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Na okładce tego numeru pokazujemy odnalezione metalowe stemple,
które używane były to wykonywania
pierwszych tatuaży w Auschwitz. To
z pewnością jedno z najważniejszych
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znalezisk w ostatnich latach. Szczegóły znaleźć można na następnych
stronach. Państwa uwadze polecamy
także tekst Piotra Świątczaka, który
opisuje swoje historyczne poszukiwania, dzięki którym udało się
ustalić nazwisko kolejnej więźniarki
Auschwitz.

Robiąc porządki – a właściwie usiłując je zrobić – w „zasobach papierowych” moich
szuflad, natrafiłem na pismo-dokument, które dotąd
jakoś umykało mojej uwadze. Wydane tuż po wojnie
przez ówczesne władze administracyjne, a więc przez
„władzę ludową”, ma ono
treść do odczytania na załączonej fotografii. W 1949 r.
można było jeszcze takie pi-

smo sporządzić, w następ- zycji. O tym, że działalność
nych latach – już nie!
„wyzwoleńcza”
naszych
frontowych
sojuszników
Nie jest ów dokument niczym miała charakter nie tylko
nowym czy szczególnym, przemysłowy z „transferem”
lecz kolejnym przyczyn- na wschód ocalałych instalakiem do – od pewnego cza- cji fabrycznych i innych dóbr
su – szerokiej i powszechnie – wiadomo, ale też medyczdostępnej wiedzy, ale jest no-leczniczych w postaci grateż specjalnie „smakowity” bienia aptek – bo zapewne nie
ze względu na szczegól- był to jedyny przypadek – jest
ny charakter odnotowanej to jakaś nowość! Zaświadczew nim aptekarskiej rekwi- nie konieczne było dla uzy-

skania od Izby Aptekarskiej
przydziału na zakup nowego
wyposażenia apteki.
W piśmie chodzi o aptekę
mojego wuja, mgr. Ferdynarda Otha, w Strykowie koło
Łodzi – w tym samym i głośnym dziś Strykowie, gdzie
spotykają się i krzyżują ważne w infrastrukturze drogowej kraju autostrady.
Andrzej Winogrodzki
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Zaświadczenie dotyczące wywozu wyposażenia apteki przez Armię Radziecką
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Więźniarka Auschwitz nr 18 283
nie będzie już anonimowa

fot. APMA-B

W

dniu 25 sierpnia 1942 r. wyruszył z „Serbii” – części kobiecej więzienia „Pawiak” – do Auschwitz pierwszy warszawski transport kobiet. Znajdowało się w nim 50 osób, które po przybyciu do obozu otrzymały
numery 18 253-18 302.

Julia Obidzińska – więźniarka Auschwitz nr 18 283

Do chwili aresztowania m.in.
były one zaangażowane
w działalność konspiracyjną.
Warto w tym miejscu wymienić następujące nazwiska:
Maria Maniak (nr obozowy
18 279) – członkini „Wici”,
Stronnictwa Ludowego i Komendy Głównej Batalionów
Chłopskich; Eugenia Szulc,
ps. „Wiktor” (nr obozowy
18 291) – żołnierz ZWZ-AK;
Halina Turkiewicz (nr obozowy 18 293) – kasjerka w Kasie
Głównej Oddziału II Komendy Głównej AK oraz Anna
Zahorska, ps. „Savitri” (nr
obozowy 18 271) – członkini
SZP-ZWZ-AK, zatrudniona
w dziale gospodarczym Komendy Głównej AK, poetka,
powieściopisarka i dramatopisarka.
Kobiety zostały przywiezione do KL Auschwitz w jednym wagonie, tzw. więźniarce, który przyczepiono do
składu osobowego. Jeszcze
w tym samym dniu, około
godziny 18.00 transport dotarł do Oświęcimia. Pociąg
zatrzymał się na miejscowym
dworcu kolejowym, skąd
nowo przybyłe więźniarki
zaprowadzono do Birkenau. Pierwszą noc spędziły
w łaźni (Sauna) w sektorze
BIa obozu kobiecego. Dopiero następnego dnia rano zostały zarejestrowane.
Po wprowadzeniu do obozowej ewidencji wszystkie
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kobiety z tego transportu
zakwaterowano w bloku
nr 1 odcinka BIa, w którym
miały odbyć kwarantannę
wejściową. Jego blokową
była, znana z bestialskiego traktowania więźniarek,
Stanisława Starostka (nr
obozowy 6865) – nazywana
w obozie Stenią lub Steńką.
Następnie po dwóch lub
trzech dniach od daty przyjazdu do Auschwitz więźniarki zostały zaprowadzone do obozu macierzystego,
gdzie w pracowni fotograficznej (Erkennungsdienst)
zrobiono im zdjęcia obozowe, tzw. styki.
W czasie trwania kwarantanny wejściowej kobiety te
wykonywały najpierw prace
porządkowe na terenie obozu kobiecego oraz melioracyjne poza jego ogrodzeniem
(pogłębianie rowów). Po
jej zakończeniu otrzymały
przydział do innych komand
(np.
Bekleidungskammer,
Effektenkammer,
Unterkunft, pracujących w kuchni czy szpitalu obozowym).
Należy pamiętać, iż część
więźniarek z tego transportu
była zaangażowana w akcję
koleżeńskiej samopomocy
więźniarskiej.
Reasumując, spośród 50
kobiet deportowanych do
Auschwitz tym transportem,
prawdopodobnie 20 zginęło.
Pozostałe doczekały wyzwo-
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lenia w innych obozach koncentracyjnych, dokąd zostały
wywiezione z Birkenau.
Jedną z kobiet przybyłych
do KL Auschwitz transportem z Warszawy w dniu
25 sierpnia 1942 r., która ocalała, była Julia Obidzińska.
Dorota Nycz – dokumentalistka z Centrum Badań
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, będąca autorką opisu
tego transportu w publikacji
pt. Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do
KL Auschwitz 1940-1944 (na
tej podstawie sporządziłem
jego krótką charakterystykę
do potrzeb niniejszego artykułu), podała jedynie jej
numer obozowy – 18 283.
Wynikło to z faktu, iż dostępne źródła i opracowania
nie pozwoliły wówczas D.
Nycz na ustalenie personaliów wspomnianej więźniarki. Dopiero na przełomie
2013 i 2014 r., czyli w czasie,
gdy prowadziłem kwerendy archiwalne i biblioteczne
na obszarze całego kraju –
w związku z przygotowywaniem biogramu Janiny Szubielskiej (strażniczki więziennej na „Pawiaku”, żołnierza
ZWZ-AK i więźniarki Auschwitz) do Polskiego Słownika
Biograficznego – odnalazłem
w przeglądanych dokumentach imię i nazwisko tej
kobiety. Dane te figurowa-
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ły w powojennych aktach
personalnych J. Szubielskiej,
których kserokopie otrzymałem z Biura Ewidencji i Archiwum Urzędu Do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Szubielska wymieniła ją
w nich jako swoją koleżankę
obozową, z którą utrzymywała kontakty po wojnie.
W tejże dokumentacji brak
było jednak numeru obozowego J. Obidzińskiej. Z uwagi na to, że mam w zwyczaju
podawać w swoich opracowaniach, przy pierwszej
wzmiance, numery więźniarskie z Auschwitz osób,
o których piszę, zwróciłem się
z prośbą do Archiwum Muzeum Więzienia „Pawiak”.
Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie o przeprowadzenie odpowiedniej
kwerendy. W rezultacie przesłano mi skany powojennych
akt, dotyczących J. Obidzińskiej. Wtedy dostrzegłem, że
obok jej danych personalnych
widnieje także numer, jakim
została oznaczona w Auschwitz. Posiadaną wiedzę
skonfrontowałem z opracowaniem D. Nycz i w ten oto
sposób, zupełnie przypadkowo, anonimowa więźniarka,
o której było wiadomo tylko
tyle, że miała numer 18 283,
odzyskała imię i nazwisko.
Mimo to, informacje na jej temat są nadal bardzo skąpe.
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J. Obidzińska urodziła się
15 lutego 1893 r. W czasie
okupacji hitlerowskiej działała w konspiracji. Jako żołnierz
ZWZ-AK pełniła funkcję łączniczki. Została aresztowana
23 lutego 1941 r. i osadzona
na „Serbii”. W dniu 25 sierpnia 1942 r., w wieku 49 lat,
trafiła do KL Auschwitz (nr
obozowy 18 283). Przebywała
w nim do momentu ewakuacji w styczniu 1945 r., kiedy
to zbiegła z „marszu śmierci”. Miało to miejsce zapewne
w pobliżu Wodzisławia Śląskiego. Spośród koleżanek
obozowych
zapamiętała:
Wandę Kasperek (nr obozowy 18 272), Marię Poterańską
(nr obozowy 18 286) oraz Janinę Węgierską – po wojnie
J. Węgierska-Paradecka (nr
obozowy 18 296). Zmarła
2 lutego 1970 r. w Warszawie
i tam została pochowana.
W niedalekiej przyszłości
mam zamiar podjąć się dalszych badań nad biografią
J. Obidzińskiej. Chciałbym
bowiem, w miarę swoich
możliwości, jak najbardziej
szczegółowo
odtworzyć
przebieg jej życia. Powstałby
w ten sposób pełny i – myślę
– wartościowy biogram, który dałby czytelnikowi możliwość poznania sylwetki tej
osoby i tym samym jej losów
podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce.
Piotr Świątczak
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Stemple do tatuowania więźniów
odnalezione

M

Fot. Paweł Sawicki

etalowe stemple, służące do tatuowania więźniów Auschwitz, trafiły do zbiorów Muzeum. Niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz był jedynym, w którym więźniom tatuowano numery ewidencyjne.

Metalowe stemple służące do tatuowania więźniów Auschwitz

ne – w jego skład wchodzą
cyfry: zero, dwie trójki oraz
dwa stemple, które mogą
być szóstką lub dziewiątką –
powiedziała Elżbieta Cajzer,
szefowa Zbiorów Muzeum.
Jedyny znany do tej pory
egzemplarz narzędzia do
tatuowania numerów obo-

zowych znajduje się w Muzeum Wojskowo-Medycznym w Sankt Petersburgu.
Jego replika jest prezentowana na narodowej wystawie rosyjskiej „Tragedia.
Męstwo.
Wyzwolenie”
w bloku 14 na terenie byłego
obozu Auschwitz I.

