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Dla ludzi zajmujących się historią 
obozu Auschwitz wizyta w Izrae-
lu i jerozolimskim instytucie Yad 
Vashem zawsze stanowi źródło 
ogromnej inspiracji. Wrażenie robią: 
nowoczesne muzeum, międzyna-
rodowa szkoła, goszcząca semina-
rzystów z całego świata, koncepcja 
pedagogiczna oraz zaangażowanie 
wielu ludzi, dla których tragiczna hi-
storia sprzed ponad 60 lat jest częś-
cią narodowej i osobistej tożsamości. 
W listopadzie kolejna grupa Pola-
ków wzięła udział w seminarium 
w Izraelu. Wśród nich był Zbigniew 
Bartuś, dziennikarz „Dziennika Pol-
skiego”, którego poprosiliśmy o na-
pisanie z tej wizyty relacji, która nie 
byłaby wyłącznie suchym sprawo-
zdaniem. Nie zawiedliśmy się.

W grudniowym numerze „Osi” pub-
likujemy także trzy ciekawe rozmo-
wy. Dwie z nich łączą się z tematem 
izraelskiego seminarium: to wywiad z 
Alexem Dancygiem, dbającym o pol-
sko-izraelską współpracę z ramienia 
Yad Vashem, a także rozmowa z na-
uczycielami Liceum im. Konarskiego, 
Haliną i Wiesławem Świderskimi, któ-
rzy niedawno zaprezentowali oświęci-
mianom fi lm przygotowany wraz ze 
swoimi uczniami Oszpicin. Ocalić od 
zapomnienia, i którzy także pojechali 
do Izraela na ostatnie seminarium. Na 
stronach Centrum Dialogu i Modlitwy 
znajdą Państwo drugą część wywiadu 
z księdzem Manfredem Deselaersem.

Państwa uwadze polecamy także wy-
bór archiwalnych relacji byłych więź-

niów Auschwitz, które udowadniają, 
że nawet w tak strasznym miejscu, 
jakim był obóz koncentracyjny, święta 
Bożego Narodzenia mogły być wiel-
kim duchowym przeżyciem. 

Na koniec gratulacje dla naszych przy-
jaciół z Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży za medal Pro Pub-
lico Bono. O tym także przeczytają 
Państwo w grudniowej „Osi”. MDSM-
-owcy – tak trzymać! 

Zapraszamy do lektury i życzymy 
Państwu już teraz szczęśliwych, ro-
dzinnych i ciepłych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz niezwykłego nowego 
2009 roku.    

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org.pl
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GALERIA XX WIEKU

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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OD REDAKCJI

W „Galerii XX wieku” sięgnę pamięcią 
do połowy minionego wieku – pory 
zimowej i świątecznej, czasu Bożego 
Narodzenia z tamtych nostalgiczno-
-sentymentalnych lat. Właśnie takich, 
dla tych, którzy je przeżywali i pamięta-
ją. To wyświechtany frazes, że zimy, jak 
i pozostałe pory roku, były kiedyś inne: 
punktualne i akuratne, mroźne i śnieżne, 
przewidywalne i idące zgodnie z kalen-
darzem.
Ulice Oświęcimia bez samochodowej 
apokalipsy, z zaprzęgami konnymi ciąg-
nącymi wozy i platformy z towarami do 
sklepów, a zimą – z saniami sunącymi 
zaśnieżonymi ulicami, z rzeczywistym, 
a nie poetycko-imaginacyjnym „gra-
niem” dzwonków u końskiej uprzęży... 
Pamiętam paradne sanie-dorożkę właś-
ciciela Wulkana...
Ówczesna rygorystyczna i groźna wła-
dza nakazywała uprzątać chodniki ze 
śniegu lokatorom stojących przy nich 
domów. Z ulic nie odgarniano syste-
matycznie śniegu i nie posypywano ich 
niczym. Wyślizgane płozami sań nada-
wały się do uprawiania... łyżwiarstwa 
szybkiego. Pamiętam, jak śmigaliśmy 
na łyżwach środkiem ulicy Jagiełły – od 
ulicy Parkowej do Zaborskiej, z rzadka 
tylko niepokojeni przez jakiś pojazd.
Święta bywały spokojne i ciche, z ży-
wym śpiewem, a nie elektronicznym 
brzmieniem kolęd, z leśnymi choinkami, 
na których płonęły prawdziwe świece, 
od których zapalały się nieraz całe cho-
inki przybrane papierowymi łańcucha-
mi, bibułkowymi aniołkami i watą. 
W kościele salezjanów wielką atrakcją 
dla parafi alnej dziatwy była bożona-
rodzeniowa szopka przy głównym oł-
tarzu, bogata inscenizacja kolorowych 
jasełek i las otaczających ołtarz pachną-
cych drzewek.
Po wyjściu wiernych z pasterki pod bu-
tami skrzypiał ścięty mrozem śnieg, a na 
niebie migotały gwiazdy... Sentymental-
ne wspomnienia zabawione nostalgią, ale 
też pamięć rzeczywistych miejsc, faktów 
i przeżyć. Zmiany cywilizacyjne, klima-
tyczne, kulturowo-obyczajowe przewar-
tościowały i zrewidowały wszystko. Nie 
pora na zrzędzenia i grymasy, ale czas na 
pamięć dawnych doznań i narracji.   

Andrzej Winogrodzki
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Mówiąc o roli i znaczeniu 
Rady, Marek Zając, sekretarz 
MRO, podkreślił, że najwięk-
szą jej siłą jest różnorodność 
opinii, a zarazem poczucie 
wspólnej odpowiedzialno-
ści za Auschwitz-Birkenau. 
– Stąd ta Rada wysoko prawnie 
umocowana przy samym pre-
mierze odgrywa rzeczywiście 
bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi 
o najważniejsze decyzje dotyczą-
ce Auschwitz-Birkenau. Ponie-
waż decyzja MRO jest postrze-
gana jako decyzja całego świata, 
bo niemal reprezentanci całego 
świata są członkami tej rady 
– zauważył Marek Zając. 
Na początku obrad uczest-
nicy minutą ciszy uczcili pa-
mięć byłego więźnia Ausch-
witz-Birkenau, wieloletniego 
członka Rady i znanego na 
całym świecie artysty – prof. 
Józefa Szajny. Uzupełniając 
skład Rady, premier Do-
nald Tusk powołał dr. Pio-
tra Trojańskiego, historyka 
z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, cenionego 
eksperta w zakresie historii 
Zagłady.
Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Kultury, General-
ny Konserwator Zabytków 
Tomasz Merta zwrócił się do 
Rady, wyjaśniając ostatecznie 

przyjęte rozwiązania trze-
ciego etapu Oświęcimskiego 
Strategicznego Programu 
Rządowego (OSPR). Omówił 
on również  współpracę po-
między Polską a ekspertami 
UNESCO nad pracami plani-
stycznymi przy Planie Zarzą-
dzania dla obiektu wpisanego 
na listę Światowego Dziedzi-
ctwa. Poinformował również 
o odsunięciu od strefy ciszy 
byłego obozu Birkenau pro-
jektowanej trasy szybkiego 
ruchu S1.
Rada wysłuchała sprawozda-
nia dyrektora Muzeum z dzia-
łalności instytucji w ostatnich 
miesiącach. Dr Piotr M.A. 
Cywiński zwrócił uwagę 
członków MRO na utrzymu-
jącą się wysoką frekwencję. 
W 2008 r. według wstępnych 
szacunków Auschwitz-Birke-
nau odwiedzi ponad 1,1 mi-
liona osób. Daje to Muzeum 
pierwsze miejsce pod wzglę-
dem liczby odwiedzających 
wśród wszystkich placówek 
muzealnych w kraju i dalece 
najwyższą frekwencję wśród 
miejsc pamięci po niemie-
ckich obozach w całej Europie.

