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W pierwszym w 2009 r. numerze
miesięcznika „Oś” znajdą Państwo
dwa wykłady. Pierwszy, to wystąpienie byłego sędziego Sądu Najwyższego Izraela, prof. Aharona
Baraka, który był gościem specjalnej
sesji zorganizowanej w Oświęcimiu
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ważne słowa, których wysłuchało
wielu ludzi zajmujących się ochroną praw człowieka z całego świata,
przynajmniej w niewielkim stopniu
zmienią świat na lepsze.
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Drugi wykład to zapis spotkania dyrektora oświęcimskiego Muzeum,
dr. Piotra M.A. Cywińskiego, ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tematem wykładu
były wyzwania pamięci w XXI w.

Okazuje się, że problemów jest bar- dotyka kwestii polsko-żydowskiej
dzo wiele, a puenta wcale nie jest historii Oświęcimia.
optymistyczna.
Państwa uwadze polecamy także arOptymistyczna jest za to rozmowa z tykuły o karykaturach autorstwa bydwiema uczennicami liceum im. Ko- łego więźnia Auschwitz – Tadeusza
narskiego, które zaangażowały się w Myszkowskiego, które wzbogaciły
projekt Usłysz i zapamiętaj. Niedaw- niedawno Dział Zbiorów Muzeum,
no mieszkańcy miasta mieli okazję oraz tekst o biograficznym warsztazobaczyć w Centrum Żydowskim cie wideo w MDSM, poświęconym
efekt pracy młodzieży – film Oszpi- życiu i losom Józefa Paczyńskiecin. Ocalić od zapomnienia. Chciało- go, który do obozu przyjechał tym
by się wręcz powiedzieć, że „serce samym transportem, co Tadeusz
roście”, kiedy czyta się o tym, że Myszkowski.
młodzi ludzie w Oświęcimiu tak odpowiedzialnie podchodzą do historii Kiedy już przeczytają Państwo
swojego miasta i pamięci o jego ży- wszystko, proszę zajrzeć na ostatnią
dowskich obywatelach. Na stronach stronę gazety, aby przekonać się, jak
Centrum Żydowskiego znajdą Pań- piękna jest zima w Oświęcimiu.
stwo także zapowiedź nowej wyPaweł Sawicki
stawy zatytułowanej „Nowe życie”,
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
której otwarcie zapowiedziano na
os@auschwitz.org.pl
kwiecień, i której tematyka również

GALERIA XX WIEKU
Z końcem 1917 r. na terenie Zasola
powstało osiedle baraków złożone
z 22 murowanych niskokondygnacyjnych budynków i 90 drewnianych.
Razem miały pomieścić 12 tys. robotników. Nazywano je „Oświęcim III”,
„Nowe miasto” lub osiedle „barakowe”. Osiedle zostało wkrótce wyposażone w niezbędną infrastrukturę:
szpital, pocztę, posterunek policji
oraz sieć wodociągów, dróg i bocznicę kolejową.
Na początku lat 20. do osady przybyli uchodźcy ze Śląska Cieszyńskiego.
Później te tereny zamieszkiwali biedniejsi mieszkańcy Oświęcimia. Część
murowanych budynków zaadaptowano na koszary Wojska Polskiego.
Pod koniec 1940 r. znaczna część
osiedla (głównie baraki drewniane)
została wyburzona przez Niemców.
Baraki murowane przeznaczono do
założenia obozu Auschwitz. Poniższe
przedwojenne zdjęcie przedstawia
jeden z baraków murowanych.
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Może znają Państwo ciekawą
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e-mail: os@auschwitz.org.pl
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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KARYKATURZYSTA W OBOZIE

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Kolekcja zbiorów sztuki Muzeum wzbogaciła się o pracę więźnia KL Auschwitz Tadeusza Myszkowskiego. Jest to
karykatura przedstawiająca, oznaczonego w obozie numerem 99, więźnia Jana Kowalskiego. Obaj więźniowie pochodzili z Zakopanego i byli ze sobą spokrewnieni. Kowalski, zwany w obozie „Dziadkiem”, został aresztowany za
wystawianie w lokalu „Empire” w Zakopanem w 1939 r. karykatur politycznych autorstwa m.in. Myszkowskiego
przedstawiających Hitlera i Mussoliniego.

Karykatura autorstwa Tadeusza Myszkowskiego

Właśnie za wykonywanie karykatur Tadeusz Myszkowski został aresztowany i osadzony w obozie Auschwitz.
Był on jednym z więźniów
przywiezionych do obozu
pierwszym transportem polskich więźniów politycznych
14 czerwca 1940 r. Otrzymał
numer 593.
Artysta malarz i rzeźbiarz, pochodzący z Zakopanego, był
ceniony przez współwięźniów
przede wszystkim za duże
poczucie humoru, odporność
psychiczną i zaradność. Myszkowski był jednym z organizatorów obozowej rzeźbiarni,
w której schronienie znaleźli
tacy artyści, jak: Bronisław
Czech, Xawery Dunikowski,
bracia Kupcowie, Wincenty
Gawron, a także inne osoby,
jak słynny rotmistrz Witold
Pilecki (w obozie Tomasz Serafiński). Poza tym pracował
m.in. w stolarni oraz pracowni
fotograficznej. Jako pracownik warsztatów rzemieślniczych oraz placówek SS miał
w obozie dość swobodny
dostęp do materiałów malar-

1

2

3

4

skich. We wszystkich komandach, w których pracował,
rysował po kryjomu portrety
współwięźniów. Wykonywał
również prace na zlecenie SS
– głównie obrazy, drzeworyty, rzeźby.
W obozie Tadeusz Myszkowski zaangażował się w działalność ruchu oporu. Był członkiem Związku Organizacji
Wojskowych – organizacji
utworzonej przez rotmistrza
Witolda Pileckiego, której
celem było przygotowanie
zbrojnego powstania.
Choć aresztowany został za
wykonywanie karykatur politycznych, w obozie nie zaniechał tej działalności. Tworzył
liczne karykatury zarówno
więźniów, jak i funkcyjnych
oraz esesmanów. W wykonywanych przez niego kartkach
okolicznościowych dla swoich
kolegów Myszkowski przedstawia się nam jako świetny
karykaturzysta, który potrafił
uchwycić charakterystyczne
cechy danej osoby i przedstawić je w zabawny sposób.
Karykatura pełniła w obozie
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Druga strona pracy

szczególną funkcję. Miała
działanie terapeutyczne. Ratowała przed depresją, zaspokajała tęsknotę za wolnością,
była wyrazem samoobrony
oraz sprzeciwu wobec okrutnej rzeczywistości.
Na odwrocie rysunku, który
trafił do zbiorów Muzeum,
znajduje się ciekawa scena,
również mająca związek
z Zakopanem. Myszkowski
namalował tutaj portret Augusta Piccarda unoszącego
się w niebo niczym balon, ale
symbole znajdujące się na tej
pracy: polska flaga, kolumna
Zygmunta i liczne gwiazdy,
sugerują, że nie chodzi tu
o słynny lot balonem stratosferycznym w 1931 r. Jest to
metafora pionierskiej próby
lotu do stratosfery „Gwiazdą
Polską”. Po nieudanej próbie
startu w 1938 r. (która była
wielkim wydarzeniem w Zakopanem), ponowny start
miał się odbyć we wrześniu
1939 r. Start, na który wszyscy czekali, został zniweczony przez wybuch II wojny
światowej.
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Po wojnie Tadeusz Myszkowski zaangażował się w organizowanie przyszłego Muzeum
na terenie byłego obozu.
Współtworzył kolekcję artystyczną Działu Zbiorów, poszukując prac artystycznych
tworzonych przez więźniów
w obozie. We wczesnych
latach powojennych two-

rzył również liczne portrety
oraz karykatury esesmanów
i współtowarzyszy niedoli,
które dziś stanowią ważny
dokument historyczny, będący uzupełnieniem pisemnych relacji i wspomnień.
Agnieszka Sieradzka
historyk sztuki
Dział Zbiorów PMA-B

Naziści włożyli wiele wysiłku, by zniszczyć pozostałości obozowe – krematoria, dokumenty, a także rzeczy, świadczące
o popełnionych tutaj zbrodniach. Nie udało im się jednak
zniszczyć wszystkiego. Odchodzą już ostatni świadkowie tej
tragedii. Pozostaną jedynie ich wspomnienia zapisane na papierze lub płótnie. Każdy przedmiot czy rysunek to osobna historia, opowieść o konkretnym człowieku. Nie pozwólmy, by
została zapomniana.
Każdy przedmiot, związany z historią tego miejsca, to także dowód i świadectwo niewyobrażalnego cierpienia. Jeżeli
w Państwa domach znajdują się jeszcze przedmioty związane
z tragiczną historią KL Auschwitz, bardzo prosimy o kontakt
z nami. Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli zdecydują się
Państwo przekazać posiadane przez Was przedmioty do Muzeum, by ocalić od zapomnienia ofiary zbrodni hitlerowskich.
Być może znajdą one swoje miejsce w nowo tworzonej ekspozycji stałej lub planowanej wystawie sztuki obozowej i staną się
ostrzeżeniem dla całego świata, aby już „nigdy więcej...!”
Pamiętajmy – odpowiedzialność za zachowanie pamięci
o Auschwitz spoczywa na każdym z nas, na całej Europie
i na całym świecie. Pozwólmy ożywić na nowo autentyczne emocje i przeżycia ludzi zamknięte w każdej z tych rzeczy, by świadczyły o popełnionych przez nazistów zbrodniach w miejscu, z którym są nierozerwalnie związane.

13

14

15

16

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 9, styczeń 2009

WYZWOLENIE

27

stycznia 2009 r. miną 64 lata od wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Doczekało go około 7 tys. więźniów z obozów: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau i Monowitz. Paradoks historii sprawił, że żołnierze
będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego. W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy znaleźli około 600 zwłok więźniów zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wycofywania się z Auschwitz oraz zmarłych z wycieńczenia*.
Wanda Dramińska, numer
obozowy 85374,
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oświadczenia, t. 83, s. 182
Nie byłyśmy pewne, kim są.
Obawiałyśmy się, że mogą to
być Niemcy, którzy zechcą nas
zlikwidować. Zbliżający się
mężczyźni stanowili przednią
szpicę patrolu zwiadowczego. Zaraz rozległy się okrzyki
„zdrastwujtie, towariszczi”.
Żołnierze radzieccy uspokoili
nas, mówiąc, abyśmy się nie
bały, bo „germańców niet”.
Fot. Archiwum PMA-B

Garnier (imię nieznane),
numer obozowy 47571, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oświadczenia, t. 31, s. 135
W nocy 26 stycznia kanonada
zbliżyła się i stała się jednostajna,
a po chwili ustała. Słyszeliśmy
wozy niemieckie, które cofały się
na drogę do Bielska. Wehrmacht
cofał się. Odgłosy artylerii zastąpiły strzały karabinów maszynowych. Artyleria zaczęła znowu
strzelać całkiem blisko, słyszeliśmy strzały, wybuchy, a karabiny maszynowe strzelały coraz
bliżej. Nagle to ustało. Wreszcie
o godzinie pół do czwartej powstał piekielny hałas w obozie:
„Rosjanie są już tutaj!”

Anna Chomicz, numer
obozowy 44174, Archiwum
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Oświadczenia, t. 75, s. 9
W dniu 27 stycznia usłyszałyśmy detonację granatu w pobliżu bramy obozowej. Natychmiast wyjrzałyśmy z bloków
i ujrzałyśmy idących od strony
bramy w naszym kierunku z karabinami gotowymi do strzału
kilku zwiadowców sowieckich.
Wywiesiłyśmy na drągach prześcieradła z przyszytymi na nich
czerwonymi pasami (z wsypów
z poduszek blokowych) w formie
czerwonego krzyża. Na nasz
widok zwiadowcy opuścili broń.
Znając język rosyjski zwróciłam
się do nich ze słowami: „zdrastwujtie, pabieditieli i   oswoboditieli!” W odpowiedzi usłyszałyśmy: „uże wy swobodnyje!”

Dzieci w Auschwitz po wyzwoleniu

Gdy żołnierze radzieccy zorientowali się w naszej sytuacji, zaopatrzyli nas w żywność pierwszej jakości (doskonały chleb
wojskowy z foremek, suchary
i tłuszcz naturalny).
Edward Czempiel, numer
obozowy 79254, Archiwum
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Oświadczenia, t. 33, s. 40
27 stycznia zobaczyłem w obozie macierzystym Auschwitz I
pierwszych żołnierzy sowieckich. W okolicy słychać było potyczki. Przeszli przez obóz i na
podstawionych przy murze podwyższeniach zaczęli strzelać w
kierunku Rajska. Poza murem,
od strony Monopolu, ustawiła
się artyleria sowiecka i otwarła
ogień w tym samym kierunku,
od czego wypadły szyby z obok
stojących bloków. Na obóz,
w okolicy 11 bloku, padło kilka
granatów niemieckich. Zaczął
płonąć stos węgla i brykiet obok
magazynów TWL. W nocy była
olbrzymia łuna.

