fi lozofi ę 
edukacyjną całego przed-
sięwzięcia?
Główną kwestią, na któ-
rą zwracamy uwagę, 
jest etyka wojskowych. 
Korzystając z przykładu 
Holokaustu i II wojny 
światowej oraz działań 
III Rzeszy i jej różnych od-
działów mundurowych, 
próbujemy zachęcić ich 
do zadawania pytań 
i stawiania wniosków. 
Przecież w tamtych wy-
darzeniach również brała 
udział armia, która w ja-

kimś stopniu była za nie 
odpowiedzialna.

 Do tego dochodzi zapew-
ne także odpowiedzial-
ność za wykonanie lub 
niewykonanie rozkazu.
To jest rzeczywiście bar-
dzo ważny temat. Sami 
uczestnicy mają wiele 
pytań związanych z tym, 
jak można przeciwdziałać 
takim wydarzeniom, jak 
oni, jako przyszli wojsko-
wi, mogliby zachować się 
w takich ekstremalnych 
sytuacjach. Przecież cza-
sami słyszymy o tym, co 
dziś dzieje się w Iraku 
czy Afganistanie. Rożne 
moralne dylematy wystę-
pują współcześnie, choć 
oczywiście nie na takim 
poziomie, jak w czasie 
II wojny światowej. Zatem 
chcemy się w tym miejscu 
przyglądać dokładnie wy-
darzeniom z przeszłości, 
zastanowić się, dlaczego 
tak się stało i zastanowić 
się nad tym, jak do takich 
rzeczy nie dopuszczać, 
mając na uwadze zacho-
wanie jednostki. 

 Czy patrząc na uczestni-
ków seminarium, odno-
sisz wrażenie, że jest to 
dla nich ważny temat? 
Jaka jest ich reakcja?
Temat etyki wojskowej 
jest obecny na ich uczel-
niach, zatem z pewnością 
jest to temat ważny i dla 
nich. Historia II wojny 
światowej jest przykła-
dem totalnego upadku tej 
etyki i czasami może się 
wydawać, że jest to przy-
kład zbyt ekstremalny, bo 
ten temat jest tak odległy i 
niewyobrażalny, że wręcz 

niemożliwy. My stawia-
my to w ten sposób, że 
oczywiście mamy nadzie-
ję, że nie będą skonfronto-
wani z takimi sytuacjami, 
ale podobne rzeczy, choć 
na nieco innym poziomie, 
mają miejsce.  Podczas 
programu, oprócz oczy-
wiście zwiedzania byłe-
go obozu Auschwitz, czy 
spotkania ze świadkami, 
które zresztą odbywają 
się już wcześniej w Sta-
nach Zjednoczonych, bo 
część tego programu ma 
miejsce w Muzeum Ho-
lokaustu w Waszyngtonie 
i Muzeum Dziedzictwa 
Żydowskiego w Nowym 
Jorku, oglądaliśmy np. 
fi lm Katyń Andrzeja Waj-
dy. Po projekcji odbyła 
się dyskusja o sytuacji po 
drugiej stronie. Dla więk-
szości z nich to zupełnie 
nowa wiedza i obraz ten 
wywarł na nich bardzo 
duże wrażenie. Mamy bo-
wiem sytuację, że ofi cero-
wie zostali po prostu za-
mordowani w sposób zu-
pełnie bezprecedensowy. 
Znów możemy mówić o 
totalnym upadku wojsko-
wej etyki. Zresztą dysku-
sja poszła znacznie dalej, 
ponieważ rozmawialiśmy 
również o symbolach. Na 
zachodzie symbole nazi-
stowskie są całkowicie za-
kazane i niedopuszczalne, 
podczas gdy symboli ko-
munistycznych nie trak-
tuje się aż tak negatywnie. 
To, że ZSRR był sojuszni-
kiem aliantów, wywarło 
ogromne piętno na spoj-
rzenie na zbrodnie komu-
nizmu. Te różne wrażli-
wości trzeba im pokazać, 
bo w Polsce wiele osób 

zbrodnie nazizmu i ko-
munizmu postrzega tak 
samo. Dla nich jest to coś 
zupełnie nowego, bo oni 
nie mają świadomości, że 
dla kogoś w Polsce jest to 
aż tak jednoznaczne.