– To jedno z najważniejszych znalezisk ostatnich
lat. Nie wierzyliśmy, że po
tak długim czasie uda się
jeszcze odnaleźć oryginalne narzędzia do tatuowania więźniów – podkreślił
dyrektor Muzeum dr Piotr
M.A. Cywiński. – Sam wi-

dok wytatuowanego numeru staje się rzadki, ostatni
więźniowie dziś już odchodzą. A jednak widać, że historia potrafi przemówić nawet wiele dziesięcioleci po
dramatycznych faktach. Te
odnalezione stemple będą
olbrzymim wzbogaceniem
przygotowywanej
nowej
wystawy głównej – dodał.
Numery więźniarskie zaczęto tatuować w Auschwitz
jesienią 1941 r. Kierownictwo obozu podjęło wówczas decyzję o oznakowaniu
w ten sposób sowieckich
jeńców wojennych. Numer
tatuowano na lewej piersi
jeńca przy użyciu metalowego stempla, do którego
wkładano wymienne płytki
z igłami, tworzące oddzielne cyfry. Uderzenie w pierś
zamoczonym w tuszu stemplem umożliwiało odciśnięcie od razu całego numeru.
Od wiosny 1942 r. władze
obozu zaleciły tatuowanie
numeru na przedramieniu lewej ręki, choć tatuowanie numerów na piersi
w dalszym ciągu stosowano
wobec jeńców. Do tatuażu
zaczęto używać osadzonych
w drewnianym trzonku
igieł, którymi po zanurzeniu
w tuszu nakłuwano punkty
tworzące cyfry.

Fot. Paweł Sawicki

– Pozyskany obiekt to wymienne metalowe płytki
z igłami o długości kilku
milimetrów, które wkładano do specjalnego stempla,
tworząc odpowiedni numer.
Znalezisko,
pochodzące
z rejonu trasy ewakuacyjnej obozu, nie jest komplet-

Bartosz Bartyzel

Metalowe stemple służące do tatuowania więźniów Auschwitz
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Gdzie się podziało moje dzieciństwo?

4

Wspomnienia zmarłej
w 2013 r. Marii Kosk
z domu Brzęckiej
(w chwili wybuchu
powstania miała 14 lat):
„Zamykam oczy, ale nie śpię.
Widzę Warszawę, mój dom
i w miarę szczęśliwe życie
w tym mieście. Ale gdzie jednocześnie takie dziewczynki, jak ja, ogarniał strach. To
uczucie powoduje straszny
ucisk gardła. Wtedy nie można wydobyć słowa i chce się
płakać [...].
Jest nas cztery, Mamusia ma
42 lata, moja starsza siostra
ma 18 lat, a Krystyna ma 16
lat. Jestem najmłodsza. Moja
mała rodzina stara się, abym
jak najmniej spotykała się
z tą tragiczną sytuacją, jaka
nas otacza, ale ta sytuacja jest
wszędzie, jest dookoła nas.
Jest widoczna i dotkliwa [...].
Stale wraca do mnie ten
straszny obraz, zaledwie
sprzed kilku dni. Chcę myśleć o czymś innym, ale on
przebija się z wielką siłą.
1 sierpnia 1944 r. wybuchło
powstanie
warszawskie.
A już 4 sierpnia do naszego
schronu przeciwlotniczego
przy ulicy Spiskiej wypełnionego dużą ilością ludzi
wpadli esesmani. Z krzykiem, biciem, popychaniem
wypędzili nas wszystkich na

podwórko. Podzielili nas na
grupę kobiet i mężczyzn. Do
tej ostatniej wciągnięto chłopców. Jeszcze słyszę krzyk
i płacz oddzielanych synów
i rozpacz ich matek, którym
żołnierze niemieccy nie chcą
oddać dzieci, w większości
kilkunastoletnich, niektórych
zbyt małych, aby zaliczyć ich
do dorosłych.
Trzymając się ręki matki, wpatruję się w twarze
niemieckich
oprawców.
Wykrzywione w grymasie
gniewu, z ustami otwartymi
w nieustającym wrzasku są
przerażające i groźne. Wychodzić! Kobiety i dzieci.
Raus, raus, raus!
Zanim zamknęła się za nami
brama domu, już słychać
było pierwsze strzały. Kilkudziesięciu mężczyzn i chłopców rozstrzelano. Jeszcze
nigdy nie widziałam takiej
ludzkiej rozpaczy, jak tych
matek, które straciły synów.
Płaczę razem z nimi. Gdzie
się podziało moje dzieciństwo?”.

cy, pomimo walk toczonych
z powstańcami, wszystkich mieszkańców naszego
domu wypędzili, kierując
się pod mieszczącą się opodal fabrykę Klawego.
Wychodząc z bramy, zgroza
mnie ogarnęła, gdy dostrzegłam ustawione karabiny
maszynowe
wycelowane
w naszą stronę. Boże, to egzekucja! Z otwarciem ognia
jednak zwlekano, aby cała
grupa podeszła bliżej.
Ten moment wykorzystali powstańcy stacjonujący
w domu po przeciwnej stronie ulicy. Atakując Niemców pierwsi, nam uratowali
życie. Gdy pomiędzy wojskiem wywiązała się walka,
tłum natychmiast rozproszył się, kryjąc w bramach
sąsiednich domów [...].
Gdy po raz drugi, pod nadzorem niemieckiego wojska
wypędzano nas z domu,
mieliśmy więcej szczęścia.
Nie przeżywaliśmy już bezpośredniego zagrożenia życia [...].
Wkrótce jednak dotarliśmy
Wspomnienia
do Dworca Zachodniego,
Wiesławy Borysewicz,
aby kolejką podmiejską
z domu Kajak
dojechać do Pruszkowa,
(w chwili wybuchu
w którym był zorganizopowstania miała 15 lat):
wany obóz przejściowy dla
wypędzonej ludności War„Już pierwszego dnia jego szawy. Po jednej nocy spętrwania [powstania] Niem- dzonej pod gołym niebem,

Fot. Marek Lach

marca w Muzeum Auschwitz odbyło się spotkanie edukatorów
oprowadzających po terenach Miejsca Pamięci z grupą byłych
więźniów Auschwitz, upamiętniające ich wygnanie z Warszawy, uwięzienie w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz trudy odnalezienia się w powojennej rzeczywistości. Poniżej publikujemy fragmenty ich wspomnień.

w ogromnym ścisku i chaosie, nia 1944 r., po wypędzeniu
bydlęcymi wagonami wy- przez Niemców ludności cywieziono nas w nieznane”.
wilnej z ulicy Pawiej. Przerażona zaistniałą sytuacją
Wspomnienia
szłam pomiędzy gromadą
Marii Stroińskiej,
ludzi, usiłując nie zgubić
z domu Leszczyńskiej
tych, których znałam, a my(w chwili wybuchu
śli biegły do domu [...].
powstania miała 11 lat):
Od tej pory płacz, z osamotnienia oraz bezradność to„W chwili gdy rozpoczęto warzyszyły mi już niestety
zbrojne działanie, a walki przez cały pobyt w obozie,
na terenie Woli się nasilały, trwający aż do końca wojrodzice mając na uwadze ny i powrotu do częściowo
nasze bezpieczeństwo, zde- zrujnowanego domu. Zacydowali, że oni pozostaną stałam w nim tylko schow domu, a mnie z siostrą rowaną Mamę, która mnie
zabierze powracająca do nie rozpoznała, i tragiczswego mieszkania na ulicę ną wiadomość, że jeszcze
Pawią znajoma, pani Buda, w sierpniu 1944 r. Niemcy
która w tym czasie u nas Ojca rozstrzelali wraz z tymieszkała [...].
siącami innych mieszkańJednak mój życiowy dramat ców z ulicy Górczewskiej
i samotny los miał się do- oraz jej przecznic”.
piero rozpocząć od 10 sierpWspomnienia
Elżbiety Sobczyńskiej,
z domu Gremblickiej
(w chwili wybuchu
powstania miała 10 lat):

Fot. Marek Lach

„Wypędzona z Warszawy
ludność nie miała definitywnie już nic! To, co zdołaliśmy
unieść i mieliśmy na sobie,
było wszystkim, co udało się
w ogóle uratować!
Kiedy wychodziliśmy z domu, pomimo sierpniowego upału, odziani byliśmy
w potrójnie nawarstwioną
garderobę i palta, a zimowe
buty związane sznurowadłami dyndały przerzucone
na ramionach. Mama w futrze z lisem przewiązanym
w pasie i paltem ojca nałożonym na wierzch, w ręku
trzymała jeszcze tobołek
z żywnością oraz w ostatniej
chwili złapanym garniturem
ojca i nowiutką zmianę bielizny pościelowej w nadziei,
że podczas noclegu gdzieś
w stodole się przyda [...].
Punktem zbornym, do którego zdążaliśmy, była spo-
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Fot. Marek Lach

Ludzie siedzieli skupieni blisko siebie. Słychać było jakieś
okrzyki osób obłąkanych,
którzy nie wytrzymywali
psychicznie ostatnich dni
i po prostu zwariowali. To był
dopiero początek koszmaru.
[...] Niemcy wyprowadzili wszystkich z tej hali, po
czym nastąpiła selekcja ludzi
do transportu. Mężczyzn na
jedną stronę, stare kobiety na
drugą, a matki z dziećmi na
trzecią stronę. [...]
W efekcie znaleźliśmy się
w zaryglowanym wagonie
towarowym, jak dla bydła,
a podróż w nieznane mijała w warunkach antysanitarnych, bez jedzenia, picia, podczas gdy ówczesny
sierpień był wielce upalny.
Ogromne
stłoczenie
jadących powodowało, że
w wagonie było bardzo
duszno. Ponadto wydzielał
się okropny odór odchodów.
[...] Warunki te sprawiały, że
niektórzy słabli.
Do
Birkenau
transport
z Warszawy dotarł nocą.
Wyganiano nas z tych wagonów na rampie w atmosferze
pośpiechu wśród okrzyków:
schnella, schnella! My na razie
nie wiedzieliśmy, gdzie się
znajdujemy, ale pamiętam
jak jeden z mężczyzn krzyknął: «Rany boskie, to Oświęcim!»
Dorośli już wiedzieli, co ich
czeka, że są w obozie koncentracyjnym, ale ja jeszcze
nie zdawałam sobie z tego
sprawy”.

dzielono tłum zalegający
halę, kierując go do dwóch
przeciwległych wyjść. [...]
przeszliśmy przez wyjście
zachodnie i raptem znaleźliśmy się na rampie, gdzie
właśnie
załadowywano
transport.
Dołączeni do wyjeżdżających, upchnięci w pełnym
już bydlęcym wagonie, z konieczności usiedliśmy blisko
drzwi, które zaryglowano.
Nikt nie wiedział, dokąd
mają nas wywieźć [...].
Dopiero chyba pod Częstochową doszły nas wieści, że
transport kierowany jest do
Oświęcimia. Mama doznała
szoku. W rozpaczy biła głową o ścianę wagonu. Przeraziłam się jej stanem”.

Wspomnienia
Barbary Donieckiej,
z domu Rackiej
(w chwili wybuchu
powstania miała 10 lat):
„Niemcy podczas wypędzania ludności cywilnej
z Warszawy byli bezwzględni. Podpalali domy, a wyciągniętych z piwnic mieszkańców pod karabinami gnali na
Zieleniak – targowisko przy
ulicy Grójeckiej. Tu działy się
okropne rzeczy. Wybranych
z tłumu mężczyzn stawiano pod murem i na oczach
wszystkich rozstrzeliwano.
[...]
W Pruszkowie zgromadzono
nas w olbrzymiej hali, gdzie
był ogromny zaduch i ścisk.

