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Zachowajcie to Miejsce. Nie dla nas –
dla Was samych, Waszych dzieci i dzieci
Waszych dzieci – apelowali podczas
uroczystości 64. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz byli więźniowie. Te słowa powinniśmy wziąć
sobie głęboko do serca i potraktować
je jako wielkie wyzwanie i wielką
odpowiedzialność. Świadkowie tamtych wydarzeń dziś jeszcze mogą się
z nami spotkać i opowiadać. Niedługo jednak mówić będą już tylko oryginalne baraki, ruiny, dokumenty,
buty, walizki, okulary... Mimo złego
stanu ich konserwacja jest możliwa,
choć bardzo kosztowna. To bardzo
ważne, ponieważ świat cały czas
chce przyjeżdżać i uczyć się o historii Auschwitz w oryginalnym Miej-

scu Pamięci. Świadczy o tym ponad cy koncentruję się na wzorach pamięci.
1,1 miliona ludzi, którzy zwiedzili To kombinacja historii, podświadomych
skojarzeń odziedziczonej pamięci, która
Muzeum w ubiegłym roku.
kształtuje nasze życie – mówi artystka.
W tym numerze „Osi” znajdą Pań- Państwa uwadze polecamy tekst na
stwo najważniejsze słowa, które temat polsko-niemieckiej wymiany
padły podczas uroczystości rocznicy młodzieży w MDSM. Tematem tego
wyzwolenia. Piszemy także o inicja- seminarium były prawa człowietywie podjętej w celu ochrony pozo- ka wczoraj i prawa człowieka dziś.
stałości po byłym niemieckim obozie W „Osi” dowiedzą się Państwo
– Fundacji Auschwitz-Birkenau, jak także, jak wyglądały tegoroczne
również o frekwencji w Muzeum w Dni Skupienia w Centrum Dialogu
i Modlitwy.
2008 r.
Zapraszamy do lektury.

Poza tym w lutowej „Osi” znajdą
Państwo wywiad z Fay Grajower,
której wystawę Gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością można oglądać
w Centrum Żydowskim. W swojej pra-

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
Pocztówka o charakterze promocyjnym pochodzi z 1907 r. Przedstawia kobietę-motyla oraz hasło
„Lecę polskim światem. Oświęcim”. Na każdym skrzydle są dwie
mniejsze pocztówki: prawe ma Zakład Salezjański i Kościół Parafialny
z XIV wieku, a lewe Hotel Zatorski
oraz Kościół Dominikanów. Te cztery
obiekty architektoniczne są jednymi
z najbardziej znanych ówcześnie
obiektów Oświęcimia. Oto kilka historycznych ciekawostek.
15 sierpnia 1898 r. na zaproszenie
ks. proboszcza Andrzeja Knycza do
Oświęcimia przybyli pierwsi salezjanie, przejmując ruiny podominikańskiego klasztoru. Wybudowali
szkołę z internatem i odrestaurowali
dawny kościół p.w. Św. Krzyża (daw-

ny Kościół Dominikanów), obecnie
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Podczas II wojny światowej
budynki przejęło wojsko niemieckie,
a w skutek bombardowań Zakład
oświęcimski uległ znacznemu zniszczeniu, jednak wkrótce po wyzwoleniu
rozpoczęto jego odbudowę i już w marcu 1945 r. szkołę otwarto na nowo.
Stojący nieopodal Rynku Kościół Parafialny NMP miał swojego starszego poprzednika: źródła podają, że
w XIII wieku stał tu drewniany kościół, który spalili Tatarzy w 1241 r. Odbudowano go już jako kościół murowany. Wiele razy niszczał i był odbudowywany. Dziś możemy podziwiać
jego niejednorodną stylowo architekturę: nad wejściem z prezbiterium do
zakrystii widoczny jest portal z datą

1529, wewnątrz jest późnobarokowy
ołtarz główny z figurami śś. Piotra
i Pawła, krucyfiksy z XVII i XVIII
wieku oraz marmurowa chrzcielnica
z 1613 r.
Hotel Zatorski w Oświęcimiu działał
w budynku, który dziś stoi naprzeciwko dworca kolejowego. Pierwotnie jednopiętrowy (jak na pocztówce)
przed wybuchem I wojny światowej
otrzymał drugie piętro, mansardę,
balkony i elewację ściany frontowej. W okresie okupacji nazywał się
„Deutsches Haus” – mieściło się w nim
kasyno oficerskie „Haus def Waffen SS”.
W latach 80. został pozbawiony
gzymsów, balkonów i ozdób okiennych. Założono w nim „Restaurację
Dworcową” obecnie mieści się tam
restauracja „Skorpion”.

Centrum Dialogu
i Modlitwy
www.centrum-dialogu.oswiecim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

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

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

www.kasztelania.pl

www.pwsz-oswiecim.pl

Pocztówka pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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ZAINTERESOWANIE
HISTORIĄ AUSCHWITZ NIE SŁABNIE

W

2008 r. tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz odwiedziło ponad
1,1 mln ludzi z Polski i zagranicy. Co istotne, ponad 700 tysięcy z nich stanowili ludzie młodzi: uczniowie i
studenci. Tym samym utrzymała się wysoka, przekraczająca milion osób, frekwencja z ubiegłego roku, kiedy
to Muzeum Auschwitz odwiedziło 1,22 mln osób. Był to rekord w całej historii placówki.

Fot. Bartosz Bartyzel

Nie sposób nie zauważyć,
że wśród odwiedzających
Muzeum od lat przeważa
młodzież z Polski i świata.
Związane jest to m.in. z większą aktywnością nauczycieli
i edukatorów. To właśnie naprzeciw nim wychodzi coraz
szersza propozycja edukacyjna Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście (MCEAH).

W 2008 r. Muzeum odwiedziło 1,1 mln osób

dzających Miejsce Pamięci,
Muzeum wprowadziło system słuchawkowy. Od zeszłego roku osoby zwiedzające teren Muzeum z przewodnikiem otrzymują słuchawki.
System ten pozwala przede
wszystkim wyciszyć teren
Miejsca Pamięci, ale także
zwiększa komfort zwiedzania. – Faktycznie, z doświadczeń
grup, które gościmy w naszym
domu, wynika, że dzięki wprowadzeniu słuchawek znacznie
poprawiła się jakość zwiedzania
i problemy, które były wcześniej,
przestały istnieć – zauważa
Leszek Szuster, dyrektor MięW pierwszych miesiącach dzynarodowego Domu Spot2008 r., w stosunku do roku kań Młodzieży.
poprzedniego, rosła liczba
przybywających do Miejsca Dużym ułatwieniem dla
Pamięci. Światowy kryzys odwiedzających jest rówekonomiczny z drugiej po- nież możliwość zamawiania
łowy ubiegłego roku spo- przewodników przez Interwodował znaczne osłabienie net, którą daje nowa strona
całego ruchu turystycznego Muzeum, znajdująca się pod
w świecie. – W przypadku adresem
www.auschwitz.
Auschwitz spadek liczby odwie- org.pl. W zeszłym roku po
dzających był jedynie kilkupro- terenach i obiektach byłego
centowy – powiedział dr Piotr obozu w kilkunastu językach
M.A. Cywiński, dyrektor Mu- oprowadzało blisko 250 spezeum. – Świadczy to o ciągle cjalnie przygotowanych i poniesłabnącym zainteresowaniu siadających licencje Muzeum
Miejscem Pamięci – podkreślił. przewodników. Zapewnia
Liczba osób odwiedzających to odwiedzającym sprawne
tereny byłego obozu Ausch- poruszanie się po całym tewitz jest w ostatnich latach renie byłego obozu oraz zawyższa niż kiedykolwiek poznanie się z jego historią
w historii istniejącego od i obiektami. W 2008 r. mogli
oni skorzystać z fachowej
1947 r. Muzeum.
Starając się wyjść naprze- opieki przewodników oprociw wyzwaniom, jakie niesie wadzających w czternastu
z sobą tak duża liczba odwie- językach.
Wśród zwiedzających Muzeum w ubiegłym roku najwięcej było Polaków – 410 tysięcy.
Z zagranicy do byłego obozu Auschwitz przyjechało
prawie 720 tysięcy osób. Podobnie jak w 2007 r. najwięcej osób przyjechało z: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec,
Izraela i Włoch. Co ciekawe,
pośród odwiedzających było
również m.in. 37 tysięcy osób
z Korei Południowej i ponad
5 tysięcy Japończyków, co
świadczy o zainteresowaniu
historią Auschwitz także poza
Europą, Izraelem i USA.
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przekłada się to zwiększenie
ruchu turystycznego w samym mieście Oświęcimiu,
a osoby odwiedzające Auschwitz po wizycie w Miejscu
Pamięci od razu opuszczają
miasto. Szansą na dłuższe
pozostanie większej grupy
odwiedzających jest m.in.
rozwój MCEAH. Niestety,
od kilku lat trwają bezowocne starania o nową siedzibę
Centrum, która dałaby możZ roku na rok zdecydowanie liwość szerszego rozwoju
więcej osób i grup pozostaje programów i projektów eduw Miejscu Pamięci na kilka kacyjnych.
dni, korzystając z dodatkowych propozycji pogłębione- – Każdy program, który umożgo spotkania z historią. Słu- liwi zaplanowanie przynajmniej
chają wykładów na wybrane kilkudniowej wizyty, jest bardzo
tematy związane z historią istotny dla miasta. Zarówno ze
Auschwitz, uczestniczą w względów ekonomicznych, jak
pokazach filmów dokumen- i promocyjnych. To właśnie te
talnych, biorą udział w zaję- pobyty stwarzają zapotrzebowaciach warsztatowych na tzw. nie na noclegi, usługi gastronowystawach narodowych, po- miczne – zauważa Przewodznają archiwum, pracownie niczący Rady Miasta Piotr
konserwatorskie i dział zbio- Kućka. – To w czasie takich
rów muzealnych. Ogromnym zaplanowanych wcześniej wizainteresowaniem cieszą się zyt czy pobytów dochodzi do
spotkania z byłymi więźnia- odwiedzin miasta. Uważam, że
mi i osobami, którym przy- we współpracy z takimi mięszło żyć w pobliżu obozu dzynarodowymi instytucjami,
w czasie II wojny światowej. z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową, można promować
O Auschwitz i Holokauście edukacyjny wizerunek miasta.
można uczyć wszędzie. Jed- Dla miasta istotne są wszystkie
nak to właśnie na terenie te programy, plany i działania,
Miejsca Pamięci edukacja ta które przygotowując grupy do
jest najpełniejsza. Tylko w ze- odwiedzin Muzeum KL Auschszłym roku w rożnego rodza- witz, zakładają ich kilkudniowy
ju seminariach, konferencjach, edukacyjny pobyt – dodał.
pobytach studyjnych, projektach edukacyjnych i studiach Ponad milion osób rocznie
podyplomowych organizo- jest blisko miasta. Wielu
wanych przez MCEAH wzię- z nich na trasie swojej tuło udział aż 6671 osób.
rystycznej wędrówki znajMimo utrzymującej się od kil- dzie czas tylko na Muzeum
ku lat bardzo wysokiej liczby Auschwitz, kopalnię soli
odwiedzających, z wielu w Wieliczce czy krakowskie
stron słychać opinię, że nie Stare Miasto. Jednak zapew-

ne niejeden zatrzymałby się
w Oświęcimiu, gdyby udało
się go czymś zatrzymać.
– Odnoszę wrażenie, że od wielu lat miasto nie jest zainteresowane tym ogromnym strumieniem osób przyjeżdżających
do Miejsca Pamięci. Ratusz nie
chce współpracować z Muzeum,
a bez takiej współpracy ci turyści nigdy nie dowiedzą się
o Oświęcimiu i szansa, jaką daje
np. działanie Międzynarodowego Centrum Edukacji, nie zostanie wykorzystana – podkreśla
Wojciech Grubka, radny
miejski.
– Jedną z przyczyn tego stanu
rzeczy jest pseudo-oferta miasta dla turystów. Nie pojawiła się żadna konkretna oferta
przyciągająca turystów do centrum Oświęcimia – komentuje Leszek Szuster, dyrektor
MDSM. Podobnego zdania
jest poseł Janusz Chwierut.
– Tak duża liczba osób corocznie
przyjeżdżających do Muzeum to
dobra wiadomość – mówi poseł
ziemi oświęcimskiej – szkoda,
że dalej tak mało z nich decyduje
się odwiedzić centrum miasta.
Przykład Centrum Żydowskiego, które stworzyło ciekawą
ofertę, pokazuje, że jest to jednak
możliwe. Obecne władze miasta
niewiele jednak w tym kierunku
czynią, a szkoda – zauważa
Chwierut.
Warto jednak mieć nadzieję,
że utrzymujące się wciąż tak
duże zainteresowanie historią
Auschwitz i fakt, że Muzeum
należy do najczęściej odwiedzanych placówek kultury
w Polsce, przełoży się również
na rozwój miasta.