Andrzej Kozłowski, numer
obozowy 192805, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oświadczenia, t. 22, s. 103
Pod wieczór zajechali do obozu
Rosjanie na koniach. Był duży
śnieg, ale ze wszystkich kątów
wypełzli chorzy i słabi więźniowie, aby zobaczyć „Ruskich”.
Konnica pojechała dalej i zapanowała noc pełna radości, ale
i niepokoju, bo pierwsze patrole
Rosjan mogły się wycofać i mogli wrócić Niemcy, by skończyć
swoje dzieło. Nad ranem zjawiły się czołgi radzieckie.
Anna Chomicz, numer
obozowy 44174, Archiwum
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Oświadczenia, t. 75, s. 9
W dniu 28 lub 29 stycznia radzieckie władze wojskowe dostarczyły do obozu w Brzezince
pierwszą partię żywności dla
więźniów i więźniarek. Na teren rewiru żeńskiego wjechała
kuchnia polowa. Kotły ciągnęły

Fot. Archiwum PMA-B

Fot. Archiwum PMA-B

Zofia Jankowska-Palińska,
numer obozowy 68992, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oświadczenia, t. 85, s. 29
Zbliżała się północ. Byłam do tego
stopnia zmęczona, że postanowiłam się położyć, mimo że wedle
zapowiedzi esesmanów, miały to
być nasze ostatnie chwile życia.
Pożegnałam się z najbliższymi
przyjaciółmi i  poprosiłam, aby
mnie nie budzili, gdyż chciałam,
aby śmierć dosięgła mnie we śnie.
Okręciłam głowę kołdrą i zasnęłam. Obudziły mnie krzyki i nawoływania. Kiedy z gniewem zapytałam więźniarkę Austriaczkę
leżącą nade mną, dlaczego mnie
zbudzili, zawołała: „Zofia, Zofia,
Ruski, Ruski”. W bloku wrzało
jak w ulu, nawet umierający od- Irena Konieczna, numer
zyskiwali chwilowo siły.
obozowy 55037, Archiwum
Państwowego Muzeum AuDanuta Drzazga, numer schwitz-Birkenau, Oświadobozowy 26275, Archi- czenia, t. 113, s. 130
wum Państwowego Mu- Na teren obozowego szpitala
zeum Auschwitz-Birkenau, żeńskiego weszło kilku żołnieOświadczenia, t. 33, s. 76
rzy radzieckich – zwiadowców
W dniu 27 stycznia 1945 roku – z karabinami gotowymi do
weszły do obozu pierwsze czujki strzału. Więźniarki rzuciły się
żołnierzy radzieckich. Byli ubrani uradowane w ich stronę. W jana biało. Z oddali wyglądali jak kiś czas potem wjechał przed
białe, duże posuwające się plamy. bloki wojskowy tabor konny.

Więźniowie obozu Auschwitz po wyzwoleniu
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Zofia Jankowska-Palińska,
numer obozowy 68992, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oświadczenia, t. 85
Wszyscy patrzyli na nas z daleka
i jakoś dziwnie. Żołnierze zaczęli
oddawać nam swoje racje żywnościowe, przede wszystkim suchary
i konserwy. Z rozkazu dowódcy
żołnierze zabili konia i zaczęli go
smażyć w kotłach. Więźniowie porywali twarde, jeszcze czerwone,
na pół surowe mięso i  pospiesznie je łykali. [...] Przez następne
dni panował w obozie wielki chaos.[...] Po tygodniu przyjechał
zespół lekarzy i pielęgniarek z potrzebnym wyposażeniem. Lekarze
przystąpili do ważenia i badania
chorych. Mając 18 lat, ważyłam
19 kilogramów.
* www.auschwitz.org.pl

Po wyzwoleniu

3

konie. W kotłach była bardzo
tłusta zupa mięsna. Więźniowie i więźniarki pomimo moich
ostrzeżeń rzuciły się w kierunku kotłów. Bezskutecznie
próbowałam zabronić dostępu
do kotła. Wkrótce wskutek spożycia zupy w nadmiernej ilości, przy silnie wycieńczonym
organizmie, wystąpiły wśród
więźniów i więźniarek objawy
wtórnego durchfallu, co pociągnęło za sobą dodatkowe ofiary
śmiertelne. W dalszym ciągu
wraz z lekarkami dr Konieczną
i Łaniewską oraz pflegerkami
starałam się opanować sytuację.
Tłumaczyłyśmy więźniarkom,
że nadmierna ilość żywności zagraża ich życiu. Krzyczałyśmy:
„Po to przeżyłyśmy obóz, żeby
teraz marnie ginąć?!” Nasze interwencje jednak nie pomagały.
Głód był silniejszy od rozsądku.
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„To nieważne, skąd pochodzimy,
ale kim jesteśmy”

W

Dwanaścioro młodych ludzi
z Polski i Niemiec przez sześć
dni zajmowało się wspólnie
historią życia Józefa Paczyńskiego w ramach seminarium pt. „Historie w biografii
– Józef Paczyński”. Osnową
seminarium była rozmowa
z samym świadkiem wydarzeń. Józef Paczyński spędził z młodzieżą dwa dni
w Domu Spotkań, kolejno
zaprosił całą grupę do Krakowa, aby pokazać im swoje
rodzinne miasto.
Osobiste pobudki, motywacje i biografie uczestników
były punktem wyjścia do scenariusza, który seminarzyści
wypracowywali
wspólnie
w   małych polsko-niemieckich grupach. Rozważali
własne biografie w odniesieniu do biografii Józefa Paczyńskiego. To umożliwiło
im odnalezienie i jednocześnie uświadomienie sobie
linii łączących przeszłość by-

w tym przypadku polsko-niemieckim, ponieważ język wizualny zajmuje w niej
pierwszorzędną rolę.
Na początku staraliśmy się
uchwycić w formie pisemnej i równocześnie w formie
szkiców oczekiwania związane z pobytem w MDSM
oraz motywacje uczestników tego wyjątkowego seminarium. Kolejnym
krokiem było sformułowanie pytań dot. momentu,
„w którym po raz pierwszy
zetknęłam/zetknąłem
się
z tematyką narodowego socjalizmu, II wojny światowej
i Holokaustu”, oraz pytań
o „rolę, jaką ten temat odgrywa w moim codziennym
życiu”. Sporządzone w tym
celu rysunki lub sceny tworzyły już częściowo podstawę do scenariusza filmu dokumentalnego.
Przygotowane przez uczestników szkice odzwiercie-

Polsko-niemieckie seminaria nie mogą
i nie powinny przekazywać wyłącznie
historycznej wiedzy, ale uświadamiać
i budować porozumienie w kontekście
powstających stereotypów.

Józef Paczyński
Urodził się 29.01.1920 r. w Łękawicy. 14 czerwca 1940 r. został deportowany pierwszym transportem polskich więźniów politycznych do obozu Auschwitz. Otrzymał
numer 121. W obozie został zmuszony do pracy w obozowym zakładzie fryzjerskim.
Od 1942 r. musiał pracować w funkcji osobistego fryzjera komendanta obozu, Rudolfa Hössa. Pracę wykonywał codziennie w jego willi. Przebywał w obozie do stycznia
1945 r., a następnie został przymusowo ewakuowany w ramach „marszu śmierci”.
Z Wodzisławia Śląskiego trafił do obozu koncentracyjnego Mauthausen. Pracował
w sztolniach w podobozie Melk. Stąd został deportowany do obozu koncentracyjnego
Ebensee, gdzie doczekał wyzwolenia.
Józef Paczyński, podobnie jak inni byli więźniowie, dysponuje obszerną wiedzą o obozie Auschwitz, jak również o innych obozach koncentracyjnych, w których był więziony jako młodociany więzień przez 5 lat.
Auschwitz, spotkał podczas
seminarium T. z Niemiec.
Dziadek T., którego on sam
nigdy nie poznał, służył
w obozie Auschwitz jako
wartownik SS. Dziadek J.,

który działał w niemieckim
ruchu oporu, był więźniem
obozu Buchenwald, a dziś
J. angażuje się w pracę z młodzieżą. W rodzinie K. z Niemiec na ten temat panowało

milczenie, tylko ona i matka
stawiały pytania dziadkowi,
starając się dotrzeć do prawdy. B. i B. z Oświęcimia,
u których historia była obecna od początku ich życia, nie

Fot. MDSM

dlały w sposób bardzo wyrazisty ich indywidualne
losy i biografie ich rodzin.
Dało się w nich rozpoznać,
że relacje ofiara-sprawca
nie wypływały w sposób
konformistyczny z niemieckiej i polskiej narodowości,
granice były płynne. I tak
np. M. z Polski, którego rodzice walczyli w powstaniu
warszawskim, a potem zostali deportowani do obozu

Józef Paczyński

Fot. MDSM

łych więźniów z ich życiem
dzisiaj, po ponad 60 latach
od zakończenia II wojny
światowej.
Metoda zbliżenia się do biografii za pomocą filmu była
wybrana świadomie. Praca
z medium wideo niesie ze
sobą wielorakie artystyczne i kreatywne możliwości.
Ponadto praca z obrazem
wspiera komunikację w zespole międzykulturowym,

Fot. MDSM

dniach od 28 listopada do 4 grudnia 2008 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu realizowany był po raz pierwszy biograficzny warsztat wideo, poświęcony życiu i losom Józefa
Paczyńskiego, odbywający się w ramach polsko-niemieckiego seminarium dla młodzieży i młodych dorosłych pt. „Historie w biografii – Józef Paczyński”.

Spotkanie młodzieży z Józefem Paczyńskim

Dyplom ukończenia szkoły wyższej Józefa Paczyńskiego

W poprzednim numerze „Osi” zdjęcie do artykułu „Salonowe jubileusze” ze strony piątej zostało opisane pomyłkowo.
Na zdjęciu nie było pana Janusza Toczka. Za błąd przepraszamy.
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Zajęcia warsztatowe

potrafili określić konkretnego momentu, kiedy po raz
pierwszy zderzyli się z tym
tematem.
Najważniejszym elementem
seminarium był pobyt Józefa Paczyńskiego w  MDSM
i ponadtrzygodzinna rozmowa z nim samym, tłumaczona na j. niemiecki.
Oczywiście, rozmowa ta
była kontynuowana podczas wspólnych posiłków
oraz wieczorami w nieformalnych dyskusjach, co
przyczyniło się do niepowtarzalności całego seminarium. Następnego dnia
w  trzech polsko-niemieckich

uzupełniony o niemieckie
podtytuły, zostanie ostatecznie zaprezentowany początkiem 2009 r.
Seminarium „Historie w biografii – Józef Paczyński” pokazało na nowo, że również
po 60 latach, a może właśnie
po 60 latach od zakończenia
wojny,
polsko-niemieckie
spotkania w  MDSM mają
nadal wysoką rangę i są konieczne, przede wszystkim
w obecnych czasach, kiedy
na płaszczyźnie politycznej
pojawiają się przedstawiciele z Polski i Niemiec wywołujący wśród młodzieży nie
rzadko irytację. Zwłaszcza

piony wokół organizacji Lagergemeinschaft Auschwitz
zwrócili się do niego i to
z nimi właśnie pan Józef
utrzymuje do dziś bliskie
kontakty. Są to zawsze pojedynczy ludzie, którzy
albo w pozytywnym, albo
w negatywnym sensie nadają oblicze narodowi. Każda osoba ma ku temu okazję
i określone pole działania.
Ostatecznie liczy się pojedynczy człowiek, a nie naród, do którego przypadkowo się należy.
Ta myśl jest ostatecznym
przesłaniem pana Józefa Paczyńskiego, to ona jak mo-