Wspomnienia
Stefana Sota
(w chwili wybuchu
powstania miał 13 lat):
„Jeszcze później nadal nie
znając celu podróży, w czasie kolejnego postoju przy
jakimś gospodarstwie, obok

Fot. Marek Lach

ra przestrzeń utworzona
pomiędzy prawie równoległymi do siebie ciągami
kamienic ulic Okopowej
i Gibalskiego, które od ulicy
Żytniej zamykała barykada.
W jej tle na trójnogu stał karabin maszynowy z obsługą
gotową do wystrzału.
[...] zatrwożył mnie budzący
przerażenie obrzmiały trup
kobiety leżącej tuż za siatką
w samym narożniku ogrodzenia sporego uprawnego
pola. Lecz zanim zdążyłam
ochłonąć z wrażenia, już
skręciliśmy na lewo w ulicę
Działdowską, której zabudowa płonęła żywym ogniem
[...].
Wczesnym
popołudniem,
a był już 11 sierpnia, roz-

naszego wagonu stanęła
jakaś mała dziewczynka
i cicho powtarzała: «Auschwitz, Auschwitz». Ale co to
był ten Auschwitz? Wtedy
ktoś krzyknął: «To Oświęcim!» Lecz dorośli nadal nie
dowierzali. Nas do Oświęcimia z dziećmi? Za co? Lecz ta
mała nie kłamała. [...]
Podczas
wyładowywania
nas, rampa była dobrze
oświetlona. Wszędzie stali
krzyczący raus! i schnella! esesmani z ujadającymi psami.
Początkowo nie widzieliśmy
zbyt wielu esesmanów. Za
to ukazał się rozległy obszar
porozdzielany jakby na odcinki siatką przyciemnionych
światełek umieszczonych na
brzęczących drutach, które
były pod napięciem.
Natomiast po przekroczeniu rampy w dali widniała
ogromna łuna. To, co palono, wydzielało mdławy
odór. A z ciemności dochodziły głosy: «Skąd jesteście?».
Nocowaliśmy
w ogromnym stłoczeniu
bezpośrednio na klepisku
w dwu sąsiadujących barakach lagru Kanady.
Z rana przed Sauną od
przybyłych
przyjmowano
w depozyt dokumenty, pieniądze i kosztowności. Natomiast w Saunie po rozebraniu się do naga należało
do papierowych worków
włożyć ubrania i wszystko,
co z sobą przywieźli dorośli. Nasze dziecięce ubrania
jako że miały nam posłużyć
w obozie, powieszono na
wieszaczkach, w dość sporych z metalowej siatki wózkach, które wjeżdżały do komory dezynfekcyjnej.
Wyjeżdżając z Warszawy,
zabraliśmy ze sobą psa
i kota. Po wyjściu z wagonu
nie bardzo wiedziałem, co
z nimi począć. Psa oddałem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 71, marzec 2014

Fot. Marek Lach

w bloku były pluskwy. Wyłaziły z każdej szczeliny, spadały na głowy z supremowej
podsufitki. [...] Za dnia polowano na wyłaniające się
z nieotynkowanych ścian koi
insekty, zabijając je obcasem
buta. [...]
Z myciem były ogromne
kłopoty. W początkowym
okresie naszego pobytu, dwa
lub trzy razy próbowano doprowadzić wszystkie dzieci
do niezbyt odległego budynku, w którym był tak zwany
waschraum. [...] Ale umycie
się, mimo najszczerszych
chęci, było niemożliwe, tak
z powodu niebywałego tłoku
przy każdym zaworze, jak
i krótkiego dopływu rdzawej, zimnej i śmierdzącej wody. [...] Załatwienie
czynności
fizjologicznych
też stanowiło ogromny problem. Początkowo można
było korzystać z pobliskiej
latryny, położonej niedaleko
waschraumu. [...] Do latryny
wchodziło się zbiorowo”.

więźniowi pomagającemu
przy rozładunku. [...] Kota
podarowałem aufzjerce, mówiąc tylko: «Bitte». Po rozstaniu z pupilami pozostał
głęboki żal”.
Wspomnienia
Elżbiety Sobczyńskiej
z domu Gremblickiej
(w chwili wybuchu
powstania miała 9 lat):
„Los dzieliłam z 12-letnim
bratem i Matką, którą zawsze uważałam za gwaranta mego bezpieczeństwa.
[...] Po przekroczeniu progu
Sauny, doznałam pierwszego wstrząsu. Tu rozkazano
nam bez względu na wiek
i płeć, a byli chłopcy do 16
lat, rozebrać się do naga. Nie
mogłam pogodzić się z koniecznością publicznego obnażenia. [...] Nigdy przedtem
nie widziałam rozebranej
matki. Jej zażenowanie było
dla mnie bolesne i to bardzo.
Mój Boże, moja Mama, moja
świętość została tak bardzo
upokorzona na oczach własnych dzieci [...].
W miarę jak zaczęłam oswajać się ze swoją i ludzką
nagością, kolejnym upokorzeniem był fakt przebywania wśród nas esesmanów.
Robili wrażenie, jakby przechadzali się wśród stada
zwierząt. W pomieszczeniu,
w którym odbywało się
strzyżenie wszelkiego owłosienia, oczekiwał mnie kolejny dramat. Świadomość, że
mogą obciąć mi warkocze,
a głowę ostrzyc do gołej skóry, była przerażająca. [...] Nie
zważając uwagi na miejsce
i sytuację, z rozpaczy wpadłam w histerię. Mama błagała: «Uspokój się, bo nas pozabijają». Nic nie pomogło.
Tupałam, krzyczałam i za-
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lewałam się łzami, broniłam
czynnie swoich warkoczy.
Wtedy przybiegł Niemiec
i wprost nie do wiary, ale nie
pozwolił mi ich obciąć [...].
Przed wejściem do kolejnego
pomieszczenia stała miska
napełniona żrącym płynem,
którym
dezynfekowano
głowy. [...] W kolejnym pomieszczeniu znajdowały się
prysznice, lała się z nich na
przemian raz gorąca, raz
zimna woda. Po tej pseudokąpieli oddawano dzieciom
ich własne zdezynfekowane
ubrania. Z tym że na plecach
namalowywano czerwoną
olejną farbą pionowe pasy.
Matki nie otrzymały pasiaków, lecz przypadkową cywilną garderobę [...] były to
nierzadko szmaty podarte
i poplamione”.

Wspomnienia
Henryka Duszyka
(w chwili wybuchu
powstania miał 9 lat):
„Choć w Auschwitz-Birkenau uwięziony zostałem
z całą rodziną, to niebawem
mając zaledwie 9 lat, zostałem w obozie sam.
Mamy nie znałem. Zmarła,
gdy miałem 2 lata, więc jej
bliskości nawet nie umiem
sobie wyobrazić. 14-letnią siostrę Polę i macochę
umieszczono
początkowo
w macierzystym obozie
FKL-u, wkrótce potem wywieziono z obozu. Wiele,
wiele lat po wojnie dowiedziałem się, że był to obóz
koncentracyjny Bergen-Belsen w głębi Niemiec, gdzie
siostra zmarła na tyfus.

A ojciec? Tak bliskiego mi
Ojca również zabrakło. Pozostało tylko pieczołowicie
zachowane o nim wspomnienie, które głęboko zapadło
w mej pamięci na zawsze.
Oto ono. Niedługo po przeniesieniu mnie wraz z innymi chłopcami z bloku
dziecięcego 16a odcinka kobiecego, na kwarantannę męskiego lagru BIIa, przyszedł
do mnie ojciec. To był jedyny
raz, kiedy spotkaliśmy się
w obozie. Usiadł na progu
mojego bloku. Popatrzył na
mnie, gdy przybiegłem, a ja
rzuciłem się mu na szyję.
Czasu na rozmowę już nie
starczyło. Ojciec musiał pospiesznie wracać na swój
blok. Następnego dnia szukałem go wśród więźniów,
lecz bezskutecznie. Nie
odnalazłem. Był to ostatni
raz w życiu, gdy widziałem Ojca! Dużo później, bo
w październiku, dowiedziałem się, że nie żyje! Wtedy
poczułem się na świecie
zupełnie sam. Do dziś nie
wiem, co się z nim dokładnie stało. Co gorsza, uświadomiłem sobie, że nie było
już nikogo, komu mógłbym
się poskarżyć i wypłakać.
Że brutalny blokowy męczył
ćwiczeniami, każąc skakać
żabką dookoła bloku do
utraty sił albo dotkliwie bił;
[...] że dwa razy bezlitośnie
zostałem pobity. Raz przez
esesmana napotkanego pomiędzy blokami, który po
spoliczkowaniu jeszcze mnie
skopał i nawet nie wiem, za
co. Za drugim razem, zimą,
gdy nieświadomie ośmieliłem się pośliznąć na zamarzniętym basenie przeciwpożarowym, funkcyjny z bloku
nie tylko mnie skatował, ale
jednocześnie pozbawił obiadu i kolacji, co było niebywałą karą przy takim zagło-