Bartosz Bartyzel

oprac. M. Urbaniak
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ZACHOWAJCIE TO MIEJSCE!
NIE DLA NAS, DLA WAS SAMYCH
– APELUJĄ BYLI WIĘŹNIOWIE AUSCHWITZ

S

Fot. Jan Mencwel

kalę zadania, jaką jest konserwacja terenów byłego obozu Auschwitz, najlepiej odzwierciedlają liczby:
155 obiektów murowanych i drewnianych, ok. 300 ruin, 191 hektarów terenu i tysiące przedmiotów przechowywanych w Dziale Zbiorów i w Archiwum Muzeum. Najważniejszym zadaniem konserwatorów
Muzeum jest zachowanie autentyczności miejsca. Jest to zadanie odpowiedzialne, czasochłonne, a przede
wszystkim kosztowne. W zdobyciu funduszy na konserwację ma pomóc zakładana właśnie Fundacja Auschwitz-Birkenau.

Prof. Władysław Bartoszewski podpisuje akt notarialny

Akt notarialny, powołujący ją do życia, podpisał w
ubiegłym miesiącu prof.
Władysław Bartoszewski,
przewodniczący
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W wywiadzie dla
Polskiego Radia profesor
zwrócił uwagę, że pozostałości po Auschwitz-Birkenau coraz bardziej niszczeją.
– Jeśli ten symbol ludzkości ma
trwać, musimy o niego zadbać.
Jeżeli teraz nie rozpoczniemy
gruntownej konserwacji, za
kilka lat będziemy oskarżani
o zniszczenie tego światowego
symbolu Holokaustu – dodał.
Jego zdaniem, to państwa
Europy powinny się złożyć
na konserwację obozu, gdyż
to Europejczycy ginęli tam
w czasie wojny. – Byli wśród
nich Żydzi i chrześcijanie nie

tylko z Polski, ale także z Węgier, Czech, Holandii, Francji,
Słowacji, Niemiec, Rosji, Bałkanów, a nawet Grecji – podkreślił prof. Bartoszewski.
– Chodzi przecież nie tylko
o kwestię świadectwa tragicznej historii, ale także ratowanie
naszej przyszłości. Auschwitz
bowiem najdobitniej tłumaczy
nowym pokoleniom, dlaczego
musimy budować pokojowe
relacje w Europie i na świecie
– uważa dyrektor Muzeum
dr Piotr M.A. Cywiński.
Fundacja będzie finansowana z przychodów z ustanowionego i stałego Funduszu Wieczystego. Zasoby
Funduszu generować będą
niezbędne środki na wieloletnie programy konserwatorskie. Aby pozyskać sumy
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koniecznie dla zabezpieczenia pozostałości po obozie
Auschwitz, wysokość Funduszu winna wynieść ok.
120 milionów euro.
– Stabilny dopływ pieniędzy
po raz pierwszy w dziejach
Muzeum pozwoliłby na realne planowanie długofalowych prac konserwatorskich
– powiedział dyrektor Cywiński. – Sumy potrzebne
na konserwacje są ogromne.
Mam nadzieję, że uda się dojść
do chwili, w której roczny
przychód z Funduszu będzie
wynosił ok. 3-5 mln euro. To
będzie dla nas gwarancją, że
kwestie finansowe nigdy nie
staną na przeszkodzie ochrony konserwatorskiej Miejsca
Pamięci. Zrobimy wszystko,
aby za dwadzieścia czy trzydzieści lat teren byłego obozu
nadal był dostępny i czytelny
dla odwiedzających – dodał
dyrektor Cywiński.
Priorytety w programach
konserwatorskich ustalać
będzie Dział Konserwacji
Muzeum pod ścisłym nadzorem Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej. Zarządzanie Funduszem i odsetkami nadzorować będzie
Rada Fundacji. Rada oraz
Zarząd zostaną powołane
w najbliższych dniach, co
pozwoli na przeprowadzenie rejestracji przed polskim sądem i formalne rozpoczęcie działalności.
– Wśród priorytetowych zadań, wymagających realizacji w najbliższych latach, są
m.in.: konserwacja znajdujących się w najgorszym stanie zachowania murowanych
i drewnianych baraków, pozostałości po barakach drewnianych w dawnym obozie
Auschwitz II-Birkenau, konserwacja jedenastu bloków
w dawnym obozie Auschwitz I,
w których znaleźć ma się nowa
wystawa główna Muzeum,
konserwacja i adaptacja budynku byłej kuchni obozowej
w dawnym Auschwitz I pod
wystawę sztuki obozowej,
a także prace związane z adaptacją budynku tzw. Starego Teatru, gdzie swoją siedzibę ma
mieć Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście – wymienia
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kierownik Działu Konserwacji Muzeum Rafał Pióro.
Swoje poparcie dla inicjatywy wyraziły również środowiska żydowskie. – Znam
dobrze stan Muzeum i uważam,
że pomoc międzynarodowa jest
absolutnie niezbędna – powiedział dziennikowi „Rzeczpospolita” Piotr Kadlcik,
przewodniczący Związku
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Pomysł
popiera też naczelny rabin
Polski Michael Schudrich:
– Jest niemoralne, by na Polskę spadał cały obowiązek
konserwacji Auschwitz! Jego
zdaniem pieniądze powinni
wyłożyć głównie Niemcy

oraz rządy krajów, których
mieszkańcy ginęli w obozie.
Do tej pory Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
utrzymywało się głównie
ze środków pochodzących
z budżetu państwa polskiego
oraz przychodów własnych.
Pomoc zagraniczna stanowiła w 2008 r. ok. 5 procent budżetu Muzeum. – Przychylność wobec projektu Fundacji
Auschwitz-Birkenau zarówno
ze strony polskiego rządu, jak
i przedstawicieli innych krajów pozwala z nadzieją patrzeć
w przyszłość – uważa dyrektor Cywiński.
Paweł Sawicki

APEL BYŁYCH WIĘŹNIÓW
AUSCHWITZ SKIEROWANY
W ROCZNICĘ WYZWOLENIA
AUSCHWITZ,
27 STYCZNIA 2009 R.,
DO PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI EUROPEJSKIEJ
JOSÉ MANUELA BARROSO
My, niżej podpisani, ponad 60 lat temu, byliśmy więźniami KL Auschwitz. To w nas zostało na całe życie. Wiele
naszych koleżanek i kolegów dziś już nie żyje. Wielu nie
doczekało nawet końca wojny. Dziś nasza historia dobiega kresu.
Przekazaliśmy następnym pokoleniom nasze doświadczenie poprzez nasze wspomnienia, słowa, ostrzeżenia.
Po tragedii Auschwitz pozostały olbrzymie tereny, bloki,
baraki, wieżyczki, ruiny. Dziś od całej Europy zależy, jak
długo te cegły, druty i kamienie przemawiać będą do kolejnych pokoleń, przestrzegając je przed tym, co nadal pozostaje możliwe. Zachowajcie to Miejsce. Nie dla nas – dla
Was samych, Waszych dzieci i dzieci Waszych dzieci.
Inna jest Europa po drugiej wojnie światowej, gdyż ta wojna była inna od wszystkiego, co człowiek uczynił przedtem. Powojenna Europa przewartościowała swoje własne
doświadczenia i rozpoczęto budować nowy wspólnotowy
porządek polityczny na Starym Kontynencie. Wierzymy,
że nasze doświadczenie, pamięć o Shoah i o wszystkich
niewinnych ofiarach oraz pozostałości po Auschwitz, są
w stanie ten głęboki sens ukazać.
Auschwitz jest częścią historycznego dziedzictwa Europy.
Na społeczeństwach Europy ciąży obowiązek zachowania
dla następnych pokoleń materialnych śladów obozu.
Dlatego dziś, w kolejną rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz zwracamy się do Pana o europejskie wsparcie Funduszu Wieczystego, który ma na celu uratować pozostałości poobozowe przed niszczejącym wpływem czasu.
Nie pozbawiajmy sami siebie tego, co stanowi najbardziej
tragiczny, ale wciąż wymowny fundament powojennych zmian i nadziei na naszym europejskim kontynencie.
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TAJEMNICZA HISTORIA DOKUMENTÓW
Z AUSCHWITZ

N

iemiecki tabloid „Bild” przedstawił w listopadzie pochodzące z lat 1941-43 plany rozbudowy obozu Auschwitz, które – jak pisze – znaleziono jakoby podczas opróżniania berlińskiego mieszkania, i do których uzyskał dostęp.
Poniżej znajdą Państwo rozmowę z kierownikiem Archiwum oświęcimskiego Muzeum, Wojciechem Płosą,
który obejrzał dokumenty w niemieckim Bundesarchiv. 19 lutego zostaną one pokazane na wystawie w Berlinie.

Wojciech Płosa: Cała historia tego znaleziska
– tak jak przekazał mi
ją dr Hans-Dieter Kreikamp, który jest szefem
archiwum akt Trzeciej
Rzeszy w Bundesarchiv
w Berlinie – wygląda
w sposób następujący.
Do koncernu medialnego
Axel Springer zgłosił się
ktoś z ofertą sprzedaży
tych dokumentów. Firma nabyła dokumenty
i zdeponowała je właśnie
w Bundesarchiv. Oni po
prostu poprosili dr. Kreikampa, żeby rzucił okiem
na te dokumenty i stwierdził ich autentyczność.
Na wstępie trzeba powiedzieć, że nie wykonano
żadnych szczegółowych
badań papieru. Nie znamy tak naprawdę wieku
papieru, ani jego struktury. Analizowano bardzo
dokładnie treść całego
zbioru, na który składa się
28 planów i 25 pism. Jest
to korespondencja między Centralnym Biurem
Budowlanym i różnymi
instytucjami niemieckimi,
głównie w sprawie wytycznych dotyczących budowy różnych obiektów
obozowych. Większość
planów dotyczy obozu
Auschwitz, choć niektóre związane są z obozem
Flossenburg, a niektóre z
obozem karnym dla esesmanów we Flauenburgu.
Jednak to jest mniejszość.
Co wiemy o pochodzeniu tych dokumentów?
Tak nagłe pojawienie
się ich po prawie 70 latach może wydawać się
zaskakujące.
Zasadniczo to, co budzi największy niepokój,
czy powoduje, że te dokumenty należałoby na
razie traktować z pewną
rezerwą, dotyczy nie ich
treści, ale pochodzenia.
Axel Springer oczywiście nie może ujawnić,
od kogo je otrzymał, ale
trzeba powiedzieć jedną
istotną rzecz. Dokumenty
te z całą pewnością były
wcześniej przechowywane w jakimś archiwum.
Wskazują na to przynajmniej dwa szczegóły.
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na przykład te plany krematoriów II i III, które w
tej kolekcji miałem możliwość oglądać. One są
bardzo wczesne. One nie
różnią się wiele od tego,
co potem wybudowali
naziści w Birkenau, natomiast ciekawe jest to, że
na pierwszych planach,
datowanych jeszcze na
1941 r., komory gazowe
są bardziej kwadratowe.
Potem
wybudowano
je bardziej prostokątne.
Jednak gdybyśmy mieli brać pod uwagę to, że
w drugiej połowie 1941 r.
już przygotowywano się
i snuto plany co do tego,
jak przeprowadzić „ostateczne rozwiązanie”, to
akurat te plany znakomicie do tego pasują. Mielibyśmy tu przykład, że
tego rodzaju urządzenia
masowej zagłady planowano – mniej lub bardziej
szczegółowo – już wtedy.
Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz – i akurat te
dwa plany byłyby dla nas,
jako muzealnego archiwum bardzo interesujące.
To są dwa wielkoformatowe plany z 1941 i 1942 r.,
wielkości mniej więcej
blatu biurka, na których
dość szczegółowo mamy
przedstawiony obóz macierzysty Auschwitz I,
cały teren wokół obozu,
którego granicą są tory
kolejowe. Nie ma tam
Birkenau, natomiast jest
Erweiterung, jest osiedle
esesmańskie, wyrysowana jest cała okolica do samego miasta. Także jest to
cały globalny plan tego terenu, w dodatku jest tam
wiele szczegółów, takich
jak boisko sportowe. Być
może istniała druga mapa,
która zawierała także teren
Birkenau, ale tego oczywiście nie wiemy.