Rada o fi nansach
Najważniejszą część posie-
dzenia stanowiła dyskusja 
nad fi nansami Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Przy regularnym 
wzroście kosztów stałych 
drastycznie obniżyło się 
wsparcie fi nansowe z za-
granicy, a dotacja z budżetu 
państwa utrzymuje się od lat 
na praktycznie niezmiennym 
poziomie. Członkowie MRO 
wystosowali do ministra kul-
tury apel, w którym proszą 
o rozważenie ustanowienia 
rekompensaty za niemoż-
ność sprzedawania biletów 
– rekompensaty uzależnio-
nej od poziomu frekwencji 
dla instytucji muzealnych 

opiekujących się Pomnikami 
Zagłady: Auschwitz-Birke-
nau, Majdanek i Stutthof. 
– Najważniejsze, co zaintereso-
wało Radę, a co powinno zainte-
resować też świat, to jest bardzo 
trudna sytuacja fi nansowa, jeżeli 
chodzi o prace konserwatorskie 
– podkreślił sekretarz MRO, 
Marek Zając. − Jeżeli nie znaj-
dziemy ogromnych funduszy idą-
cych nie w dziesiątki, ale w setki 
milionów złotych, wtedy miejsce 
pamięci przestanie istnieć, po-
obozowe relikty rozsypią się na 
naszych oczach. Nasze dzieci nie 
będą już miały czego odwiedzać i 
czego się uczyć w takim miejscu, 
jakim jest Auschwitz-Birkenau. 
To wymaga rzeczywiście bardzo 
ważnych odważnych działań już 
nie tylko na skalę polską, ale eu-
ropejską i ogólnoświatową. Rada 
z zainteresowaniem i z pełnym 
poparciem przyjęła pomysł Mu-
zeum, aby utworzyć stały Fun-
dusz Żelazny – dodał. 
Członkowie MRO zobo-
wiązali się wspierać ideę 
powołania funduszu we 
wszelkich dostępnych im 
międzynarodowych instytu-
cjach i gremiach. Zamierza-
ją oni wystosować apel do 
Parlamentu Europejskiego 
o zwołanie specjalnej sesji 
poświęconej potrzebie rato-
wania Auschwitz-Birkenau.

Sprawy lokalne
Na spotkaniu Międzynarodo-
wej Rady Oświęcimskiej nie 
zabrakło także przedstawicie-
li władz lokalnych. W posie-
dzeniu Rady w roli zaproszo-
nych gości wzięli udział m.in. 
Piotr Kućka – przewodniczą-
cy Rady Miasta, Józef Kała 
– starosta Powiatu Oświęcim-
skiego, oraz  Andrzej Bibrzy-
cki – wójt gminy Oświęcim. 
Jak zauważył przewodniczą-
cy Rady Miasta Piotr Kućka, 
inwestycja na terenie byłej 
bazy PKSiS stwarza szanse 

lepszej obsługi odwiedzają-
cych Muzeum. – Będą to za-
równo szanse dla Muzeum, jak 
i odwiedzających, ale myślę, że da 
to też miejsca pracy dla Oświęci-
mia – podkreślił Kućka. 
Plany Muzeum na terenie 
byłej bazy PKSiS zbiegły 
się w czasie z rozpoczęciem 
gminnych inwestycji parkin-
gowych w Brzezince. – Wy-
daje mi się, że jedna inwestycja 
drugiej nie robi krzywdy. Je-
stem przekonany, że będą to dla 
obsługi takiego obiektu, jakim 
jest Muzeum, dwie fantastycz-
ne rzeczy – przekonywał wójt 
Andrzej Bibrzycki. Mówiąc 
o inwestycjach parkingowych 
w Brzezince, wójt zwrócił 
uwagę, że rozwiążą one trud-
ności komunikacyjne pod 
obozem, które obecnie są 
uciążliwe zarówno dla miesz-
kańców, jak i dla odwiedza-
jących. − Ta inwestycja może 
także przynieść dochody gminie 
– powiedział wójt Bibrzycki. 
– Nie jest to bez znaczenia, bo te 
pieniądze możemy przeznaczyć 
na rozbudowę infrastruktury 

komunalnej na naszym terenie, 
pozyskując nowego rodzaju do-
chody. Ta inwestycja może tak-
że stworzyć kilka miejsc pracy. 
Z tego można odnosić korzyści 
i myślę, że takie korzyści gmina 
będzie odnosić – dodał wójt.  
Mówiąc o współpracy po-
między Muzeum a władzami 
samorządowymi, przewod-
niczący oświęcimskiej Rady 
Miasta przypomniał o posie-
dzeniu komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Rekreacji, które 
odbyło się na terenie Muze-
um oraz o spotkaniu dyrek-
tora Muzeum z członkami 
Rady. – Zostały przedstawione 
na nich pewne problemy, które 
są problemami jednej i drugiej 
strony – relacjonował Piotr 
Kućka. Przy kolejnych spotka-
niach należy o nich rozmawiać 
i je rozwiązywać, bo wierzę, że są 
one w większości do rozwiązania 
– zaznaczył Kućka. 
Następne obrady MRO od-
będą się w pierwszej połowie 
2009 roku.  

Bartosz Bartyzel

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej. Tematem obrad były przede wszystkim kwestie fi nansowe Miejsca Pamięci a także defi nicja 
niektórych priorytetów konserwatorskich

XVI POSIEDZENIE MIĘDZYNARODOWEJ 
RADY OŚWIĘCIMSKIEJ

Międzynarodowa Rada Państwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau utworzona została decyzją ministra 
kultury i sztuki w 1990 r. Minister zaprosił do udziału 
w pracach Rady wybitne autorytety o światowej sławie 
i znajomości problemów II wojny światowej, obozów 
koncentracyjnych i Holokaustu. 
W styczniu 2000 r. premier RP poinformował o powsta-
niu Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przejęła ona 
obowiązki dotychczasowej Rady, w odróżnieniu od niej 
jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady 
Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie 
tylko terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady 
Auschwitz, lecz także innych Pomników Zagłady. Jej ka-
dencja trwa 6 lat. Przewodniczącym Rady Oświęcimskiej 
został senator Władysław Bartoszewski, dotychczasowy 
przewodniczący Międzynarodowej Rady Muzeum.
7 czerwca 2000 r., w sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, odbyła się uroczystość wręczenia przez 
premiera Jerzego Buzka nominacji nowo powołanym 
członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
Podczas uroczystości premier Jerzy Buzek powiedział 
m.in.: Wierzę, że wspólna praca nad zachowaniem dla potom-
nych tragicznego dziedzictwa hitlerowskiej polityki ekstermi-
nacji narodu polskiego i zagłady narodu żydowskiego służyć 
będzie pojednaniu i wzajemnemu zrozumieniu, że rozwijają-
ca się współpraca ekspertów, naukowców, ludzi obdarzonych 
wysokim autorytetem i zaufaniem społecznym, przyczyni się 
do przezwyciężenia stereotypów i uprzedzeń poprzez wspólne 
dawanie świadectwa prawdzie o tych straszliwych czasach. 
Rada rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem 
Muzeum oraz ocenia różne formy jego działalności (np. 
wystawy, wydawnictwa, fi lmy, przewodniki po Muze-
um, oznakowanie i wszelkie formy prezentacji byłego 
obozu). Omawia także zadania konserwatorskie oraz 
działała na rzecz pozyskania środków fi nansowych, 
zwłaszcza od rządów państw europejskich, na realizację 
konkretnych prac na terenie byłego obozu.   

MIĘDZYNARODOWA 
RADA OŚWIĘCIMSKA
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Sprawozdanie dyrektora PMA-B 
dr. Piotra M.A. Cywińskiego
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W blokach zezwolono na usta-
wienie choinek. Jedną ogromną 
choinkę ustawiono przed pla-
cem apelowym, obok obozowej 
kuchni. Parę dni wcześniej 
jeden z kapów stojąc na pod-
wyższeniu, przeprowadzał na-
ukę śpiewu niemieckiej kolędy 
„Stille Nacht, heilige Nacht”. 
W pierwszy dzień świąt więź-
niowie z karnej kompanii usta-
wili się jak zwykle tuż obok 
budynku kuchni obozowej, 
lecz frontem do pozostałych 
więźniów. Na lewym skrzydle 
ułożono ciała zmarłych, które 
znalazły się akurat w pobliżu 
oświetlonej choinki. Następnie 
na podaną komendę wszyscy 
więźniowie musieli śpiewać 
kolędę „Stille Nacht, heilige 
Nacht”.