Wspomnienia Róży
Krzywobłockiej-Laurów:
(w chwili wybuchu
powstania miała 8 lat):
„Po przewiezieniu do obozu
transportu ludności cywilnej
z Warszawy, oddzieleniu
mężczyzn, kobiety i dzieci
podzielono na trzy grupy,
które rozlokowano w trzech
różnych murowanych blokach, usytuowanych jeden
za drugim w środkowej części lagru BIa. Blok najbliżej
drogi lagrowej, równoległej
do rampy, przeznaczono dla
młodych i starszych samotnych kobiet. W następnym
umieszczono matki oraz kobiety, które zgłosiły, że mają
pod opieką dzieci. Trzeci
z kolei blok, numer 16a,
obecnie 13, przeznaczono
dla dzieci do 15 lat obojga
płci i kobiet w zaawansowanej ciąży. [...]
W pierwszym okresie naszego uwięzienia koszmarem
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dzeniu; [...] że załadowany
olbrzymi wóz zwany rollwagą, pomimo że był bardzo
ciężki, to my, chłopcy, choć
w kilkunastu, musieliśmy go
pchać i ciągnąć, nierzadko
po błocie.
Zabrakło
także
mojego
współczującego Ojca, któremu mógłbym się wyżalić
z mej samotności i lęku o życie na widok komina krematoryjnego, z którego buchały
płomienie, a nad nim wisiała
gęsta, czarna chmura dymu.
Nie było go także, kiedy
przeraziły słowa przygodnego więźnia, który oznajmił:
«Tak się palą ludzie! Nas to
czeka!»”.
Wspomnienie
Jerzego Ulatowskiego
(w chwili wybuchu
powstania miał 13 lat):
„We wrześniu 1944 r. byłem świadkiem selekcji na
rewirze z udziałem doktora
Mengele. Kiedy on przychodził na rewir, więźniowie stawali w szeregu. Wybierał tych, których, jego
zdaniem, nie opłacało się
dłużej leczyć. Tych, których
wskazał, czekała śmierć
w komorze gazowej. Tego
dnia Mengele szedł powoli, minął mnie. Zatrzymując się obok, wybrał dwóch
dorosłych Żydów, moich
towarzyszy z pryczy. Zostali wyselekcjonowani. Jeden
z nich podszedł do mnie,
mówiąc: «Żegnaj. Nazywam
się Pański. Jeśli uda ci się
stąd wydostać, opowiedz,
co się ze mną stało. Masz tu
moją szczoteczkę do zębów,
mnie już nie będzie potrzebna. Najpóźniej za dwie godziny wyfrunę stąd do nieba
przez komin». Do końca życia będę pamiętał szczoteczkę pana Pańskiego”.
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„W okresie trwającej kwarantanny uprawialiśmy przymusowy spacer. Nieodmienna trasa wiodła pomiędzy
naszym a blokiem matek
dookoła placu apelowego,
odgrodzonego pojedynczym
drutem kolczastym od wewnętrznej ulicy lagrowej.
Przechodząc tuż przy jej
brzegu wypatrzyłam skarb!
Była to wdeptana w zaschnięte gliniane błoto mało
widoczna pajdka chleba!
Widok ten spowodował, że
z przejęcia zaschło mi w gardle. Podniosłam ją jednak
odruchowo i bardzo szybko.
Nie wzbudzając na szczęście
niczyjej uwagi, natychmiast
ukryłam ją w dłoni, wiedząc,
że takie nadzwyczajne znalezisko wzbudziłoby zazdrość
i pożądanie innych!
W bloku ukradkiem oczyściłam chleb z błota i bez namysłu zjadłam uszczęśliwiona,
pomimo że piasek trzeszczał
mi w zębach.
Wprawdzie głodu nie zaspokoiłam, ale zaczęłam rozmyślać. Kto mógłby zgubić tę
piętkę chleba? [...] Przyszła
mi na myśl rozpacz tej osoby,
która to cenne dobro straciła.
[...]
Dziś, gdy chleba powszedniego jest nadmiar, kiedy
niejednokrotnie go ludzie nie
cenią i wyrzucają, to zawsze
mam w pamięci ten szczęśliwy dla mnie incydent chlebowy. Ja bardzo szanuję chleb!

Fot. Marek Lach

Wspomnienia
Janiny Rekłajtis
z domu Papiernik
(w chwili wybuchu
powstania miała 10 lat):

dzej ochrzciłam to niemowlę z wody, bojąc się, że nie
przeżyje.
17 stycznia 1945 r. dziecko
jeszcze żyło. Chwilę później
przyszli Niemcy i wypędzili
nas z bloku, czekaliśmy już
na wyprowadzenie z obozu.
Dalszego losu matki i dziecka nie znałam. Po wojnie kilkanaście lat później zostałam
odszukana przez to właśnie
dziecko. Przez swoją matkę
była dobrze poinformowana
o mnie i o swoich narodzinach. Zosia przeżyła właśnie
dzięki wyzwoleniu obozu
w dniu 27 stycznia 1945 r.”.

Wspomnienia
Wspomnienia
Apolonii Dolińskiej,
Elżbiety Sobczyńskiej
pielęgniarki, które
z domu Gremblickiej
odczytała Zofia Wareluk
(w chwili wybuchu
z domu Chyłkiewicz,
powstania miała 9 lat):
urodzona w obozie
Auschwitz 13 stycznia 1945 r.: „W dniach 11, 16 i 17 stycznia
1945 r. pięć transportów war„Zaświadczam, że w dniu szawskich kobiet z dziećmi
13 stycznia 1945 r. w tym wysłano do komand obozu
obozie więźniarka Jadwiga koncentracyjnego SachsenChyłkiewicz urodziła dziew- hausen na terenie Berlina.
czynkę. W jakich warunkach, [...] Warunki życia nadal były
trudno sobie wyobrazić. Na tragiczne. Nasilający się głód
koi brud, zakrwawiona sło- powodował, że dożywianie
ma, brak wody. Urodzone się odpadkami ze śmietnidziecko ważyło około 1,5 ków było już koniecznością.
kilograma, było chude, wy- [...] Dla pozostałych więźniszczone, wygląd starczy. niów w obozie nie starczyło
Cała skóra pomarszczona. taboru. Ich pognano pieNie była w stanie wydobyć szo w tak zwanym marszu
z siebie krzyku, słychać było śmierci do Wodzisławia Ślątylko kwilenie. Inna więź- skiego, licząc na wyniszczeniarka narażając swoje życie, nie słabszych.
zorganizowała trochę mleka Dla tych, którzy trud drogi
dla matki. To dziecko było przetrwali, dopiero na Śląnie do życia.
sku podstawiono transport
Bałam się, że mogą przyjść kolejowy, aby dowieźć więźNiemcy i zabrać je od matki. niów do obozów koncentraByłam świadkiem niejedne- cyjnych na terenie Niemiec
go porodu, kiedy zabierano i Austrii.
maleństwo.
Lecz jeszcze spora grupa
W tym czasie panował wycieńczonych i chorych
w obozie wielki ruch, gdyż więźniów, których dalszy los
szykowano nas do ewaku- wcale nie był wiadomy, poacji. Dlatego też czym prę- została w obozie do momen-

1

2

3

4

tu jego wyzwolenia przez
Armię Radziecką 27 stycznia
1945 r.
Spośród nich tylko nieliczni
zaraz po ucieczce esesmanów i przecięciu drutów
ogrodzenia odważyli się na
samodzielne
opuszczenie
obozu. Ci więźniowie życie
swoje zawdzięczają mieszkańcom okolicznych wiosek.
Oni to pomagali przetrwać
więźniom tych kilka krytycznych dni do wejścia Rosjan,
chroniąc ich we własnych
domach przed sporadycznie
wracającymi Niemcami”.
Wspomnienia
Stefana Sota
(w chwili wybuchu
powstania miał 13 lat):
„17 stycznia 1945 r. późnym
wieczorem podczas siarczystego mrozu, po selekcji
nienadających się do marszu
zostaliśmy wyprowadzeni
z lagru. Dostaliśmy na drogę
po bochenku chleba, puszkę
konserw i kostkę margaryny
na ośmiu. To wszystko.
Podróż trwała osiem dni,
z czego pierwsze cztery pieszo. Nocowaliśmy w różnych folwarcznych stodołach, gdzie się dało. [...]
Czwartego dnia dotarliśmy
do Wodzisławia Śląskiego,
gdzie dopiero zapakowali
nas do pociągu. Bydlęce wagony były zakryte, ale nam
trafiła się odkryta węglarka.
Mieliśmy o tyle dobrze, bo
cały czas opiekował się nami
nasz blokowy. Nie pozwalał
nam zasnąć podczas napierającego mrozu. Ponadto na
każdym postoju wdrapywał się na krawędź wagonu
i krzyczał: «Tu polskie dzieci jadą!», a przygodni ludzie
na peronach wrzucali nam
jedzenie. Dary ustały, kiedy
wyjechaliśmy poza grani-
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cę Polski. [...] Po czterech
dniach spędzonych w otwartym wagonie, a był już 25
stycznia 1945 r., dotarliśmy
do Mauthausem. [...] Do odzyskania wolności minęło
jednak jeszcze sporo czasu.
Nastąpiła dopiero 5 maja
1945 r., a przyniosła ją nam
Armia Amerykańska”.
Wspomnienia
Henryka Duszyka
(w chwili wybuchu
powstania miał 9 lat):
„[...] dopiero po upływie
trzech dnia nastąpiło odprężenie, gdy stało się wiadomym, że w obozie nie było
już ani jednego esesmana.
[...] Kiedy wyszedłem przed
barak, w pewnym momencie
podeszli do mnie jacyś obcy,
dziwnie ubrani na biało ludzie, a ja usiłowałem im wyjaśnić, że jestem więźniem.
Był to zwiad rosyjski. [...]
Niebawem rosyjskie wojsko
zainstalowało kuchnie polowe. Następnie wszystkich
uratowanych zaczęto wywozić wozami z Birkenau do
oddalonego o 3,5 kilometra
Auschwitz. [...]
Zajęły się nami sanitariuszki,
a lekarze badali i opatrywali
rany. Dano jeść nie za wiele,
bacząc, by po tym wygłodzeniu nie zaszkodziło. [...]
W warunkach tego polowego szpitala PCK przebywałem do połowy marca 1945 r.,
to jest do momentu, gdy zaczęto wysyłać nas do Krakowa, a dalej do własnych domów. [...]
Mój samotny powrót do
Warszawy towarowym pociągiem, ale w towarzystwie
polskiego wojska zorganizowany dzięki ofiarności
i opiece przygodnego kolejarza nastąpił dopiero pod koniec marca 1945 r. [...]
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Z bijącym sercem bardzo
spieszyłem się do mojego
rodzinnego domu. Domu,
który ku memu przerażeniu,
okazał się całkowicie wypaloną ruiną!
Stałem bezradny, wpatrując się w nieme zgliszcza,
gdyż żadnej informacji od
wcześniej przybyłych tu
mieszkańców nie było. Stałem zrozpaczony, zmarznięty i głodny, ale najgorzej,
że sam, a miałem już 10 lat.
[...] Pełen rozpaczy zacząłem szukać ludzi, kierując
się ulicą Grójecką w kierunku Alej Jerozolimskich i tak
dobrnąłem do skrzyżowania z Marszałkowską. Tam
spotkałem dwóch żołnierzy
[...]. Podszedłem do drugiego, tłumacząc, że wracam
z obozu koncentracyjnego,
nie mam rodziców, jestem
sam i nie wiem, co dalej robić. Wtedy żołnierz przyjaźnie ujął moją dłoń i zaprowadził na ulicę Poznańską do
punktu zbornego, skąd przekazano mnie na Stare Miasto
do księży. Tam dano mi jeść
i schronienie, aby niebawem
przekazać już do właściwego
sierocińca.
I tak kolejne lata, aż do pełnoletniości spędziłem w rozmaitych domach dziecka. Dziś
z głębokim żalem stwierdzam, że wojna skradła
mi dzieciństwo, a młodość
pozbawiając rodzicielskiego domu, obdarła także ze
wszystkich mi najbliższych,
zostawiając całkowicie samego na świecie. Ale już nie
jestem sam. Założyłem rodzinę – mam żonę i dwóch
synów, troje wnucząt. [...]
Wreszcie dźwignąłem się
z beznadziejnej samotności!”.
Wybór relacji:
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
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Oświęcimskie Forum
Praw Człowieka

A

leksander Gurjanow z moskiewskiego Stowarzyszenia Memoriał, zajmującego się
propagowaniem wiedzy o ofiarach sowieckich represji i ochroną praw człowieka
w krajach byłego ZSRS, będzie uczestniczył w I Oświęcimskim Forum Praw Człowieka, które z udziałem wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy rozpocznie się 8 maja
w Oświęcimiu.