Pierwszy jest taki, że one
zostały przekazane koncernowi w charakterystycznej teczce używanej
w różnych archiwach niemieckich. Poza tym dokumenty są spaginowane,
czyli nadano im jakąś
numerację stron charakterystycznym zielonym
ołówkiem oraz są przedziurkowane, aby można
było je umieścić właśnie
w tej teczce. Teczka na
pierwszy rzut oka wygląda zupełnie zwyczajnie
– jest różowawego koloru
i jest lekko przykurzona,
bo jest dość stara. Ciekawostka polega na tym,
że na przedniej okładce
tej teczki, miejsce, gdzie
zwykle w niemieckich
archiwach jest pieczęć archiwalna, jest po prostu
wycięte. Widać, sądząc po
kolorze tych krawędzi, że
stało się to niedawno. To
nie jest tak przykurzone,
jak cała reszta tej teczki.
Dr Kreikamp uważa, że
powyższe dane wskazywałyby na to, że to w jakiś
sposób zostało wyciągnięte z archiwum dawnej
Stasi. Jednak będzie to
niezwykle trudne do potwierdzenia, jeżeli w ogóle będzie to możliwe.

Fot. www.bild.de

Paweł Sawicki: Co tak
naprawdę odnaleziono
w Niemczech?

A co ze stroną merytoryczną? Przez media przetoczyła się fala informacji mówiących, że mamy
do czynienia z czymś nowym, nieznanym i przełomowym, jeżeli chodzi
o fakty historyczne. Ile
w tym wszystkim jest
medialnej sensacji, a ile
prawdy?
Byłbym ostrożny jeżeli
chodzi o twierdzenie, że
to będzie przełom. Wielu historyków traktuje
konferencję w Wannsee
w styczniu 1942 r. nie jako
początek całego szeregu
decyzji, które doprowadziły do „ostatecznego
rozwiązania”, ale właśnie jako pewne apogeum. O przygotowaniach
do „ostatecznego rozwiązania” moglibyśmy
spokojnie mówić nawet
już w 1941 r. Oczywiście,
wtedy nie było to jeszcze
planowane na tak masową skalę, ale pierwsze
przymiarki już poczyniono. W taką interpretację
dobrze wpisywałyby się
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Jeden z planów odnalezionych w Niemczech

związek małżeński. Esesman musiał się wówczas zwrócić z prośbą do
władz SS i SS-Reichsfuehrer SS, czyli Himmler, to
opiniował. On dawał tam
swoją charakterystyczną
parafkę, i to było takie
samo charakterystyczne
„H”, jak na tych planach.
Można zatem przyjąć
z dużym prawdopodobieństwem, że on niektóre
z tych planów parafował.
Trudno jest przypuszczać, żeby robił to na
miejscu, w Auschwitz.
Takiej wiedzy nie mamy.
Nasze zbiory pozwalają
nam sądzić, że większość
planów
sporządzano
w kilku egzemplarzach.
W naszym archiwum
mamy plany krematoriów i innych obiektów
w kilku egzemplarzach.
One mogą być identyczne.
To mogłoby sugerować,
że z tymi planami było
podobnie. Być może któryś z egzemplarzy po
prostu trafił do Himmlera. Nie wiem, czy do
aprobaty, czy w ten sposób parafował on oddanie
dokumentu. Nie ma tam
czegoś takiego, jak „zgoda” czy „zatwierdzam”
– tylko parafa.

Wiele emocji wzbudził
także widniejący na planie podpis Himmlera.
W istocie to nie jest podpis, ale parafa – bardzo
charakterystyczna drukowana litera „H”. Dr
Kreikamp wykonał kilka analiz, ponieważ to
go także interesowało.
W Bundesarchiv jest dużo
jednorodnych dokumentów dotyczących esesmanów, a mianowicie podań
o zgodę na wstąpienie w
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Oprócz planów w zbiorze znajduje się także korespondencja.
Pochodzi ona mniej więcej z tego samego okresu,
czyli przełomu lat 1941
i 1942. Tam jest dużo
rzeczy dotyczących prze-
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pisów
budowlanych,
wytycznych dotyczących
prowadzenia operacji budowlanych, do kogo należy zwracać się o materiały
itp. To jest dość jednorodny zbiór skoncentrowany
na tej tematyce. Mamy
zatem plany obiektów
budowlanych oraz korespondencję dotyczącą ich
realizacji.
Zatem ujawnione dokumenty raczej nie zmienią naszej wiedzy dotyczącej tego, co działo się
w Auschwitz?
Nie. To nie jest nic takiego, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli. Część
takich planów – być może
nawet identycznych –
znajduje się w archiwach
moskiewskich.
Czy wiemy już, co stanie
się z tymi planami?
Dr Kreikamp wskazywał
na to, że Bundesarchiv
będzie bardzo zabiegało
o to, aby plany te u nich
pozostały. Wiadomo też,
że Instytut Pamięci Yad
Vashem także chciałby te
plany otrzymać. Myślę, że
dobrze byłoby, gdybyśmy
my także zaznaczyli swoje zainteresowanie, choćby wyłącznie planami dotyczącymi obozu Auschwitz. Oczywiście, możliwe jest uzyskanie dokładnych kopii i skanowanie,
ale zawsze lepiej mieć
oryginał.
Paweł Sawicki

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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ZEBRAŁEM SIĘ NA ODWAGĘ,
ŻEBY UNIKAĆ ZEMSTY I NIENAWIŚCI

Fot. MDSM

estem szczęśliwym i zadowolonym człowiekiem – mówił o sobie Alex Deutsch na zakończenie spotkania w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Wypowiedziane cichym i spokojnym głosem przez
96-letniego Ocalonego słowa, zabrzmiały niezwykle dobitnie, bo w pamięci wszystkich zapewne słuchaczy
wciąż jeszcze wyraźne były klatki z jego długiego i trudnego życia, które tylko człowiek silny i szlachetny mógłby
nazwać szczęśliwym.

Alex Deutsch

Alex Deutsch wraz z żoną
Doris oraz przedstawicielami fundacji Centrum Adolfa Bendera z St. Wendell

Najbardziej znaczącym wydarzeniem wieczoru była
rozmowa, jaką z Aleksem
Deutschem przeprowadził

brzemieniem nie do udźwig- mu dom, do którego już nie
nięcia. Mowa tu nie tylko o wrócił i Ojczyznę, w której
traumie dwóch lat w obozie zamieszkał ponownie dopieAuschwitz. Alex Deutsch ro po wielu latach. Co wię– niemiecki Żyd, z zawodu cej, nie tylko przyjął ją „na
piekarz, który chciał być nowo”, ale także aktywnie
Podczas rozmowy Aleksa Deutscha z Christophem Heubnerem
fryzjerem, a z powołania włączył się w jej przemianę:
pojawiły się łzy, lecz nie na twarzy bohatera spotkania −
od wielu lat jest życiowym łamanie barier, stereotypów,
wywołane konotacjami miejsca, do którego mimo wszystko jednak przewodnikiem młodych wybaczenie. – Swoje zadanie
– wyszedł z nich jakby realizował będę do ostatniesię trudno wraca − ale w oczach młodych ludzi słuchających
oczyszczony. W starości po- go tchnienia – powiedział
wspomnień o dzieciństwie, częściowo spędzonym w sierocińcu,
godzony z ludźmi i światem w MDSM i nie były to pupobycie w Auschwitz i trudnej adaptacji do nowego życia
o dramatycznych prze- ste słowa. Zadaniem tym są
w Stanach Zjednoczonych
życiach mówi spokojnie, spotkania z młodymi ludźz uśmiechem: Znalazłem swój mi, głównie w Niemczech,
uczestniczyli w otwarciu o Auschwitz i Holokauście wiceprzewodniczący Mię- wewnętrzny spokój, aby móc które realizuje konsekwenprzygotowanej przez Susan- poświęcali czas, by zebrać jak dzynarodowego Komitetu stworzyć sobie nowe życie. tnie od czasu swojego pone Schmidt wystawy Przeży- najwięcej wspomnień i relacji Oświęcimskiego, Christoph Życie po Auschwitz, Ausch- wrotu do Niemiec w 1978 r.
łem Auschwitz, poświęconej byłych więźniów. Dziesiątki Heubner.
jego biografii.
tysięcy stron tekstów są i pozo- Słuchając Aleksa Deutscha, Nie pozwólcie wpędzić się we wrogość
Podczas wernisażu sło- staną niewyczerpanym źródłem nie sposób wątpić, iż chawa podziękowania za nie- wiedzy. Mają one ogromne zna- rakter – a zwłaszcza to, co i nienawiść względem innych ludzi.
strudzoną pracę na rzecz czenie dla pracy edukacyjnej, w nim najtrwalsze i najlep- Uczcie się żyć z innymi, nie przeciw nim!
przekazywania prawdy o podobnie jak Pana działalność, sze – kształtuje się w ogniu
Auschwitz skierowała do za co chciałabym serdecznie życiowych doświadczeń. Te, witz, które pochłonęło życie Podczas rozmowy z ChriAleksa Deutscha wicedyrek- podziękować – powiedziała którym czoło stawił Alex jego żony i małego synka, stophem Heubnerem pojator Państwowego Muzeum wicedyrektor Oleksy.
Deutsch, dla wielu byłyby a w konsekwencji odebrało wiły się łzy, lecz nie na twaAuschwitz-Birkenau, Krystyna Oleksy. – Pracownicy
i wolontariusze Międzynarodowego Centrum Edukacji
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rzy bohatera spotkania, ale
w oczach młodych ludzi słuchających wspomnień o dzieciństwie, częściowo spędzonym w sierocińcu, pobycie
w Auschwitz i trudnej
adaptacji do nowego życia
w Stanach Zjednoczonych.
Stwierdzenie, że spotkanie
z Aleksem Deutschem było
pouczającą lekcją historii dla

owa zwyczajność, ocalona
wśród licznych życiowych
rozdroży, tak bardzo oddziałuje na słuchaczy, pozwalając im – mimo przepaści wieku i życiowych
doświadczeń – na głębokie
emocjonalne zbliżenie.
Alex Deutsch nie jest posągowym bohaterem. Spełniając narzuconą sobie same-

ALEX DEUTSCH
Urodzony 7 września 1913 r. w Berlinie jako ósme dziecko krawca Josefa Deutscha
i Rosy z d. Hahn. Z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny po śmierci ojca trafił
wraz z najmłodszym bratem do żydowskiego sierocińca w Berlinie. W 1928 r. rozpoczął
naukę w zawodzie piekarza. Po przewrocie w 1933 r. należał do żydowskiego stowarzyszenia, które zajmowało się organizowaniem emigracji. Tam poznał swoją przyszłą
żonę, Theę Cohn (małżeństwo zawarli w 1938 r.).
W 1935 r. w związku z zakazem pracy Żydów w przemyśle spożywczym, musiał zrezygnować z wykonywania zawodu piekarza. Pracował jako goniec oraz zamiatacz ulic.
W 1937 r. został przydzielony do przymusowej pracy przy wyburzeniach w Berlinie.
W latach 1938-1939 pracował w kopalni. W 1940 r. urodził się mu syn Dennis.
27 lutego 1943 r. został zatrzymany przez SS, a następnie przetransportowany wraz
z ok. 1700 innymi osobami do Auschwitz-Birkenau (1 marca). Thea Deutsch wraz z synkiem, przywiezieni wcześniejszym transportem, zostali natychmiast po przybyciu zagazowani. Aleksa przydzielono do pracy i przeniesiono do Auschwitz III-Monowitz.
W styczniu 1945 r., wraz z innymi zdolnymi do pracy więźniami, został zmuszony do
marszu do Gliwic. Tych, którzy przeżyli, przetransportowano do Buchenwaldu, a następnie do obozu Langenstein-Zwieberge.
W pięć dni po ucieczce załogi SS, czyli 20 kwietnia 1945 r., Alex Deutsch, wraz z trzema
towarzyszami, został odnaleziony przez Amerykanów. Postanowił nie wracać do Berlina: na krótko zamieszkał w Luksemburgu, następnie w Belgii i Francji. Stamtąd udał
się do Stanów Zjednoczonych (do Nowego Jorku dotarł 25 czerwca 1946 r.). Zamieszkał
wraz z osiadłym jeszcze przed wojną bratem Herrmannem w St. Luis. Początkowo
pracował jako piekarz, później był współwłaścicielem, a następnie właścicielem sklepu
spożywczego Dutch Boy Supermarket. W 1948 r. ożenił się ponownie z Dvorą Spiller.
W 1951 r. uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Dwa lata później państwo Deutsch
adoptowali 3-letniego chłopca. W 1972 r. Alex Deutsch zrezygnował z prowadzenia
sklepu i pracował do emerytury w banku należącym do Mount City Trust Company.
W sierpniu 1978 r. Alex Deutsch powrócił do Niemiec. Poślubił wdowę po swoim przyjacielu Karlu Loebie, Doris i zamieszkał wraz z nią w Neunkirchen-Wiebelskirchen. Jako świadek tragicznej przeszłości, opowiada młodzieży o swoich
losach − niemieckiego Żyda w czasach narodowego socjalizmu. Jego przesłanie
dla młodych brzmi: − Nie pozwólcie wpędzić się we wrogość i nienawiść względem innych ludzi. Uczcie się żyć z innymi, nie przeciw nim! Od września 2001 r. jest patronem szkoły w Wellesweiler (dzielnica Neunkirchen). 13 listopada 2007 r. został
odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi Pierwszej Klasy. Tego dnia miała miejsce premiera filmu Ich habe Auschwitz überlebt (Przeżyłem Auschwitz), przywołującego niezwykłe koleje jego losu.