(Karol Świętorzecki)

Boże Narodzenie było okazją 
do jeszcze jednej szykany, 
o czym wspomina w swojej 
relacji Artur Krzetuski:

Największe wrażenie to pierw-
sze Boże Narodzenie, święto ro-
dzinne, w którym człowiek czuł 
się sam i proszę sobie wyobra-
zić, w obozie apel na tle choinki 
z zapalonymi żarówkami, a pod 
choinką stos trupów. Składało 
się pod choinką tych, którzy 
umierali przy apelu, bo choinka 
stała przy tym. Tak było, taki 
obraz mam przed oczyma.

W Kalendarium KL Ausch-
witz autorstwa Danuty 
Czech można sprawdzić, co 
działo się w obozie w dniach 
świąt. W Wigilię 1941 r. 
zmarło 94 jeńców radzie-
ckich i 23 więźniów poli-
tycznych, w Boże Narodze-
nie 60 jeńców i 13 więźniów. 
W Wigilię 1941 r. w więź-
niarskim szpitalu na bloku 
nr 20 przeprowadzono se-
lekcję, w której wybrano 37 
więźniów i zabito ich doser-
cowymi zastrzykami fenolu. 
Z zachowanych dokumen-
tów wynika także, że w Boże 
Narodzenie 1943 r. w obozie 
znajdowało się 86 920 więź-
niów – 56 595 mężczyzn 
i 30 324 kobiety. W ostatnie 
Boże Narodzenie w obozie 
urodziły się w Brzezince 
trzy dziewczynki... 

Zaraz w pierwszym roku, 
w 1940 r., u nas w bloku Kran-
kenmanna ustawiliśmy choin-
kę, ozdobiono tym wszystkim, 
co można było zdobyć i śpiewa-

liśmy. Śpiewaliśmy polskie ko-
lędy, byli esesmani, był Kran-
kenmann, który był katem. Ja 
stałem na taborecie i dyrygo-
wałem całym blokiem i Niemcy 
siedzieli i prosili, żebyśmy jesz-
cze śpiewali. To był pierwszy 
rok. W 1941 r. było to samo. To 
chyba były tylko wspomnienia, 
które my między sobą wymie-
nialiśmy. Specjalnie żadnego 
jedzenia, które by przypominało 
polską Wigilię, nigdy tego dnia 
nie było. Tylko wspomnienia, 
płacz, tęsknota za domem, za 
wieczorem wigilijnym. Jedyne 
życzenie to było przeżyć i wyjść 
stamtąd. Nic innego. Zobaczyć 
się jak najprędzej ze swoimi 
bliskimi, to były jedyne życze-
nia, które wędrowały po całym 
obozie. 

(Leon Mateja)

Esesmani wykorzystywali 
czas świąt do znęcania się 
nad więźniami. 

Grudzień i styczeń 1943 r. 
[...] był straszny jeszcze pod 
innym względem. Te góry tru-
pów, bo oni nie nadążali z pa-
leniem zwłok, były po dach, jak 
te bloki. Po dach leżały kupy 
trupów. W dzień Bożego Na-
rodzenia choinkę kazali zrobić, 
kazali grać orkiestrze na tym 
tle. Ja tego nigdy nie zapomnę. 
Ta choinka, orkiestra i te kupy 
trupów aż po dach bloku. To 
było coś okropnego. Oczywi-
ście później usunęli, jak minę-
ła ta najgorsza fala epidemii, 

ale tego Bożego Narodzenia 
nigdy nie zapomnę.

(Maria Mazurkiewicz)

Emil Bienioszek, który jed-
ne ze świąt spędził w bun-
krze bloku 11, wspomina 
o niezwykłym geście jedne-
go z esesmanów:

Wiem, że tam był jakiś Schulz, 
jakiś Schlager, aczkolwiek była 
super dyscyplina, jak on miał 
służbę, pistolet nosił na szyi na 
pasku, ale to, co się więźniowi 
należało, to on dał. Z paczki 
odebrał wszystko. Tytoń, za-
pałki, bibułki, papierosy, ale 
jedzenie dał i nic nie wziął. Ale 
zasadniczo, jak były lepsze ka-
wałki, to oni wykradali, a ten 
nie wziął nic. Ale na Wigilię 
Bożego Narodzenia kazał nosze 
wziąć i przyjść do siebie. Wszy-
stek ten tytoń, te papierosy, te 
bibułki wydał. Można było pa-
lić. Kazał uczciwie podzielić. 
Łyżeczką dzielił ten sztubowy, 
żeby nie podpaść.

(Emil Bienioszek)

Więźniom starała się także 
pomagać ludność cywilna. 

Gwiazdkę pamiętam któregoś 
roku, nie wiem czy 1941, czy 
1942, zresztą każdego roku to 
się robiło. Na Boże Narodzenie 
robiło się maleńką choineczkę w 
stodole. Przed przyjściem więź-
niów zapalało się malutkimi 
świeczuszkami, pod choinką był 
opłateczek, znalazło się jedze-

nie. Taką Wigilię zrobiłyśmy 
na terenie Rajska na drodze 
przemarszu grupy więźniów 
z pracy. Znaleźli drzewko, bo 
po wojnie pracując w PCK przy 
rejestracji więźniów i jeńców 
w Katowicach, podchodzi do 
mnie z transportu dwóch by-
łych więźniów. Ja naturalnie 
żadnego z nich nie poznałam. 
Oni mnie poznali i przypo-
mnieli o tej choince, o tej Wi-
gilii, o której ja zapomniałam. 
Dla nich to było jeszcze żywe.

(Wanda Górecka)

Wigilię w obozie kobiecym 
wspomina Janina Smutek:

To choinkę urządzałyśmy na 
bloku. Przyniosłyśmy jakąś 
z pola, jak w 1943 r. to tak 
gdzieś czy my, czy inne, ale 
koleżanki pracowały, przynio-
sły gdzieś gałązki, ubrałyśmy 
choinkę i przy choince śpiewa-
łyśmy kolędy – po kryjomu. 
Tak się to robiło. Nawet był taki 
fakt w 1943 r., że ktoś z cywili 
przyniósł wódkę. I po kieliszku 
myśmy mieli tej wódki na świę-
ta. Z tych cywili, gdzieś były 
przecieki, tam dużo cywili pra-
cowało, mężczyźni z męskiego 
obozu przychodzili, więc nawet 
jak żeśmy z komandem szli, to 
nam nieraz mężczyźni rzucali 
jakieś porcje chleba.

Jedną z rzeczy charaktery-
stycznych dla okresu świą-
tecznego było oczekiwanie 
na paczki od rodziny:

Był już tydzień przedświą-
teczny. Wieść poczta − usta 
− ucho niosła, że przyszły do 
obozu paczki. Każdy z nas miał 
nadzieję, że dostanie z domu 
paczkę. Ten temat był przed-
miotem poapelowych rozmów. 
Ileż to było opowiadań, jak to 
się święta obchodziło na wol-
ności w domu. Po każdej takiej 
rozmowie zawsze byłem bar-
dzo głodny. Nadeszły święta. 
O nich nie będę mówił. Jest to 
dla mnie najbardziej przykre 
wspomnienie. Paczek na świę-
ta nie wydano. Dostałem je 
w pierwszym tygodniu stycznia 
– w Trzech Króli. Było ich aż 
pięć, po 20 dag każda. Przy wy-
dawaniu musiałem się podzielić 
z blokowym i schreiberem. To 
co zostało, zjedliśmy z kolegami 
za jednym posiedzeniem. 

(Stanisław Tomaszewski)

W święta modlono się. Mszę 
świętą odprawiono nawet 
w bunkrach bloku 11, czyli 
w obozowym więzieniu. 