 Mówiłeś o zwiedzaniu 
byłego obozu, fi lmach, 
dyskusjach. Czy w czasie 
programu jest też miej-
sce na pokazanie im Pol-
ski, bo zapewne dla nich 
wszystkich to pierwszy 
pobyt w naszym kraju?
Staramy się jak najbar-
dziej zrównoważyć 
program seminarium. 
Musi być tam miejsce na 
Polskę. W tym było to 
szczególnie ciekawe, bo 
sporo uczestników mia-
ło polskie korzenie. Oni 
byli jeszcze dodatkowo 
zmotywowani i zaintere-
sowani Polską, jako kra-
jem przodków. Byliśmy 
w tym roku w Krakowie, 
mieli tam sporo czasu 
wolnego, był Oświęcim, 
była wycieczka po po-
łudniowo-wschodniej 
Polsce, która kończyła się 
w Nidzicy i w Pieninach. 
Moje doświadczenie jest 
takie, że osoby, które przy-
jeżdżają tu po raz pierw-
szy, są z reguły pozytyw-

nie zaskoczone. Wynika 
to z tego, że obraz Polski 
zagranicą jest niestety tro-
chę stereotypowy. Nadal 
jesteśmy „byłym komu-
nistycznym krajem”, co 
cały czas rzuca cień na 
współczesność. Ale rze-
czywistość nie pokrywa 
się z tym wizerunkiem. 
I na pewno dzięki tym 
programom i tym wizy-
tom uczestnicy otworzyli 
się na Polskę i szczerze 
Polskę lubią w wyniku 
tych doświadczeń.

 Co dzieje się dalej z tymi 
ludźmi? 
Każda z tych osób po-
winna przygotować pre-
zentację dla swojej grupy 
tam na miejscu na temat 
swoich doświadczeń. Po-
wstają również eseje, któ-
re są w różnych miejscach 
publikowane. Ciekawe 
i ważne jest to, że wiele 
z tych osób, uczestnicząc 
w naszym programie, 
wróciło do Polski i chcą 
coś z Polską robić – czego 
doskonałym przykładem 
jest Kate Craddy, która 
brała udział w semina-
rium „Bridges to History”, 
a obecnie kieruje Muzeum 
Galicja w Krakowie.  

Rozmawiał Paweł Sawicki

OTWARCI NA POLSKĘ
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W Pieninach

Grupa seminarzystów w Miejscu Pamięci Bełżec
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ZNÓW STAĆ SIĘ 
CAŁYM SOBĄ

Czy to nie paradoksalne? Grupa 50 dorosłych przejeżdża 800 kilometrów do miejsca zwanego Oświę-
cimiem, aby doznać wewnętrznego, dokonującego przemiany doświadczenia. W Szwajcarii, Austrii 
i Niemczech, krajach pochodzenia uczestników, ta licząca nieco ponad 40 000 mieszkańców miejscowość 
na południu Polski jest właściwie nieznana. Natomiast nazwę Auschwitz, którą Niemcy dali temu miej-
scu, zna każdy. Na świecie to symbol niepojętych zbrodni, które człowiek popełnił wobec człowieka, 
symbol mordu ponad miliona niewinnych ludzi zorganizowanego przez reżim nazistowski na skalę 
przemysłową.

Seminarium w Oświęcimiu 
było częścią ćwiczeń zaini-
cjowanych i prowadzonych 
przez Annette Kaiser. Te 
składające się z dziewięciu 
części ćwiczenia mają nazwę 
DO – bez nazwy. Auschwitz 
było naszym siódmym eta-
pem. DO oznacza drogę, 

która jest rozumiana jako 
pomoc w zbliżeniu się do 
własnej, nienazwanej esen-
cji.

Jakkolwiek w praktyce me-
dytacyjnej doświadczenie 
absolutnej ciszy jest istot-
nym składnikiem tej drogi, 

to mistyczno-wewnętrzny 
wymiar bycia człowie-
kiem nie jest tutaj wszyst-
kim. Ćwiczenie ma być 
integralne w tym sensie, 
że dopuszcza możliwość 
uniwersalnej świadomości 
w życiu codziennym. 
Będzie to możliwe, gdy 
JA, które doświadcza się 
w oderwaniu od wszyst-
kiego innego na świecie, 
otworzy się w teraźniejszo-
ści na transpersonalizm, na 
TERAZ. Uczestnicy grupy 
nie wyróżniają się jednak 
tym, że chcą być czymś 
szczególnym, lecz oczywi-
stym jest, że są normalny-
mi ludźmi – Bożymi stwo-
rzeniami zdobywającymi 
ludzkie doświadczenia. 
Wszystkie główne wy-
miary ludzkiego jestestwa 
są włączane do tego ćwi-
czenia. Podczas wizyty w 
Auschwitz nie chodziło w 
końcu o leczenie starych 

ran na płaszczyźnie naszej 
zbiorowej świadomości.

Rano i wieczorami prakty-
kowaliśmy medytację Dhy-
ana, która – podobnie jak 
w drodze Zen – może wy-
tworzyć u praktykującego 
stan czystego postrzegania 
bez uwiązania do emocji 
i myśli. Oprócz tego gru-
pa miała intensywną opie-
kę. Obok Annette Kaiser 
do dyspozycji był mistrz 
Zen – Sensei Grover Genro 
Gauntt, który przybył na 
to seminarium z Nowego 
Jorku, jak również Anne 
Christine Neubacher i mąż 

Anette Georg Eich. Metodą 
opieki był counceling. Pod-
czas spotkań, które odby-
wały się w małych grupach 
rano po medytacji, zostało 
stworzone dla uczestników 
miejsce, w którym można 
było okazywać uczucia, co 
czasem można było zoba-
czyć po niepohamowanym 
płaczu. Proces ten miał od-
działywanie nacechowane 
przynależnością do grupy, 
a dla poszczególnych osób 
także działanie odciążające 
i oczyszczające. 