Najpiękniejszą refleksję, jaką przekazał
tego wieczoru, wyraził skromnie, wręcz
nieśmiało: Zebrałem się na odwagę, żeby
unikać zemsty, nienawiści. Kiedy pojawiała się
możliwość rewanżu, przychodziła myśl: a może
to jedna z tych osób, które pomagały więźniom
– i wówczas nie byłem już w stanie skrzywdzić
tego człowieka
ludzi, którzy wojnę znają
z książek, w tym wypadku
nabiera szczególnego znaczenia. Oprócz ciekawej
i cennej poznawczo relacji, pojawiło się coś więcej:
emocje. W opowieści Aleksa
Deutscha czuć je było bardzo dyskretnie – były wyważone i odczuwalne tylko
w delikatnym załamaniu
głosu czy odrobinę dłuższych przerwach między
wypowiadanymi frazami.
Ich energia rosła dopiero po
zetknięciu ze słuchaczami,
wywołując w nich głębokie
i autentyczne wzruszenia.
Trzeba przy tym zaznaczyć,
że zasługą moderującego
rozmowę Christopha Heubnera było niezwykle trafne
przełamywanie smutnych
treści przez odwołania do
tych jaśniejszych momentów czy zwykłej codzienności. Słuchając zresztą Aleksa
Deutscha – zarówno jego

mu powinność świadczenia
o Auschwitz, całkowicie
nastawia się na odbiorcę
i robi to bez mocnych słów
czy patetycznych gestów.
Bodaj najpiękniejszą refleksję, jaką przekazał tego
wieczoru, wyraził skromnie, wręcz nieśmiało: – Zebrałem się na odwagę, żeby
unikać zemsty, nienawiści.
Kiedy pojawiała się możliwość
rewanżu, przychodziła myśl:
a może to jedna z tych osób,
które pomagały więźniom –
i wówczas nie byłem już w stanie skrzywdzić tego człowieka.
A przecież, gdy dowiedział
się o śmierci w komorze
gazowej żony i synka, to
właśnie nienawiść i chęć zemsty były – jak sam mówi
– motorami jego determinacji, by mimo wszystko
przetrwać Auschwitz. Samo
przetrwanie z kolei było zaledwie pierwszym krokiem
do budowania nowego życia

skóry. Dodatkowym ciosem
była śmierć żony w 1977 r.
Bolesne
doświadczenia
wskazały mu dalszy kierunek życiowej drogi. W 1978 r.
powrócił do Niemiec i po
raz kolejny rozpoczął nowe
życie. U boku Doris, wdowy po Karlu Loebie, który

wraz z Aleksem przeżył
Auschwitz,
zamieszkał
w
Neunkirchen-Wiebelskirchen w Saarland. Zaczął
się nowy etap – spotkań
z młodzieżą i przekazywania prawdy o Auschwitz,
ale także głębokiej prawdy
o człowieku. Człowieku,

który może nie zapomnieć
i wybaczyć, tracić wszystko i odbudowywać swoje
życie na nowo, z niezłomną nadzieją i ciepłem poszukiwać innych ludzi
i odnajdywać do nich drogę.

Zaczął się nowy etap – spotkań z młodzieżą
i przekazywania prawdy o Auschwitz,
ale także głębokiej prawdy o człowieku.
Człowieku, który może nie zapomnieć
i wybaczyć, tracić wszystko i odbudowywać
swoje życie na nowo, z niezłomną nadzieją
i ciepłem poszukiwać innych ludzi,
i odnajdywać do nich drogę
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w Stanach Zjednoczonych:
bez rodziny, bez domu, bez
korzeni, bez znajomości języka. Długa droga, do dziś
przynosząca nowe wyzwania, nie była już aż tak dramatyczna, ale też nie była
łatwa.
Gdy Alex Deutsch, wraz
z drugą żoną, Dvorą Spiller,
osiągnęli życiową stabilizację, w St. Luis, gdzie mieszkali, wybuchły zamieszki
na tle rasowym wywołane
zamordowaniem
Martina Luthera Kinga. Alex
Deutsch właśnie wówczas
po raz drugi doświadczył
bezmyślnej nienawiści, której jedynym uzasadnieniem
były uprzedzenia, tym razem spowodowane kolorem

Fot. MDSM

słów, jak i tego, co „dopowiedziane” jest między słowami – trudno nie zauważyć, że dramatyczne losy nie
tylko nie zniszczyły, a może
wręcz wzmocniły w nim
ogromną pogodę ducha
i ciepłą życzliwość wobec
ludzi. Kiedy mówi młodym: żyjcie dla innych, nie
przeciw nim, jest równie
wiarygodny, jak gdy żartobliwie
komplementuje
(z zawodowym znawstwem,
rzecz jasna) polskie pieczywo, jako niemal takie, jak
w Saarland (ale oczywiście
nieporównywalne z tym
sprzed doby komputerów,
gdy piekarz był nie pracownikiem, a mistrzem swojego
rzemiosła). I chyba właśnie
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Alex i Doris Deutsch oraz uczestniczki spotkania
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Joanna Klęczar

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ – PRAWA CZŁOWIEKA DZIŚ:
RUCH OPORU I ODWAGA CYWILNA
– POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W

listopadowym numerze „Osi”, w artykule Sztuką w politykę, pisaliśmy o organizowanym przez MDSM
II Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. Laureatka konkursu, Magdalena Drobczyk, pytana, czy plakat społeczny ma szansę trafić do młodych odbiorców, odpowiada: – Młodzi ludzie
żądni są dialogu, poruszania tematów dotyczących relacji międzyludzkich, spraw politycznych, społecznych..., a idealnym sposobem na nawiązanie z nimi kontaktu jest właśnie plakat, który wychodzi do nich na ulicę i krzyczy, pyta, wyśmiewa, analizuje...
Tylko należy go trochę wskrzesić.
jakie ponieśli.
Następnie uczestnicy zastanawiali się nad tym, co dla
nich samych oznacza być
odważnym, jakie mogliby
podjąć działania w swoim własnym środowisku
w różnych sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień
w szkole, w rodzinie, wśród
rówieśników. Sytuacje te
młodzież omawiała w grupach
polsko-niemieckich,
a następnie przedstawiła
w formie scenek pantomimicznych. Wymienione elementy warsztatu pomogły
nam zdefiniować pojęcie odwagi cywilnej.
Fot. MDSM

Warto zaznaczyć, że wypracowana przez nas definicja
zawierała wszystkie istotne
elementy już sformułowanych definicji naukowych.
Jedna z uczestniczek polskich
podczas podsumowania zajęć
powiedziała, że dzięki temu
spotkaniu będzie próbować
postępować odważniej, niż
do tej pory w sytuacjach tego
wymagających. Prowadzący
warsztaty są przekonani, że
zdanie to dotyczy także innych uczestników.

Uczestnicy spotkania

Ta wypowiedź bardzo się
nam spodobała i stała się impulsem do sprawdzenia, co
młodzi ludzie sami chcieliby
przez plakat powiedzieć. Wychodząc naprzeciw apelowi
pani Magdaleny, aby plakat
na nowo przywrócić do życia, wykorzystaliśmy okazję
w postaci polsko-niemieckiego spotkania młodzieży poświęconego prawom
człowieka, które dwa razy
do roku organizujemy we
współpracy z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell
w Bad Liebenzell.

Dotyczyły one zarówno ofiar,
jak i sprawców. Prezentacja
multimedialna w Muzeum
była uzupełnieniem i utrwaleniem zdobytych informacji.
Młodzież odkrywała historie
ludzi, którzy narażali własne zdrowie, a w wielu przy-
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Prace stanowią próbę współczesnego ujęcia tych zagadnień w odniesieniu do róż-

Młodzież odkrywała historie ludzi,
którzy narażali własne zdrowie, a w wielu
przypadkach nawet oddali życie dla
ratowania innych lub w imię wolności
i patriotyzmu. Uświadomiliśmy sobie,
że opowiedzenie się po stronie najwyższych
wartości, zarówno w czynach drobnych,
jak i postawach heroicznych, jest możliwe
nawet w najtrudniejszych warunkach
padkach nawet oddali życie
dla ratowania innych lub
w imię wolności i patriotyzmu. Uświadomiliśmy sobie,
że opowiedzenie się po stronie najwyższych wartości, zarówno w czynach drobnych,
jak i postawach heroicznych,
jest możliwe nawet w najtrudniejszych warunkach.

spektywy historycznej, jak
i w kontekście współczesnym. Program był skonstruowany w taki sposób, by
młodzież mogła osobiście
odnieść się do problemu odwagi cywilnej i wypracować
Równolegle do pracy temawłasne stanowisko na ten tetycznej przebiegały zajęcia
mat. Praca warsztatowa nad
warsztatów
graficznych.
plakatem była próbą jego W kontekst historyczny za- Uczestnicy spędzili wiele
wyrażenia.
gadnienia wprowadził nas godzin nad opracowaniem
Podczas zajęć młodzież śle- wykład dr. Marcina Kwiet- koncepcji, szkiców i projekdziła przykłady nadzwy- nia z Katedry Historii Prawa tów graficznych plakatów.
czajnej odwagi cywilnej, po- Uniwersytetu Jagiellońskie- Efekty były dla wszystkich
znawała losy osób takich, jak go, porządkujący i uzupeł- dużym zaskoczeniem. WyRosa Parks, Lech Wałęsa czy niający wiedzę uczestni- soki poziom prac przerósł
studenci na Placu Tianan- ków na temat ruchu oporu oczekiwania nawet samych
men, osób, które osobistym w okupowanej Polsce oraz prowadzących, którzy przePierwsza część nowego cy- odważnym działaniem po- w Trzeciej Rzeszy. Referat cież na co dzień pracują
klu wymiany odbyła się w ciągnęły za sobą innych, da- był próbą porównania sytu- z uzdolnionymi artystyczMDSM w dniach 8-14 grud- jąc przykład zaangażowania acji w Generalnym Guber- nie studentami. Uczestnicy
nia 2008 r., tym razem pod
tytułem Ruch oporu i odwaga Uczestnicy zastanawiali się nad tym, co dla nich samych oznacza
cywilna. W programie wzię- być odważnym, jakie mogliby podjąć działania w swoim własnym
li udział licealiści i studenci środowisku w różnych sytuacjach, z którymi spotykają się
z Oświęcimia, Kęt oraz Weil
der Stadt w Niemczech. Do na co dzień w szkole, w rodzinie, wśród rówieśników
współpracy
zaprosiliśmy
Tomasza Kipkę i Stefana w sprawy istotne dla wszyst- natorstwie oraz na terenach spotkania brali udział w tego
Lechwara − pracowników kich obywateli. W wielu włączonych do Rzeszy i moż- typu projekcie artystycznaukowych Instytutu Sztuki przypadkach ich działania liwości działania konspiracji. nym po raz pierwszy, przy
Uniwersytetu Śląskiego, Filia przyczyniły się do zmiany Tematem dyskusji i pracy w naborze nie wymagaliśmy
w Cieszynie, twórców plaka- kierunku polityki państwa grupach było zachowanie też szczególnych zdolności
tów prezentowanych pod- lub nawet całego systemu po- godności ludzkiej w warun- artystycznych czy umiejętczas II Biennale w MDSM. W litycznego. W tym kontekście kach ekstremalnych. Wiele ności w zakresie projektotrakcie seminarium popro- dyskutowaliśmy w grupach przykładów odwagi cywilnej wania graficznego. Poprzez
wadzili warsztaty artystycz- polsko-niemieckich o kon- w postawie więźniów obo- powstałe plakaty o tematyne z zakresu projektowania sekwencjach ich czynów dla zu oraz osób im pomagają- ce społecznej młodzi ludzie
graficznego. Temat odwa- nich samych, o wynikających cych, dostarczyła nam praca w odważny sposób wypogi cywilnej i ruchu oporu z nich zagrożeniach i rzeczy- z materiałami archiwalnymi wiedzieli się na temat przepodjęliśmy zarówno z per- wistych stratach osobistych, w oświęcimskim Muzeum. mocy, znieczulenia na ludz-
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ką krzywdę, totalitaryzmu,
rasizmu, a także nietolerancji, współistnienia, niesienia
pomocy.
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nych sytuacji życiowych oraz
osobistych doświadczeń. Są
odpowiedzią na pytania: Co
dla mnie osobiście oznacza
odwaga cywilna? Jaka ma
być moja postawa w codziennym życiu w kontekście poszanowania wartości humanitarnych?
Wybrane prace uczestników
warsztatów są prezentowane
wraz w plakatami konkursowymi II Międzynarodowego
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Centrum
Kultury Żydowskiej w Krakowie. Można je oglądać do
końca lutego w pięknych
pomieszczeniach przy ulicy
Meiselsa. Uczestnicy projektu ponownie spotkają się
w Niemczech w Bad Libenzell
w czerwcu tego roku. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa ich własnych, już wydrukowanych plakatów. Nasza uwaga skupi się wówczas
przede wszystkim na przykładach niemieckiego ruchu oporu w Trzeciej Rzeszy. Zastanowimy się wspólnie, jakie były
możliwości przeciwstawiania się systemowi nazistowskiemu w Niemczech przed
i w czasie wojny oraz jakie były
motywy działania członków
organizacji konspiracyjnych.
Podczas pracy w grupach
i zajęć warsztatu teatralnego
i medialnego będziemy kontynuować rozpoczęty w Oświęcimiu temat odwagi cywilnej
i poszanowania praw człowieka dziś.
Teresa Miłoń-Czepiec
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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ODNALEŹĆ POKÓJ