Seminarium i spotkanie z panem Paczyńskim udowodniły,
że im bardziej polska i niemiecka perspektywa postrzegania
przeszłości i teraźniejszości na pozór różnią się od siebie,
tym ważniejsza jest wzajemna wymiana, a poznanie innych
punktów widzenia i uznanie ich, nie stanowią one przeszkody
w budowaniu wspólnej przyszłości i przyjaźni.
grupach seminarzyści rozwijali motywy wywiadu,
oscylującym wokół trzech
głównych tematów, które
w   kolejnym dniu miały
utworzyć ramy do rozmowy z Józefem Paczyńskim.
Wyłoniły się główne punkty: pozytywne i negatywne
emocje, życie przed obozem, w obozie i po obozie
oraz obozowa codzienność.
Jako uzupełnienie do materiału z wywiadu nakręcone
zostały sceny z  panem Paczyńskim w Krakowie. Ponadto uczestnicy zrealizowali własne ujęcia w oparciu
o scenariusz, które razem ze
scenami z wywiadu zostaną
zmontowane w trzydziestominutowy film. Dokument,

jeśli chodzi o naszego bezpośredniego sąsiada, polsko-niemieckie seminaria nie
mogą i nie powinny przekazywać wyłącznie historycznej wiedzy, ale uświadamiać
i budować porozumienie
w  kontekście powstających
stereotypów.
Przed młodymi Polakami
i Niemcami stoi wspólna
odpowiedzialność przekazania relacji Józefa Paczyńskiego, który opowiedział
im swoją historię dalej. Pan
Józef zwierzył się seminarzystom, że po wojnie ciężko znosił język niemiecki.
Pracownicy Dzieła Maksymiliana Kolbe (Maximilian
Kolbe Werk) z Freiburga
oraz krąg przyjaciół sku-
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tyw przewodni przewija się
w jego relacjach i opowiadaniach. Byli też dobrzy esesmani, którzy „podali mu
rękę w obozie”, którym wiele zawdzięcza: swoje życie.
Trzeba w to wierzyć, nie ma
innej drogi, nawet jeśli świat
nękany jest dziś niezliczonymi wojnami i zbrodniami
przeciwko ludzkości, nawet
jeśli świat pozornie niczego się z Auschwitz nie nauczył. Wszystko zależy od
młodych ludzi, im chciałby
zostawić to przesłanie, tak
jak czynił to już wielokrotnie podczas rozmów z młodymi ludźmi, których regularnie odwiedzał przede
wszystkim w Niemczech.
Pan Józef wyraził tylko jed-
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no życzenie, aby między
Polakami i Niemcami panowało porozumienie.
Seminarium i spotkanie
z panem Paczyńskim udowodniły, że im bardziej
polska i niemiecka perspektywa postrzegania przeszłości i teraźniejszości na
pozór różnią się od siebie,
tym ważniejsza jest wzajemna wymiana, a poznanie
innych punktów widzenia
i uznanie ich, nie stanowią
przeszkody w budowaniu wspólnej przyszłości
i  przyjaźni. Dopuszczenie

istnienia wielu perspektyw
postrzegania historii jest
bazą dla zdrowej demokracji i demokratycznego
działania, których można
się nauczyć tylko w ramach wzajemnej wymiany
z innymi, w kontekście ich
różnych socjalizacji i  biografii. Różnic kulturowych,
ale przede wszystkim podobieństw możemy doświadczyć dopiero podczas
spotkania.
Anna Meier
Tłumaczenie: Ela Pasternak

Pomysł seminarium „Historie w biografii – Józef Paczyński” rozwinęła koncepcyjnie Anna Meier, zastępca kierownika Działu Pedagogicznego w MDSM. Nad
jego dalszą realizacją pracowała wspólnie z artystą plastykiem Thorstenem Streichardtem z Berlina, który był
odpowiedzialny podczas seminarium za twórczą pracę
z medium wideo. Współpracownik projektu modelowego „Sztuka, Przestrzeń, Pamięć” Mirko Wetzel był
odpowiedzialny za ewaluację i dokumentację projektu.
Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu
modelowego „Sztuka, Przestrzeń, Pamięć”. Celem projektu modelowego jest otwarcie i opisanie pola działania, które w pedagogice miejsc pamięci traktowane
było dotychczas marginalnie; pola, gdzie zostaną zintegrowane: edukacja historyczna, działania w obszarze kultury i pedagogiki oraz współczesne strategie
artystyczne. Projekt modelowy „Sztuka, Przestrzeń,
Pamięć” rozwija formaty, które otwierają w szerszym
stopniu niż dotychczas przestrzenie myśli i działania,
umożliwiające adresatom wyrażenie ich emocji i myśli,
osobistych doświadczeń i przyzwyczajeń wizualnych
w konfrontacji z historią i współczesnością miejsc pamięci. Pozwala również na aktywne przepracowanie i poddanie w widoczny sposób refleksji trudno
uchwytnych wrażeń. Punktem wyjścia przy tego rodzaju założeniach artystycznych, które opierają się na
uczestnictwie, jest założenie, że sztuka postrzegana jest
jako forma działania i jako szczególny rodzaj komunikacji, gdzie widoczny i uświadomiony jest przede
wszystkim sam proces, a nie wyłącznie efekt.
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Przyszłość pamięci – wyzwania na XXI w.

N

a zaproszenie dyrektora Instytutu Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego oświęcimską uczelnię odwiedził dr Piotr M.A. Cywiński – dyrektor Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Wygłosił on wykład pt. Przyszłość pamięci – zagadnienia węzłowe i wyzwania na XXI w.
Oprócz studentów PWSZ wykładu wysłuchali także uczniowie klasy humanistycznej z Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 im. Stanisława Konarskiego wraz z opiekunem, nauczycielem historii Sławomirem Podgórskim. Wykład dyrektora Muzeum był pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych przez Instytut Politologii Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty wykładu.
Jest to olbrzymia przestrzeń –
ponad 190 hektarów, głównie
byłego obozu Birkenau – która od samego początku miała
zostać niejako pozostawiona
sama sobie. Pełna edukacja,
wystawa, kursy i seminaria
miały odbywać się na terenie
byłego obozu Auschwitz I.
Tu ludzie mieli zdobywać
wiedzę, a potem mieli już
bardziej
kontemplacyjnie
zwiedzać Birkenau. Dzięki
ogromnej pracy mojego poprzednika, dyrektora Jerzego Wróblewskiego, teren ten
wygląda dziś dość dobrze,
jest ogólnie dostępny i czytelny dla odwiedzających.
Te dwie pozostawione części
mają opowiedzieć ludziom
historię, co wbrew pozorom
wcale nie jest łatwe, bo oznacza to, że inne części się nie
zachowały. Trudno na przykład mówić o pracy więźniów pod ziemią w Jawiszowicach albo o rzeczywistości
olbrzymich zakładów BunaWerke. Przez te wszystkie
lata przestrzenią narracji były
dwa byłe obozy.

Przez 60 lat udało się je zachować, choć nie bez trudu.
Te budowle nie były budowane, aby wytrzymać 60 lat.
Drewnianych baraków czy
wieżyczek nie stawia się na
tak długo. Część tych budynków była budowana
niewolniczą pracą samych
więźniów, którzy nie byli
przecież inżynierami. Budu-

budujemy nową Europę,
komunizm upadł... Może
trzeba nieco innego spojrzenia, bardziej radosnego
i optymistycznego na przyszłość – trzeba budować
coś wspólnego i Miejsce Pamięci Auschwitz swoją rolę
już wykonało. Takie głosy
pojawiały się szczególnie
przed 60. rocznicą wyzwo-

lec często pochodził z rozebranych okolicznych budynków. To stwarza dodatkowe
problemy konserwatorskie.
Starzeją się jednak nie tylko
budynki, ale i świadkowie
tamtych wydarzeń, byli
więźniowie. Gdzieś w okolicach roku 2000 zaczęły na
całym świecie podnosić sie
głosy, że czas mija, umierają ostatni byli więźniowie,

lenia obozu w 2005 r., kiedy
tutaj przyjechało 40 głów
państw i szefów rządów
z całego świata, co było największym spotkaniem ludzi
rządzących w historii Polski.
Niektórzy twierdzili, że ta
uroczystość będzie symbolicznym odwróceniem karty
historii i potem będziemy
radośnie tworzyć nową Europę. Czy to się stało?

Wykład dr. Piotra M.A. Cywińskiego w PWSZ w Oświęcimiu
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W 2007 r. Muzeum odwiedziło 1,22 mln osób. Kiedy
przyglądamy się frekwencji
w ostatnich latach, możemy
się przekonać, że sytuacja
jest bardzo daleka od pojawiających się negatywnych
prognoz, wieszczących przebrzmienie znaczenia tego
Miejsca. To nadal jest historia żywa i ważna. Nadal

To nadal jest historia żywa i ważna. Nadal stanowi dla wielu
punkt odniesienia. Nie jest to wydarzenie historyczne z książek,
takie jak np. powstanie listopadowe. Okazało się, że liczba
odwiedzających rośnie. Coraz więcej ludzi chce to miejsce
zobaczyć. Trudno jest bowiem pojąć XXI w., świat i Europę,
jeśli się tego miejsca nie zrozumiało

Fot. Paweł Sawicki

Chciałbym
powiedzieć
o tym, co w Muzeum, które przecież każdy z Was w
pewnej mierze zna, jest zbiorem najtrudniejszych dzisiaj
zagadnień.
Na słynnym zdjęciu wykonanym przez lotników
alianckich jesienią 1944 r.
widać cały obóz Auschwitz I,
większość obozu Auschwitz
II-Birkenau. Ta fotografia oddaje mniej więcej stan rzeczy
w czasie wyzwolenia. Rozpoczęła się wówczas bardzo
ciekawa dyskusja – co z tym
wszystkim zrobić? Po dość
długiej dyskusji, w czasie,
kiedy Polska podnosiła się
z zupełnych zgliszcz, zapadła decyzja o zachowaniu
dwóch części ogromnego
kompleksu obozowego jako
muzeum. Koncepcji było
więcej. Mówiono o zamianie tego terenu w ogromną
instytucję szkolną, niektórzy
chcieli wybudować jeden
monumentalny
pomnik,
padały też głosy, żeby to
wszystko zaorać i zniszczyć.
Powstało jednak muzeum.
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stanowi dla wielu punkt
odniesienia. Nie jest to wydarzenie historyczne z książek, takie jak np. powstanie
listopadowe. Okazało się, że
liczba odwiedzających rośnie. Coraz więcej ludzi chce
to miejsce zobaczyć. Trudno
jest bowiem pojąć XXI w.,
świat i Europę, jeśli się tego
miejsca nie zrozumiało.
W 2008 r. najprawdopodob-
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niej frekwencja pozostanie
wysoka [Muzeum odwiedziło 1,1 mln osób – przyp. red.]
mimo kryzysu gospodarczego, który bardzo wyraźnie
dostrzegliśmy. Mniej więcej
od czerwca przyjeżdża do
nas o 7-8 procent ludzi mniej.

zamykać podziemia bloku
nr 11, czyli jedno z najdramatyczniejszych miejsc w historii obozu. W Birkenau nie
ma tego problemu, bo to jest
ogromny teren.
Jeżeli porównamy frekwencję w Muzeum Auschwitz

Oświęcimskie Muzeum jest
najczęściej
odwiedzanym
muzeum w Polsce. Dla ludzi
z całego świata Auschwitz
jest symbolem bardzo czytelnym. Mogą oni nie wiedzieć,
co to jest Malbork albo Wieliczka, ale Auschwitz – tak.

Coraz bardziej pamięć skupia się na jednym miejscu. Ludzie
przyjeżdżają tutaj nie tylko po to, aby zrozumieć rzeczywistość
Auschwitz, ale też by pojąć rzeczywistość Dachau, Gross-Rosen,
Bergen-Belsen i innych miejsc. To jest coś zupełnie nowego. To
jedno miejsce ma mówić za wszystkie
i w innych miejscach pamięci w Polsce, w Niemczech
czy w Austrii, to okazuje
się, że żadne z nich nie ma
takiej frekwencji. W większości tamtych miejsc liczba
odwiedzających albo spada,
albo ustabilizowała się na
znacznie niższym poziomie. Co to znaczy? Coraz
bardziej pamięć skupia się
na jednym miejscu. Ludzie
przyjeżdżają tutaj nie tylko
po to, aby zrozumieć rzeczywistość Auschwitz, ale
też by pojąć rzeczywistość
Dachau, Gross-Rosen, Bergen-Belsen i innych miejsc.
To jest coś zupełnie nowego.
To jedno miejsce ma mówić
za wszystkie. W maju spotkałem w Muzeum pewnego
starszego pana ze Stanów
Zjednoczonych. Jego cała
rodzina zginęła podczas
Zagłady. Pod koniec życia
przyjechał po raz pierwszy
do Europy i przyjechał tutaj.
Przypadkowo zamieniłem
z nim kilka słów i on zapytał
mnie bardzo wzruszony, czy
ja rozumiem, że on musiał
tutaj przyjechać, bo jego ojciec zginął w Bergen-Belsen.