Temat przygotowywanego
spotkania, jakim są tragiczne
długofalowe skutki współczesnych konfliktów, stał
się w ostatnich dniach niezwykle aktualny. Na oczach
coraz bardziej zdumionych
Europejczyków, ich – zdawałoby się – spokojny i bezpieczny kontynent znalazł
się nagle na krawędzi wojny, której skutki trudno sobie nawet wyobrazić. Leżący
na skraju Oświęcimia były
nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau jak mało które miejsce na Ziemi przypomina wszystkim, którzy
chcą widzieć i słuchać, dokąd prowadzi eskalacja złej

woli, kłamstwa, nienawiści i
przemocy.
– Miasto Oświęcim wzięło
na siebie obowiązek głoszenia światu tej trudnej – acz
fundamentalnej – prawdy –
wyjaśnia Janusz Chwierut,
p.o. prezydenta Oświęcimia.
A dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, dodaje: – „Nigdy więcej” oznacza
dla nas wszystkich trudne i odważne zobowiązanie. Równia pochyła, która
prowadzi do ludobójstwa,
zaczyna się wraz z kwestionowaniem praw człowieka. Dlatego właśnie na
doświadczeniu Auschwitz

SESJE OTWARTE:
EUROPA CHRZEŚCIJAŃSKA,
MUZUŁMAŃSKA CZY ŚWIECKA?
Uczestnicy sesji: Musa Czachorowski,
ks. Manfred Deselaers, Adam Szostkiewicz.
Moderacja dyskusji: Jerzy Sadecki
(9 maja, Zamek Piastowski, godz. 16.00-17.30)
MIGRACJE – ASYMILOWAĆ
CZY UTRWALAĆ ODMIENNOŚCI ETNICZNE
I KULTUROWE?
Uczestnicy sesji: Maciej Zaremba Bielawski,
Bernard Margueritte.
Moderacja dyskusji: dr Alicja Bartuś
(9 maja, MDSM, godz. 18.00-19.30)
POLSKA DLA POLAKÓW?
Uczestnicy sesji: Zbigniew Gluza,
Beata Machul-Telus, Paula Sawicka,
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, dr Artur Szyndler.
Moderacja dyskusji: dr Piotr Trojański
(10 maja, MBP Galeria Książki, godz. 9.00-11.30)
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można najpełniej budować refleksję nad dzisiejszą
ochroną praw człowieka.
Taka refleksja może być
najcenniejszym
wkładem
Oświęcimia w budowanie
ogólnoludzkiego jutra.
Dr Alicja Bartuś, pełnomocniczka prezydenta miasta
ds. Forum, przypomina, że
w kontekście wysiedleń,
deportacji i migracji symboliczne jest, iż również tysiące
mieszkańców ziemi oświęcimskiej – miasta i okolicznych wiosek – utraciło swe
domy w okresie II wojny
światowej, w związku z rozbudową KL Auschwitz.
W zaplanowanych na trzy
dni debatach, prowadzonych pod hasłem: Europa
wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny
element konfliktów zbrojnych
i wojen współczesnego świata, obok przedstawiciela
Memoriału wezmą udział
naukowcy,
dziennikarze
i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski,
Niemiec, Rosji, Ukrainy,
Litwy, Włoch i Szwecji. Do
Oświęcimia przyjadą m.in.:
Taras Wozniak z Ukrainy
(kulturoznawca i politolog),
Maciej Zaremba Bielawski
(jeden z najwybitniejszych
dziennikarzy szwedzkich),
prof. Mariusz Wołos (znawca historii ZSRS) i prof. Andrzej Zoll (b. Rzecznik Praw
Obywatelskich), Zbigniew
Gluza (Ośrodek KARTA),
Annalia Guglielmi z Włoch
(GARIWO), Musa Czachorowski (rzecznik muftiego
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RP), Piotr Kępiński (pisarz
i
dziennikarz,
obecnie
mieszkający na Litwie),
Adam Krzemiński („Polityka”), Krystyna Kurczab-Redlich (wieloletnia korespondentka w Rosji), Bernard
Margueritte (francuski publicysta), Jan Piekło (Fundacja PAUCI), Paula Sawicka
(„Otwarta Rzeczpospolita”),
dr Hubert Chudzio (Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń
w Krakowie), Beata Machul-Telus (Komisja Mniejszości
Narodowych i Etnicznych
Sejmu RP).
– Miasto Oświęcim, na
obrzeżu którego funkcjonuje
najbardziej rozpoznawalne
w świecie Miejsce Pamięci
o upadku człowieczeństwa
i unicestwieniu wszelkich
ludzkich wartości, stało
się, zwłaszcza w ostatnim
ćwierćwieczu,
ośrodkiem
bardzo licznych pokojowych inicjatyw oraz spotkań
ludzi z całego świata – mówi
prezydent Janusz Chwierut. – W 1998 r. za przedsięwzięcia na rzecz pokoju
miasto otrzymało z rąk sekretarza generalnego ONZ
tytuł Orędownika Pokoju.
To tutaj ważne postacie ży-

IDEA TEMATU WIODĄCEGO
FORUM:
Przymusowe migracje, deportacje, wysiedlenia i wypędzenia w XX i XXI wieku doprowadziły do wykształcenia swoistej wspólnoty doświadczeń wielu milionów
ludzi na całym świecie. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia swych domów i rodzinnych stron oraz oddania
lub porzucania dorobku całego życia. Istotne są tu nie
tylko przyczyny, ale i skutki tych dramatycznych wydarzeń, które mogą wpływać przez długie lata na relacje pomiędzy krajami, narodami i grupami etnicznymi.
Skutki polityczne i społeczne migracji związanych
z I i II wojną światową, ale również ze zmianami granic po 1945 r., polityką stalinowską czy wreszcie wybuchem wojny na Bałkanach, są w Europie odczuwalne
do dziś. Przymusowe migracje nie były i nie są jednak
wyłącznie problemem Starego Kontynentu. Wystarczy
prześledzić krwawe konflikty wyniszczające nieustannie Afrykę, przyjrzeć się wciąż niestabilnej sytuacji
w wielu miejscach Azji (Indochiny, Półwysep Koreański)
czy w Ameryce Południowej (dyktatury w Argentynie,
Nikaragui czy Chile), by dojść do wniosku, że problem
wcale nie zanika. Społeczność międzynarodowa nie
wyciągnęła należytych wniosków z dotychczasowych
traumatycznych doświadczeń milionów pozbawionych
domu tułaczy. Głównym powodem jest na pewno brak
elementarnej wiedzy na temat przymusowych migracji, deportacji, wysiedleń i wypędzeń – oraz ich dramatycznych i długotrwałych skutków. A jedynie rzetelna
wiedza może być fundamentem budowy systemu międzynarodowych mechanizmów zapobiegania kolejnym
tragediom oraz rozwiązywania już zaistniałych problemów. Tylko w oparciu o taką wiedzę można wśród obojętnej dotąd w swej masie społeczności międzynarodowej budzić empatię dla ludzi przymusowo wyrzuconych
z domu i ojczyzny. Dopiero na takim podłożu ma szansę wyrosnąć silny sprzeciw globalnej opinii publicznej
przeciwko nowym tragediom i ich skutkom.
Forum służy przybliżaniu wiedzy na temat deportacji,
wysiedleń i przymusowych migracji w różnych okresach oraz analizie opisanych przypadków, zwłaszcza
pod kątem poszanowania praw człowieka oraz zagrożeń dla europejskiego i globalnego bezpieczeństwa. Inicjatorzy Forum pragną umieścić problem w głównym
nurcie debaty publicznej.
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cia społecznego, politycznego, religijnego, kulturalnego
wypowiadają ważne słowa
– skierowane do całej ludzkości. W żadnym innym
miejscu apele i orędzia nie
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brzmią bowiem równie głośno i wymownie.
W ostatnim ćwierćwieczu
Oświęcim stał się niezwykle
ważnym ośrodkiem edukacji i działań na rzecz praw

człowieka. W organizację
Forum zaangażowało się aż
11 instytucji, w tym 7 miejscowych. Wydarzenie to,
obok Live Festivalu czy powstania Parku Pokoju, wpi-

OŚWIĘCIMSKIE INSTYTUCJE O OFPC:
Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście w PMA-B:
– Jesteśmy u progu 70. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Dziś musimy pogodzić się z niemal całkowitą nieobecnością żyjących
świadków historii. Ocaleni wypełnili zadanie – pamięć trwa. Ważnym
zadaniem Forum jest uświadomienie obowiązków świata wolnego i demokratycznego – naszego świata, wobec tych, którzy praw człowieka są
lub mogą być pozbawieni. Winno to stać się inspiracją do podejmowania
konkretnych działań i śmiałych inicjatyw.

suje się w długofalową strategię miasta i związane jest
z budową Oświęcimskiej
Przestrzeni Spotkań.
– Forum ma charakter ekspercki, ale serdecznie zapra-

szamy wszystkich chętnych,
w tym mieszkańców Oświęcimia, do udziału w trzech
sesjach otwartych – podkreśla prezydent Chwierut.
(MM)

ważną tematyką i pozwoli zbudować przyszłość opartą na braterstwie
i wzajemnym poszanowaniu drugiego człowieka, niezależnie od jego
wiary, narodowości i przynależności społecznej.