W

dniach od 28 grudnia do 1 stycznia 2009 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy zgromadziła się grupa osób,
która uczestniczyła w Dniach Skupienia organizowanych przez Pax Christi. Dni Skupienia prowadzone są
corocznie już od pięciu lat. Ich zamierzeniem jest przeżywanie ostatnich dni roku we wspólnocie międzynarodowej, najczęściej polsko-niemieckiej, gdzie stałym punktem programu jest dyskusja wokół orędzia papieskiego, które ukazuje się co roku w Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia.
Orędzie zazwyczaj odnosi
się do aktualnego problemu
dotyczącego pokoju. W ubiegłym roku tematem listu była
Rodzina jako wspólnota pokoju,
a w tym Zwalczanie ubóstwa
drogą pokoju.

Samo spotkanie dla każdego miało charakter bardzo
osobisty, ze względu na sposób, w jaki Wanda Półtawska
traktowała swoich rozmówców. Jeden z uczestników
spotkania stwierdził wręcz,
że pani Wanda „prześwietlała człowieka”, to znaczy że
każdego chciała poznać bliżej, skupiała się na każdym
zadanym pytaniu i zawsze
odpowiadała bardzo szczegółowo. Nie było mowy
o niezrozumieniu odpowiedzi, czy o jakiejkolwiek nadinterpretacji. Odpowiedzi
były zawsze wyczerpujące.
Czego dotyczyła dyskusja?
Poza aspektami swojej biografii pani Półtawska opowiadała o modelu rodziny
w dzisiejszych czasach, jak
również o dobrym lub złym
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Fot. CDiM

duchu wypełniającym ludz- wiedział o swojej pracy – polichromii 108 męczenników
kie ciało.
* WANDA PÓŁTAWSKA
II wojny światowej w kaplicy
Nieodłącznym elementem Muzeum Powstania WarZ D. WOJTASIK
Dni Skupienia w Oświęci- szawskiego. Zostali oni bea(ur. 2 LISTOPADA 1921r. W LUBLINIE)
miu jest Droga Krzyżowa, tyfikowani przez Jana Pawła
która odprawiana jest przez II w czerwcu 1999 r.
Doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie
Było to dobrym wstępem do psychiatrii. Podczas II wojny światowej była więziona
Poza aspektami swojej biografii pani Półtawska głównej rozmowy na temat w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.
pokoju, bowiem męczennicy Jako bliska przyjaciółka Jana Pawła II przyczyniła się do
opowiadała o modelu rodziny w dzisiejszych
zostali beatyfikowani, dlateczasach, jak również o dobrym lub złym duchu go że przed śmiercią prze- powstania Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie i była jej długoletwypełniającym ludzkie ciało
baczyli swoim oprawcom. nim dyrektorem. Uczestniczyła w pracach Komisji BadaPrzebaczenie jest jednym nia Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Na tegoroczne spotkanie ks. Manfreda Deselaersa na z elementów drogi do poMarek Górski, szef polskiego terenie byłego obozu Ausch- koju. Zatem jak odnaleźć Przed 1939 r. i w czasie II wojny światowej była harcerką.
oddziału Pax Christi, zapro- witz II-Birkenau. To jeden pokój?
Po aresztowaniu przez gestapo 17 lutego 1941 r. została
sił panią Wandę Półtawską* z najważniejszych punktów
uwięziona na Zamku w Lublinie, a następnie wywie– autorytet w dziedzinie stu- programu. Uczestnicy spotka- Są trzy warunki by osiągnąć ziona do Ravensbrück z zaocznym wyrokiem śmierci,
diów nad rodziną. Wanda nia mogą przechodzić kolejne pokój: PRAWDA – PRZEBA- gdzie była wraz z innymi Polkami ofiarą pseudo ekspePółtawska jest żoną Andrzeja stacje w milczeniu, skupiając CZENIE – POJEDNANIE. rymentów medycznych (głównie chirurgicznych okaPółtawskiego (dzień po spot- się na wspomnieniach obozo- Prawda to pierwszy etap, jak- leczeń kończyn) przeprowadzanych przez niemieckich
kaniu z grupą w Oświęcimiu wych więźniów powiązanych że trudny, bo prawda musi lekarzy.
państwo Półtawscy obchodzi- z cierpieniami Chrystusa, być wypowiedziana. Trzeba
li 61. rocznicę ślubu) i matką wsłuchując się jednocześnie o niej dyskutować, nie trzeba Jest autorką wielu książek, najbardziej znaną jest I boję się
czterech córek. Miała ona po- w samych siebie. Wanda Pół- bać się w tym przypadku np. snów. Zbiór wspomnień z obozu Ravensbrück.
móc w poszukiwaniu odpo- tawska, słysząc o tym punkcie psychologów, którzy pomawiedzi i w rozwianiu wszel- w programie, a także o po- gają w jej nazwaniu. By dokich wątpliwości grupy.
myśle spędzenia sylwestra w trzeć do prawdy, człowiek czyć z „głębi”. Gdy już ten pokoju. Konkluzją tych rozOświęcimiu w tak niezwykły musi uwolnić się od trauma- etap przejdziemy, musi na- ważań było to, by poza
Uczestnicy, przygotowując sposób, stwierdziła krótko: tycznych przeżyć. Gdy już stąpić pojednanie i dopiero ubóstwem materialnym nie
się do tego spotkania, obej- Wy tak pod prąd. Ale dla oso- prawda zostanie wypowie- poprzez pojednanie znajdu- dopuszczać do ubóstwa niematerialnego, które jest dużo
rzeli film dokumentalny pt. by, która szuka wewnętrzne- dziana i nazwana, nadcho- jemy pokój.
Duśka w reżyserii Wandy Ró- go spokoju i pojednania, to dzi czas przebaczenia. Ale Po rozważaniach o pokoju groźniejsze.
jak przebaczyć, gdy czasem przy tekście Norberta Reżyckiej-Zborowskiej opowia- jest właśnie dobra droga.
Wieczór sylwestrowy w
dający historię naszego główCentrum w niczym nie odnego gościa, byłej więźniarki
obozu Ravensbrück. Dzięki Prawda to pierwszy etap, jakże trudny, bo prawda musi być wypowiedziana. biegał od standardowej zabawy z tańcami, śpiewami,
temu wszyscy mogli poznać Trzeba o niej dyskutować, nie trzeba bać się w tym przypadku np.
jedzeniem i piciem. Po odwojenną historię pani Pół- psychologów, którzy pomagają w jej nazwaniu. By dotrzeć do prawdy,
prawieniu mszy w intencji
tawskiej. Film był ważnym człowiek musi uwolnić się od traumatycznych przeżyć. Gdy już prawda
pokoju dla grupy, przyszedł
punktem odniesienia dla teczas na świętowanie nowego
matu tegorocznych dni sku- zostanie wypowiedziana i nazwana, nadchodzi czas przebaczenia
roku w bardzo dobrym topienia, ponieważ na podstawie biografii w nim ukazanej Podczas spotkania w Cen- konflikt trwa dłuższy czas cka nadszedł czas na aktu- warzystwie.
przekonaliśmy się, że można trum Dialogu i Modlitwy i całe pokolenia z tym sobie alne orędzie Benedykta XVI
Wiktor Boberek
stworzyć wzorcową rodzinę artysta Mateusz Środoń opo- nie radzą? Trzeba przeba- – Zwalczanie ubóstwa drogą
pomimo ciężkiej przeszłości
i pobytu w obozie.

Wanda Półtawska oraz uczestnicy Dni Skupienia
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NIE ZAPOMNIMY!

J

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Tomasz Pielesz

esteście ostatnim pokoleniem, które ma szansę konfrontacji swej wiedzy o Auschwitz-Birkenau, o Zagładzie, ze świadectwem
ocalałych, żyjących uczestników historii. Intencja dzisiejszej uroczystości rocznicowej „Usłyszeć każde słowo, żadnego nie
zapomnieć” jest z naszej strony prośbą-apelem, z waszej obietnicą przyrzeczeniem – powiedział do uczniów oświęcimskiego Zespołu Szkół nr 1 im. S. Konarskiego były więzień obozu Auschwitz – August Kowalczyk. Świadkowie
przekazali na ręce młodzieży swoje przesłania. 27 stycznia obchodziliśmy 64. rocznicę wyzwolenia Auschwitz.

Byli więźniowie

dzieckich na terenie Birkenau, pod Pomnikiem Zagłady Romów, na grobie żołnierzy radzieckich na cmentarzu
parafialnym w Oświęcimiu,
a także pod Ścianą Śmierci i
przy krematorium I na terenie byłego obozu Auschwitz,
jak również na Pomniku
Wyzwoleni-Wyzwolicielom
– grobie ostatnich ofiar obozu.
W Kościele Miłosierdzia
Bożego odprawiona została uroczysta msza święta w
intencji ofiar obozu i o błogosławieństwo dla żyjących
byłych więźniów. W kazaniu
salezjanin ks. Robert Bieleń
przywołał słowa Jana Pawła

II, które wygłosił podczas
pielgrzymki do Auschwitz
w 1979 r.: Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wiadomo, że nieraz tutaj bywałem...
Bardzo wiele razy! Wiele razy
schodziłem do celi śmierci Maksymiliana Kolbe, wiele razy
klękałem pod murem zagłady
i przechodziłem wśród rozwalonych krematoriów Brzezinki.
Nie mogłem tutaj nie przybyć
jako papież.
Ksiądz Bieleń w homilii
przypomniał, że Auschwitz
jest miejscem, w którym
człowiek powiedział „nie”
prawom boskim i zaprzeczył
miłości bliźniego. Kto zaczyna
tworzyć własne przykazania,

KORNELIA MOZGAŁA
– UCZENNICA KLASY 3E
Oto w naszej szkole przeżywamy niezwykłą lekcję historii, doświadczamy lekcji pamięci. Podarowane nam przez Państwa
teksty, swą trwałą i uroczystą formą podobne do pałeczki sztafetowej, zobowiązują.
Tak! Jesteśmy kolejną zmianą w sztafecie pamięci, o Auschwitz, o Holokauście, a my Oświęcimianie o naszych dziadach,
bohaterskich Ludziach Dobrej Woli, którzy ratowali zdrowie
i życie więźniów Auschwitz-Birkenau, Monowitz.
Cześć ich pamięci. Cześć pamięci i szacunek waszemu cierpieniu. Aby nigdy nie poszły w zapomnienie, przekażemy następnej zmianie w sztafecie pamięci.
prędzej czy później podepcze
prawa człowieka, czego tu, w
byłym obozie Auschwitz, jesteśmy świadkami – mówił.

Główna ceremonia w tym
roku odbyła się w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
nr 1 im. S. Konarskiego. Udział

Fot. Tomasz Pielesz

Obchody rocznicy wyzwolenia rozpoczęły się już 26
stycznia. Pracownicy Muzeum złożyli tego dnia kwiaty
w miejscach upamiętnienia
na szlaku tzw. Marszów
Śmierci. Zarówno piesze, jak
i kolejowe trasy ewakuacyjne usłane zostały tysiącami
zwłok więźniów zastrzelonych oraz zmarłych z wycieńczenia lub przemarznięcia.
Ocenia się, że w trakcie całej
ewakuacji zginęło nie mniej
niż 9 tysięcy, a prawdopodobnie do 15 tysięcy więźniów Auschwitz.
27 stycznia rano kwiaty złożono pod Pomnikiem Ofiar
KL Auschwitz III Monowitz,
na Cmentarzu Jeńców Ra-

Zofia Posmysz

Marsz Pamięci
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BRONISŁAWA
HOROWITZ-KARAKULSKA

Fot. Paweł Sawicki

Przyjechałam na dzisiejszą uroczystość na prośbę dyrekcji
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Niestety – wszelkie tego typu spotkania i rozmowy na temat
Holokaustu powodują u mnie od lat ogromną traumę, która
i Państwa również dotyczy. Każdy z nas wie, jakie to wszystko było dramatyczne i niewiadome, czy dożyje się następnego
dnia. Byłam wówczas małą dziewczynką i może nie wszystko
do mnie docierało, ale wiem, co przeżyli moi Rodzice i pozostała
Rodzina, której w większości już nie ma. Sądzę, że ta nieliczna
grupa osób, które doczekały dzisiejszej uroczystości – uświadomi potomnym, że to się już nigdy nie powinno powtórzyć.
Każdy okres życia ma swoje problemy i potrzeby i ja myślałam,
że to wszystko jest na szczęście poza mną. Tak, niestety, nie
jest. Wciąż się wraca do przeszłości i należy o tym mówić dla
potomnych. Z jakim skutkiem – zobaczymy.