Nasz pierwszy dzień roz-
począł się od zwiedzania 
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W półcieniu baraku – śpiew 45 dobrze odżywionych ludzi, 
w miejscu, gdzie w czasach działania obozu 800 i więcej 
ludzi głodowało i cierpiało. Dona Nobis Pacem – siła śpie-
wu i przeżywanie bycia człowiekiem w zjednoczeniu się, 
rozświetliła pomieszczenie. Także wtedy śpiewano i modlo-
no się – śpiewające baraki w obliczu śmierci – dziś i wtedy 
też? Poświadczam, że możliwe jest odrzucenie i nienawiść 
w stosunku do innych ludzi. W Auschwitz-Birkenau zrozu-
miałam, jak mogę jako człowiek dostać się na drugą stronę 
bycia człowiekiem. Funkcjonalność, funkcjonalne systemy, 
które są stawiane ponad człowieka i jego ekspresję życia, 
mogą być nieludzkie. Tylko bycie człowiekiem i radość 
w tym mogą zapobiec przestępstwom wobec ludzko-
ści. Nowy początek tkwi w każdym spojrzeniu – tak jak 
w Auschwitz rozpoczęła się wiosna.

Imke Lohmann

Marsz Żywych – w płaszczu z przodu Annette Kaiser 

Jestem dotknięta Bożą iskrą życia, która była nawet w chwi-
li najgłębszego bólu i którą odczuwam dziś w niezmierzonej 
dobroci natury. W sobie samej noszę przeciwieństwa znisz-
czenia i życia, a mój rozum nie potrafi  ich połączyć; tylko 
poprzez miłość można je złączyć w sercu.

Johanna Nyffenegger
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Medytacja przy rampie

Krakowa. Przy pięknej po-
godzie nic nie mogło zatrzy-
mać ludzi z tego miasta we 
własnych czterech ścianach. 
Wydawało się, że wszyscy 
mieszkańcy i turyści wyszli 
na ulice. Spacerowali po 
pięknych alejkach, placach, 
a także wzdłuż brzegu Wi-
sły. Najważniejsze w naszej 
wycieczce było przejście 
przez dzielnicę Kazimierz, 
niegdyś żydowską dzielni-
cę miasta. Z żydowskiego 
życia da się dziś zobaczyć 
niewiele. Podczas gdy kie-
dyś Żydzi stanowili 30% 
z całej społeczności Kra-
kowa, dziś żyje ich na Ka-
zimierzu zaledwie 150. 
Mocne wrażenie wywarła 
na nas wizyta w funkcjo-
nującej jeszcze synagodze 

oraz na położonym obok 
cmentarzu żydowskim.

Drugi dzień poświęcony 
był wizycie w byłym obozie 
Auschwitz. Najpierw, pod-
czas projekcji czarno-białe-
go fi lmu dokumentalnego, 
zobaczyliśmy rzeczy nie do 
ogarnięcia. Zetknęliśmy się 
z czasem i wydarzeniami, 
przy których wygasł wszel-
ki szacunek dla życia. Czu-
liśmy, co oznaczają słowa 
takie jak „czystka rasowa” i 
„unicestwienie człowieka”. 
Gdyby nie dokumenty, któ-
re pokazują, że to napraw-
dę się stało, można by nie 
uwierzyć, że miało to miej-
sce naprawdę. Następnie 
odbyło się wielogodzinne 
zwiedzanie prowadzące 

obok zachowanych szczą-
tek muru okrucieństwa, po-
niżenia, bestialskiego trak-
towania człowieka przez 
człowieka. Jeden z uczest-
ników, Kilian Raetzo, napi-
sał: Ten dzień zmęczył mnie 
i odjął mowę. Oczywiście zna-
łem te informacje z grubsza. 
Okropne szczegóły jednak 
pokonały mnie… Jak długo 
będziemy to jeszcze ciągnąć? 
I ponownie umocniłem się w 
mojej decyzji: chcę być częś-
cią daleko sięgającego procesu 
przemiany społecznej... Aż do 
postawy respektu i bycia jeden 
dla drugiego. Do kultury by-
cia bliźnim i do wytrwałości. 
Do żywej etyki wobec wszel-
kich form stworzenia.