Możemy się z tym zgadzać,
nie zgadzać, możemy nad
tym ubolewać i płakać, ale
takie są fakty. Żadne inne
miejsce na terytorium Polski
nie ma takiego znaczenia dla
całego świata.
Skąd przyjeżdżają do nas
odwiedzający? Na pierwszym miejscu są Polacy.
Nie tylko stanowią ok.

1/3 odwiedzających, ale też
ich liczba cały czas rośnie.
W latach 90. mówiono, że
Polaków przyjeżdżać będzie
mniej, bo przecież stanowili
10 procent ofiar obozu, więc
sytuacja powinna się zmieniać. Nie jest to prawda. Na
dalszych miejscach mamy
Stany Zjednoczone, Wielką
Brytanię, Niemcy, Włochy,
Izrael, Francję i... Koreę Południową. Z Korei przyjeżdża rocznie prawie 40 tys.
osób. A to przecież nie jest
ich świat. Tamta część Azji

światowym. Ale dopiero od
kilku lat stwierdzamy stałą,
regularną obecność dużych
grup spoza trójkąta Izrael- Europa-Stany Zjednoczone.
Na tym tle niezwykle interesujące jest to, że z Austrii
w 2007 r. przyjechało 3 tys.
osób [w 2008 roku 3,4 tys.
– przyp. red.]. To swoista
dziura na mapie Europy.
A przecież największa grupa esesmanów w Auschwitz
to byli Austriacy i Austria tę
historię odrzuciła zupełnie.
Tak, jakby Hitler był Niem-
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cem, a nie Austriakiem i to
w ogóle nie była ich historia. To jest problem i duże
wyzwanie edukacyjne.
Jak zatem wygląda edukacja?
Pierwsza metoda edukacji to
oczywiście
oprowadzanie
grup. Około 90 procent przyjeżdżających do Muzeum
jest objętych taką formą edukacji. Grupy są bardzo różne
– choćby kulturowo czy geograficznie, co także stanowi
pewną trudność. Oczywiście,
najlepiej jest, kiedy na kilka
dni przyjeżdża grupa zainteresowanych
nauczycieli
– wówczas można z   nimi
popracować, można powiedzieć więcej, zorganizować
dyskusję. Jednak w większości przypadków oprowadzanie trwa trzy godziny. Jeśli
grupa nie została wcześniej
solidnie przygotowana, to
zostanie jej zatem to, co zrozumieją przez trzy godziny.

Oświęcimskie Muzeum jest najczęściej odwiedzanym muzeum
w Polsce. Dla ludzi z całego świata Auschwitz jest symbolem
bardzo czytelnym. Mogą oni nie wiedzieć, co to jest Malbork
albo Wieliczka, ale Auschwitz – tak

Fot. Paweł Sawicki

To i tak jest bardzo pozytywne, bo w Krakowie wystąpił
spadek rzędu 35 procent. To
oznacza, że do Oświęcimia
nie przyjeżdżają ci sami ludzie, którzy odwiedzają Kraków.
Tak wysoka liczba odwiedzających stanowi rzeczywisty problem dla samego
Miejsca. Proszę sobie wyobrazić, co oznacza 1,22 mln
osób na przestrzeni roku. To
oznacza, że od kwietnia do
października, w godzinach
szczytu, wchodzi do Muzeum 25-30 grup na godzinę.
Co dwie minuty wchodzi
grupa i ludzie praktycznie
depczą sobie po piętach. Statystycznie, w sezonie jedna
osoba wchodzi co dwie sekundy. To stwarza trudności
organizacyjne oraz konserwatorskie. Miejsce nie jest
przygotowane na przyjęcie
takich grup ludzi. To sprawia też trudności edukacyjne. Ciężko jest przewodnikom dłużej mówić, kiedy za
chwilę nadejdzie w to samo
miejsce kolejna grupa. Po raz
pierwszy od bardzo dawna
trzeba było w sezonie letnim

ma makabryczną historię
II wojny światowej, o czym
mało, kto wie. To setki tysięcy ofiar cywilnych. Natomiast oni przyjeżdżają tutaj.
Dlaczego? Przecież kilka lat
temu z Korei Południowej
przyjeżdżało jedynie kilkaset osób rocznie.
Taka sytuacja stanowi problem dla naszych przewodników, bo jak oprowadzać
grupę, która ma zupełnie
inne punkty odniesienia?
Oni przecież nie będą się
pytać, jak wyglądała sytuacja tutaj, a jak we Francji
czy byłej Jugosławii, ale
będą pytać o rzeczy, które
działy się bardzo daleko
stąd. Będą pytać o coś, o
czym przewodnik nie wie
prawie nic, bo przecież
skąd ma wiedzieć. To jest
nowa trudność. W latach
90. mówiono, że Auschwitz
jest miejscem o znaczeniu
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Grup studyjnych, które spędzają tu więcej czasu, na razie nie jest wiele. Nie mamy
nawet zbyt dużych możliwości, żeby odpowiednio przyjąć wiele grup studyjnych
w  jednym czasie. Pracujemy nad projektem adaptacji
budynku Starego Teatru na
Centrum Edukacyjne, bo
jednak jest wiele ludzi, którzy chcą tutaj zatrzymać się
na dłużej. Oferta hotelowa
w Oświęcimiu jest, chętni na
dłuższe przyjazdy są, ale brakuje nam dobrej przestrzeni
edukacyjnej.
Oczywiście, każda grupa przyjeżdża nie tylko ze
swoją kulturą, ale także
wiedzą. To, co przeciętny
amerykański nastolatek wie
o historii Europy, jest często
niewystarczające.
Europa
dla niektórych, to takie coś,
tam – gdzieś daleko... I tacy ludzie stają potem pod
bramą „Arbeit Macht Frei”
i przewodnik musi im coś
powiedzieć – a ma tylko trzy
godziny, podczas których
nie stworzy przecież wizji
historii Europy.
Pojawiają się również grupy
religijne, które same w sobie
są trudne i specyficzne. Sam
Papież, który tutaj przyjechał, zadawał fundamentalne pytania, na które nie
był w stanie odpowiedzieć,
np. gdzie był Bóg w tamtym czasie, dlaczego na to
pozwolił? Dla każdego człowieka, który jest wyczulony
na sprawy religii, to miejsce
jest bardzo trudnym przeżyciem. To przede wszystkim
grupy chrześcijańskie i żydowskie, ale czasami także
np. buddyści proszą o możliwość medytacji.
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Niektóre wizyty mają przede
wszystkim wymiar polityczny. One są najtrudniejsze, bo
są rozpięte pomiędzy mediami i przekazem politycznym, czego bardzo w tym
miejscu nie lubię. Niezwykle
ważne jest dla mnie to, aby
Muzeum trzymać z dala od
polityki.
Problem różnorodności pamięci miał swój punkt szczytowy w latach 90. Musimy
pamiętać, że w Polsce cała
powojenna historia Auschwitz była przekazywana
przez byłych więźniów, prawie wyłącznie Polaków, przy
niemal kompletnym braku
Żydów. W Polsce do końca
systemu komunistycznego
był to głównie obóz koncentracyjny. Nikt nie negował
faktu Zagłady, ale propaganda komunistyczna wolała
mówić o ludziach kilkudziesięciu narodowości, nie mówiąc, że 90 procent to byli
Żydzi. Tak wyglądała mniej
więcej pamięć zbiorowa
Polaków. Podkreślano fakt
niewolniczej pracy i męczeństwa. Potem na przełomie lat
80. i 90. opublikowano wyniki badań dr. Franciszka Pipera, które zmieniły proporcje
jeśli chodzi o liczbę ofiar.
Natomiast na Zachodzie historia Auschwitz była przekazywana przez zupełnie
inne osoby. Niewielką grupą
byli więźniowie polityczni. Świadkami historii byli
ci, którzy stracili swoje rodziny w ramach programu
„Ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej”. Zatem
ta wyobraźnia historyczna
kształtowała się zupełnie inaczej. Nie interesowano się np.
wszystkim tym, co stanowiło
elementy oporu czy bohaterstwa, bo to zjawisko dotyczyło więźniów politycznych,
a  w kontekście Zagłady całych rodzin, matek z dziećmi
na rękach rozkład emocji,

Fot. Paweł Sawicki
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istnienia. Jak na 10-15 lat jest
to olbrzymie osiągnięcie.
Kluczowym problemem dziś
jest ochrona pozostałości tego
miejsca – zarówno w sensie
fizycznym, jak i metaforycznym. Po pierwsze, odchodzą
byli więźniowie i jasno trzeba sobie powiedzieć, że już
za chwilę edukację o Auschwitz trzeba będzie opierać na
czymś innym, niż na spotkaniach ze świadkiem. A przecież przez dziesięciolecia
byli więźniowie byli fundamentem edukacji. Co zatem
się stało? Wszyscy zaczęli
nagrywać relacje video. Ale
ponieważ teraz wszystko jest

ce autorstwa byłych więźniów. W naszym Muzeum
mamy ogromną kolekcję
malarstwa i rzeźby. Są to
prace bardzo specyficzne, bo
są w nich ogromne emocje.
Trudno to nawet ująć słowami. To zwątpienie, lęk, przerażenie, beznadzieja. Dzięki
sztuce możemy dotknąć
sedna człowieczeństwa, którego w inny sposób już nie
przekażemy, bo nie będzie
już ludzi, którzy mogą o tym
opowiedzieć.
Innym problemem jest to, że
historia Auschwitz powoli
staje się historią książkową.
Historia żywa, intymna, ro-

Niektóre wizyty mają przede wszystkim wymiar polityczny.
One są najtrudniejsze, bo są rozpięte pomiędzy mediami i przekazem
politycznym, czego bardzo w tym miejscu nie lubię. Niezwykle
ważne jest dla mnie to, aby Muzeum trzymać z dala od polityki
akcentów, dramaturgii tej historii był całkiem inny.
Te dwie zupełnie inne pamięci spotkały się w latach
90. i było to spotkanie bardzo bolesne. Każda ze stron
uważała, że ta druga jej nie
zauważa, że Polacy nie pamiętają o Zagładzie, a Żydzi
nie mówią o ofiarach polskich. Do tego doszły jeszcze
ofiary romskie, trudności
polityczne z kwestią jeńców
radzieckich i innych grup.
Dlatego lata 90. były tutaj
czasem bardzo trudnym.
Na szczęście teraz się wiele
uspokoiło. Te dwa główne
nurty pamięci już się zauważają i potrafią zrozumieć potrzebę swojego wzajemnego
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dziś multimedialne, to obraz
ma zupełnie inne znaczenie.
Zresztą nagranie traktujemy
zupełnie inaczej niż spotkanie
z człowiekiem. W Muzeum
mamy jeszcze coś innego, co
po byłych więźniach możemy zachować. Nikt z was nie
pójdzie do byłego więźnia
i nie zapyta, co się działo jesienią roku 1941. Od tego jest
nauczyciel historii i książki.
Fakty są znane. Więźniowie
są w stanie pokazać nam
i opowiedzieć o tym, co czuli, czym żyli, czego się bali.
To jest fundamentalne, aby
zrozumieć, kim był Człowiek
w rzeczywistości Auschwitz.
To niezwykłe wnętrze człowieka zachowało się w sztu-
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dzinna, zawsze zatrzymuje
się na poziomie dziadków.
Jeżeli w rodzinie nie było
jakiegoś wielkiego zawirowania, to generalnie ludzie
wiedzą, gdzie są pochowani ich rodzice i dziadkowie.
A pradziadkowie? To bardzo
rzadkie, aby ktoś wiedział,
gdzie są groby całej ósemki.
Z jeszcze wcześniejszym pokoleniem – prapradziadków
– sytuacja pamięci żywej
jawi się jako niemożliwa.
Intymna pamięć, ta przekazywana w   domu, kończy
się na poziomie dziadków.
Dziś do Muzeum przyjeżdżają młodzi ludzie, których
dziadkowie urodzili się już
po wojnie. W związku z tym