Ciężko się przeżywało takie 
święta jak np. Bożego Narodze-
nia. To było tragiczne. Człowiek 
liczył każde minuty, co mógł ro-
bić w tym dniu, co w tym cza-
sie robił. Człowiek miał na to 
czas zresztą. Boże Narodzenie 
przeszło dosyć dobrze, bo na-
wet księża byli, odprawili mszę, 
otworzyli cele, połączyliśmy się 
wszyscy, do spowiedzi poszli 
też. Jedzenia nie dostawaliśmy 
więcej, tylko tyle, aby człowiek 
mógł żyć. A w Boże Narodzenie 
nam dali kartofl i na sucho. Te 
kartofl e, przecież człowiek miał 
wyjałowiony żołądek, skurczo-
ny, więc jak jadłem tych kartofl i 
na sucho, to żołądek zapchało. 
Ręce, nogi rozłożyłem, zanim to 
przetrawiłem. Jeszcze tej porcji 
musiałem zostawić, bo tego nie 
dałem rady zjeść. Zawsze pły-
ny, płyny, a tu naraz na sucho.

(Józef Gawroński)

Święta w obozie koncen-
tracyjnym z pewnością nie 
były okresem radości. Wręcz 
przeciwnie – był to czas tęsk-
noty za rodziną, wolnością 
i normalnym życiem. Jednak 
z relacji wynika, że świę-
ta dawały więźniom siłę 
i nadzieję. To jeszcze jeden 
dowód na to, że nazistom 
nie udało się do końca od-
człowieczyć ludzi za druta-
mi obozu.   

Paweł Sawicki

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

WSPOMNIENIA, PŁACZ, 
TĘSKNOTA ZA DOMEM. ŚWIĘTA ZA DRUTAMI
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Choinka w Auschwitz I

Bardzo trudno jest mówić o świętach Bożego Narodzenia w obozie koncentracyjnym Auschwitz. To, czy 
więźniowie mieli możliwość jakiegokolwiek świętowania, zależała od wielu czynników: okresu, w któ-
rym znaleźli się w obozie, komanda, w którym pracowali, i przede wszystkim wyrozumiałości więźniów 

funkcyjnych i humoru esesmanów. To od nich bowiem zależało, czy zezwolą na modlitwę, śpiewanie kolęd, czy 
dzielenie się przesłanym w paczce  z domu opłatkiem. Jednak święta w obozie się odbywały, o czym w swoich 
relacjach wspominali także byli więźniowie 

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 8, grudzień 2008

16151413121110987654321



NAGRODA PRO PUBLICO BONO DLA MDSM

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

11 listopada podczas gali fi nałowej, będącej częścią Obywatelskiego Święta Niepodległości Pro Publico Bono, 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie została ogłoszona lista laureatów X edycji Konkursu 
Pro Publico Bono. Wśród nich była Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 

w Oświęcimiu, która otrzymała I nagrodę w kategorii Dyplomacja obywatelska (współpraca międzynarodowa, międzyet-
niczna i międzyreligijna)

– Nagrodę główną otrzymał 
Ośrodek „Karta” z Warszawy. 
Wiedzieliśmy, że jest ostra kon-
kurencja. Mogliśmy startować 
w każdej z kategorii, bo w wielo-
ści zdarzeń, które Dom realizuje, 
trudno było się zdecydować na 
jedną z nich. Jednak logiczne się 
wydało, że wystawa „Inna Stro-
na Świata”, która robi międzyna-
rodową karierę, będzie odpowied-
nia do zgłoszenia jej do Nagrody 
Pro Publico Bono w kategorii dy-
plomacja obywatelska – powie-
dział Leszek Szuster, dyrektor 
MDSM. Wystawa „Inna Stro-
na Świata. Twarzą w Twarz 
– Spotkania”, powstała pod 
koniec 2006 r. dla uczczenia 
jubileuszu 20-lecia powstania i 
działalności MDSM. – Jej tytuł 

nawiązuje do wypowiedzi byłego 
więźnia KL Auschwitz-Birke-
nau, barona Maurice’a Goldstei-
na, który tymi słowami określił 
Dom podczas uroczystości jego 
otwarcia w grudniu 1986 r. 
– dodał dyrektor Szuster. 
MDSM jest instytucją, która 
poprzez swoją pracę z mło-
dzieżą przełamuje panujące 
stereotypy i schematy w re-
lacjach międzykulturowych. 
Młodzi ludzie pod wspólnym 
dachem rozmawiają o prze-
szłości i przyszłości, przez co 
takie zagadnienia jak: pra-
wa człowieka, tolerancja czy 
stereotypy są stale obecne 
w programach realizowa-
nych w MDSM. Dom oferuje 
cały wachlarz działań eduka-
cyjnych: podróże studyjne, 
międzynarodowe semina-
ria tematyczne, seminaria 
kształceniowe dla nauczycie-
li, warsztaty oraz programy 
w ramach międzynarodowej 
wymiany młodzieży. Ważną 
częścią jest jego działalność 
obywatelska i kulturalno-
-oświatowa na rzecz miasta 
i regionu. Dzień Otwartych 
Drzwi, Spotkania z fi lozofi ą, 
Festiwal Kultur, Międzynaro-
dowe Biennale Plakatu Spo-
łeczno-Politycznego czy Kra-
kowski Salon Poezji, to tylko 
nieliczne spośród wydarzeń 
wpisanych na stałe w kultu-

ralnym kalendarzu Oświęci-
mia. 
Spotkanie jest jednym z naj-
ważniejszych kategorii wpi-
sanych w koncepcję pedago-
giczną MDSM – „Oświęcim 
jako miejsce nauki”. Bezpo-
średni kontakt młodzieży 
z ostatnimi świadkami historii 
jest szansą na poznanie histo-
rii Auschwitz przez pojedyn-
cze doświadczenia ich uczest-
ników. 
Trójjęzyczna wystawa „Inna 
Strona Świata” jest zbiorem 
wrażeń i przemyśleń, jakie 
rodzą się po obu stronach 
uczestniczących w tych spot-
kaniach, zarówno po stronie 
młodych ludzi, jak i byłych 
więźniów, którzy są głów-
nymi bohaterami wystawy. 
Kazimierz Smoleń, prof. Wła-
dysław Bartoszewski, Hen-
ryk Mandelbaum, August 
Kowalczyk, Zofi a Pohorecka 
czy Hans Frankenthal to tylko 
nieliczni spośród tych, którzy 
przyczynili się do powstania 
MDSM lub w ciągu 20 lat jego 
działalności byli z nim blisko 
związani. Byłym więźniom 
towarzyszą młodzi ludzie 
z Polski i zagranicy –  współ-
pracownicy MDSM: wolon-
tariusze, uczestnicy semina-
riów oraz młodzież z Oświę-
cimia. – Ich plany na życie 
bardzo często ulegały zmianie 

po wizycie w MDSM: wielu 
z nich rozpoczęło naukę na 
zagranicznych wyższych 
uczelniach, pracuje w in-
stytucjach bądź organiza-
cjach międzynarodowych – 
wspomina Leszek Szuster. 
Wystawa zyskała grono 
wielbicieli także wśród ka-
pituły konkursu. – Właściwie 
do ostatniej chwili nie było wia-
domo, kto otrzyma nagrodę. Do 
półfi nału przeszło 25 instytucji, 
a do ścisłego fi nału przeszło 
12. Byliśmy bardzo zasko-
czeni – powiedział Leszek 
Szuster. Wystawa była próbą 
podania w pigułce pewnej czę-
ści naszej działalności, ważnej, 
za którą uznajemy spotkania 
młodych ludzi z byłymi więź-
niami Auschwitz. Wydaje się, 
że można traktować tę nagro-
dę jako nagrodę za całokształt 
działalności Domu  – dodał. 
MDSM w ciągu roku reali-
zuje dziesiątki przedsięwzięć 
z udziałem młodzieży z Pol-
ski i zagranicy. Głównym 
celem jest edukacja młodego 
pokolenia w oparciu o Miej-
sce Pamięci Auschwitz-Bir-
kenau, wynikająca z prze-
świadczenia, że Auschwitz 
był zbyt bolesnym doświad-
czeniem dla ludzkości, aże-
by można je było puścić w 
niepamięć oraz przekonania, 
że z historii można się uczyć 