To, że nasz trzeci dzień 
mógł stać się zupełnie 
szczególnym doświadcze-
niem, zawdzięczamy księ-
dzu dr. Manfredowi Dese-
laersowi z Centrum Dialo-
gu i Modlitwy, które było 
też naszym domem gościn-
nym. Byłe tereny obozów 
Auschwitz i Birkenau były 
w tym dniu zamknięte dla 
odwiedzających. Od ponad 
10 lat co roku w Muzeum 
Auschwitz obchodzony jest 
szczególny dzień pamię-
ci. Z tej okazji przyjechało 
z całego świata ponad 7000 
żydowskiej młodzieży, aby 
móc wziąć udział w Mar-
szu Żywych. Nasza grupa 
odebrała to jako szcze-
gólny zaszczyt, że mogła 
uczestniczyć razem z nimi 
w trzykilometrowej dro-
dze prowadzącej z byłego 
obozu Auschwitz do by-

łego obozu Birkenau. A że 
możliwe jest pojednanie, 
pokazał także krótki dia-
log z jednym z żydowskich 
uczestników marszu: Skąd 
przyjechałeś? 
Z Niemiec. 
Bardzo dziękuję za twoje 
przybycie.

Czwartego dnia wieczór 
spędziliśmy w jednym 
z zachowanych drewnia-
nych baraków obozu Bir-
kenau. Połączyliśmy się 
w ciszy z tym miejscem, 
śpiewaliśmy wspólnie pieś-
ni, a Anette Kaiser czytała 
na głos frazy z dzienników 
pozostawionych przez Etty 
Hillesum, która jako mło-
da holenderska Żydówka 
żyła w obozie Westerbork 
i ostatecznie została zamor-

dowana w komorze gazowej  
w Auschwitz.  Poprzez jej 
słowa widać wyraźnie, że 
w niej zamknięte było źród-
ło siły, które dla nas wszyst-
kich może być inspiracją: 
Nędza jest naprawdę wielka, 
a mimo to biegnę często późnym 
wieczorem, gdy dzień zapadł się 
za mną w ciemną otchłań, sprę-
żystym krokiem wzdłuż drutów 
i wtedy znów wytryska z mo-
jego serca ta myśl, że nic nie 
mogę zrobić, po prostu tak jest, 
to jest elementarna siła: życie 
jest czymś wspaniałym i wiel-
kim, musimy potem zbudować 
całkiem nowy świat – wobec 
każdego następnego przestęp-
stwa, wobec każdego okrucień-
stwa musimy stanąć z miłością 
i dobrocią, które w nas samych 
musimy zdobywać.    

Gerd Luthe

Trzeciego dnia ogarnął mnie głęboki pokój. Tak, w pokoju 
chcę pozostać. Kultywować pokój w moim sercu i takim 
sercem się kierować. Dokąd bym nie poszedł, kogo bym nie 
spotkał, z jakimi wydarzeniami będę miał do czynienia: 
zawsze tam chcę nieść mój pokój. Być tam z wewnętrz-
nym pokojem. Piątego i ostatniego dnia opanowała mnie 
głęboka przyjaźń. Siedząc na rampie w Auschwitz-Bir-
kenau, czytałem nazwiska ofiar i zawarłem z nimi przy-
jaźń. Biegłem przez drogi, łąki, w pył zamienione prochy 
i błogosławiłem zmarłe dusze. I oni błogosławili mnie ty-
siąckrotnie. Podniósł się lekki wiatr, a w szeleście brzóz 
i buków szeptały ich głosy. I opowiadały mi swoje historie. 
Tak, historie cierpienia i smutku. Ale także historie miło-
ści i radości, zazdrości i drobnostek, dobroci i inspiracji.  
Historie ich całkiem zwykłego, wspaniałego człowieczeń-
stwa. Słyszałem ich śmiech i pieśni. Dusze te szeptały do 
mnie, abym śpiewał ich pieśni. Abym tańczył ich taniec. 
Abym żył ich niedoszłą radością. Pobłogosławiły mnie na 
wielką podróż zwaną życiem. Roztoczyła się nad nami 
i naszymi imionami więź przyjaźni. Więź serdeczności. 
Tak nakazały mi dusze w ich imieniu: nie mniej i nie wię-
cej niż – być serdecznym człowiekiem.

Kilian Raetzo

Znów stać się całym sobą. Uczyć się, że jesteśmy lśnią-
cym diamentem, składającym sie ze światła i cienia. 
I że nie o to chodzi, nie tylko, aby widzieć siebie samych 
jako diament, lecz wszystkich ludzi, którzy byli w Ausch-
witz. Ofiary oraz sprawców. Oni wszyscy są, byli całymi 
ludźmi, kochali i nienawidzili, kochali i cierpieli. Światło 
i cień są w Auschwitz tak blisko siebie…  
Po tamtej stronie słów.
Za bólem,
własnym i tym obcym,
prastarym i tym nowym.
Poza samą ciszą
zawsze jest.
Nazywaj to miłością.