9

10

11

12

to już nie jest ich historia. Mój
ojciec urodził się w roku 1939
i pamięta koniec wojny. Mój
dziadek pamiętał ten czas doskonale, ale dla mnie ta historia była czymś, co wydarzyło
się w  świecie rodzinnym.
Dla dzisiejszej młodzieży już
nie. To jest dodatkowa trudność, z którą chyba – zresztą
na całym świecie – jeszcze nie
radzimy sobie do końca.
Jest jeszcze inna pamięć, która stwarza wielkie problemy. To pamięć sprawców.
Każdy, kto odwiedza obóz,
patrzy na niego niemal wyłącznie z perspektywy więźnia. A tak naprawdę ludzkim problemem są sprawcy.
Więzień jest niewinny, wyrwany ze swego środowiska,
osadzony w obozie i męczony do śmierci. On jest ofiarą.
Problemem są sprawcy i to
nad nimi musimy się najgłębiej zastanawiać. W sensie edukacji to jest wielkie
wyzwanie. Ludzie skupili
się na bardzo tragicznym
i smutnym świecie ofiary,
ale głównym problemem dla
współczesnego
człowieka
jest problem kata. Ten problem, w warstwie edukacyjnej, musimy jakoś rozwiązać. Dlaczego?
Otóż tego typu miejsca – jak
Muzeum Auschwitz, inne
miejsca pamięci czy muzea dotyczące Zagłady na
świecie – odwiedza rocznie
ponad 8 milionów ludzi. To
jeden z największych globalnych programów edukacyjnych. Te 8 milionów
wraca do siebie do domu, są
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przejęci, zbulwersowani, to
ich przenika... A co potem?
Parę tygodni mija i widzą
w telewizji jakieś inne ludobójstwo, gdzieś daleko.
Przecież dzięki zdjęciom
satelitarnym można dziś
dosłownie obejrzeć miejsca
po spalonych rwandyjskich
wioskach. I co się dzieje?
Tych 8 milionów kompletnie nie słychać, a przecież
to jest dużo ludzi. Zatem
pojawia się pytanie – czy to
wezwanie „nigdy więcej”
traktujemy poważnie? Coś
w tej edukacji szwankuje.
Miliony czytają pamiętniki
Anny Frank, identyfikują
się z tą dziewczynką, a potem nic. Ludzie zadają sobie
pytania o II wojnę światową,
np. dlaczego papież nic nie
powiedział, co, oczywiście,
jest pytaniem zasadnym.
Albo dlaczego alianci nie
zbombardowali lub dlaczego podziemie nie wysadziło nigdzie torów... Pytania
takie można mnożyć. Dziś
pytania są takie same: dlaczego Unia Europejska nic
nie robi... dlaczego nie ma
gdzieś tam błękitnych hełmów, ONZ, Czerwonego
Krzyża... Nadal giną niewinni ludzie. Za 60 lat w Rwandzie będzie muzeum i tam
ludzie będą płakać i zadawać pytanie: a co wówczas
robiła Europa, dlaczego nikt
nic nie zrobił? My dziś nie
mamy usprawiedliwienia.
W moim przekonaniu to
główne wyzwanie współczesnej edukacji.
oprac. Paweł Sawicki

Centrum Żydowskie
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Usłysz i zapamiętaj
ROZMOWA Z UCZESTNICZKAMI PROJEKTU OSZPICIN. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
– KAMILĄ NOWAK I NATALIĄ GRZESIAK

Od jak dawna jesteście
zaangażowane w projekty państwa Świderskich?
Od kiedy znalazłyśmy
się w Liceum im. Konarskiego. Z założenia udział
w projekcie
klasowym
Ziemia oświęcimska – miejsce
zamieszkania. Przekleństwo,
uśmiech losu? pod kierunkiem nauczycieli, państwa
Haliny i Wiesława Świderskich, był obowiązkowy.
Braliśmy w nim udział od
pierwszej klasy. Później
w drugim semestrze I klasy pojawiła się propozycja
wzięcia udziału w projekcie Ja wam pokażę, w którym młodzież z Nowego
Sącza, Krakowa i z Oświęcimia szukała śladów kultury żydowskiej w swoich
miastach. I to było całkowicie nieobowiązkowe.
Małopolskie
Towarzystwo Oświatowe przewidziało jedynie pięć miejsc,
ale udało się zaangażować
całą klasę, bo na początku
zgłosili się wszyscy. Dopiero później część zre-

zygnowała. Kontynuacją
tego programu jest projekt
Usłysz i zapamiętaj. Teraz
właśnie dobrnęliśmy do
jego końca.
Produktem
finalnym
projektu Usłysz i zapamiętaj jest film, emitowany m.in. w telewizji w Oświęcimiu i na
spotkaniu w Centrum
Żydowskim. Kto w nim
występuje?
Mieszkańcy Oświęcimia,
którzy pamiętają czasy
przed wojną. Niektórzy
mieszkają dziś w Izraela. Nagrania trzeba było
przejrzeć i wybrać. We
wstępie
wykorzystano
materiały przygotowane
m.in. przez nas.
Kto rozmawiał z byłymi
mieszkańcami Oświęcimia?
Materiały
pochodzą
z Centrum Żydowskiego.
To około 40 godzin rozmów, które przeprowadzali m.in. pan Tomasz
Kuncewicz i pan Artur
Szyndler.

Fot. Jadwiga Bucka

9 grudnia 2008 r. w Centrum Żydowskim miało miejsce zakończenie
projektu Usłysz i zapamiętaj. Jak wrażenia?
Przyszło bardzo wielu ludzi. Trzeba było dostawiać
krzesła. Nie spodziewaliśmy się takiej liczby osób.
Myśleliśmy, że nie będzie
aż tak dużego zainteresowania. Cała sala pełna ludzi. To było bardzo miłe,
bo zorientowaliśmy się, że
to, co robimy, ma sens nie
tylko dla naszej klasy, ale
także dla innych ludzi.

	Czy praca przy poprzednich projektach i wiedza, którą zdobyłyście,
była pomocna przy pracy z projektem Usłysz
i zapamiętaj?
Na pewno tak. Film jest
o historii przedwojennego
Oświęcimia. O różnorodności kultury, mieszkańcach Oświęcimia, którzy
mimo że byli inni, żyli ze
sobą w zgodzie. Dziś mało
kto wie, że Oświęcim tętnił życiem. To niesamowite, że do niedawna nie

Uczestnicy projektu wraz z opiekunami

wiedziałyśmy, co się tu
działo przed wojną. Poza
tym jesteśmy np. wyczulone na mylenie miasta
z  obozem,
nazywanie
miasta Auschwitz, zamiast Oświęcim i na odwrót. Jesteśmy bardziej
świadomymi mieszkańcami Oświęcimia.
	Co Was zaskoczyło przy
pracy z filmem?
Przede wszystkim praca uświadomiła nam,
jak mało wiemy o historii miasta. Jedna pani,
Żydówka, opowiadała,
że miała najwięcej koleżanek wśród Polek, że
w domu, w którym dba-

no o zachowanie tradycji żydowskiej, co roku
w święta ubierało się
choinkę. I jeszcze jedno:
inna pani, też Żydówka,
opowiadała, że ciągnęło
ją do kościoła, bo były
w nim piękne witraże.
Pani Tovah z    Izraela
mówiła, że gdyby była
młodsza, z pewnością by
przyjechała do Oświęcimia, bo jest z tym miejscem bardzo zżyta. Wiele
osób opowiadało także
o swoim szczęśliwym
dzieciństwie, kolegach
sprzed wojny. Większość ludzi patrzy na
Oświęcim, jak na miejsce
zagłady. Szkoda, że dziś
niemal wszyscy kojarzą
Oświęcim z obozem.
Uważacie, że to niesprawiedliwość losu?
To splot pewnych okoliczności. Gdyby nie warunki lokalizacyjne, pewnie
powstałby gdzieś indziej.
Obóz mógł powstać
w każdym miejscu.

Fot. Jakub Hurnik

	Co Wam dał udział
w tych projektach?
Przede wszystkim dziś
możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało życie
przed wojną, jak wyglądała społeczność miasta.
I wiemy, że w tym mieście się coś dzieje. Idąc ulicą, zdajemy sobie sprawę,
co znajdowało się na niej
przed wojną. Dziś wiele
wiadomości jest dla nas
oczywistych. Sami zastanawiamy się, jak wcze-

Uczestnicy spotkania
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śniej mogliśmy o tym nie
wiedzieć.
Staliśmy się bardziej tolerancyjni. Przede wszystkim nauczyliśmy się pracy zespołowej, zgraliśmy
się jako klasa. Poza tym
zobaczyliśmy, że tu coś
się dzieje, że nie trzeba być
biernym, można aktywnie
robić coś na co dzień.
Były momenty krytyczne?
Zdarzały się. Temat był
czasem męczący, ale jak
to bywa przy krytycznych
momentach, szybko przechodziły.
Wybrałyście szkołę pod
kątem profilu językowohistorycznego?
Po części tak. KM: Zastanawiałam się nad trzema
szkołami, ale w końcu
zdecydowałam się na Konarskiego, chyba tematyka zdecydowała o moim
wyborze.
	Co zrobicie z wiedzą,
która zdobyłyście w czasie projektów?
Wykorzystujemy ją na co
dzień. Współpracujemy
z MDSM – oprowadzałyśmy po mieście grupy
młodzieży
niemieckiej,
wykorzystujemy
program, który powstał przy
pracy nad projektem.
Byłyśmy na warsztatach
w Waren – wymianie polsko-niemieckiej. Planujemy zostać wolontariuszkami w MDSM, ale to już
dopiero po maturze.
Rozmawiała Agnieszka Juskowiak
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„NOWE ŻYCIE” W IZRAELU

W

Fot. CŻ

Bat Yam. Od lewej Hamutal Davidi i Ester Lahat (Kohane)

Bat Yam. Od lewej Tomasz Kuncewicz, Vova (kamera), Gita Weisler (Lowi), Artur Szyndler, Hamutal Davidi

membrance, and Research,
Ambasady Izraela w Polsce, Konsulatu Generalnego
USA w Krakowie, Konsulatu

Generalnego Republiki Fe- się o  dodatkowe fundusze,
deralnej Niemiec w Krako- które umożliwią sfinalizowawie oraz Firmy Nicromet. nie projektu w całości.
Centrum Żydowskie stara
Agnieszka Juskowiak

Fot. CŻ

członków rodzin. Każdy ma
swoje plany i zajęcia. Trudno
było dograć wszystkie terminy.
Fotografowaliśmy bohaterów w
ich naturalnym środowisku, w
domu, ogrodzie − powiedział
Szyndler.
Wspólnym mianownikiem
dla wszystkich osób, które
zostały sfotografowane w
Izraelu, są oświęcimskie korzenie oraz związanie swoich dalszych losów z Izraelem. Na wystawie będą też
prezentowane historyczne
zdjęcia i dokumenty związane z powojennym Oświęcimiem oraz początkami życia w Izraelu. Przy każdym
zdjęciu znajdzie się krótka
historia bohatera: w jaki
sposób znalazł się w Izraelu,
jak przeżył wojnę.
− Każda z sesji fotograficznych
była niezwykle czasochłonna.
− powiedział Szyndler Najstarszy spośród osiemnastu
fotografowanych osób miał 97
lat. Dla większości spośród
nich był to spory wysiłek fizyczny i emocjonalny, jednak
wszystko udało się zakończyć
pomyślnie, co jest również zasługą dużego wsparcia, jakiego
udzieliła nam strona izraelska. Hamutal Davidi, fotograf, która brała udział w
warsztatach fotograficznych
w  MDSM, zajęła się skoordynowaniem grupy izraelskich fotografów i filmowców – Vladimira Margulisa,
Guy’a Yitzhaki, Zoltana Soli
Fordi oraz Omera Polaka,
którzy wykonywali zdjęcia
bohaterom wystawy. Bez jej
pomocy, zorganizowanie całego
przedsięwzięcia, byłoby niezwykle trudne – dodał Szyndler.
Na chwilę obecną projekt dostał wsparcie Task Force for
International
Cooperation
on Holocaust Education, Re-

Fot. CŻ

Na przełomie listopada
i   grudnia w Izraelu powstawały zdjęcia i wideo.
Przez kolejne tygodnie
materiały będą opracowywane. Główną częścią
wystawy będą fotografie
żydowskich mieszkańców
Oświęcimia, głównie tych,
którzy przeżyli Zagładę,
wyemigrowali z Polski i zaczęli budować nowe życie
w Izraelu. Wystawa ma pokazać zarówno ocalonych,
jak również ich potomków,
którzy w większości urodzili się już w Izraelu. − Chcemy pokazać odrodzone życie
żydowskie po Zagładzie, nowe
życie w nowym państwie, a w
kilku przypadkach także początkowe próby odbudowy życia w Oświęcimiu po wojnie.
Oprócz tego będzie także kilka
paneli tekstowych o charakterze historycznym, informujących o tym, np. dlaczego ocaleni Żydzi wyjechali z Polski, ilu
przeżyło itp. − poinformował
Artur Szyndler z Centrum
Żydowskiego. Osobiste historie będą osadzone w kontekście Polski i Izraela. Na
wystawie zobaczyć będzie
można również film złożony z krótkich wypowiedzi
przedwojennych mieszkańców Oświęcimia oraz ich
potomków, dotyczących ich
stosunku do Oświęcimia,
Polski oraz Izraela. Odwiedzający będzie mógł posłuchać, na ile ich osobista historia żyje i jest ważna dla
ich rodzin oraz kolejnych
pokoleń. Ciekawą kwestią
jest też język. Podobnie Ci,
którzy wyjechali z Oświęcimia, mówią w filmie po
polsku, ich dzieci, wnuki
już po hebrajsku. – Wielkim
problemem było skoordynowanie spotkania wszystkich osób,