i wyciągać wnioski na przy-
szłość, a poprzez wzajemne 
poznanie się i zajmowanie 
historią możliwe staje się po-
konywanie lęków, uprzedzeń 
i wrogości pomiędzy ludźmi.
Celem konkursu Pro Publico 
Bono jest „odkrycie i uhonoro-
wanie najlepszych dzieł pod-
miotów społeczeństwa oby-
watelskiego. Kapituła ocenia 
ich wartość zarówno z punktu 
widzenia etyki społecznej, jak 
i użyteczności dla kraju, regio-
nu, wspólnoty lokalnej”. Jego 
historia sięga 1999 r., kiedy 
ówczesny Premier RP Jerzy 
Buzek zorganizował Konkurs 
Pro Publico Bono na najlep-
szą inicjatywę obywatelską 
dziesięciolecia niepodległości 
1989-1999. Następnie powsta-
ła Fundacja Konkurs Pro Pub-
lico Bono, której założyciela-
mi są Jan Nowak Jeziorański 
i prof. Andrzej Zoll. Fundacja 
jako pierwsza otrzymała na-
grodę Totus za propagowa-
nie nauczania Ojca Świętego 
Jana Pawła II.   

Agnieszka Juskowiak

SALONOWE JUBILEUSZE.
TRZY NIESALONOWE PROSTE WZRUSZENIA

Kiedy trzy lata temu otwieraliśmy wierszami księdza Jana Twardowskiego w interpretacji Anny Dymnej 
i oświęcimianina Grzegorza Łukawskiego pierwszy Krakowski Salon Poezji w Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży, nie przypuszczaliśmy, że te niedzielne wieczory z poezją staną się dla mieszkańców 

naszego miasta okazją nie tylko do spotkań z pięknym słowem w wykonaniu najlepszych polskich aktorów, lecz 
również do wyjątkowych spotkań towarzyskich
Okazało się, że w tych tak bar-
dzo niepoetyckich czasach, 
w których dominuje po-
śpiech, często bylejakość i po-
wierzchowność międzyludz-

kich relacji, istnieje potrzeba, 
by zatrzymać się na chwilę, 
zamyślić nad piękną i mą-
drą poetycką frazą, nierzad-
ko wzruszyć. Kto mógł się 

spodziewać, że spotkania, 
w których bierze udział regu-
larnie ponad 200 osób, tworząc 
wierną, niezwykle wrażliwą 
publiczność, określą nową 
jakość w kulturalnym pejza-
żu miasta. Po 25 wieczorach, 
może trochę nieskromnie, lecz 
na podstawie tzw. opinii pub-
licznej, możemy z radością 
i satysfakcją stwierdzić, że 
Dom Spotkań stał się praw-
dziwym Salonem, do którego 
przychodzi się, by spotkać się 
z poezją, muzyką i... drugim 
człowiekiem. Co chyba naj-
ważniejsze, Salon stał się miej-
scem, gdzie również bardzo 
wielu młodych ludzi odczu-
wa potrzebę współuczestni-
ctwa w czymś, co uwrażliwia, 
wzbogaca, a może i czyni nie-
co lepszym. Dlatego mottem 

25. jubileuszowego Krakow-
skiego Salonu Poezji w MDSM 
był zaczerpnięty z eseju Ewy 
Bieńkowskiej, poświęconego 
poezji Adama Zagajewskiego, 
cytat: „Zbawiamy się poje-
dynczo, ale dzięki wspólnocie 
kultury możemy uczepić się 
wiersza, muzyki, przykładu 
ludzi wielkich i dobrych i ra-
zem z nimi przybliżyć się do 
wysokości”.

„Anioł Gniewny”. Wiersze 
Charlesa Baudelaire’a w wy-
konaniu Krzysztofa Globisza 
(Narodowy Teatr Stary im. 
H. Modrzejewskiej w Krako-
wie), w oprawie muzycznej 
Piotra Kudełki (gitara)
Choć Salon w swych 24 odsło-
nach gościł najwybitniejszych 
aktorów polskich, takich jak: 

Anna Dymna, Anna Polony, 
Jerzy Trela, Dorota Segda, 
Anna Radwan i wielu innych, 
wizyta Krzysztofa Globisza 
wzbudziła niezwykłe emocje. 
Trudna, „pięknie przeklęta” 
poezja Charlesa Baudelaire’a 
wybrzmiała w interpretacji 
Krzysztofa Globisza w sposób 
szczególny. Tembr głosu oraz 
wyjątkowy warsztat aktora 
pozwoliły poezji Baudelaire’a 
trafi ć do serc słuchaczy. Po-
mogły temu wspaniałe dźwię-
ki gitary Piotra Kudełki, który 
już wcześniej zyskał miano 
Muzycznego Anioła Salonów 
Poezji w MDSM. Dopełnie-
niem tej artystycznej uczty 
był jubileuszowy, dwudzie-
stopięciokilogramowy tort, 
uroczyście rozkrojony przez 
Krzysztofa Globisza, Ewę 

Fo
t. 

T
om

as
z 

M
ól

Wśród publiczności przybyłej na Salon Poezji byli m.in. 
Zofi a Posmysz i Janusz Toczek
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Uczestnicy i uczestniczki 
konferencji podczas zwiedzania 

Ulicy Praw Człowieka 
w Norymberdzie ze Stephanem 

Hesselem, byłym więźniem 
KL Buchenwald, członkiem 

francuskiej delegacji podczas 
obrad nad Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu otrzymał zaproszenie do 
udziału w konferencji zorganizowanej w Norymberdze w dniach 20-22 listopada 
2008 r. przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość (EVZ),  Norymberskie 

Centrum Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie „Uczyć się z Historii”. 250 ekspertów, przedsta-
wicieli organizacji rządowych i pozarządowych, edukatorów z 15 krajów dyskutowało wspólnie 
o historycznych osiągnięciach i aktualnych wyzwaniach polityki praw człowieka na świecie

PRAWA CZŁOWIEKA JAKO ODPOWIEDŹ NA 
HISTORYCZNĄ I WSPÓŁCZESNĄ NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

– Ludzie wyciągnęli wnioski 
z tragedii II wojny światowej, 
jednak proces nauki należy kon-
tynuować − podkreślił dy-
rektor Agencji Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej, 
dr Morten Kjaerum. – Dziś w 
Europie  nadal są palące kwestie 
dotyczące  łamania praw czło-
wieka. Jesteśmy konfrontowani 
z rasizmem, antysemityzmem 
i wrogością wobec islamu. Duże 
grupy m.in. Sinti i Romów czy 
migrantów bez stałego zameldo-
wania cierpią z powodu różnych 
form dyskryminacji, nie respek-
tuje się nadal konsekwentnie 
praw ludzi niepełnospraw-
nych, starszych, dzieci czy osób 
o orientacji homoseksualnej 
– powiedział.
Dla Fundacji Pamięć, Odpo-
wiedzialność, Przyszłość, która 
powstała  jako znak odpowie-
dzialności za narodowosocja-
listyczne zbrodnie przeciwko 
ludzkości, zaangażowanie na 

rzecz praw człowieka jest 
jednym z podstawowych ce-
lów. – Zamiast tkwić w pustce 
rytuałów upamiętniania, należy  
odważnie stawić czoła aktual-
nym przejawom łamania praw 
człowieka − powiedział  dr 
Martin Salm, przewodniczący 
Zarządu Fundacji.
Cały świat w tym roku świę-
tuje 60. rocznicę uchwalenia 
Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych. Tą 
deklaracją Narody Zjedno-
czone zareagowały na zbrod-
nie narodowych socjalistów 
i inne wyrządzone krzywdy. 
Doświadczenie minionych 60 
lat pokazuje, że sama tylko 
międzynarodowa deklaracja 
nie jest w stanie zapobiec cier-
pieniu i niesprawiedliwości. 
Ten proces wymaga ogromnej 
pracy, konsekwentnego wcie-
lania w życie wciąż na nowo 
praw człowieka. Najważniej-