Główna uroczystość w LO im. S. Konarskiego

w uroczystościach upamiętniających wyzwolenie obozu 27 stycznia 1945 r. przez
żołnierzy sowieckiej Armii
Czerwonej wzięli byli więźniowie Auschwitz, przedstawiciele parlamentu, rządu i
prezydenta RP, deputowani
parlamentu europejskiego,
przedstawiciele
korpusu
dyplomatycznego, władze i
społeczność powiatu oświęcimskiego, zaproszeni goście
i wszyscy pragnący uczcić
pamięć ofiar nazistów.

W liście przesłanym uczestnikom ceremonii sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka napisała: Z ogromnym
szacunkiem i podziwem myślę
o tych wszystkich, którzy na co
dzień pracują w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu. To mieszkańcy Oświęcimia, którzy żyją tu,

w sąsiedztwie Muzeum, to
Wy, Państwo, bardziej niż ktokolwiek jesteście kustoszami
pamięci. Dzięki Wam, między innymi, lekcja, jaka płynie
ze zdumienia, że KL Auschwitz-Birkenau był możliwy,
lekcja z przerażenia ogromem
zbrodni, lekcja z łez nad losem
niewinnych ofiar, jest odrabiana codziennie. Nie tylko raz
w roku, 27 stycznia.
W drugiej części uroczystości
jej uczestnicy przeszli spod
Bramy Śmierci w Birkenau
pod Pomnik Ofiar Obozu,
gdzie złożono wieńce upamiętniające ofiary Auschwitz, a rabin oraz duchowni
różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie odczytali
Psalm 42 z Księgi Drugiej
Psalmów. W Marszu Pamięci wzięło udział ok. 2 tysięcy
osób, w tym prezydent Malty
dr Edward Fenech-Adami.
Ze względu na znaczenie
miejsca i wagę symbolu, jakim dla całego świata jest były obóz Auschwitz-Birkenau,
Zgromadzenie Ogólne ONZ
w listopadzie 2005 r. ustanowiło dzień 27 stycznia –
rocznicę wyzwolenia obozu
– Międzynarodowym Dniem
Pamięci o Holokauście.
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Uniknęliśmy śmierci w Auschwitz-Birkenau, nie znaliśmy
przyszłości. Więźniowie, którzy przeżyli w obozach koncentracyjnych, zawdzięczają swój los zwycięstwu Sprzymierzonych
nad Trzecią Rzeszą, która do końca potrzebowała nas do pracy
w fabrykach, kopalniach, przy naprawie uszkodzonych linii
kolejowych i usuwaniu gruzów po bombardowaniach miast.
Mam nadzieję, że wiedza o tragicznych wydarzeniach, jakie
miały miejsce w XX wieku, zdoła zapobiec dramatycznemu narastaniu nienawiści i przemocy, nieprzerwanie przetaczającej
się przez kraje naszego globu i dokona pozytywnej przemiany.
Aby przerwać pasmo zbrodni, niezbędne są działania mające
na celu zapobieganie łamaniu elementarnych praw i przestrzeganie międzynarodowych zasad współżycia.

TADEUSZ
SOBOLEWICZ
Rocznicowe refleksje kończę apelem do Was – do młodych ludzi przed którymi jest przyszłość. Szanujcie wolność, chrońcie
pokój i starajcie się szukać poprzez dialog wzajemnego zrozumienia. Mieszkacie w Oświęcimiu, na którego obszarach pozostał ślad hańby XX wieku. Kiedy ostatni świadek popełnionych
tutaj zbrodni przeminie, bo życie kiedyś się kończy – moralnym Waszym obowiązkiem niech będzie przekazywanie prawdy o tym miejscu. Przypomnijcie sobie słowa naszego Polaka
– Jana Pawła II – papieża, że jedyną drogą do współistnienia
i pokoju jest umiejętność przebaczania. Łatwiej Wam będzie
żyć. Może wtedy w Polsce, naszej Ojczyźnie będzie się jeszcze lepiej żyć? Tego Wam życzę.

9

10

ZOFIA
POSMYSZ
„Ocalałeś nie po to, aby żyć, masz mało czasu, trzeba dać
świadectwo” napisał w „Przesłaniu Pana Cogito” Zbigniew
Herbert. To, że mogę, że możemy my, ocaleni z hekatomby,
iść za jego głosem, zawdzięczamy istnieniu i działalności takich instytucji jak: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu
i Modlitwy. Cześć ich pracy. 27 stycznia, 64 lata temu przestał istnieć twór w dziejach ludzkości z niczym nieporównywalny – Auschwitz-Birkenau. Obozowa pieśń mówiła, że tu
„brat spodlony gnębi swego brata”, a ja, gdy nawiedzają mnie
wspomnienia tego miejsca, myślę o ludziach, których uczynki, nawet nie heroiczne, jak podtrzymanie w marszu, przyniesienie kubka wody na rewir, a czasem choćby tylko słowa
„wytrzymaj, już niedługo”, pomagały trwać i przetrwać. […]
Wracając myślą do tamtego czasu i świata zbrodni, oddajemy
hołd tym, którzy zbrodni się przeciwstawiali, dzięki którym
słowo człowieczeństwo nie jest tylko pustym dźwiękiem, że
– trawestując słowa Juliusza Słowackiego – będzie trwać przez
pokolenia w swoim najgłębszym sensie.

Uroczystości na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

1

TADEUSZ
SMRECZYŃSKI

Paweł Sawicki

Fot. Tomasz Pielesz

Tragiczne
wydarzenia
sprzed lat przypomnieli ich
uczestnicy: Zofia Posmysz,
Jacob Silberstein, Tadeusz
Smreczyński,
Bronisława
Horowitz-Karakulska oraz
Tadeusz Sobolewicz. W imieniu byłego więźnia romskiego Edwarda Paczkowskiego,
jego historię przeczytał prezes Stowarzyszenia Romów
w Polsce Roman Kwiatkowski. Relacje ocalałych zostały
później wręczone uczniom,
jako przesłanie byłych więźniów dla młodego pokolenia.
O finansach i wspieraniu
Muzeum mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Tomasz Merta. –
Wspieramy i będziemy wspierać
wysiłki ludzi, którym powierzyliśmy opiekę nad tym miejscem.

Przykładami tego wsparcia są:
utworzenie Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście, które, jak mam
nadzieję,
jednak
znajdzie
w najbliższej przyszłości swoją siedzibę w Starym Teatrze;
zakup sąsiadującej z Miejscem
Pamięci bazy autobusowej – na
niej pragniemy utworzyć nową
przestrzeń obsługi tak licznych
ludzi przyjeżdżających z całego
świata; świadome i bardzo celowe zaangażowanie w tworzenie
nowej wystawy głównej, która
ma uczytelniać Miejsce Pamięci
przede wszystkim dla młodych
ludzi zwiedzających były obóz.
Wreszcie, wsparcie udzielane
zakładanej właśnie przez prof.
Władysława Bartoszewskiego
Fundacji, poprzez którą państwa
Europy i świata, świadome kruchości pokoju i ładu politycznego, będą mogły utworzyć wspólny fundusz na rzecz zachowania autentyzmu tego miejsca
– powiedział minister Merta.
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GDZIE PRZESZŁOŚĆ SPOTYKA SIĘ
Z PRZYSZŁOŚCIĄ
– WYSTAWA W CENTRUM ŻYDOWSKIM

21

stycznia br. w Centrum Żydowskim odbył się wernisaż wystawy Fay Grajower Gdzie przeszłość spotyka
się z przyszłością z udziałem artystki. Wystawa inspirowana jest archiwalnymi fotografiami i opowieściami z przedwojennej Galicji. Składa się z ponad 100 obrazów tworzonych w rozmaitych technikach.
Każdy fragment opowiada osobną historię, razem tworzą zaś mozaikę ożywiającą pogrążony w przeszłości
świat. Poniżej publikujemy rozmowę z Fay Grajower.
– w świat obrazu czasu
i miejsca, którego już nie
ma. Chronienie pamięci oznacza odkrywanie
historii. Atmosfera jest
tu stworzona w przestrzeni i świetle. Sama
historia, aby przetrwać
i zachować znaczenie na
przyszłość, musi zostać
zachowania w pamięci.
Jest tu coś z ukrywania
i odkrywania. Niektóre rzeczy są oczywiste
– znajdują się na powierzchni.
Natomiast
inne wymagają czasu
i cierpliwości oraz poszukiwania
prawdy.
Czy tak samo nie jest
z ludźmi?

Fot. CŻ

W warstwie symbolicznej na Pani obrazach
znaleźć można zdjęcia
Krakowa, okładki książek, nawet fotografię
Jana Pawła II czy fragmenty Biblii.

Fay Grajower (w środku)

Można powiedzieć, że
motywem Pani prac jest
głównie historia Żydów w Polsce. Skąd ten
wybór?

w Krakowie. Ceglana
ściana ich siedziby, a także samo znaczenie miejsca w sercu Kazimierza
wpłynęły na koncepcję
i temat projektu. Międzynarodowy Festiwal
Kultury Żydowskiej żyje
tam własnym życiem
i przyciąga uwagę tysięcy ludzi. Dla nich nie
liczy się tylko zabawa,
ale także poszukiwanie własnych korzeni.
Przodkowie mojego ojca
żyli w Krakowie przez
setki lat i czułam, że
to już najwyższy czas,
aby zająć się tym tematem.

Wystawa Gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością została stworzona jako instalacja
dla Muzeum Galicja

Pani prace malowane są
bardzo żywymi, optymistycznymi kolorami.
Celowo tworzy Pani
taki nastrój?

Agnieszka Juskowiak:
Jakich technik używa
Pani w swojej pracy?
Widać tu fotografię,
obraz, rysunek...
Fay Grajower: Prace
wykonane są na drewnie techniką mieszaną.
Wykorzystuję głównie
kopie fotografii, farby
olejne i akrylowe, kolaż,
a także materiały pochodzące z recyclingu.
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Tak. Moje prace są generalnie bardzo kolorowe
i żywe – to w pewnym
sensie oddziela samą
prace i trudny temat,
którym się zajmuję,
oddziela temat i samą
koncepcję piękna. Piękno może znajdować się
w umyśle odbiorcy –
każdy z nas ma bowiem
jakąś koncepcję tego,
czym „powinna być
sztuka”. Kolory rezonują ze skojarzeniami widza, który ogląda prace
i w pewien sposób kreują czas przeszły. Mam
nadzieję, że moje prace
dadzą odwiedzającemu
energię do tego, aby
zajrzał w głąb siebie w
poszukiwaniu obrazów
i skojarzeń. To będzie
triumf ludzkiego ducha
nad brutalnością.
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Kiedy zaczęłam przygotowania do wystawy
oglądałam stare fotografie Krakowa, a także
kupiłam na E-bay’u kilka starych pocztówek.
Niektóre znalazły się
w moich pracach. O
narodzie
żydowskim
często mówi się jako
o „narodzie księgi”.
Chciałam znaleźć jakiś
sposób na przekazanie
tej idei. Ponieważ Biblia
także jest „księgą”, wykorzystałam fragmenty,
które znalazłam. Używam kopii materiałów
– znalezione czy też powtórnie użyte materiały
są ważną częścią mojej
pracy. Daję w ten sposób nowe życie czemuś,
co zostało wyrzucone.
W ubiegłym roku widziałam na festiwalu teatralnym w Nowym Jorku sztuki teatralne Karola Wojtyły, które stworzył jeszcze jako student.
Zobaczyłam Jeremiasza
i byłam wzruszona tym,
z
jakimi
sprawami
zmagał
się
Wojtyła
w podziemiu – ze swoją tożsamością, religią
i wydarzeniami, które
działy się obok niego. Kto spodziewał się
wówczas, że to będzie
przyszły papież Jan Paweł II? To podstawowe
literackie
odniesienia
na tej wystawie. Jest tu
także symbolizm i metafora mojego osobistego
słownika odziedziczonej
pamięci: schody, okna,
łuki, przejścia, łodzie
i skały.