Fot. CŻ

grudniu 2008 r. w Izraelu zakończyły się zdjęcia do wystawy pt. „Nowe życie”, którą Centrum Żydowskie w Oświęcimiu planuje otworzyć w kwietniu tego roku w ramach upamiętnienia rocznicy deportacji
ludności żydowskiej Oświęcimia podczas Zagłady. Wystawa będzie zwieńczeniem dwuletniego polsko-izraelskiego projektu, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

Jacob Tadanier wraz ze swoją rodziną, Ramt Gan
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Elinoar Paleiov (Druks), Rehovot. Za kamerą Vova oraz Guy
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O prawach człowieka w Oświęcimiu

N

ie bez powodu i nieprzypadkowo Oświęcim został wybrany na sesję z okazji 60. rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka przez Organizację Narodów Zjednoczonych. – Powodem było pokazanie pustki praw człowieka, która istniała w miejscach symbolizowanych przez
były obóz Auschwitz-Birkenau – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski.
oraz weszli na główną wieżę wartowniczą na „Bramie
Śmierci”. Następnie goście
zwiedzili wystawę główną
Muzeum w byłym obozie
macierzystym: poświęcony
Zagładzie blok 4 oraz blok 5,
w którym pokazywane są
dowody zbrodni, m.in. włosy obcięte zamordowanym
w komorach gazowych,
protezy, buty czy podpisane walizki deportowanych.
Ombudsmani zwiedzili także budynek komory gazowej
i krematorium. Na dziedzińcu bloku 11, pod „Ścianą
Śmierci”, złożono wieniec.
Na zakończenie sesji w kościele św. Józefa Robotnika
w Oświęcimiu odbył się
uroczysty koncert. Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach wykonała Siedem Bram
Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora.
Organizatorami sesji w Oświęcimiu był Rzecznik Praw
Obywatelskich, a także
Ombudsman Izraela, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent RP
Lech Kaczyński oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Manuel Barroso.
Jednym z najważniejszych
prelegentów podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
był prof. Aharon Barak, były
przewodniczący Sądu Naj-

wyższego Izraela. Jego przejmujący wykład nawiązywał
do osobistych i tragicznych
przeżyć z okresu wojny.
Oświęcim jest miejscem,
gdzie takie słowa uzyskują
szczególne znaczenie. Dlatego publikujemy obszerne
fragmenty jego wystąpienia.

Powszechna
Deklaracja i walka
z terrorem z punktu
widzenia sędziego

1. Trudna jest ta chwila.
Trudna jest dla nas wszystkich, zgromadzonych dzisiaj
w tym przeklętym miejscu.
Chwila ta w sposób szczególny jest trudna dla mnie,

kiedy cofam się w myślach
o 67 lat, do 1941 r. Miałem wówczas pięć lat i my,
wszyscy Żydzi z Kowna na
Litwie i pobliskich terenów,
zostaliśmy zamknięci w
kowieńskim getcie. Około
5   tys. z   nas było dziećmi
poniżej 14.  roku życia. Podczas dokonywania mordu
na Żydach z kowieńskiego getta, szczególnie dużą
uwagę przykładano do tego,
aby wymordować wszystkie
dzieci. Spośród 5 tys. dzieci
zmuszonych do życia w getcie, wojnę przeżyło zaledwie
150, czyli jedynie 3 procent.
Jestem jednym z nich. Składam hołd dwóm rodzinom
litewskich rolników, którzy

Konferencja prasowa w CDiM
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ryzykowali własne życie,
aby ocalić moje.
Spośród tych 150 dzieci
z kowieńskiego getta, które
przeżyły wojnę, 29 przeżyło
tutaj, w obozie Auschwitz.
Zostały one przywiezione do
Auschwitz 1 sierpnia 1944 r.
w transporcie liczącym 131
dzieci z kowieńskiego getta. Dzisiaj, stoję tu jako 132.
dziecko. Oprócz mnie obecny jest dzisiaj Micha Lindenstraus, którego cała rodzina
została tu zamordowana.
Trudne jest to miejsce. Jest
ono uosobieniem najokrutniejszego ludzkiego zła. Jest
ono synonimem etycznego
dna, jakiego dosięgnął planowany mord ludności, nie-

W preambule Karty czytamy:
My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane […]
przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność
i wartość człowieka, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet,
w równość narodów dużych
i małych…
Art. 55 lit. c) Karty stanowi, że Narody Zjednoczone będą popierały: […]
powszechne
poszanowanie
i zachowywanie
ludzkich
praw i wolności podstawowych dla wszystkich, bez różnicy rasy, płci, języka lub
religii. Z przytoczonymi
postanowieniami Karty dotyczącymi podstawowych

Trudne jest to miejsce. Jest ono uosobieniem najokrutniejszego
ludzkiego zła. Jest ono synonimem etycznego dna, jakiego
dosięgnął planowany mord ludności, niezależnie od płci,
rasy, wieku czy narodowości

Fot. Paweł Sawicki

W Centrum Dialogu i Modlitwy 4 grudnia 2008 r. gościli
ombudsmani z całego świata, przedstawiciele władz
Polski i Unii Europejskiej,
ludzie Kościoła, nauki i kultury. Obecny był również
dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
dr Piotr M.A. Cywiński, który na konferencji prasowej
podkreśił, że II wojna światowa różniła się całkowicie
od innych wojen i najlepiej
zrozumieć to można właśnie
tu, w Auschwitz. – Paradoksalnie nowe powojenne koncepcje prawne i polityczne, takie
jak: Deklaracja Praw Człowieka, definicja zbrodni przeciwko
ludzkości i ludobójstwa czy wizja wspólnej Europy korzeniami sięgają właśnie tragicznych
doświadczeń Auschwitz – dodał dyrektor Cywiński.
W programie Dnia Praw
Człowieka znalazły się przemówienia, wykład, a Rzecznik Praw Obywatelskich
wręczył tego dnia Nagrodę im. Pawła Włodkowica
amerykańskiemu sędziemu
Antoninowi J. Scalii, w którego imieniu wyróżnienie
odebrał Ambasador USA
w Polsce Victor Ashe.
Po uroczystości w Centrum Dialogu i Modlitwy
goście zwiedzili Muzeum
Auschwitz. Ombudsmani
najpierw pojechali na teren
byłego obozu Auschwitz
II-Birkenau. Na rampie,
na której wyładowywano
transporty skierowane na
zagładę w komorach gazowych, złożyli róże. Zobaczyli także baraki więźniarskie
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zależnie od płci, rasy, wieku
czy narodowości. Stanowi
ono najbardziej ekstremalny
wyraz masowych mordów
ludności żydowskiej. Jest
ono symbolem niebywałego
zła, jakim był Holokaust.
Z tego strasznego miejsca
– z jego komór gazowych,
ze „Ściany Straceń”, z krematoriów, ze szlabanów, ze
sterty włosów, okularów i
walizek zgromadzonych w
Muzeum, z prochów skremowanych tu ludzi docierają do nas głosy, które mówią:
nigdy nie zapominajcie, nigdy nie wybaczajcie! Razem
z tymi głosami docierają do
nas inne krzyki: nie pozwólcie nigdy więcej na kolejny
Auschwitz, nie pozwólcie
nigdy więcej na kolejny Holokaust.
Krzyki te są ostatnią wolą
i testamentem tych, którzy
zostali tu zamordowani. Ale
jednocześnie są one także nadzieją na życie. Dzięki tym
głosom wiemy, że z prochów
tych osób, które zostały tu zamordowane, możemy stworzyć lepsze społeczeństwo,
społeczeństwo, w którym
ludzie nie będą traktowali się
wzajemnie jak wilki, i nawet
jeśli nie będzie to społeczeństwo, w którym ludzie będą
traktowali się jak anioły,
niech będzie to społeczeństwo, w którym ludzie będą
traktowali się wzajemnie jak
istoty ludzkie.
2. Takie jest tło historyczne
Karty Narodów Zjednoczonych, traktatu z 1945 r. ustanawiającego
Organizację
Narodów Zjednoczonych.
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praw człowieka do godności, równości i wolności,
wiążą się dwa kolejne wydarzenia. Wydarzenia te
miały miejsce 60 lat temu,
a ich początek miał miejsce
tu, w Auschwitz.
Pierwszym
wydarzeniem
było przyjęcie Konwencji
o zapobieganiu i karaniu
zbrodni ludobójstwa. Traktat ten został przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 9 grudnia
1948 r. Ziarna tej Konwencji
zostały zasiane w tym miejscu, w Auschwitz.
Drugim wydarzeniem było
przyjęcie i proklamowanie Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka rezolucją
Zgromadzenia
Ogólnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 r. Jedną z podanych
w preambule przyczyn, leżących u podstaw Powszechnej Deklaracji jest to, że: […]
brak poszanowania i pogarda
dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa,
które wstrząsnęły sumieniem
ludzkości. […].
Owe akty barbarzyństwa,
które wstrząsnęły sumieniem ludzkości to przede
wszystkim czyny, których
dopuszczono się w tym
miejscu, w Auschwitz. Istnieje bezpośredni związek
między nieludzkimi czynami popełnionymi podczas
II wojny światowej i  ogłoszeniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
przez Organizację Narodów
Zjednoczonych, które miało
miejsce 60 lat temu.
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3. Powszechna Deklaracja
nadaje treść postanowieniom Karty Narodów Zjednoczonych w sprawie praw
człowieka. Wymienia prawa obywatelskie i polityczne, jak również socjalne,
kulturowe i ekonomiczne.
Ze względu na zobowiązania
międzynarodowej
wspólnoty
ustanowione
na mocy Powszechnej Deklaracji, prawie wszystkie
te prawa stały się częścią
międzynarodowego
prawa zwyczajowego. Są one
podstawą
dwóch
konwencji ONZ dotyczących
praw człowieka. Kolejne
międzynarodowe
traktaty i regionalne konwencje
o prawach człowieka opierają się na Powszechnej Deklaracji. Prawa wymienione
w Powszechnej Deklaracji
i w  tych konwencjach zostały również włączone do
konstytucji i prawa krajowego wielu państw. Także
w polskiej konstytucji widać ich wpływ. Auschwitz
było powodem wielu wylanych łez. System praw człowieka, wraz z Powszechną
Deklaracją zajmującą w nim
centralną pozycję, jest odpowiedzią na te łzy.
4. W ostatnich latach system
praw człowieka ponownie
staje w obliczu nowych wyzwań. Jednym z największych wyzwań jest międzynarodowy
terroryzm.
11 września miał miejsce
brutalny atak na Stany Zjednoczone. Inne państwa na
całym świecie doświadczają
terroru na co dzień. Cho-

ją swoje opinie; grupy wykonawcze i prawodawcze
szukają rozwiązań i je znajdują. Istnieje jednak jeszcze
jeden państwowy element,
który odgrywa pewną rolę
w starciu z terroryzmem – to
władza sądownicza w społeczeństwie demokratycznym.
5. W moim dzisiejszym wystąpieniu przedstawię punkt
widzenia sądownictwa. Sędziowie w systemie demokratycznym, jak również sędziowie sądów i trybunałów
międzynarodowych mają do
czynienia z tym problemem
na co dzień: co powinni zrobić w ramach walki z terroryzmem? W jaki sposób
mogą odpowiednio wypełnić swoje funkcje sędziowskie? Jako członek Sądu
Najwyższego Izraela, przez
28 lat miałem do czynienia
z tym problemem. Ku mojemu wielkiemu ubolewaniu,
mam spore doświadczenie
w zmaganiu się z tym okrutnym dylematem. Ameryka dotkliwie doświadczyła
międzynarodowego terroru
11 września. Izrael doświadczył go 10 października
i  9 września, jak również
12 i 13 września. Od czasu
utworzenia państwa Izrael,
zjawisko terroru nie przestało mu zagrażać.
Wypełniając naszą rolę sędziów, szczegółowo badamy
zgodność walki z terrorem
z prawem i konstytucją. Jakimi zasadami, my sędziowie,
powinniśmy się kierować?
Mimo że moja wypowiedź
koncentruje się na sędziach