Leszek Palus, dyrektor Galerii Książki MBP:
– Miasto Oświęcim realizuje konsekwentnie ideę Miasta Pokoju, a poprzez organizację międzynarodowej konferencji Forum Praw Człowieka, daje doskonałą lekcję historii i etyki dla współczesnego pokolenia.
Poszerza w ten sposób symbolikę Oświęcimia w oczach świata o humanitarne, pokojowe treści. Oświęcimska Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI ze
swoją kolekcją dokumentów o demokracji i prawach człowieka oraz oferowanymi dla młodzieży warsztatami, doskonale wpisuje się w formułę
konferencji. Działania edukacyjne w bibliotece wprowadzają bowiem
uczestników w podstawowe pojęcia z obszaru prawa, relacji jednostka
Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce:
– państwo na tle systemu demokratycznego, przybliżają genezę i oko– Tragiczna historia miasta sprawia, iż jest ono właściwym miejscem do liczności powstania praw człowieka i praw dziecka oraz rozwój innych
dyskusji nad zagadnieniami związanymi z prawami człowieka. Oświę- normatywnych aktów prawnych, służących ochronie człowieka w wycim jest również miejscem szczególnym w historii Romów. Podczas miarze globalnym i europejskim.
II wojny światowej w Auschwitz-Birkenau szacuje się, że uwięziono
około 23 tys. Romów, z których około 20 tys. zmarło lub zostało zamor- prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, rektor PWSZ im. rtm. W. Pilecdowanych w komorach gazowych. Po zakończeniu wojny Oświęcim po- kiego w Oświęcimiu:
nownie stał się miejscem tragicznych wydarzeń związanych z romską – W kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie, Oświęcimskie Forum
mniejszością. Organizacja Forum w miejscu, gdzie prawa ludzi łamane Praw Człowieka, poprzez swoje szczególne miejsce, nabiera istotnego
były w tak bestialski sposób, będzie miała wydźwięk symboliczny. Isto- wymiaru jako dyskurs o przymusowych migracjach i wypędzeniach.
tą współczesnego świata i Europy powinno być poszanowanie godności Mówiąc o zmianach granic po II wojnie światowej, wojnie na Bałkanach
i praw człowieka, praw wszystkich ludzi, w tym również mniejszości: czy wybuchających wciąż konfliktach na innych kontynentach nie sponarodowych, etnicznych, wyznaniowych.
sób pominąć Ukrainy i Półwyspu Krymskiego. Oświęcim jako miasto
– organizator Forum Praw Człowieka powinno wykorzystać właściwy
Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu: moment, aby dać światu swoja opinię i stanowisko dotyczące aktual– Cieszymy się, że Oświęcim staje się miejscem kolejnej inicjatywy na nych zagrożeń i naruszeń praw człowieka
rzecz praw człowieka. Liczymy, że konferencja stanie się punktem wyjścia do trwałego zaangażowania każdego z nas do przeciwstawiania się Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań
mowie nienawiści w naszym otoczeniu oraz promowania edukacji anty- Młodzieży w Oświęcimiu:
dyskryminacyjnej.
– Doświadczenie Auschwitz, które ten temat implikuje, pozwala zdiagnozować zdarzenia toczące się we współczesnym świecie i przybliżyć,
ks. Jan Nowak, dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu: zwłaszcza młodym ludziom, istniejące zagrożenia w kontekście wy– Centrum Dialogu i Modlitwy, jako miejsce spotkań edukacyjno-religij- stępujących i powtarzających się mechanizmów. Tematyka wysiedleń,
nych, prowadzące działalność oferującą głębokie doświadczenie obco- deportacji i przymusowej migracji to problemy stanowiące segmenty
wania z przeszłością, rodzącą się ze zmagania z raną, jaką jest problem realizowanych przez Dom Spotkań podróży studyjnych i seminariów,
zła. Jest to tak, jakby ta wojna i związane z nią wydarzenia pozostawiały będących wkładem Domu w edukację obywatelską. Partnerstwo w reza sobą ślady, z którymi nieustannie musimy się zmagać. Jedną z form alizowanym projekcie Oświęcimskie Forum Praw Człowieka tak wielu
podjęcia tego zagadnienia jest świadomość praw należnych każdemu instytucji edukacyjnych działających w Oświęcimiu o zróżnicowanych
człowiekowi, prowadząca do spojrzenia na niego, jak na brata, który profilach merytorycznych, o znacznym dorobku i doświadczeniu, stanopotrzebuje dialogu, pojednania i modlitwy. Ufam, że Forum Praw Czło- wi szansę, że „głos z Oświęcimia” będzie lepiej słyszalny i zwróci uwagę
wieka podejmie choćby w części to nieustanne zmaganie z trudną, ale społeczności na problemy współczesnego człowieka.

Pierwszy Ogród
Sprawiedliwych

6

– Historie tych mężczyzn
i kobiet są bardzo różne,
ale wszystkie je cechuje
odwaga, by nie poddać się
konformizmowi, by nie odwracać się w obliczu zła, by
słuchać głosu sumienia – i
podjąć odpowiednie działania, często ryzykując i płacąc własnym życiem – mówi
Annalia Guglielmi, która reprezentuje Fundację GARI-
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WO w Polsce. – Europejski
Dzień Sprawiedliwych jest
dla nas przede wszystkim
okazją do wyrażenia hołdu Sprawiedliwym, którzy
podtrzymują naszą wiarę w
ludzkość, bezinteresowność
i odwagę w działaniu. To, że
możemy dziś żyć w zjednoczonej Europie – wolnej od
totalitaryzmu – zawdzięczamy przede wszystkim Spra-

5

6

7

8

Fot. Monika Purzyńska /DSH

marca, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Sprawiedliwych,
ogłoszono nazwiska sześciu osób, które zostaną uhonorowane
w pierwszym w Polsce Ogrodzie Sprawiedliwych. Posadzone
tam drzewa będą poświęcone Tadeuszowi Mazowieckiemu, Janowi Karskiemu, Magdalenie Grodzkiej-Gużkowskiej, Antonii Locatelli, Annie Politkowskiej i Markowi Edelmanowi. Jest to drugi, po
Mediolanie, ogród w Europie.

Po śmierci Tadeusza Mazowieckiego na przewodniczącego Komitetu
Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie został wybrany Zbigniew Gluza

wiedliwym, ludziom, którzy
często – nadal – pozostają
nieznani, którzy ratowali
Żydów w czasie Holokaustu i występowali w obronie
ludzkiej godności w czasach
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totalitaryzmu komunistycznego.
Komitet Ogrodu Sprawiedliwych tytuł Sprawiedliwego przyznaje tym, którzy
ryzykowali własnym ży-
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Członkinie Komitetu: Maja Komorowska, Paula Sawicka
(Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczypospolita”), Alicja Bartuś
(Fundacja MDSM) i Jolanta Kurska (Fundacja Bronisława Geremka)

Włoska Fundacja GARIWO i jej prezes Gabriele Nissim
chcąc zuniwersalizować pojęcie Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata, zaproponować szerszą definicję Sprawiedliwych tj. ludzi, którzy przeciwstawiali się zbrodniom przeciwko ludzkości w różnych częściach świata,
popełnianym w XX wieku i współcześnie. Punktem
przełomowym były tu spotkanie z Mosze Bejskim, twórcą Ogrodu w Yad Vashem. Od tego momentu rozpoczęła się historia GARIWO. W 2001 r. w Mediolanie został
założony pierwszy Ogród Sprawiedliwych.
Mosze Bejski zmarł 6 marca 2007 r., dlatego Europa
przywołuje pamięć o Sprawiedliwych właśnie tego
dnia. Dom Spotkań z Historią był jednym z sygnatariuszy apelu wystosowanego w 2012 r. przez GARIWO,
skierowanego do Unii Europejskiej o ustanowienie Europejskiego Dnia Sprawiedliwych wszystkich reżimów
totalitarnych. Jak pisali twórcy apelu: „Dziś za Sprawiedliwych uważamy również tych, którzy sprzeciwiali się
ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny
w Ruandzie, Kambodży czy w czasie czystek etnicznych
w krajach byłej Jugosławii. Na miano Sprawiedliwych
zasługują również ci, którzy mówili otwarcie o Gułagu”.
10 maja 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję
ustanawiającą 6 marca Dniem Pamięci o Sprawiedliwych.

wiedzialności za własny los
i działanie w duchu godności
i prawdy na miarę swoich
własnych możliwości, to pomaganie tym, którzy cierpią,
wyciągniecie ręki do tych,
którzy błądzą i gotowość do
przebaczenia”.
Warszawski Ogród Sprawiedliwych ma mieć charakter
uniwersalistyczny. Informacje o czynach osób uznanych
za Sprawiedliwe zostaną
wyryte na granitowych obeliskach. Dzięki zaangażowaniu burmistrz dzielnicy
Wola, Urszuli Kierzkowskiej,
inicjatywa ta nabrała realne-

W

Centrum Kultury Żydowskiej odbyła się w ramach obchodów 69.
rocznicy wyzwolenia Auschwitz
prezentacja książki Dirka Braunsa Café
Auschwitz. To już trzecia promocja wydanej
w czerwcu 2013 r. książki przez wydawnictwo Akcent, dzięki finansowemu wsparciu
Fundacji Konrada Adenaurea w Polsce.
Güntner, który czytał obszerne fragmenty powieści. Wydawnictwo
reprezentował
Grzegorz Bluszcz, a spotkanie
moderował dyrektor Fundacji
Judaica Joachim S. Russek.

O autorze
Dirk Brauns (ur. 1968 r.) wychował się w Berlinie
Wschodnim. Obecnie mieszka w Berlinie i w Warszawie. Przez wiele lat pracował w Pekinie i w Warszawie jako korespondent dla gazet i periodyków, między
innymi dla: „Die Woche”, „Berliner Zeitung” i „Wirtschaftswoche”. Wydane do tej pory powieści Dirka
Braunsa: Berlin – München. Zu Fuss (Z Berlina do Monachium. Piechotą) – wyd. 1997 r., Im Inneren des Landes
(We wnętrzu kraju) – wyd. 2012 r.
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(MM)

Anna Stupnicka-Bando, prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata i Annalia Guglielmi z Fundacji GARIWO

CafÉ
Auschwitz

W spotkaniu oprócz autora
książki, Dirka Braunsa, wzięli udział Zofia Posmysz, Falk
Altenberger (KAS Warszawa), Leszek Szuster (MDSM
Oświęcim) oraz aktor Jan

go kształtu w ciągu niespełna
dwóch lat. Ogród powstanie
na skwerze Generała Jura-Gorzechowskiego (w symbolicznym miejscu dla terenu b. getta). Jego uroczyste
otwarcie nastąpi 5 czerwca
br.
Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Sprawiedliwych odbyły się w Muzeum
Historii Żydów Polskich
i towarzyszyło im otwarcie
wystawy pt. Z narażeniem
życia – Polacy ratujący Żydów
podczas Zagłady oraz koncert
Gaby Kulki.

Fot. Monika Purzyńska /DSH

Fot. Monika Purzyńska /DSH

ciem, aby ocalić innych oraz
tym, którzy występowali
w obronie ludzkiej godności
w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw
i masowych mordów oraz
wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych
w XX i XXI wieku.
Wskazywanie takich przykładów jest szczególnie ważne dla młodego pokolenia.
Młodzież potrzebuje bowiem i szuka drogowskazów
w życiu, zasad, którymi należy kierować się w działaniu.
Postawa
Sprawiedliwych
to może być dla nich ważny
punkt odniesienia, by nie
poddawali się zniechęceniu,
strachowi, rezygnacji...
– W projekcie niezwykle
istotną rolę odgrywa kwestia
edukacji – podkreśla dr Alicja Bartuś, członkini Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych.
– Wybór Sprawiedliwych
jest bowiem przyczynkiem
do stworzenia projektu dla
młodzieży, nie tylko z Warszawy, ale i z całej Polski.
Bo tak jak wielokrotnie było
mówione podczas naszych
spotkań „czynienie dobra to
jest również wzięcie odpo-
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Akcja powieści dzieje się
współcześnie
w
Polsce
i w Niemczech. Urodzony
w NRD młody nauczyciel
w niemieckiej szkole w Warszawie (Porte-Parole), staje
się świadkiem wspomnień
i wykonawcą ostatniej woli
przypadkowo
poznanego Janusza, byłego więźnia
Auschwitz. Ich spotkanie
w kawiarni staje się punktem
wyjścia do ciągu wydarzeń
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obfitujących w zaskakujące
zwroty akcji.
W trakcie prawie dwugodzinnego spotkania w oparciu
o obszerne fragmenty książki,
dyskutowano o współczesnej
kulturze pamięci. Różnorodne perspektywy patrzenia na
skomplikowane relacje polsko-niemieckie prezentowane
przez byłą więźniarkę Auschwitz-Birkenau,
młodego
niemieckiego dziennikarza

oraz osoby, zajmujące się
problematyką upamiętnienia
w kontekście edukacji, pozwoliły licznie zgromadzonym słuchaczom zweryfikować często funkcjonujące
stereotypy na temat pojednania i wrażliwości młodego pokolenia na zdarzenia
sprzed lat.
Książka będzie miała też swoją prezentację w marcu w Lublinie.
Leszek Szuster