sze wyzwania to m.in.: ochro-
na i pomoc dla uchodźców, 
absolutny zakaz stosowania 
tortur, prawa dot. wolności 
słowa i wyznania oraz ochro-
na przed współczesnymi 
formami pracy przymusowej.
– Kiedy Narody Zjednoczone de-
batowały przed 60 laty nad obo-
wiązującymi międzynarodowy-
mi standardami praw człowieka, 
w Norymberdze odbywały się 
procesy w sprawie ukarania na-
rodowosocjalistycznych zbrodni 
przeciwko ludzkości. Tu w 1935 r. 
narodowi socjaliści poprzez tzw. 
„ustawy rasowe” utorowali dro-
gę do absolutnego pozbawienia 
praw ludności żydowskiej. Dla-
tego prawa człowieka dla wielu 
obywateli Norymbergii są dziś 
szczególnie ważną kwestią − 
podkreślił  dr Rainer Huhle 
z Norymberskiego Centrum 
Praw Człowieka. 
Nauczanie o prawach czło-
wieka jest najważniejszym ce-

lem pracy pedagogicznej, 
opierającej się na aktywnym 
uczestnictwie i komunikacji, co 
było również podstawowym 
założeniem zorganizowanej 
konferencji. Wzięli w niej 
udział eksperci z: Argentyny, 
Austrii, Chile, Francji, Izra-
ela, Niemiec, Rosji, Szwajca-
rii, Turcji, Wielkiej Brytanii, 
Ukrainy i Stanów Zjednoczo-
nych.  Podczas Konferencji 
Fundacja Pamięć, Odpowie-
dzialność, Przyszłość zain-
augurowała również nowy 
program wspierania osób, 
instytucji, projektów z ob-
szaru edukacji historyczno-
-politycznej oraz edukacji o 
prawach człowieka pt.  MEN-
CHEN RECHTE BILDEN, 
do udziału w którym  zapro-
szony został również Mię-
dzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu. 

Ela Pasternak
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Kaim i Grzegorza Łukawskie-
go. Jak jubileusz, to jubileusz!

„Salon na bis” − Benefi s Ja-
nusza Toczka. Autorzy: M. 
Gwóźdź, M. Crepel, B. Bryk, 
J. Jaskółka, K. Kowalow-
ski, L. Szuster, pracownicy 
MDSM-u, rodzina J.J. Tocz-
ków

Oświęcim w ostatnich latach 
miał wiele szczęścia. To właś-
nie w tym mieście kilka osób 
mrówczą i kreatywną „pra-
cą u podstaw” kształtowało 
charaktery dwóch pokoleń 
oświęcimian, ucząc i wycho-
wując. To tacy entuzjaści, jak 
nieżyjący już Henryk Lehnert, 
mieszkająca obecnie w Krako-
wie Izabela Wrońska, Stani-
sław Cichoń, Marian Mańkut 
czy Władysława Kapcińska, 
potrafi li zarazić swoją pasją 
do fi lmu, pięknie mówionego 
słowa, modelarstwa i plastyki 
setki młodych ludzi, ukształ-
tować ich wrażliwość. Jadwi-
ga i Janusz Toczkowie z wiel-
kim sercem od prawie 30 lat 
pracują z oświęcimską mło-
dzieżą. Ich wspólne dziecko, 
Teatr „Na Stronie”, w którym 
pierwsze kroki stawiali znani 
obecnie polscy aktorzy: Ewa 
Kaim, Grzegorz Łukawski, 
Marcin Czarnik, Agnieszka 
Wróblewska, to jeden z naj-
lepszych amatorskich teatrów 
szkolnych w kraju, laureat 
wielu nagród. Znane i bu-
dzące powszechny szacunek 
są ich różnorodne działania 
społeczne: prowadzone od 
12 lat w MDSM fakultety 
z literatury, praca z lektorami 
i ministrantami w Parafi i 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, współpraca 
z Oświęcimskim Centrum 
Kultury  i z Centrum Dialogu 
i Modlitwy. Nie do przecenie-
nia jest ich rola w Krakow-

skim Salonie Poezji, gdzie jako 
współgospodarze tworzą nie 
tylko wyjątkowy klimat, ale 
również dbają o merytorycz-
ną stronę tych spotkań. Mi-
łośnicy poezji niezwykle wy-
soko cenią redagowane przez 
Janusza Toczka programy 
kolejnych Salonów. W ciągu 
tych trzech lat udało mu się 
nawiązać specyfi czny dialog 
z publicznością. Komentarze 
do wcześniejszych salonów, 
niebanalne wprowadzenia  
w świat prezentowanej poe-
zji, a także noty o aktorach  
i muzykach − wszystko to 
składa się na niezwykle pięk-
ną  i subtelną formę komuni-
kacji z widzami. Bywalcy Sa-
lonów z dużą skrupulatnością 
kolekcjonują te programy. 
Z zebranych w każdym z pro-
gramów wierszy i cytatów 
z rubryki „zachowaj w sercu” 
można by ułożyć tomik – do-
kument najpiękniejszych strof, 
które wzbudzały tak wiele 
wzruszeń. Dlatego przyjaciele 
Janusza i Jadzi w ścisłej kon-
spiracji, we współpracy z ro-
dziną oraz byłymi uczniami, 
przygotowali „Salon na bis” −  
Benefi s dla Janusza. Preteks-
tem były Jego 50. urodziny, 
obchodzone dzień wcześniej. 
Na program złożyły się: sonda 
uliczna pt. „Czy Janusz Toczek 
żyje?” autorstwa Małgorzaty 
Gwóźdź  i Mathiasa Crepel, 
teczka domniemanego agenta 
służb specjalnych J.T. ilustru-
jąca jego dzieciństwo, okres 

studiów oraz czasy współ-
czesne. Informacje z teczki 
były konfrontowane z zezna-
niami powołanych specjalnie 
na tę okoliczność świadków 
koronnych: najbliższych z ro-
dziny oraz zaprzyjaźnionych, 
dziś już bardzo znanych akto-
rów. O oprawę muzyczną w 
postaci piosenek napisanych 
przed ponad dwudziestu laty 
przez Janusza zadbali Bożena 
Bryk, Józef Jaskółka i Krzysz-
tof Kowalowski, przyjaciele 
z kabaretu z dawnych lat. Wiel-
ki fi nał przygotowało rodzeń-
stwo Marii i Piotra Kudełków, 
którzy specjalnie dla Jubilata 
wykonali koncert najsłynniej-
szych standardów jazzowych. 
Wzruszenie Janusza, który  
w prezencie otrzymał kom-
puterowo „zmodyfi kowa-
ne” dzieło Michała Anioła − 
Stworzenie Świata, udzieliło się 
około dwustu osobom, które 
do późnych godzin zostały 
w Domu Spotkań, by wspól-
nie świętować ten wyjątkowy 
wieczór.

„Tylko miłość − wariatka 
ta sama”. Wiersze o miłości  
w wykonaniu Doroty Segdy 
i Adama Nawojczyka (Naro-
dowy Teatr Stary im. H. Mo-
drzejewskiej w Krakowie),  
w oprawie muzycznej Toma-
sza Drabiny (akordeon) 
Pojawienie się Doroty Segdy 
i Adama Nawojczyka zostało 
przyjęte przez gości Salonu 
wyjątkowo entuzjastycznie. 