Fot. Bogdan Owsiany
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Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Rola sędziego
w obronie demokracji

Zacznę od tego, iż uważam,
że moją rolą, jako sędziego
sądu najwyższego czy trybunału konstytucyjnego w społeczeństwie demokratycznym, jest ochrona konstytucji
i demokracji. Nie możemy
zakładać, że dalsze istnienie
demokracji jest czymś oczywistym. Stwierdzenie to odnosi się w oczywisty sposób
do nowo powstałych systemów demokratycznych, ale
jest ono tak samo prawdziwe dla systemów demokratycznych
o ugruntowanej
pozycji i długiej historii. Nie
możemy już akceptować podejścia, zgodnie z   którym
„to nie może przydarzyć się
nam”. Ponieważ może się
zdarzyć wszystko. Jeżeli zda-

Z prochów tych osób, które tu zamordowano, możemy stworzyć
lepsze społeczeństwo; społeczeństwo, w którym ludzie nie będą
traktowali się wzajemnie jak wilki, i nawet jeśli nie będzie to
społeczeństwo, w którym ludzie będą traktowali się jak anioły,
niech będzie to społeczeństwo, w którym ludzie będą traktowali
się wzajemnie jak istoty ludzkie
ciażby w tym tygodniu jesteśmy świadkami ataków
w Indiach. Terroryzm jest
współczesnym
wyrazem
barbarzyństwa,
którego
najdobitniejszym wyrazem
był Auschwitz. Znowu jesteśmy świadkami tego, że
życie ludzkie jest traktowane, jakby nie miało żadnej
wartości, znowu widzimy,
że istoty ludzkie morduje się
z powodu przynależności
rasowej, religijnej czy narodowej. Znowu zło i nienawiść nie mają granic.
Nowoczesna
demokracja,
która jako jedyna wyciągnęła wnioski z Auschwitz,
zadaje sobie pytanie: jak
zmierzyć się z takim barbarzyństwem? Jak możemy
walczyć z terroryzmem, pozostając jednocześnie społeczeństwem demokratycznym? To pytanie ma wiele
odpowiedzi.
Niezliczeni
eksperci w dziedzinie walki
z terroryzmem przedstawia-
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sądów krajowych czy miejskich, odnosi się ona także
do sędziów sądów międzynarodowych.
Świadomie bądź nieświadomie moja wypowiedź
odzwierciedla fakt, iż byłem 132. dzieckiem. Takie
jest moje doświadczenie.
Doświadczenie to jednak
nie opiera się na nienawiści,
ani na braku wiary w człowieczeństwo. Wręcz przeciwnie: Wierzę w ducha
człowieczeństwa, który jest
istotą każdego człowieka.
Tylko nasza wiara w możliwość przezwyciężenia trudności pozwoliła funkcjonować nam, ocalonym, mimo
wszechogarniającego okrucieństwa. Tylko wiara w ludzi i ich godność pozwoliła
nam żyć po przejściu prawdziwego piekła. Faszyści zabrali nam życie. Jednak nie
udało im się pozbawić nas
istoty naszego człowieczeństwa.
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rzyło się w Auschwitz, może
zdarzyć się także w każdym
innym miejscu. Jeżeli demokracja została wypaczona
i zniszczona w Niemczech,
ojczyźnie Kanta, Beethovena
i Goethego, to samo może
się jej przytrafić w każdym
innym miejscu. Jeżeli nie
będziemy chronić demokracji, demokracja nie będzie
chroniła nas. Nie wiem, czy
sędziowie sądu najwyższego w Niemczech byli w stanie powstrzymać Hitlera
przed dojściem do władzy
w latach 30. Ale wiem, że
jednym z wniosków z Holokaustu i II wojny światowej
jest potrzeba posiadania demokratycznych konstytucji
i zapewnienie ich egzekwowania przez sędziów sądu
najwyższego, których podstawowym zadaniem jest
ochrona demokracji. Ta świadomość w    okresie powojennym pomogła w rozpowszechnieniu idei poddania

9
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sądowej kontroli zgodności
ustawodawstwa i działań
władzy wykonawczej oraz
postawienie w centralnym
punkcie praw człowieka.
To ukształtowało mój punkt
widzenia, zgodnie z którym
rolą sędziego sądu najwyższego w systemie demokratycznym jest utrzymanie
i ochrona konstytucji oraz
demokracji.
Powinniśmy chronić demokrację zarówno przed
terroryzmem, jak i przed
środkami, których państwo
zamierza użyć w walce
z terroryzmem. Oczywiście,
sposób, w jaki sędziowie
radzą sobie z ochroną demokracji, jest weryfikowany każdego dnia, jednak
najważniejszym sprawdzianem ich pracy są sytuacje,
w których muszą się oni
zmierzać z przypadkami
wrogich działań lub aktów
terroryzmu. Ochrona praw
człowieka przysługujących
każdej istocie ludzkiej jest
obowiązkiem znacznie poważniejszym w sytuacjach
wrogich działań lub aktów
terroryzmu, niż w czasie pokoju i bezpieczeństwa. Jeżeli
nie uda nam się wypełnić naszej funkcji w czasie działań
wojennych i terrorystycznych, nie będziemy w stanie
wypełnić naszej roli w czasie pokoju i bezpieczeństwa.
Mitem jest przekonanie, że
istnieje możliwość zachowania wyraźnego rozróżnienia między statusem praw
człowieka w czasie walk i
statusem praw człowieka
w czasie pokoju. Wiara w
to, że możemy ograniczyć
orzeczenia sądów tak, aby
były ważne tylko w czasie
walk oraz to, że możemy
podjąć decyzję o tym, że coś
zmieni się w okresie pokoju
jest oszukiwaniem samych
siebie. Granica między działaniami wojennymi i pokojem jest cienka; to, co jedna
osoba nazywa pokojem,
inna nazwie wojną. W każdym razie nie ma możliwości utrzymania takiego
rozróżnienia w dłuższej
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perspektywie. Powinniśmy
zakładać, że niezależnie od
tego jaką decyzję podejmiemy w czasie, gdy naszemu
bezpieczeństwu
zagraża
terroryzm, decyzja ta pozostanie nawet wtedy, gdy
zagrożenie
terroryzmem
zniknie. W rzeczywistości
sędziowie muszą działać
w sposób spójny i zgodny.
Zła decyzja podjęta w czasie
działań wojennych i ataków
terrorystycznych, spowoduje utratę wiarygodności
sądów po tym, jak kryzys
się zakończy.
Ponadto demokracja zapewnia nam, jako sędziom,
niezależność.
Umacnia
naszą pozycję, ze względu na naszą niezależność
polityczną, w stosunku do
zmian opinii publicznej.
Prawdziwy sprawdzian tej
niezależności ma miejsce
w czasie trwania działań
wojennych i aktów terroryzmu. Znaczenie naszej
niezależności staje się wyraźne w sytuacjach, gdy
istnieje prawdopodobieństwo, że opinia publiczna
będzie prawie jednomyślna. Właśnie w czasach, kiedy prowadzone są działania wojenne lub występują
akty terroryzmu musimy
przyjąć na siebie całą odpowiedzialność za ochronę
demokracji i konstytucji.
Zawsze powinniśmy odzwierciedlać historię, nie
histerię. Prawdą jest, że
walka ze zjawiskiem terroryzmu przekształca naszą
demokrację w „demokrację defensywną” czy nawet
w „walczącą czy wojującą demokrację”. Niemniej
defensywa i wojownicze
nastawienie nie może pobawić naszego systemu
jego demokratycznej natury. Sędziowie najwyższego szczebla sądownictwa
nowoczesnej
demokracji
powinni działać w duchu
defensywnej walki lub wojującej demokracji, w przeciwieństwie do niekontrolowanej demokracji.
Bogdan Owsiany
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Robert young – Eichmann

roces Adolfa Eichmanna był jednym z najważniejszych wydarzeń kształtujących tożsamość współczesnych Izraelczyków, a jego postać posłużyła wielu
autorom do analizy osobowości zbrodniarza-biurokraty. W tym wydarzeniu
tematów na fabułę znaleźć można sporo.
Film Eichmann Roberta Younga III
miał być próbą pokazania konfliktu
pomiędzy systemem sprawiedliwości, który stara się uczynić z oskarżonego symbol Holokaustu, a samym
Eichmannem, który posługuje się
jednym argumentem – „ja tylko wykonywałem rozkazy”. Piszę „miał
być”, bo tak naprawdę, o czym był
ten film – nie wiadomo.
Scenarzysta połączył całą masę wątków. Mamy pseudo-elokwentne
monologi i dialogi w celi Eichmanna, konflikt rodzinny na styku zajęty śledczy – zaniedbywana chora
żona, społeczne protesty wobec sa-

N

mej idei procesu, itp. Wszystko i nic.
W dodatku całość okraszają płytkie
i zupełnie zbędne retrospektywy
pokazujące Eichmanna w sytuacjach
z przeszłości, które mają być dowodem jego „patologicznej i zdegenerowanej nazistowskiej osobowości”.
Prym wiodą sceny z kochankami.
Szczytem absurdu jest sytuacja z Węgier, w której Eichmann, trzymając
na kolanach nagą kobietę, w ekstazie
wykrzykuje liczby zamordowanych
w kolejnych krajach Żydów.
Filmowi zabrakło dramaturgii, dobrego scenariusza, wyraźnego tematu, a także gry aktorskiej. Thomas

Kretschmann (Eichmann) i Franka
Potente (żona śledczego, Vera Less)
są bezbarwni. Fason trzyma jedynie grający śledczego Avnera Lessa Troy Garity. Pojawiają się także
dziwne błędy: Terezin zupełnie nie
przypomina wyglądem oryginału,
a mapa polityczna na jednej ze ścian
ukazuje podział administracyjny nie
z lat 60., a obecny.
Krótko mówiąc – odradzam. Już lepiej sięgnąć po jakąś ciekawą książkę.
Niekoniecznie o Eichmannie.

Eichmann, reż. Robert Young,
prod.: Węgry, Wielka Brytania,
dramat historyczny, 2007.

Agnieszka Wyzner

Jonathan Littell – Łaskawe

azistowskie Niemcy znamy niemal wyłącznie z perspektywy ofiar. O gettach,
obozach, egzekucjach, cierpieniach itp. napisano tysiące książek. Najbardziej
tajemniczy jest jednak świat sprawców. Nie ma wielu wspomnień z pierwszej
ręki, brak dzienników i pamiętników, a zeznania z procesów są dalekie od obiektywizmu. Amerykański pisarz francuskiego pochodzenia Jonathan Littell uznał, że tamten
świat potrafi stworzyć we własnej wyobraźni i napisał wspomnienia… Wspomnienia
prawnika, intelektualisty, frankofila, filozofa, homoseksualisty, esesmana i wreszcie
mordercy. To książka fascynująca i wciągająca, ale i zarazem przerażająca.
Wraz z Maxymilianem Aue wyruszamy w przedziwną podróż.
Poznajemy świat osławionych Einsatzgruppen
rozstrzeliwujących
Żydów na terenie ZSRR; wpadamy
w skuty lodem stalingradzki kocioł;
odwiedzamy obozy koncentracyjne,
w tym Auschwitz, w końcu trafiamy do oblężonego Berlina. Wszystko to poznajemy oczami, słowami
i zmysłami jednego, nieistniejącego
człowieka. I o tym, że bohater książki to tak naprawdę kolejne zapisane
akapity, trzeba sobie przypominać

co kilkadziesiąt stron, bo ta historia
wciąga od samego początku, mamy
bowiem do czynienia z literaturą
najwyższej klasy.
Nie ma żadnych wątpliwości co do
tego, że autor dokonał gigantycznej
pracy dokumentacyjnej. Przewracając kolejne strony, czujemy, że pisarz
był w miejscach, które opisuje. Łaskawe są bowiem misternie utkanym
dywanem literackich scen i twardych faktów. Wyobraźnia autora
robi wrażenie, choćby wtedy, kiedy
dotrzemy do sceny, w której główne

role gra nasz bohater, syn komendanta Auschwitz i mrówki…
Łaskawe odczytywać można na
wielu różnych poziomach. Historycy będą analizować szczegółowo
świat przedstawiony, psychologowie na podstawie przemyśleń
bohatera będą mogli doknać wnikliwej analizy osobowości, filozoJonathan Littell,
fowie i teoretycy literatury znajdą
Łaskawe,
dziesiątki odniesień, inspiracji, przeł.: Magdalena Kamińska-Maurugeon,
cytatów itp. Tę książkę przeczyWydawnictwo Literackie,
Kraków 2008.
tać trzeba. Skoro już powstała.
Paweł Sawicki