Jacqueline Forster-Zigerli

W ciągu czterech dni, które spędziliśmy w Auschwitz 
i Birkenau, moim najważniejszym ćwiczeniem, w obliczu 
odczuwanych tam okrucieństw, było otworzeniea nie za-
mknięcie serca.

Christiane Dilger
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• 4-23 lipca
Malarstwo – wystawa Ewy Przy-
były
W galerii Tyle światów Oświę-
cimskiego Centrum Kultury 
prezentowana będzie wystawa 
malarstwa Ewy Przybyły pt. Ma-
larstwo. Artystka jest absolwent-
ką Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Bielsku-Białej.
Urodziła się w Oświęcimiu, a obec-
nie mieszka w Tychach. Zawo-
dowo zajmuje się reklamą. Swoje 
prace prezentowała między in-
nymi w Oświęcimiu w galeriach: 
OKO, Pro Arte, a także w galerii 
Tęcza w Tychach. Jej prace znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych 
oraz zdobią wnętrza Centrum Dia-
logu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Wernisaż wystawy odbędzie się 
4 lipca o godzinie 18.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 5 lipca
Letnie Koncerty Organowe
Oświęcimskie Centrum Kultury 
i Parafi a św. Maksymiliana zapra-
szają do udziału w tegorocznej 
edycji Letnich Koncertów Organo-
wych. W niedzielnym programie 
5 lipca wystąpią Roman Perucki 
(organy), Maria Perucka i Łu-
kasz Perucki  (skrzypce), którzy 
wykonają m.in. utwory: Jana Se-
bastiana Bacha (Koncert d-moll, 

III części na dwoje skrzypiec i orga-
ny), Antonio Vivaldiego (I Sonata 
c-moll RV 6, Largo, Allegro, Ada-
gio, Allegro), Piotra Czajkowskiego 
(Medytacja op. 42 No. 1, skrzypce 
i organy).
Godz. 17.30
Kościół św. Maksymiliana w Oświę-
cimiu

• 12 lipca
Letnie Koncerty Organowe 2009
W niedzielnym programie 12 lipca 
odbędzie się koncert w wykonaniu 
Earline Moulder (organy) i Ryszar-
da Haby (instrumenty perkusyjne), 
którzy wykonają m.in. utwory: 
Oskara Lindberga (Sonata in g, Mo-
vement 3 Allegro),  Carla Philippa 
Emanuela Bacha (Sonata nr 4, in F, 
Allegro – Largo – Allegretto), Asto-
ra Piazzoli (Chiquilin de Bachin na 
wibrafon i krotale) oraz Jacques’a 
Lemmensa (Prayer nr 3, Suite for 
Organ). 
Godz. 17.30
Kościół św. Maksymiliana w Oświę-
cimiu

• 14-18 lipca 
Wakacje w Zatorze 
Ośrodek Kultury w Zatorze zapra-
sza do udziału w tygodniowym cy-
klu zajęć dla dzieci i młodzieży.
W programie przewidziano zaba-
wy, turnieje, wycieczki, konkursy.

Ośrodek Kultury w Zatorze
Godz. 10.00

• 14 lipca
Szlakiem Doliny Karpia 
Ośrodek Kultury w Zatorze zapra-
sza na wycieczkę rowerową Szlakiem 
Doliny Karpia trasą: Zator – Prze-
ciszów – Polanka – Osiek – Zator. 
Zgłoszenie uczestnictwa do 10 lip-
ca 2009 r. 
Godz. 10.00
Ośrodek Kultury w Zatorze

• 18 lipca
Wakacyjne rozgrywki siatkówki 
plażowej – II turniej
Dział Sportu i Rekreacji Ośrodka 
Kultury w Brzeszczach organizuje 
wakacyjne rozgrywki siatkówki 
plażowej. 18 lipca, w sobotę, przy 
ogródku „Warka” na os. Paderew-
skiego w Brzeszczach zostanie ro-
zegrany kolejny turniej. Zgłoszenia 
zespołów można dokonywać w ka-
sie Hali Sportowej Brzeszcze lub 
w dniu zawodów do godz. 8.50.
W turnieju biorą udział drużyny 
dwuosobowe, a każda z nich wy-
znacza kapitana, który reprezentu-
je zespół. Nie ma ograniczeń wie-
kowych, mogą startować zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety.
Godz. 9.00
Hala Sportowa w Brzeszczach