Ze wstępu Zofii Posmysz
(świadek):
„Znakomita książka. Jej temat to przyjaźń młodego Niemca z Januszem, byłym więźniem obozu Auschwitz-Birkenau (…). Historia przedstawiona bez upiększeń, w poetyce wręcz reportażowej, porusza autentyzmem, pobudza do myślenia, a może i do
przewartościowania stereotypowych zapatrywań.
Kompozycja sprawia, że czyta się ten quasi–reportaż jak powieść sensacyjną – przeplatają się wątki, realia, zmienia się odpowiednio poetyka (…). Następują zwroty akcji: uczestnictwo w pracach wolontariuszy niemieckich w Muzeum Auschwitz-Birkenau, późniejsza z Januszem wyprawa do Oświęcimia, uczestnictwo w zjeździe byłych
więźniów i spotkania z niemieckimi „turystami” niekonwencjonalnie, werystycznie
opisane, wreszcie podróż do Niemiec w poszukiwaniu byłego esesmana, którego Janusz jakoby pamiętał z pobytu w obozie. Ten rozdział powieści, w którym narrator
występuje w roli dziennikarza śledczego, jest fascynującym reportażem. Narrację uzupełniają dokumenty same w sobie niezmiernie ciekawe. I wreszcie walor, być może
najbardziej istotny utworu: wizerunek głównego bohatera Janusza z jego słabościami,
kompleksami, poobozową traumą, psychologiczne portrety drugoplanowych postaci
nakreślone nieraz kilkoma zdaniami i wreszcie autopsychoanaliza samego narratora
sprawiają, że ta sugestywna proza mówi o kondycji ludzkiej w ogóle”.

KOBIETY WOJNY

Ogólny program konferencji
V Ogólnopolska Konferencja
Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku:
KOBIETY WOJNY

W

imieniu organizatorów i partnerów zapraszamy do udziału
w V Ogólnopolskiej Konferencji
Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. KOBIETY WOJNY, która odbędzie się w Oświęcimiu w dniach
5-8 czerwca 2014 r.

5 CZERWCA (czwartek)
SESJA PIERWSZA / KOBIETY W IDEOLOGII TOTALITARNEJ
prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król: Kobiety nazizmu
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński: Kobiety stalinizmu
SESJA DRUGA / OPOWIEŚCI SYBIRACZEK
Spotkanie z kobietami deportowanymi w czasach stalinowskich w głąb Związku Sowieckiego
6 CZERWCA (piątek)
SESJA TRZECIA / GWAŁT JAKO STRATEGIA WOJENNA
Joanna Ostrowska: Przemoc seksualna w okresie II wojny
prof. dr hab. Roman Wieruszewski: Gwałt jako zbrodnia ludobójstwa na przykładzie
wydarzeń w Rwandzie i Bośni
SESJA CZWARTA / UWIKŁANE W SYSTEM
dr Piotr Setkiewicz: Żony esesmanów z Auschwitz
dr Elżbieta Romanowska: Helena Woliński – stalinowska prokurator wojskowa
SESJA PIĄTA / KOBIETY WOJNY: SPRAWCZYNIE i OFIARY
Prezentacja zgłoszonych referatów (wystąpienia są w trakcie zgłaszania)
SESJA SZÓSTA / POKAZAĆ WOJNĘ
dr Anna Kamińska: Feminizm a wojny kobiet – refleksja filozoficzna
Kruchy lód – spotkanie z Anną Wojtachą, korespondentką wojenną

Celem tegorocznej konferencji jest ukazanie sytuacji
kobiet podczas konfliktów
zbrojnych i wojen oraz
w okresach nasilenia represji w systemach totalitarnych. Konferencja skierowana jest do edukatorów,
wykładowców, nauczycieli,
przedstawicieli organizacji
pozarządowych
zajmujących się prawami człowieka
oraz pracowników miejsc
pamięci.

Szczegóły konferencji na
stronach
organizatorów
i partnerów konferencji tj.:
Fundacji na rzecz MDSM,
Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście w PMA-B,
Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz, Instytutu Historii UP im. KEN
w Krakowie, Centrum Badań
Holokaustu UJ oraz Fundacji
im. Róży Luksemburg.
(ab)
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7 CZERWCA (sobota)
SESJA SIÓDMA / KOBIETY WALCZĄCE
prof. dr hab. Andrzej Żbikowski: Wiera Gran – prawda i mity
dr Alicja Bartuś: Azjatyckie „pocieszycielki” – krzywda nienaprawiona
dr Bartosz Kwieciński: Kobiety w izraelskim wojsku
PANEL DYSKUSYJNY / GDYBY ŚWIAT BYŁ KOBIETĄ…
Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna
Draginja Nadażdin, Amnesty International
komandor Bożena Szubińska, Ministerstwo Obrony Narodowej
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa: KOBIETY W AUSCHWITZ
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Kolejne
zmiany
w domu
ostatniego
żydowskiego
mieszkańca
Oświęcimia

P

Fot. CŻ

o zakończeniu zabezpieczenia skarpy
oraz renowacji samego Domu Klugera nadszedł czas na wykończenie jego
wnętrza. Aktualnie trwają intensywne prace stolarskie, elektryczne oraz konserwatorskie.

Dom Klugerów

Fot. Susuł & Strama Architekci

W nowoczesne wnętrze kawiarni zostały wkomponowane oryginalne elementu
historycznego domu rodziny Klugerów: zachowana
futryna drzwi ze śladem po
mezuzie, a także dwa fragmenty naściennej dekoracji.
To poruszające ślady przeszłości, które przypominają
o 100-letniej historii budynku.

Widok z antresoli przyszłej kawiarni Café Bergson

Ważna zmiana dotyczy
także przyszłej kawiarni.
W uznaniu ogromnego
wkładu na rzecz uratowania Domu Klugerów postanowiliśmy nazwać ją
imieniem kluczowego fundatora. Dzięki Simonowi
Bergsonowi, którego rodzice pochodzili z Ciechanowa i przeżyli Auschwitz,
udało się zebrać znaczną

część środków na ten projekt. Aby upamiętnić jego
ogromne zaangażowanie,
postanowiliśmy nazwać naszą kawiarnię Café Bergson.
Już wiosną mamy nadzieję spotkać się z Państwem
w nowym miejscu.

Maciek Zabierowski

SZUKAMY OSOBY DO PRACY
W NAJBARDZIEJ WYJĄTKOWEJ KAWIARNI W OŚWIĘCIMIU!
masz w sobie otwartość i ciekawość świata, mówisz świetnie po angielsku i chcesz uczestniczyć w twoJeśli
rzeniu nowego miejsca łączącego dobrą kawę z aktywnością kulturalną – ta oferta jest dla Ciebie!
Proponujemy ciekawą pracę w nowoczesnej kawiarni Café Bergson, w przyjaznej atmosferze i z możliwością dalszego rozwoju.
Jak zdobyć tę pracę?
1. Obejrzyj stronę www i klip promujący Café na portalu Kickstarter:
https://www.kickstarter.com/projects/295016835/cafe-oshpitzin-remember-the-past-feed-the-future.
2. Przygotuj CV.
3. Napisz list motywacyjny i opowiedz w nim, jak wyobrażasz sobie rozwój nowej kawiarni.
4. Dołącz referencje.
5. Wyślij te trzy dokumenty na adres: akuncewicz@ajcf.pl, na zgłoszenia czekamy do 21 marca br.
Jeśli chcesz, wpadnij wcześniej do nas na pl. Skarbka 5, aby porozmawiać o naszym projekcie.
Czekamy na Ciebie!
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Kultura

Göran Rosenberg
Krótki przystanek
w drodze Z Auschwitz

K

rótki przystanek w drodze z Auschwitz to z tylko pozoru opowieść prosta – książka pisana przez syna o ojcu, który przeżył Holokaust, z pomocą Czerwonego
Krzyża trafił do Szwecji i tam rozpoczął nowe życie. Bowiem książka ta to bardzo wiele historii w jednej, po mistrzowsku ułożona w jeden z najbardziej niezwykłych reportaży o drodze przez Zagładę i życiu po niej.
Göran Rosenberg łączy w swojej książce bardzo wiele wątków.
Przede wszystkim jest to historia
jego ojca, Dawida, który przeżył
łódzkie getto, Auschwitz i – co jest
chyba najdramatyczniejszą częścią
tej opowieści – marsze śmierci oraz
tułaczkę z jednego przepełnionego
obozu do drugiego. Syn odwiedził
wiele z tych miejsc, sięgnął po odnalezione dokumenty, przez co
z pieczołowitością kronikarza odtworzył punkt po punkcie mapę
wojennej tułaczki swojego ojca.
Z nią przeplata się wiele innych
nici narracji: historia szwedzkiego
miasteczka, które w końcu stało się
miejscem docelowym, opowieść
o tym, jak Dawidowi, bo tak na imię
miał ojciec Gorana, udało się sprowadzić z Polski do Szwecji swoją
narzeczoną, która także była ocalałą z Zagłady, ale także historia

tego, jak szwedzkie społeczeństwo
mierzyło się z powojennymi „imigrantami z Holokaustu”, oraz to,
jak ze szwedzkim społeczeństwem
mierzyli się owi imigranci.
Bardzo ciekawe są tu zmiany perspektywy autora. Czasami czytamy
opowieść historyka, który podąża
śladami swojego tematu badawczego, którym tutaj są losy ojca. Czasami to po prostu zwykła biografia,
z cytowanymi fragmentami odnalezionych listów. Są chwile, kiedy
autor zamienia się w filozofa. Ale są
także niezwykle przejmujące momenty, kiedy Rosenberg odkrywa
przed nami świat dziecka – siebie
sprzed wielu, wielu lat – które nie
do końca rozumie różne zachowania swoich rodziców, a nawet
nie do końca zna język, którym się
oni posługują. I w końcu mamy tu
perspektywę dorosłego, który po-

dejmuje się ważnej osobistej myśli
– analizując porozrzucane ślady,
stara się pojąć to, co w czasach dzieciństwa było niepojęte.
Z pewnością nie będzie przesadą,
jeżeli powiem, że mamy do czynienia z książką ważną. Oto bowiem
reprezentant drugiego pokolenia pisze o swoim ojcu, ocalonym
z Zagłady. Jednak nie jest to prosta
biograficzna historia. Miesza się tu
bowiem z jednej strony niezwykle
osobista historia rodzinna z czymś,
co powinniśmy nazwać po prostu
obiektywnym reportażem. Göran
Rosenberg żongluje tymi światami
niezwykle zręcznie, mając zresztą
przy okazji świetne pióro i chyba
właśnie dlatego książka ta ma taką
siłę oddziaływania. Mamy bowiem
niezwykle dobrze udokumentowaną i zbadaną historię, przedstawioną przez pryzmat osobistych emocji

i światy te wspomagają się wzajemnie.
Krótki przystanek w drodze z Auschwitz to książka znakomita. I smutna
jednocześnie. Albowiem po jej przeczytaniu i chwili refleksji zdajemy
sobie sprawę, że bardzo niewielu
z tych, którzy na własnej skórze doświadczyli tamtego nieludzko-ludzkiego wojennego świata, ma dzieci,
które są w stanie poświęcić tak wiele czasu i energii, aby odszukać, poznać, zrozumieć i opisać ich historię,
jak zrobił to Göran Rosenberg.
Paweł Sawicki