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 8 stycznia
• 10.15–11.00 – Kwestia niemiectradycyjnie
będzie
działał
Wstęp wolny. Wystawa potrwa
oświęcimski sztab Wielkiej Or33 sceny z życia – film
ka i jej wpływ na oblicze Europy
do 1 marca 2009 r.
– prof. nadzw. dr hab. Witold
kiestry Świątecznej Pomocy.
DFF w Oświęcimiu zaprasza na
Dom Kultury w Kętach
pokaz filmu Małgorzaty SzuStankowski
Podczas XVII Finału, na ulice
mowskiej z 2007 roku. Wystę- • 11.00–11.45 – Między autonomią
Oświęcimia wyruszy z puszka- • 21 stycznia
pują: Julia Jentsch, Maciej Stuhr,
mi prawie 200 wolontariuszy.
a niezależnością. Współczesne dąXXXII Biesiada Muzyczna
Dorota Segda, Renata Danceżenia narodów europejskich do suW programie między innymi:
Salezjańskie Centrum dla Dowicz, Piotr Adamczyk.
werenności – dr Krzysztof Koźrosłych zaprasza na wspólne
o godzinie 15.00 w sali widobiał
wiskowej
Oświęcimskiego
śpiewanie tradycyjnych pieśni
DKF Reksio w Oświęcimiu
Centrum Kultury rozpocznie
ludowych i kolędowanie.
Wydarzenia polityczne kształ- • 11.45–12.15 – Przerwa kawowa
tujące oblicze współczesnej Eu- • 12.15–13.00 – Ewolucja międzynasię koncert zespołów: Krzywa
Godz. 18.30
rodowej ochrony Praw Człowieka
Alternatywa z Woli, Avalanche
ropy i Świata – wykład
Salezjańskie Centrum dla Dopo 1945 roku – dr Krzysztof Żarrosłych przy parafii MiłosierPaństwowa Wyższa Szkoła Zaz Oświęcimia, Hedache z Krawodowa w Oświęcimiu wraz
na
kowa, twotones z Oświęcimia,
dzia Bożego
Starguardmuffin z Brzegu i Bluz Małopolskim Centrum Do- • 13.00–13.45 – Oblicza współczeskonalenia Nauczycieli – Ośrosnego terroryzmu – doc. dr Roestracja z Katowic. O godzinie • 25 stycznia
dek Doskonalenia Nauczycieli
bert Borkowski
20.00 zaświeci, jak w całej PolIgraszki z diabłem – spektakl
w Oświęcimiu są organizatora- • 13.45–14.00 – Podsumowanie
sce, Światełko do nieba.
teatralny
mi konferencji naukowej zrealikonferencji.
Oświęcimskie Centrum Kultury
Spektakl Igraszki z diabłem w wyzowanej w ramach programu
konaniu grupy teatralnej mieszAkademii Historii Najnowszej • 11 stycznia
• 15 stycznia
kańców Brzeszcz w reżyserii ks.
pt. Wydarzenia polityczne kształMirosława Wądrzyka w OśrodXVII Finał WOŚP
Impresje na jedwabiu – wystatujące oblicze współczesnej Europy
wa Heleny Dzionyk
ku Kultury w Brzeszczach.
11 stycznia 2009 roku zagra
i Świata.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Dom Kultury w Kętach zapraGodz. 15.00
Pomocy. Tematem XVII Finału
sza na wernisaż wystawy maProgram
Ośrodek Kultury w Brzeszjest wczesne wykrywanie noczach
larstwa pt.  Impresje na jedwabiu
• 10.00–10.15 – Otwarcie konferencji – JM Rektor PWSZ, prof.
Heleny Dzionyk z Zabrza.
wotworów u dzieci. W Oświędr hab. Lucjan Suchanek
cimskim Centrum Kultury
Godz. 18.00
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LUDZIE DOBREJ WOLI
Wspominamy mieszkańców Oświęcimia,
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
Antoni Szlachcic
(1919-1945)
Urodził się 2 marca 1919 r.
w rodzinie kolejarskiej w Babicach k. Oświęcimia, syn
Jana i Marii z d. Piotrowska. Do szkoły podstawowej
uczęszczał w Oświęcimiu,
a następnie
kontynuował
naukę w Państwowej Szkole Handlowej w Białej Krakowskiej, którą ukończył w
1937  r. Egzamin maturalny
złożył w X Państwowym
Gimnazjum im. Królowej

Jadwigi w Krakowie. Rozpoczęcie studiów prawniczych
uniemożliwiła mu napaść
Niemiec hitlerowskich na
Polskę w 1939 r.
W kwietniu 1941 r. mieszkańcy Babic zostali wysiedleni
i  Antoni Szlachcic zamieszkał z rodzicami w Oświęcimiu. Pracował jako laborant
fotograficzny w drogerii
w Rynku. Mając dostęp do
amatorskich filmów przy-

noszonych do wywołania
przez żołnierzy niemieckich,
tworzył tajne archiwum,
dokumentując zbrodnie nazistowskie. Współpracował
przy tym z konspiracją, do
której wstąpił w pierwszych
miesiącach okupacji. Był kurierem i członkiem sztabu
Obwodu Oświęcimskiego
Związku Walki Zbrojnej.
Posługiwał się pseudonimem „Laura”. Zajmował
się udzielaniem pomocy
materialnej więźniom obozu Auschwitz, brał udział w
przygotowywaniu ucieczek,
zaopatrywaniu
zbiegłych
w  dokumenty tożsamości
i cywilne ubrania. Wiosną
1944 r. został aresztowany
przez gestapo. Osadzono go
w obozie Auschwitz w bloku
nr 11, gdzie był więziony do
początków stycznia 1945 r.

Mimo okrutnego śledztwa
nie wydał kolegów. W bloku
nr 11 w celach nr 20 i nr 19
zachowały się napisy, które
wyrył, m.in.: „Laura”, „Maria” i „Babice”. 5 stycznia
1945 r. został skazany przez
sąd doraźny na śmierć. Następnego dnia rozstrzelano do w obozie Auschwitz
II-Birkenau.
Został
pośmiertnie Orderem Krzyża
Grunwaldu III klasy.
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 szafy Ganobisa

P

ewnego dnia jeden z mieszkańców Oświęcimia dowiedział
się, że zbieram stare eksponaty związane z historią Oświęcimia. Postanowił się ze mną skontaktować – chciał mi
przekazać stary dokument należący niegdyś do jego ojca.
Dokument przedstawia zaproszenie na zabawę w hotelu „Herz”. Był to hotel
mieszczący się w Rynku
w budynku z XIX wieku,
przebudowanym w czasie okupacji. Hotel gościł
różne znakomitości, m.in.
7 lutego 1915 r. z okazji

obchodów rocznicy powstania styczniowego zawitał tam Józef Piłsudski.
Wielu wspominało o tym,
że w hotelu znajdowała
się piękna reprezentacyjna
sala. W okresie międzywojennym odbywały się
tam spotkania i zabawy, na

które schodzili mieszkańcy
Oświęcimia i okolic. Zabawa, na którą zapraszano na
dokumencie, odbyła się 9 listopada 1929 r. Dziś w miejscu dawnego hotelu „Herz”
jest apteka.
Mirosław Ganobis

Zaproszenie na zabawę w hotelu „Herz”

Z HISTORII OŚWIĘCIMIA
– styczeń
•

•

•

1 stycznia 1867 r.
17 lat po wyłączeniu byłych księstw oświęcimskiego i zatorskiego ze
Związku Niemieckiego
i po otrzymaniu przez •
Galicję w listopadzie
1866  r. szerokiej autonomii, zakończył się okres
germanizacji ziemi oświęcimskiej. Językiem urzędowym w  oświęcimskim
magistracie znowu stał się
język polski.
1 stycznia 2000 r.
W wyniku ostatniej reorganizacji
administracyjnej, okrojona ziemia
oświęcimska (wyłączenie •
Wilamowic) powróciła do
Małopolski. Restytuowano
powiat oświęcimski, którego historia liczy 450 lat.
8 stycznia 1441 r.
Najstarszy z synów ks.
oświęcimskiego Kazimierza (zm. 1434 r.) – Wacław, wydał w Zatorze
oświadczenie, w którym
podziękował królowi polskiemu Władysławowi III
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2

3

4

za odzyskanie miasta oraz
dóbr przyległych i wyraził gotowość złożenia mu
hołdu lennego.
12 stycznia 1782 r.
Ukazał się dekret cesarza Józefa II Habsburga
o kasacji szeregu klaszto- •
rów zakonów żebraczych
męskich i żeńskich. Na
podstawie tego rozporządzenia likwidacji uległ
również klasztor dominikański w Oświęcimiu. •
Dobra klasztorne zostały
przekazane na rzecz funduszu religijnego.
19 stycznia 1445 r.
•
W Oświęcimiu, na prośbę książąt oświęcimskich
Wacława, Przemysława
i Jana, synów zmarłego
w 1434 r. ks. Kazimierza,
wydano dokument, na
mocy którego rozległe
księstwo oświęcimskie zostało podzielone między
braci. W wyniku podziału
wyodrębniono trzy nowe:
oświęcimskie dla Jana, to- •
szeckie dla Przemysława
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i zatorskie dla Wacława.
W umowie, w szeregu
uzgodnień, zobowiązano
ks. Wacława do odzyskania zamku w Barwałdzie, •
który w 1440 r. przeszedł
w ręce polskie.
19 stycznia 1945 r.
Wyruszył ostatni transport ewakuacyjny więźniów z KL Auschwitz-Birkenau (marsz śmierci).
22 stycznia 1915 r.
Do Kęt przybył komen- •
dant Legionów Polskich,
brygadier Józef Piłsudski.
25 stycznia 1438 r.
Ks. oświęcimski Wacław,
za zasługi świadczone
swojemu ojcu ks. Kazimierzowi, nadał Mikołajowi Pokrzywce łan roli
we wsi książęcej Dwory.
Miejscowość ta, której
patronuje św. Urban, została wspomniana po raz
pierwszy w 1429 r.
•
25 stycznia 1973 r.
W Oświęcimiu oddano do
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użytku pierwszą w Polsce
krytą pływalnię o wymiarach olimpijskich. Obiekt
został
wybudowany
z  funduszów Zakładów •
Chemicznych „Oświęcim”
przy dużym współudziale
pracowników i społeczeństwa miasta.
25-27stycznia 1985 r.
Po raz pierwszy zorganizowano w Oświęcimiu
Ogólnopolski Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych
„Kochać Człowieka”. Natomiast od 1996 r., równolegle co 2 lata, odbywa się
jego odpowiednik w obsa- •
dzie międzynarodowej.
26 stycznia 1919 r.
Na polach Kończyc Małych k. Zebrzydowic poległ
w obronie Śląska Cieszyńskiego w wojnie granicznej •
z Czechami oświęcimski
komendant
powiatowy
WP kpt. Cezary Haller de
Hallendurg. Pośmiertnie
awansowany do stopnia
majora pochowany został
w mauzoleum rodzinnym
w Dworach.
26 stycznia 1945 r.
Do Zatora wkroczyli żołnierze radzieccy 60. Armii
I Frontu Ukraińskiego,
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wyzwalając miasto i okolicę spod okupacji hitlerowskiej.
27 stycznia 1782 r.
Cesarz Józef II Habsburg
nadał herb ziemski Królestwu Galicji i Lodomerii
z Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim. Jego
pierwowzorem był herb
umieszczony na rewersie srebrnej dwuzłotówki
oświęcimsko-zatorskiej
bitej w latach 1775–77
przez cesarzową Marię
Teresę.
27 stycznia 1945 r.
Wojska sowieckie zdobyły
Oświęcim i oswobodziły
obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Dzień
później zajęły Kęty.
29 stycznia 1882 r.
W Oświęcimiu urodził się
Tadeusz Makowski, jeden
z najwybitniejszych malarzy polskich początków
XX w.
Opracował: przewodnik
terenowy i beskidzki
Leszek Żak
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Fot. Tomasz Mól

obiektywem móla

Józef Czechowicz

Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało.
Dachy białe już są.
Na ulicach biało.

Pada śnieg, prószy śnieg
bielutki jak mleko.
W sklepach gwar, w sklepach ruch:
- Gwiazdka niedaleko!

Strojne w biel, w srebrny puch,
latarnie się wdzięczą.
Dziń-dziń-dziń-dzińdzwonki sanek brzęczą.

Jeszcze dzień, jeszcze dwa,
chłopcy i dziewczynki!
Będą stać niby las
na rynku choinki...
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