• 18 lipca
Sir John Lawes School Jazz Band 
– koncert jazzowy
Oświęcimskie Centrum Kultury 
zaprasza na występ grupy jazzowej 
z Sir John Lawes School z Harpen-
den pod Londynem.  Każdego roku 
grupa odbywa tournée po Europie, 
prezentując różnorodne gatunki 
muzyczne. Studenci szkoły Sir John 
Lawes School koncertują często 
w Royal Albert Hall w Londynie 
oraz w lokalnych radiostacjach.
Godz. 17.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 19 lipca
Letnie Koncerty Organowe 2009
W niedzielnym programie 19 
lipca odbędzie się koncert w wy-
konaniu Marcina Szelesta (orga-
ny) oraz Tomasza Ślusarczyka 
(trąbka), którzy wykonają m.in. 
utwory: Bernardo Pasquiniego 
(Toccata Terza, Ricercare in D sol 
re,  Variazioni per il Paggio To-
desco), Arcangelo Corelliego (So-
nata a quattro D-dur), Jana Pieter-
szoona Sweelincka (Fantasia a 4: 
Echo SwWV 261) oraz Dietricha 
Buxtehudego (Wie schön leuch-
tet der Morgenstern, BuxWV 223 
i Toccata in F - BuxWV 157).
Godz. 17.30 
Kościół św. Maksymiliana w Oświę-
cimiu

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

HERBERT SCHWAN 
I HELGARD HEINDRICHS, SS-MANN. 

ŻYCIE I ŚMIERĆ MORDERCY 

Książka autorstwa Herberta Schwana i Helgarda Heindrichsa zatytułowana 
SS-mann. Życie i śmierć mordercy porusza i ukazuje wiele kwestii m.in. histo-
rycznych, politycznych, psychologicznych i moralnych. Przede wszystkim jest 

to biografi a przedstawiającą koleje życia człowieka, któremu przyszło żyć w najbar-
dziej bezwzględnym okresie naszej historii. 

Głównym celem autorów książki jest 
obiektywne przedstawienie losów 
człowieka, który niewątpliwie stał się 
jedną z milionów ofi ar systemu, w któ-
rym żył, a przede wszystkim odpowie-
dzenie na pytanie, jak w duszy zwy-
kłego człowieka rodzi się zbrodnia. 
Życie Josefa Blösche od wczesnych lat 
dzieciństwa, poprzez młodość oraz 
dorosłe życie uzależnione było od 
woli i decyzji innych. Konsekwencje 
takiego działania silnie odbiły się na 
psychice „bohatera”. On sam ujście 
swoim nagromadzonym emocjom da-
wał w najbardziej bestialskiej formie, 
znęcając się oraz mordując niewin-
nych ludzi. To była jedna z niewielu 
rzeczy, o których mógł decydować, 
jednak jak bardzo istotna. Przez cały 
czas zależny od decyzji kogoś, teraz w 
okresie pozbawionym jakichkolwiek 
zasad, to on decydował. Był panem 
życia i śmierci.

Warto zadać pytanie, czy my sami 
zdajemy sobie sprawę z tego, jak bar-
dzo istotnym faktem jest możliwość 
decydowania o swoich słowach i czy-
nach, o swojej życiowej drodze? Czy 
podejmując decyzje, zastanawiamy 
się od razu nad ich konsekwencja-
mi? Czy mamy świadomość tego, jak 
ogromny wpływ ma na nas otocze-
nie, w ramach którego funkcjonujemy 
– rodzina, społeczność lokalna, naród, 
państwo, konkretny system moralny 
i polityczny? To właśnie te czynniki 
tworzą nas „zwierzęciem społecz-
nym” i dają możliwość normalnego 
funkcjonowania w ramach społecz-
ności. Josef Blösche nie do końca miał 
stworzone ku temu szanse. Czynnika-
mi determinującymi jego wybory na 
początku była rodzina, miejsce w któ-
rym przyszło mu żyć i konkretna sy-
tuacja polityczna. Później siłą tą były 
nazistowska ideologa oraz rozkazy 
zwierzchników hitlerowskich władz, 
które realizował bezkrytycznie. 

Poprzez liczne relacje świadków, 
głównie byłych „mieszkańców” war-

szawskiego getta, mamy możliwość 
spojrzenia na Josefa Blösche oczyma 
ludzi, którzy przeżyli to piekło. Re-
akcje te są wciąż żywe, mimo upły-
wu tylu lat. Wśród licznych relacji 
świadków tamtych zdarzeń znajdzie-
my również i te złożone przez Bro-
nisława Geremka, Marka Edelmana, 
Kazimierza Moczarskiego, Szymo-
na Krausa i wielu innych. Książka 
oczywiście oprócz stricte wojennych 
wątków posiada również i te bar-
dziej ludzkie, które także wypełniają 
życie Josefa Blösche. Mamy również 
szanse poznać go jako przykładnego 
pracownika oraz kochającego męża 
i ojca. Prawda, że zadziwiające?

Sama książka, mimo poważnej tema-
tyki, napisana została przystępnym 
językiem. Czyta się ją szybko i z zain-
teresowaniem. Poszczególne rozdzia-
ły różnią się między sobą pod wzglę-
dem formy. Część z nich napisano 
prozą, część językiem fachowym, 
przytaczając opinie specjalistów 
z różnych dziedzin m.in. psycholo-
gów, kryminologów, psychiatrów 

sądowych oraz grafologów. Część 
stanowią wyłącznie relacje świad-
ków, zaś rozdziały końcowe bazują 
na języku prawniczym. Ta językowa 
różnorodność niewątpliwie wzboga-
ca książkę. 