Co kolaż daje artyście?
W swojej pracy koncentruję się na wzorach pamięci. To kombinacja historii, podświadomych
skojarzeń odziedziczonej pamięci, która kształtuje nasze życie. Wykorzystuję wizualny język
abstrakcyjnych
form,
układanie materiałów w
warstwy i znaki kaligraficzne, które wyłaniają
się z naturalnych elementów i materiałów.
Te warstwy przypominają nasz wewnętrzny
świat. Prace na tej wystawie można opisać
jako media mieszane na
drewnie. Warstwowość
kolażu to metafora wymieszanych pamięci. Jak
w żydowskiej tradycji
teksty i zdania czasami wkraczają do moich
obrazów, sugerując dialog pomiędzy warstwą
wizualną i tekstem. Myślę, że to daje moim pracom ową otwartość do
interpretacji.
Pani obrazy tworzą mozaikę...
Tworzyłam mozaikę z
mozaiki, świat wewnątrz
świata. Każdy „kwadrat” jest pracą samą w
sobie i może istnieć odrębnie. Każdy z nich jest
tutaj częścią większej
całości i całej wystawy,
każdy ma swoje znacze-

Symbole rozmieszcza
Pani w abstrakcyjnych
formach i wzorach. Odbiorca musi aktywnie
poszukiwać
znaczenia...
Mam nadzieję, że widz
wejdzie w moją prace
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nie, ale także dopełnia
znaczenia całości. Każdy
„kwadrat” można oglądać jako kamień, czy cegłę pewnego momentu
w czasie. Aby wybudować wielki pomnik,
potrzeba wiele kamieni.
Każda osoba ma swoją
wagę i nie jest numerem. Historia każdego
człowieka jest wyjątkowa, a każda historia to
część większej mozaiki,
większego świata.
Jak zaczyna Pani tworzyć obraz? Co pojawia
się najpierw: symbole,
kolory, kompozycja?
Generalnie
zaczynam
od bardzo dużej powierzchni. Stosuję szerokie pociągnięcia, kolaż, odręcznie pisane
i powtarzane zdania.
Potem rozkładam całość
na mniejsze fragmenty
i pracuję nad każdym
osobno dopóki nie stanie się on osobną pracą.
Dopiero później z tych
fragmentów
składam
na nowo większą całość
i przekładam je do momentu, w którym poczuję, że wszystko znajduje
się na swoim miejscu, że
każdy fragment broni
się zarówno jako osobna praca, jak i element
całości.
Jakie jest tu znaczenie
Pani historii?
Trzynaście lat temu odwiedziłam Targi Książki
w Jerozolimie. Znalazłam się przy stoliku
z pięknie oprawionymi
w skórę księgami. Wskazałam na jedną, która
przykuła moją uwagę.
W odróżnieniu od innych miała ona okładkę
w czarno-białe pasy, podobnie jak na obrazach
Franza Kline. Okazało
się, że okładka została
wykonana z fragmentu tallitu, żydowskiego
szala
modlitewnego,
a zakładki zrobiono
z tzitzitu, czyli frędzli znajdujących się na
krańcach każdego szala.
Z ciekawości otworzyłam książkę. To była jakaś rabinacka księga po
hebrajsku. Zwróciłam
uwagę na wstęp. Widniały tam dwa podpisy.
Jeden z nich brzmiał:
Avraham Meir Grajower, Dajan krakowski
[sędzia w sądzie rabinackim], 1881. To było
niesamowite (wszyscy
Grajowerzy są spokrewnieni). To była bardzo
emocjonalna
chwila.
Kiedy wgłębiłam się
w genealogię, okazało
się, że w mojej rodzi-
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nie były trzy pokolenia
Dajanów, i że Grajowerowie mieszkali w Krakowie przez co najmniej
200 lat w okresie 1700-1900. Rodzice mojego
ojca wyjechali z Krakowa do Belgii na początku
XX w. Mój ojciec, jeden
z dwójki bliźniąt, i większość z jego ośmiorga
rodzeństwa urodziła się
już w Belgii. Schowałam
książkę do papierowej
torby i włożyłam na
półkę. Była to dla mnie
rzecz bardzo cenna.
Rzadko o tym mówiłam.
Kiedy w lecie 2007 r.
spotkałam się z Kate
Craddy z Muzeum Galicja i rozmawiałyśmy
o wystawie na rok 2008,
zrozumiałam, że to najwyższy czas na połączenie czegoś osobistego
z czymś bardziej uniwersalnym, dotyczącym
nie tylko Krakowa, ale
i Polski oraz żydowskiej
historii wielu Żydów
z Europy Zachodniej.
To żydowska historia, to
historia Polska – w szczególe oraz w ogóle.
Jak wypadła prezentacja Pani prac w Oświęcimiu?
Jestem bardzo szczęśliwa, że moje prace mogą
podróżować po Polsce.
Wystawa była już w Galerii Marchołt w Katowicach. Mam nadzieję,
że po Oświęcimiu obejrzą ją także mieszkańcy
Częstochowy i Wrocławia. Samo spotkanie na
wernisażu było bardzo
interesujące. Uczniowie
z liceum byli bardzo zaangażowani, padały dobre pytania. Wcześniej
tego dnia, podczas rozmów w samochodzie,
który wiózł mnie z Krakowa do Oświęcimia,
zapytałam, czy pomimo
to, że w Oświęcimiu
nie ma dziś już Żydów,
być może jest ktoś, kto
jest „ukrytym” Żydem,
kogo przodkowie, może
jeden z rodziców czy
dziadków, był Żydem.
Usłyszałam, że to mało
prawdopodobne. Zaraz
po wernisażu podeszła
do mnie pewna pani,
która chwyciła moją dłoń
w swoje dłonie. Powiedziała mi, że jej dziadek
był Żydem, ale poślubił potem chrześcijankę
i z tą częścią rodziny nie
ma już kontaktów. Powiedziała, że szuka go
od lat i czy ja mogę jej jakoś pomóc. To stało się
pięć minut po mojej prezentacji! Ciekawe, jak
wiele osób szuka jeszcze
takich związków?
Agnieszka Juskowiak
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OPÓR – EDWARD ZWICK

O

pór Edwarda Zwicka to na pierwszy rzut oka dobrze skrojony wojenny film hollywoodzki. Jest tam wartka fabuła, romans, tragedia, a także narysowany grubymi
kreskami, targany sprzecznościami, niedoskonały bohater. Wszystko jednak przedstawione jest w sposób płytki. I nie ma w tym nic dziwnego, bo nie z filmem dokumentalnym mamy tu do czynienia.
celowo przez reżysera pominięte.
W filmie nie poruszono m.in. tematów, nad którymi dyskutuje się
od kilku tygodni w naszej prasie,
a mianowicie, czy Bielscy wraz ze
swoim oddziałem pacyfikowali wieś
Naliboki, czy nie. Zamiast polifonii
mamy jednogłosowość – z filmu nie
dowiemy się, jak na opór reagowali
okupanci. Owszem, jest kilka scen,
jak np. napad na posterunek niemiecki czy scena zmasakrowania niemieckiego żołnierza (przypominająca do
Nie można oczekiwać, że film odpo- złudzenia finałową scenę z Pachnidła
wie na wszystkie pytania, zwłaszcza, Toma Tykwera). Jednak pozostają oni
że niektóre wątki zostały, zdaje się, anonimowi.

Nie ma też w filmie ani jednego Polaka, choć przecież Bielski sam był
Polakiem, a nawet służył w polskim
wojsku. Także przedstawienie rosyjskich żołnierzy ogranicza się do jałowych scen z wódką i akordeonem
w tle. Mamy tu za to dokładny opis
codziennego życia żydowskiej leśnej
osady: zdobywanie pożywienia, podział obowiązków, miłość, ale i walkę
o władzę w grupie. Jest też wyraźnie
skontrastowany stosunek ludności
miejscowej do Bielskich: oddający
żywność chłop i kolaborant. Nie zabrakło także sceny-symbolu: przejście
przez bagna, gdzie cała grupa trzyma

się sznura skonstruowanego z pasków, porównane jest do wyjścia Żydów z Egiptu, a Tewje do Mojżesza.
Najważniejsze jest to, że Opór to opowieść uniwersalna. Tewje to symboliczny bohater, który nie godzi się na
tragiczny los. To postać, która mści
śmierć rodziców, zabija, żeby przeżyć. Postać, która w nienormalnych
warunkach, stara się zachować normalność.

Opór (Defiance), reż. E. Zwick,
wyst.: D. Craig L. Schreiber, J. Bell,
USA, 2008.
Agnieszka Juskowiak

EICHMANN: JEGO ŻYCIE I ZBRODNIE – DAVID CESARANI

W

ostatniej „Osi” odradzaliśmy Państwu film Eichmann. W zamian polecamy książkę – biografię Adolfa Eichmanna pióra Davida Cesaraniego. To z pewnością jedna z najciekawszych prac poświęconych postaci człowieka, który w dyskursie historycznym stał się jedną z ikon Holokaustu. Czy zasłużenie? Tym właśnie zajął się brytyjski historyk.
Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza opowiada o życiu i pracy Eichmanna, ukazując postać profesjonalnego urzędnika, który braki
w wykształceniu nadrabia lojalnością
wobec przełożonych i gorliwością w
wykonywaniu obowiązków. Nie jest
to jednak przesiąknięty antysemityzmem do szpiku kości morderca, którego jedynym zadaniem jest zabicie jak
największej liczby Żydów. Eichmann
wpada do machiny ludobójstwa, bo
tak potoczyła się ścieżka jego urzędniczej kariery. Więcej w niej przypadku,
niż ideologicznej konsekwencji.
Druga część poświęcona jest proceso-

wi Adolfa Eichmanna w Jerozolimie.
Tutaj Cesarani zderza swoje wnioski
z dotychczasowym przekonaniem
o postaci Eichmanna i jego roli w
„ostatecznym rozwiązaniu”. Adolf
Eichmann stał się wówczas „gwiazdą”. Był w centrum zainteresowania
mediów, historyków, a także opinii
społecznej nie tylko w Izraelu. Książka przedstawia szczegółową analizę
procesu, który z jednej strony przeorał
tożsamość Izraelczyków i ich postrzeganie Zagłady, a z drugiej zadziwił
liczbą uchybień i wpadek, zwłaszcza
ze strony oskarżycieli.
U Cesaraniego imponuje liczba szcze-

gółów, sprawność w posługiwaniu
się piórem i umiejętność konfrontacji
z innymi opiniami o swoim bohaterze. Biografia, mimo że to bardziej
praca naukowa, napisana jest lekko
i zrozumiale – nawet, kiedy autor
stara się wyjaśnić meandry urzędniczego świata Trzeciej Rzeszy.
Szkoda tylko, że w liczącej ponad
500 stron książce niemal w ogóle nie ma żadnej ikonografii. Może
w wydaniu drugim?
David Cesarani, Eichmann:
jego życie i zbrodnie,
Replika 2008, s. 564.
Paweł Sawicki

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 4 lutego
Patrzyłam na usta... – promocja
książki
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
oraz Wydawnictwo Homini zapraszają na promocję książki Patrzyłam
na usta... Dziennik z warszawskiego
getta. Z redaktorem książki dr. Piotrem Weiserem (Uniwersytet Jagielloński, Żydowski Instytut Historyczny) rozmawiać będzie Katarzyna
Nowak (redakcja Pro Memoria).
Godz. 17.00, wstęp wolny.
Centrum Żydowskie
•
• 5 lutego
Ile waży koń trojański?
Film produkcji polskiej z 2008 r.
w reżyserii Juliusza Machulskiego
zostanie wyemitowany w DKF Reksio w Oświęcimiu.
Godz. 18.30, bilety: 10 zł
DKF Reksio w Oświęcimiu
• 5 lutego
Spotkanie autorskie z Marcinem
Pałaszem
Słowa niosą uśmiech – spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci i młodzieży.
Książka Marcina Pałasza Wakacje