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
MARZEC/kwiecień 2014
• 7 marca – 5 kwietnia
Uprawiaj turystykę górską z PTT o Ikonach Bułgarii opowie Zygmunt JeWycinanki Andrzeja Krauzego
leń. W tym miesiącu polecamy Państwu również wyjątkowe DemonMiędzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu we współtaże Literatury. Wyjątkowe dlatego, gdyż naszym i Państwa gościem
pracy z Fundacją Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
będzie dr Michał Rusinek. Spotkanie odbędzie się 26 marca o godz.
zaprasza na wystawę Andrzeja Krauzego Wycinanki. Wystawę można
18.00 w bibliotecznej auli. Informacje o pozostałych imprezach znajdą
oglądać do 5 kwietnia.
Państwo na stronie biblioteki: mbp-oswiecim.pl.
Andrzej Krauze zajmuje się rysunkiem, ilustracją książkową, plakaMiejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki im. Łukasza Górnickiego
tem. Mieszka w Londynie od 1979 r., gdzie jest jednym z głównych
w Oświęcimiu
rysowników „Guardiana”. Od 2001 r. zamieszcza swoje komentarze
polityczne w „Rzeczypospolitej”. Publikował m.in. w „Szpilkach”, • 21 marca
„Kulturze”, „The Times”, „The Independent on Sunday”, „The SunWiosenny koncert muzyki filmowej, operetkowej i musicalowej
day Telegraph”, „The Economist”, „The New York Times”. Współ21.03. o godz. 18.00 z Klasyką na luzie powitamy w Domu Kultury
pracuje m.in. z: „Do Rzeczy”, „W Sieci” i „WPolityce.pl” (Warszawa),
w Kętach wiosnę. Kwartet smyczkowy A. Quartet zaprezentuje wio„New Scientist” i „Nowy Czas” (Londyn).
senny koncert muzyki filmowej, operetkowej i musicalowej. Będzie
można usłyszeć znane już utwory w nowej interpretacji młodych śląskich muzyków. Po koncercie, ok. godziny 19.30 wyświetlony zostanie brytyjsko-szwedzki film muzyczny Sugar Man w reżyserii Malika
Bendjelloul. Ceny biletów: Koncert – 15 zł, Film – 10 zł, Karnet: koncert
+ film – 20 zł, Słuchacze UTW – wstęp wolny, Karnet DKF (trzy spotkania w marcu) – 15 zł.
Dom Kultury w Kętach

• 12-28 marca
Marzec z Galerią Książki
Od 12 marca o godz. 14.00 ruszają pierwsze teatralne warsztaty arteterapeutyczne. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, więc można się zapisywać w Dziale Promocji Biblioteki osobiście lub telefonicznie: 33 847
98 16. Natomiast 13 marca zapraszamy dzieci i młodzież na spotkanie
w Sportowej Bibliotece z Łukaszem Wawrzyczkiem, oświęcimskim
bokserem. 25 marca o godz. 18.00 w ramach comiesięcznych spotkań
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• 2-25 kwietnia
Garść nutek na smutek – koncerty w wykonaniu grupy Wariant M
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na dwie części koncertu
z cyklu Garść nutek na smutek, które odbędą się 2 kwietnia 2014 r.
o godzinie 17.00 oraz 25 kwietnia 2014 r. o 18.00. Usłyszeć będzie można wiele przebojów, a także mniej znanych, ale pięknych piosenek
w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej Wariant M. W repertuarze utwory, które zapisały się w pamięci publiczności chociażby
za sprawą wykonań Krystyny Prońko, Moniki Brodki, Anny German,
czy Kabaretu Starszych Panów.
Wstęp wolny.
Oświęcimskie Centrum Kultury
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Historia

Zdarzyło się w KL Auschwitz

M

arzec 1942 r. był miesiącem istotnym w historii Auschwitz. W pierwszej połowie marca władze obozu
zlikwidowały „obóz w obozie” przeznaczony dla radzieckich jeńców wojennych. Natomiast 26 marca
przybyły do Auschwitz pierwsze transporty kobiet.
biecego personelu. „«Zielone» więźniarki (element
kryminalny) były szczególnego rodzaju. Sądzę, że
w Ravensbrück wyszukano
dla Oświęcimia naprawdę
najgorszy element spośród
więźniarek.
Przewyższały one znacznie więźniów
kryminalnych w podłości,
chamstwie i nikczemności.
Były to przeważnie prostytutki wielokrotnie już karane, często kobiety budzące
wstręt. Było do przewidzenia, że takie bestie będą
maltretować podległe im
więźniarki, ale nie można
było tego uniknąć. Reichsführer SS podczas pobytu
w Oświęcimiu w 1942 r.
uważał je za szczególnie odpowiednie na kapo dla Żydówek. Niewiele spośród
nich umarło, poza przypadkami chorób zakaźnych.
Duchowe cierpienia były im
zupełnie obce”1.

Fot. APMA-B

W obozach koncentracyjnych wszystko było zhierarchizowane. Hierarchię
funkcyjną
wprowadzono
również wśród nadzorczyń.
Zwierzchniczką
główną
nadzorczyń SS była SS-Oberaufseherin, której podlegały nadzorczynie pełniące
funkcję podoficerów raportowych, kierowniczek
obozowej służby pracy
oraz dozorczyń podporządkowanych im komand
więźniarek. Zadania i kompetencje nadzorczyń określali komendanci obozów,
w których pełniły one służbę. Ogólnie jednak przyjęto
zasadę podwójnego podporządkowania,
zgodnie
z którą na czele obozów kobiecych stali oficerowie SS,
pełniący tę funkcję razem
z głównymi nadzorczyniami.
Warto wspomnieć, że tego
samego dnia, 26 marca
1942 r., dotarł do Auschwitz
drugi transport kobiet, 999
Żydówek ze Słowacji. Był to
początek deportacji Żydów
z tego kraju i pierwszy duży
transport Żydów do Auschwitz. Machina „ostatecznego rozwiązania” w Auschwitz zaczynała powoli się
rozpędzać.

Skan z księgi zgonów z obozu dla jeńców radzieckich w Auschwitz

Pierwszy
zarejestrowany
transport radzieckich jeńców wojennych skierowano do Auschwitz jesienią
1941 r. Około 10 tys. jeńców
stłoczono w dziewięciu blokach obozu macierzystego,
usytuowanych na lewo od
bramy z napisem „Arbeit macht frei” (grupy jeńców trafiały do Auschwitz

już wcześniej, natomiast
były one w całości likwidowane). Do wydzielonej
części obozu prowadziła
odrębna brama, nad którą
umieszczono napis: „Russisches Kriegsgefangenen
Arbeitslager” (Obóz pracy
radzieckich jeńców wojennych). Wojskowym pozwolono zachować swoje mun-

Warto wiedzieć
• Radzieccy jeńcy wojenni byli pierwszą grupą więźniarską w KL Auschwitz, której tatuowano numery
ewidencyjne.
• Pierwszy kobiecy obóz koncentracyjny założono
w kwietniu 1933 r. na zamku Nordheim, w okręgu o tej samej nazwie. Obóz ten jednak nie posiadał
struktury organizacyjnej w jej rozwiniętej i ujednoliconej postaci.
• Każda kandydatka na nadzorczynię SS musiała
ukończyć kurs w KL Ravensbrück, gdzie przez
okres wojny przeszkolono 3 500 kobiet.
• Nadzorczynie SS nie miały prawa noszenia dystynkcji służbowych SS oraz otrzymywania odznaczeń bojowych.
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dury, na których jednak
olejną farbą wymalowano
oznaczenia „SU” (Sowjetunion). Międzynarodowe
regulacje dotyczące traktowania jeńców wojennych
nie były przez Niemców
respektowane. Jeńcy traktowali byli niezwykle surowo. W grupie tej panowała
wysoka śmiertelność, na
co wpływ miały egzekucje,
ciężka praca, wymyślne
szykany, ogólne warunki
obozowe oraz zima. Często
zdarzało się, że żywi ściągali ze zmarłych kolegów
odzież w lepszym stanie,
usuwając tym samym oznaczenia więźniarskie. Powodowało to chaos w ogólnej
ewidencji. Rozwiązaniem
tego problemu wprowadzonym przez władze obozowe
jesienią 1941 r. miał być tatuaż, który wykonywano
na lewej piersi. W marcu
1942 r. władze Auschwitz
zadecydowały o likwidacji obozu dla radzieckich
jeńców wojennych. Kilkuset pozostałych przy życiu
więźniów przeniesiono do
znajdującego się jeszcze
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w budowie obozu Birkenau
i umieszczono w obozie
męskim na odcinku BIb.
W obozie macierzystym zaś
wydzielono i odgrodzono
murem dziesięć bloków
oznaczonych numerami od
1 do 10, w których utworzono pierwszy obóz kobiecy.
Przyjazd do Auschwitz 26
marca 1942 r. 999 więźniarek niemieckich przeniesionych z obozu koncentracyjnego Ravensbrück rozpoczyna nowy rozdział w historii Auschwitz. Zaczął on
pełnić jednocześnie funkcję
obozu dla mężczyzn i kobiet. Więźniarki z Niemiec,
wśród których było wiele
kryminalistek i prostytutek,
miały pełnić w przyszłym
obozie funkcje nadzorcze.

Pierwszą
kierowniczką
obozu kobiecego w Auschwitz została Joanna Langefeld, którą w październiku 1942 r. zastąpiła Marie 1
Mandel. Sam komendant
obozu Rudolf Höss nie
miał najlepszego zdania na
temat podległego mu ko-
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Monika Bernacka-Pelc

Wspomnienia Rudolfa
Hössa, Oświęcim w oczach
SS, Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau,
Oświęcim 2007, str. 52.
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fotoreportaż

K

Fot. Marek Lach

Fot. Marek Lach

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Bartosz Bartyzel

Fot. Marek Lach

Fot. Bartosz Bartyzel

galema Motlanthe, wiceprezydent Republiki Południowej Afryki, odwiedził 15 marca Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Była to część jego oficjalnej wizyty w Polsce. Gościa powitała Anna Skrzypińska, zastępca
dyrektora Muzeum. Poniżej publikujemy fotorelację z tego wydarzenia.
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