Wszyscy pamiętali  Eugeniu-
sza Oniegina w brawurowej 
interpretacji Doroty Segdy 
sprzed roku oraz poezję T.S. 
Eliotta w wykonaniu Ada-
ma Nawojczyka. Tym razem 
znakomici krakowscy aktorzy 
przygotowali miłosną poezję 
Mickiewicza, Tuwima, Rilke-
go, Leśmiana, Cwietajewej, 
Poświatowskiej i Brodskie-
go. Przepięknie „odegrana” 
scena balkonowa z Romeo  
i Julii Shakespeare’a wywarła 
ogromne wrażenie na zebra-
nych gościach. Wyjątkowe-
go efektu dopełniła muzyka 
goszczącego po raz pierwszy 
w Salonie Tomasza Drabiny, 
którego akordeon świetnie 
współgrał z lirycznymi stro-
fami wierszy. Entuzjazm pub-
liczności został stonowany 
zapowiedzią organizatorów  
o zawieszeniu kolejnych od-
słon salonu. 

Dom Spotkań dziękuje ser-
decznie wszystkim, którzy 
współtworzyli przez ostatnie 
trzy lata to niezwykłe wyda-
rzenie: aktorom, muzykom, in-
stytucjom i sponsorom wspie-
rającym to przedsięwzięcie, 
indywidualnym osobom, na 
które zawsze można było li-
czyć w fazie przygotowania 
Salonów, prasie lokalnej za 
medialną życzliwość oraz 
przede wszystkim wspaniałej 
publiczności.   

Dziękujemy! 
Leszek Szuster 
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T                                                          o była podróż życia − mówią Halina i Wiesław Świderscy, oświęcimscy nauczyciele, po powrocie z semina-
rium w instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. W trakcie dwutygodniowego pobytu w Izraelu wzbogacili 
swą wiedzę na temat historii i kultury Żydów oraz Holokaustu, a zarazem ujrzeli miejsca, o których wcześ-

niej tyle czytali i słyszeli. Poznali również arcyciekawych, otwartych ludzi

21 W JEROZOLIMIE

− To bezcenne doświadczenie 
pozwoliło nam o wiele lepiej 
zrozumieć tematykę, którą się 
od pewnego czasu zajmujemy, 
a także zainspirowało nas do 
dalszego jej studiowania i upo-
wszechniania − podkreślają 
państwo Świderscy.
Zgadzają się z nimi wszyscy 
uczestnicy listopadowego 
seminarium dla edukatorów 
z Polski zorganizowanego 
w ramach Międzynarodowej 
Szkoły Nauczania o Holo-
kauście. Chwalą znakomitą 
zawartość merytoryczną pro-
gramu oraz wysoki poziom 
wykładów i warsztatów. 
Mówią o wielkim wrażeniu, 
jakie wywarły na nich takie 
wydarzenia, jak uroczystość 
nadania tytułu „Sprawied-
liwy wśród Narodów Świa-
ta” czy spotkanie z izraelską 
młodzieżą przygotowującą 
się do wyjazdu do Polski.

Otwartość 
i szczerość
Realizowane przez Yad 
Vashem od 15 lat seminaria 
dla edukatorów z Polski cie-
szą się ogromnym powodze-
niem. Chętnych do wyjazdu 
jest zawsze kilkakrotnie wię-
cej niż miejsc.
− Podobnie było i tym razem 
− zdradza Teresa Wontor-
-Cichy, adiunkt w Dziale Na-
ukowym PMA-B, opiekunka 
grupy i koordynatorka pro-
gramu ze strony polskiej. 
− Cieszymy się, że spośród licz-
nego grona udało się wybrać 
ludzi tak silnie zainteresowa-
nych tematyką seminarium, 
aktywnie uczestniczących w 
zajęciach, zadających mnóstwo 
pytań, rozdyskutowanych.
O wysokim poziomie i za-
angażowaniu 21-osobowej 
grupy złożonej z nauczycieli, 
pracowników muzeów mar-
tyrologicznych, przewodni-
ków oraz innych ludzi zwią-

zanych z upowszechnianiem 
tematyki seminarium, mó-
wią też koordynatorzy kursu 
ze strony Yad Vashem, Orit 
Margailot i Alex Dancyg, 
którzy swoją pasją, a zara-
zem otwartością i szczeroś-
cią zachęcali do rozmów na 
każdy temat.
− Uczestnicy seminarium byli 
świetnie przygotowani meryto-
rycznie do partnerskiej rozmo-
wy z pedagogami i wykładow-
cami Yad Vashem, co jest o tyle 
ważne, że i my w jakiś sposób 
wpływamy na sposób myślenia 
pracowników tej zaprzyjaźnio-
nej z PMA-B instytucji, dzieląc 
się wiedzą, doświadczeniem, 
prezentując nieco inne spojrze-
nie na niektóre sprawy. Mam 
porównanie z poprzednim semi-
narium, w którym uczestniczy-
łam i dostrzegam ten wpływ, 
zwłaszcza w przypadku młode-
go pokolenia pracowników Yad 
Vashem − komentuje Teresa 
Wontor-Cichy.
Bezcenna okazała się zwłasz-
cza wspominana otwartość 
i szczerość obu stron − dzię-
ki niej łatwiej było znaleźć 
wspólny język we wszyst-
kich niemal kwestiach. 
Mimo że − jak głosi jedna 
z seminaryjnych złotych 
myśli − „trudno rozmawiać 
narodowi oczekującemu na 
Mesjasza − z narodem, który 
uważa się za Mesjasza naro-
dów”...

Rozmowy 
przy wypalaniu płyt
W ciągu dwóch tygodni 
uczestnicy kursu wzięli 
udział w kilkunastu warszta-
tach, idealnych do wykorzy-
stania w pracy z młodzieżą, 
oraz wysłuchali kilkudzie-
sięciu wykładów trwających 
w sumie grubo ponad 100 
godzin − m.in.: o dziejach 
i kulturze Żydów europej-
skich, o wkładzie Żydów 

polskich do żydowskiej 
tradycji, o źródłach antyse-
mityzmu, o różnorodności 
żydowskiej tożsamości, o 
bezprecedensowości Holo-
kaustu, o obojętności świata 
w obliczu Zagłady, a także − 
o ocalałych i trudzie tworze-
nia państwa Izrael. 
Niektóre zajęcia kończyły 
się po 22.00, jak rewelacyjne 
spotkanie z prof. Karolem 
Yaronem Beckerem, któ-
rego wykład − precyzyjny 
i logiczny, a zarazem barwny 
i pełen anegdot − okazał się 
prawdziwą perłą współczes-
nej polszczyzny. Nic dziw-
nego, że seminarzystom było 
ciągle mało...
Szczególnie gorące debaty 
obracały się wokół tematu 
biernych obserwatorów Za-
głady, judenratów (rad ży-
dowskich w utworzonych 
przez hitlerowców gettach), 
odpowiedzialności Niem-
ców (czy tylko oni mogli do-
konać zbrodni?), zróżnico-
wania żydowskiej kultury, 
a także skomplikowanej sy-
tuacji na Bliskim Wschodzie 
oraz, oczywiście, stosunków 
chrześcijańsko-żydowskich 
i polsko-izraelskich. Oży-
wione dyskusje w podwo-
jach hotelu Jerusalem Gold 
(rzut czapką od głównego 
dworca autobusowego w Je-
rozolimie) trwały często do 
białego świtu.
Dyskusjom towarzyszył ci-
chy świst komputerowej 
nagrywarki DVD służącej 
do kopiowania wykonanych 
przez seminarzystów foto-
grafi i. A było co utrwalać, 
bo uczestnicy kursu zrobili 
w sumie ponad 10 tys. zdjęć 
(z czego 7 tys. w samej Je-
rozolimie) i postanowili się 
nimi podzielić.
Seminaryjne powiedzonko 
głosi, że gdyby nie daj Boże 
Jerozolima (po raz kolejny 

Zbigniew Bartuś

Wręczenie medalu „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”

Dolina Gmin w instytucie Yad VashemSpotkanie z uczniami izraelskiego liceum
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POMAGANIE POLAKOM W ZMAGANIU SIĘ
Z WŁASNĄ HISTORIĄ

ROZMOWA Z ALEXEM DANCYGIEM

w dziejach) ucierpiała z po-
wodu jakiegoś kataklizmu, 
można ją spokojnie, we 
wszelkich szczegółach, od-
budować na podstawie foto-
grafi i kursantów.
− Grupa okazała się nie tylko 
kompetentna, ale i wyjątkowo 
zgrana i solidarna. Przeby-
wanie w tym gronie było dla 
mnie prawdziwym zaszczytem 
i przyjemnością − podkreśla 
Janusz Barcik, komendant 
oświęcimskiej Komendy 
Powiatowej Policji, który na 
co dzień czuwa nad bezpie-
czeństwem przybywających 
do PMA-B pielgrzymów 
oraz niezakłóconym przebie-
giem wszelkich wydarzeń i 
uroczystości związanych z 
miejscem pamięci.
− Wyniesiona z seminarium 
wiedza i doświadczenie są dla 
mnie bezcenne, pozwoliły mi 

lepiej zrozumieć tematykę Ho-
lokaustu, poznać historyczne 
i społeczne uwarunkowania 
− dodaje Janusz Barcik. To 
samo mówią Bogumiła Bu-
gajska i Marta Królikowska, 
germanistki z LO im. St. Ko-
narskiego, akcentując świet-
ne przygotowanie programu 
seminarium.