Książka autorstwa Herberta Schwana 
i Helgarda Heindrichsa to idealne stu-
dium nad ludzką naturą, naturą jak 
się okazuje bardzo podatną i zmien-
ną. Niewątpliwie autorzy książki 
zmuszają czytelnika do refl eksji i do 
przemyśleń nad wieloma aspektami. 
Pozwalają nam uczestniczyć w swego 
rodzaju sekcji, jaką przeprowadzają 
na osobowości Josefa Blösche. Każdy 
z nich dochodzi do pewnych wnio-
sków, przedstawia teorie, które mają 
w pewnym stopniu wytłumaczyć nam 
te wszystkie bestialskie zachowania 
Blösche, których się dopuścił. Czy jed-
nak argumenty te są przekonujące?  

Monika Bernacka

Herbert Schwan 
i Helgard Heindrichs, SS-mann. 

Życie i śmierć mordercy, 2009.  
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LUDZIE DOBREJ WOLI

FRANCISZEK DUSIK
(1919-1972)

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW 

MUZEUM AUSCHWITZDwa lata temu pewien mężczyzna napisał do mnie e-mail, 
w którym twierdził, że posiada w swojej kolekcji srebrny ze-
garek z napisem Nagroda dla dobrego kierowcy „Oświęcim-Pra-

ga” oraz datą 1 VI 1930 r. 

Poprosił mnie o pomoc 
w odnalezieniu informacji 
na temat fabryki „Oświę-
cim-Praga” oraz samego 
zegarka. Byłem zaskoczo-
ny informacją, ponieważ 
nie wiedziałem, że w ogóle 
zegarki z takim grawerem 
istnieją. Poprosiłem więc 
o przesłanie kopii. O samo-
chodach „Oświęcim-Praga”, 
produkowanych w latach 
30. w Oświęcimiu, wiedzia-
łem prawie wszystko, lecz 
z dotarciem do informacji na 
temat zegarka i jego losów 
miałem duże problemy. Po 
dwóch latach poszukiwań 
informacji o właścicielu ze-

garka kolekcjoner zgodził 
się na odsprzedanie ekspo-
natu. Gdy tylko zegarek do 
mnie dotarł, z zaskoczeniem 
stwierdziłem, że nadal dzia-
ła. 
W gazetach motoryzacyj-
nych z lat 30., które posia-
dam w swojej kolekcji, opi-
sywane są rajdy samochodo-
we, w których uczestniczyły 
samochody marki „Oświę-
cim-Praga”. Najprawdopo-
dobniej zegarek z dedykacją 
otrzymał zwycięzca jednego 
z rajdów. Data wskazywa-
ła na opisywany w gazecie 
rajd w Poznaniu, który miał 
miejsce 1 czerwca 1930 r. 

Fabryka samochodów marki 
„Oświęcim-Praga” to obec-
nie Fabryka Maszyn i Urzą-
dzeń „OMAG”. Dawniej 
nosiła nazwę: Zjednoczona 
Fabryka Maszyn i Samocho-
dów „Oświęcim”. W latach 
30. wytwarzała popularne 
w przedwojennej Polsce sa-
mochody ciężarowe i osobo-
we „Oświęcim-Praga”. Był 
wśród nich model Grand, 
który w 1930 r. dotarł, jako 
jeden z dwóch, na metę 
rajdu Monte Carlo. Samo-
chody te reklamowali tak 
słynni klienci jak Jan Kiepu-
ra czy Wojciech Kossak. 

Mirosław Ganobis

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia, 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz

Zegarek z grawerem
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Urodził się 23 lutego 1919 r. w 
Bielanach k. Kęt. Syn Antonie-
go i Franciszki z domu Gasidło. 
Pochodził z majętnej rodziny. 
Jego ojciec, znany społecz-
nik, był wójtem w Bielanach. 
Franciszek ukończył przed 
wojną szkołę powszechną 
w swej rodzinnej miejscowo-
ści. Rodzicom pomagał w pro-
wadzeniu gospodarstwa, któ-
re było jednym z większych 
w Bielanach.
W czasie okupacji Franciszek 
Dusik należał do konspira-
cji. Na przełomie 1939/40 r. 
wstąpił do Związku Walki 
Zbrojnej. W 1941 r. przeszedł 