1

w wielkim mieście, nominowana • 10 lutego
To nie tak kotku. Seanse odbędą się
była w 2007 r. do Literackiej Naw piątek 13 lutego o godz. 18.00
Kabaret Moralnego Niepokoju
grody im. Kornela Makuszyńskieoraz w sobotę 14 lutego o godz.
Oświęcimskie Centrum Kultury zago organizowanej przez Oświęcim17.00 i 19.00, bilety: 10 zł
prasza na program w wykonaniu
ską Bibliotekę. Ostatecznie, książka
doskonale znanego, popularnego
Oświęcimskie Centrum Kultury
otrzymała wyróżnienie w tym koni lubianego... Kabaretu Moralnego
kursie.
Niepokoju. Zabawa gwarantowana. • 19 lutego
Na spotkanie Miejska Biblioteka
Godz 18.00 i 20.30
0_1_0
Publiczna w Oświęcimiu zaprasza
Oświęcimskie Centrum Kultury
Zapowiada się całkiem zwykły
do Szkoły Podstawowej Nr 9, która
dzień. Dzień, w czasie którego wijest współorganizatorem tego wy- • 12 lutego
dzowie mają okazję podpatrzeć żydarzenia.
cie siedmiu par. Może się zdawać,
Mała Moskwa
że kamera wychwytuje urywki żyJura, były radziecki pilot wojskowy,
cia przypadkowych postaci. To złupo ponad trzydziestu latach wraca
7 lutego
dzenie. Osoby te, choć się nie znają,
do Legnicy odwiedzić grób swojej
Koncert charytatywny dla Patryka
były kiedyś świadkami pewnego
żony, Wiery. Towarzyszy mu doWieczorka
wypadku, który odcisnął na nich
rosła już córka żony. Jadą zobaczyć
Koncert charytatywny na rzecz chopiętno. Film Piotra Łazarkiewicza.
miejsca, gdzie przed laty rozegrał
rego na mukowiscydozę dwuletnieGodz. 18.30, bilety: 10zł
się największy dramat ich życia.
go mieszkańca Oświęcimia Patryka
DKF Reksio
Film w reżyserii Waldemara KrzystWieczorka. Wstęp na koncert jest
ka zdobył Złote Lwy na festiwalu
wolny, a podczas jego trwania zbiew Gdyni.
rane będą datki do puszek.
• 16-27 lutego
Godz. 18.30, bilety: 10 zł
W koncercie wezmą udział zespoły:
Zimowe Ferie Filmowe w OCK
DKF Reksio
Trick, Jedyny sensowny wybór, Who
Oświęcimskie Centrum Kultury zaknow’s, Marcin Boiński band, Krzywa
prasza dzieci i młodzież w wieku
Alternatywa. Gwiazdami koncertu • 13 i 14 lutego
szkolnym, od 16 do 27 lutego 2009 r.
będą: Wojciech Klich z zespołem
do udziału w zajęciach tanecznych,
Walentynkowe seanse filmowe
oraz Joachim Mencel & Maciej
plastycznych, muzycznych, teatralOświęcimskie Centrum Kultury
Adamczyk.
nych, filmowych i projekcjach filzaprasza na walentynkowe seanGodz. 15.00
mowych... Każdy znajdzie coś dla
se filmowe – projekcje filmu w reOświęcimskie Centrum Kultury
siebie.
żyserii Sławomira Kryńskiego pt.
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Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI
Wspominamy mieszkańców Oświęcimia,
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
ANNA ZABZESKA
(ur. 1923, PO MĘŻU CZERNICKA)

Urodziła się 29 marca 1923 r.
w Oświęcimiu, jako trzecie
dziecko Antoniego i Heleny
z d. Dreścik. Ojciec pracował
jako księgowy w Magistracie
w Oświęcimiu, matka była
nauczycielką. W 1929 r. Anna

rozpoczęła naukę w Szkole
Powszechnej im. Królowej
Jadwigi w Oświęcimiu. Następnie naukę kontynuowała
w tamtejszym gimnazjum.
Dalszą edukację przerwał
wybuch wojny. W pierwszych latach okupacji została
wraz z rodziną wysiedlona,
a willę, w której dotychczas
mieszkali, zajęli Niemcy.
Z chwilą założenia w 1940 r.
obozu Auschwitz i następnie
pojawienia się grup więźniarskich
wychodzących
poza obóz, nawiązała z nimi
pierwsze kontakty. Była to
kilkuosobowa grupa więźniów pracujących przy budo-

wie ogrodzeń wokół domów
zajętych przez Niemców
przy ulicy Ogrodowej. Anna
podkładała więźniom żywność i lekarstwa, czasem za
zgodą esesmana. Pośredniczyła także w korespondencji z rodzinami więźniów.
Pracowała wówczas w Oświęcimiu w sklepie spożywczym, a następnie w sklepie
z farbami. Całą swoją pensję
przeznaczała na zakup żywności dla więźniów. Otrzymywała żywność także od
zaprzyjaźnionych osób lub
innych
zaangażowanych
w akcję niesienia pomocy.
W okresie, kiedy więźniowie

Z SZAFY GANOBISA

Z

biornik, który przedstawiam na zdjęciu,
pochodzi z dawnej fabryki Jakuba Haberfelda, która znajdowała się nieopodal oświęcimskiego Zamku przy wjeździe
do miasta. Nie wiadomo, do czego zbiornik
był przeznaczony. Wiadomo tylko, że jest
w całości wykonany z miedzi. Znajduje się na
nim niewielki napis Jakub Haberfeld Oświecim-Kęty.
Oświęcim. Ucieszyłem się
z tego bardzo, tym bardziej
że pamiętałem je z dawnych lat i nie zabrałem go
wówczas do swojej kolekcji.
Ale jak to się często mówi
„nic w przyrodzie nie ginie”. Jest to kolejny przykład
z mojej kolekcji, że pewne przedmioty związane
z historią Oświęcimia, które
gdzieś mi umykały, jednak
powracają.
Mirosław Ganobis

Fot. Mirosław Ganobis

Pamiętam jeszcze z czasów,
kiedy pracowałem w dawnej
fabryce Haberfelda (w późniejszych latach Wytwórnia
Wód Gazowanych i Rozlewnia
Piwa), że takie zbiorniki znajdowały się na jej obiekcie,
lecz wtedy nie zwracałem na
nie uwagi. Mój wzrok przykuwały wówczas butelki z
dawnej fabryki Haberfelda.
Od tamtej pory minęło sporo
czasu i pewnego dnia sąsiad
poinformował mnie, że ma
w swojej piwnicy zbiornik
z miedzi wykonany w Bielskiej wytwórni (świadczył
o tym niewielki napis na
spodzie zbiornika reklamujący tę firmę). Ale poinformował mnie, że pewnie nie
będę zainteresowany nim,
bo przecież ja zbieram tylko pamiątki z Oświęcimia.
Zgodziłem się z nim, ale powiedziałem, że współpracuję
z różnymi kolekcjonerami
z całej Polski i bardzo chętnie
zbieram też inne przedmioty
z innych miast na wymianę.
Któregoś dnia poszedłem do
niego po zbiornik i faktycznie na spodzie znajdowało
się logo Bielskiej firmy, która
go wyprodukowała. Jednak
największe moje zdziwienie
było, gdy zobaczyłem, że
na zbiorniku jest emblemat
z fabryki Jakub Haberfeld
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mogli otrzymywać paczki
żywnościowe od rodzin, wysyłała je pocztą. Adresy obozowe zdobywał brat Anny,
Kazimierz, który jako pracownik cywilny na terenie
przyobozowym miał kontakt
z więźniami. Działalność na
rzecz więźniów prowadziła
przez cały okres okupacji.
Po wyzwoleniu, podobnie jak wielu mieszkańców
Oświęcimia, zaangażowała
się w akcję pomocy wyzwolonym więźniom. Pracowała
w kuchni prowizorycznego
szpitala założonego przez
PCK, a także pielęgnowała chorych. Przez kilka dni
opiekowała się uciekinierką
z marszu ewakuacyjnego
– Krystyną Żywulską, po
wojnie pisarką.
W 1949 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa za kontakty z Tadeuszem Cieślą, byłym więźniem
Auschwitz, jej narzeczonym,
oskarżonym o „szpiegostwo
na rzecz wywiadu reakcyjnych ośrodków emigracji

polskiej” i skazanym na karę
śmierci.
2 listopada 1950 r. została
skazana przez Wojskowy
Sąd Rejonowy w Katowicach na 5 lat więzienia.
Karę odbywała w zakładach karnych w: Cieszynie,
Gliwicach, Grudziądzu. Po
warunkowym zwolnieniu
13 listopada 1954 r. powróciła do Oświęcimia, gdzie podjęła pracę w Gminnej Spółdzielni. W listopadzie 1960 r.
wyszła za mąż za Marię Gerarda Czernickiego. Urodziła córkę Wiktorię. W 1979 r.
przeszła na emeryturę.
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.

Z HISTORII OŚWIĘCIMIA
– LUTY
Króla Eucharystycznego. • 18 lutego 1941 r.
• 1 lutego 1945 r.
Bogato zdobiona dziełami
W celu uzyskania mieszkań
Przedstawiciele Głównego
snycerskimi Stanisława Jadla specjalistów mającej poUrzędu Naftowego z uporząbka (seniora) świątynia
wstać fabryki „Buna-Werważnienia rządu lubelskiezostała uhonorowana tytuke” marszałek Trzeciej Rzego przejęli wybudowany
łem Sanktuarium Wieczyszy Herman Goering wydał
przez niemiecki koncern
stej Adoracji Najświętszego
zarządzenie o wysiedleIG Farben zakład „BunaSakramentu.
niu wszystkich Żydów
-Werke”. Natomiast w poz Oświęcimia. Deportowałowie lutego fabrykę zajęły
ni do Chrzanowa i Sosnowoddziały sowieckie – „tro- • 7 lutego 1915 r.
ca oświęcimscy Żydzi, po
fiejszcziki” – dokonując deW Oświęcimiu odbyły się
likwidacji gett w tych miamontażu i rabunku maszyn
uroczystości związane z
stach, zostali przewiezieni
oraz urządzeń.
rocznicą wybuchu powstado KL Auschwitz.
nia 1863 r. Na uroczystą
wieczornicę w Hotelu He• 2 lutego 1872 r.
rza przybył korpus oficer- • 24 lutego 1327 r.
Rada Królewskiego Miasta
ski I brygady Legionów
Oświęcimia podjęła decyKs. oświęcimski Jan I, zwaPolskich z brygadierem Józję o rozpoczęciu budowy
ny Scholastykiem, złożył
zefem Piłsudskim na czele.
przy pl. Szpitalnym (obecw Bytomiu wzorem innych
nie ul. Kościelna) szkoły dla
książąt śląskich hołd lenny
dziewcząt oraz nowego ra- • 9 lutego 1893 r.
(homagium) królowi Czech
tusza w Rynku Głównym.
Janowi Luksemburskiemu
W Kętach urodził się StaOba obiekty zaprojektował
i przyjął od niego w dzienisław Królicki, ppłk Wojarchitekt Leopold Michel.
dziczne lenno księstwo
ska Polskiego, dowódca
oświęcimskie z miastami:
7. Pułku Strzelców konOświęcim, Zator, Kęty,
nych, wsławiony w czasie
• 2 lutego 1951 r.
Żywiec, Wadowice, Spytkampanii obronnej 1939 r.
Po 25 latach pracy duszpakowice.
Zmarł w wyniku odniesiosterskiej w oświęcimskiej
nych ran w twierdzy Modparafii zmarł jej proboszcz
lin 28 września 1939 r.
– ks. dziekan Jan Skarbek
• 25 lutego 1564 r.
„... człowiek o kryształoNa
sejmie
koronnym
wym charakterze”.
w Warszawie król polski
• 11 lutego 1982 r.
Zygmunt August wydał
Do rejestru zabytków woj.
„wtóry przywilej poprawy
bielskiego został wpisa• 3 lutego 1925 r.
wcielenia
i zjednoczenia
ny „Układ urbanistyczny
W Oświęcimiu rozpoczął
Księstw
OświęcimskieOświęcimia z XIV/XV w.,
działalność Bank Ludowy,
go i Zatorskiego”. Ziemia
na planie szachownicoktórego pierwszym dyrekoświęcimska
powróciła
wym, zamkniętym wrzetorem-przewodniczącym
do Macierzy, zachowując
cionowatym owalem dawzostał baron Jan Czecz,
swoje tytuły księstw oraz
nych obwarowań wraz
właściciel majątku ziemzagwarantowaną przywilez nieregularnym
zagęszskiego z Zaborza.
jami pewną autonomię.
czeniem uliczek w rejonie
wlotów do starego miasta
• 6 lutego 1910 r.
Opracował przewodnik
oraz zespół zabudowy staW kościele
klasztornym
terenowy i beskidzki
rego miasta z przełomu
Sióstr Klarysek od Wiecznej
Leszek Żak
XIX i XX w. z głównymi
Adoracji pw. Trójcy Przedominantami: zamek, kośnajświętszej w Kętach odciół, klasztor”.
była się uroczysta instalacja
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OBIEKTYWEM MÓLA
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11 stycznia 2009 r. odbył się XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach Oświęcimia pojawiło się niemal 200 wolontariuszy.
W programie finału pt. W zdrowym ciele zdrowy duch znalazły się prezentacje zespołów tanecznych, lekcje rodzinnego tańca i koncerty zespołów.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