do Batalionów Chłopskich 
w Obwodzie Bialskim i działał 
w tej zbrojnej organizacji do 
czasu aresztowania go przez 
Niemców. W konspiracji po-
sługiwał się pseudonimem 
„Powstań”. Z dużym zaanga-
żowaniem pomagał więźniom 
obozu Auschwitz. Pracując 
w Łękach, w fi rmie zajmują-
cej się handlem artykułami 
spożywczymi, zdobywał dla 
nich żywność. Jednym ze spo-
sobów zdobycia środków na 
pomoc było rozprowadzanie 
z ramienia organizacji BCh 
fałszywych kartek żywnoś-
ciowych i zamienianie ich na 

towar. Franciszek Dusik po-
magał uciekinierom z obozu 
– przejmował ich w ustalonym 
punkcie w terenie, zaopatry-
wał w fałszywe dokumenty, 
w odzież, przeprowadzał 
w bezpieczne miejsce. Opieko-
wał się zbiegłymi więźniami, 
którzy ukrywali się na terenie 
przyobozowym. 
W dniu 27 października 
1944 r. został razem ze stry-
jem Julianem Dusikiem i jego 
córką Wandą aresztowany, 
na skutek zdrady, w Łękach-
-Zasolu, w czasie, kiedy wraz 
z partyzantami oczekiwał 
na przejęcie zbiegłych z obo-
zu Auschwitz. Osadzono go 
w więzieniu gestapo w Oświę-
cimiu. Następnie przewieziono 
go do obozu i umieszczono 
w bloku nr 11. Jako więzień 
policyjny przebywał tam do 
ewakuacji obozu. Przeszedł 
okrutne śledztwo – był aż 11 
razy przesłuchiwany przez 
funkcjonariuszy gestapo. 
18 stycznia 1945 r. wyszedł 
z obozu w pierwszym trans-
porcie ewakuacyjnym, z któ-

rego zbiegł w Jawiszowicach. 
Dotarł następnie do Bielan, 
gdzie ukrywał się do końca 
okupacji. 
Po wojnie zamieszkał w Kę-
tach. Skończył kilka kursów 
handlowych i podjął pracę 
zawodową. Założył rodzinę 
– 18 stycznia 1948 r. ożenił 
się z Janiną Dźwigoń, z którą 
miał troje dzieci: Czesława, 
Barbarę i Krzysztofa. Zmarł 
19 lutego 1972 r. Pochowano 
go na cmentarzu parafi alnym 
w Kętach. Za działalność 
okupacyjną, w tym za pomoc 
okazywaną więźniom obozu 
Auschwitz, został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski oraz 
Krzyżem Oświęcimskim.  

Biogram pochodzi 
z publikacji: 

Ludzie Dobrej Woli. 
Księga Pamięci 

mieszkańców 
ziemi oświęcimskiej 

niosących pomoc 
więźniom KL Auschwitz, 

pod red. Henryka 
Świebockiego, 

PMAB i TOnO, 
Oświęcim 2005.

Miniaturowy drewniak

Miniaturowy drewniak – symbol 
więźniarskiej udręki – był wieszany 
przez esesmanów jako ozdoba na 

ścianę. Został wykonany przez więźniów 
obozu Auschwitz w obozowej stolarni. 

Obok ofi cjalnych zleceń 
więźniowie wykonywali 
tam wiele zamówień niele-
galnych (na prywatny uży-
tek esesmanów), uzyskując 
w ten sposób czasem dodat-
kową porcję chleba. Minia-
turę więźniarskiego buta z 
wyrytym na przedzie napi-
sem „Holland” i haczykiem 
z tyłu do powieszenia, prze-
kazał do zbiorów Muzeum 
były więzień obozu – Niko-
dem Pieszczoch. Nie pamię-
tał, w jaki sposób but ten do 
niego trafi ł. Prawdopodob-
nie został pozostawiony w 
jednym z domów na terenie 

Oświęcimia zamieszkiwa-
nym przez esesmanów.
Nikodem Pieszczoch został 
przywieziony do Ausch-
witz pierwszym transpor-
tem polskich więźniów poli-
tycznych 14 czerwca 1940 r. 
Miał wtedy 18 lat. Oznaczo-
no go numerem 673, a dwa 
lata później przeniesiono 
do obozu Neuengamme. Po 
ewakuacji tego obozu jako 
jeden z nielicznych urato-
wał się z katastrofy statku 
„Cap Arcona”.   

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B
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OBIEKTYWEM 
MÓLA

W Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Oświęcimiu od-
był się trening z udziałem mistrzów Polski w rugby z Katowic. Nazwa tej gry pochodzi od angielskiej 
szkoły w Rugby. W 1823 r. rozegrano tam pierwszy mecz. William Webb Ellis podczas gry w piłkę nożną 
podniósł piłkę i pobiegł z nią przez boisko. W roku 1895, w wyniku sporu o płace zawodników, powstały 
w Anglii dwie odrębne formy gry: nowsza, w której trzynastoosobowe zespoły rywalizują w ramach Rugby 
League, oraz tradycyjna, z drużynami piętnastoosobowymi zrzeszonymi w Rugby union.    
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