Nasze karteczki 
w Ścianie Płaczu
W programie znalazł się czas 
na poznawanie współczes-
nego Izraela i jego miesz-
kańców. − Miało to kapitalne 
znaczenie, bowiem bez tego nie 
dostrzeglibyśmy, że ten kraj jest 
tak różnorodny i wielobarwny 
− podkreśla Wiesław Świ-
derski.
Niezaspokojony głód po-
znawczy objawił się w gru-

pie zaraz po dotarciu do 
hotelu: pierwsza wyprawa 
na stare miasto ruszyła... 
pięć minut później, o szó-
stej rano. Zwiedzanie sta-
rej Jerozolimy wieczorami 
i nocą stało się standardem, 
podobnie jak umieszczanie 
tradycyjnych karteczek z ży-
czeniami w Ścianie Płaczu. 
Po tygodniu grupa znała już 
na pamięć wszystkie jerozo-
limskie bramy oraz szlaki 
przecinające poszczególne 
dzielnice. Dwójka semina-
rzystów pobiła również re-
kord świata na trasie Brama 
Lwia − Jerusalem Gold (20 
minut pieszo, normalnie 
godzina), by wziąć udział 
w kolejnym wydarzeniu: ce-
remonii powitania szabatu 
w synagodze.
I popłynęło z ust (wtopio-
nych w tłum wiernych) se-

minarzystów, ku zaciekawie-
niu zerkających przez fi rany 
seminarzystek: „Lecha dodi 
likrat kala, penei Szabat ne-
kabela” („Chodź, mój miły, 
naprzeciw narzeczonej, po-
witajmy szabat”).
Olbrzymim przeżyciem była 
wspomniana uroczystość 
nadania tytułu „Sprawiedli-
wego wśród Narodów Świa-
ta” Stanisławie Sławińskiej 
z Grodziska Mazowieckiego. 
Jeszcze żadna polska grupa 
seminaryjna nie uczestni-
czyła w takim wydarzeniu 
w Yad Vashem. Ceremo-
nia okazała się wyjątkowo 
wzruszająca: wystarczyło 
kilka słów ocalonej Esfi ry 
Rapaport do Romana, bra-
tanka (nieżyjącej już, nieste-
ty) Stanisławy, by najwięk-
szym twardzielom zaszkliły 
się oczy...

 Bardzo ważne − choć za 
krótkie − było również spot-
kanie w liceum Ziv z ucznia-
mi przygotowującymi się do 
wyjazdu do Polski. Należą 
oni do wąskiego grona mło-
dych, którzy w trakcie takich 
wizyt spotykają się z polski-
mi rówieśnikami.
Polscy seminarzyści zoba-
czyli też malowniczą Masa-
dę i Morze Martwe, a także 
wielobarwną północ Izraela, 
z jeziorem Galilejskim, Tybe-
riadą, przepiękną Cezareą. 
Pożegnał ich „nigdy nieza-
sypiający”, ciepły Tel Aviv.
A kiedy wśród płatków 
śniegu lądowali na Okęciu, 
przypomnieli sobie życze-
nia z karteczek wetkniętych 
między starożytne głazy 
Ściany Płaczu: „wrócić do 
Jerozolimy”.  

Zbigniew Bartuś

 Jak w tej chwili wyglą-
dają kontakty pomię-
dzy Instytutem Yad 
Vashem a stroną polską? 
Współpraca z Muzeum 
w Oświęcimiu trwa już 
15 lat, ale to nie jedyna 
instytucja z Polski, z któ-
rą pracujecie.

Program współpracy 
jest bardzo rozszerzony. 
W ubiegłym roku mie-
liśmy aż osiem semi-
nariów z Polski. Część 
tego to oczywiście wy-
nik kontaktów z oświę-
cimskim Muzeum, ale 
oprócz tego były semina-
ria Centralnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczy-

cieli oraz seminarium dla 
nauczycieli, którzy chcą 
organizować w Polsce 
spotkania ze szkołami 
izraelskimi. To bardzo 
dużo. Mieliśmy plany, 
aby w przyszłym roku 
zrealizować takich semi-
nariów więcej, ale, nieste-
ty, w tej chwili światowa 
sytuacja ekonomiczna 
nie jest korzystna dla 
Yad Vashem. Instytucja 
ta żyje dzięki sponso-
rom, a przez zawieruchę 
na rynkach fi nansowych 
sponsorzy stracili sporo 
pieniędzy. Mamy jednak 
nadzieję, że nie nastąpi 
duże zmniejszenie licz-
by polskich seminariów. 

Wiele osób nadal czeka 
w kolejce. 

 Zatem generalna sytua-
cja jest optymistyczna.

Tak jest. Przez ostatnie 
dwa lata z dwóch se-
minariów przygotowy-
wanych we współpracy 
z Muzeum w Oświęci-
miu zrobiło się osiem se-
minariów. To kilka razy 
więcej nauczycieli, księży 
czy muzealników, którzy 
przechodzą przez szkołę 
w Yad Vashem. 

 Jakie są Wasze ocze-
kiwania, jeśli chodzi 
o polską stronę? Co mają 

przynieść seminaria 
w dalszym okresie? 

Po pierwsze, uważam, 
że przyjeżdżają tu oso-
by, które naprawdę chcą 
– chcą na serio pogłębiać 
swoją wiedzę. Nie negu-
jemy także tego, że dla 
ludzi z Polski przyjazd 
do Izraela to także wizyta 
w Ziemi Świętej. Dlate-
go też walczymy, żeby 
polskie seminaria miały 
nieco więcej wycieczek. 
Jednak zauważamy też 
autentyczne zaciekawie-
nie ludzi, którzy chcą 
lepiej poznać problema-
tykę Zagłady. Nie ma 
od tego ucieczki. Społe-

czeństwo polskie może 
próbować to tuszować, 
może się kłócić, może nie 
przyjmować niektórych 
poglądów Grossa czy in-
nych ludzi, ale nie da się 
tego zakopać. To, co się 
stało, jest także – niestety 
– częścią polskiej historii. 
Żydzi i Polacy nie wymy-
ślili tej sytuacji – ktoś to 
zrobił za nich, ale nie ma 
historii Polski bez 800 lat 
historii Żydów polskich, 
nie ma historii Polski bez 
Zagłady oraz bez tego, co 
stało się po wojnie. Ma-
rzec 1968 r. w jakiś spo-
sób się z tym wszystkim 
łączy. To historia Polski. 
Widzimy w tych lu-

Ściana PłaczuFragment pomnika ku czci żydowskich partyzantów
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dziach, że oni w jakiś 
sposób są ambasadorami 
Izraela. Polacy zresztą 
znacznie lepiej rozumieją 
sytuację Izraela niż inne 
kraje europejskie. A poza 
tym myślę, że udało nam 
się w Yad Vashem wy-
pracować metodologię 
nauczania, która jest war-
sztatowa, otwarta, oparta 
na wspomnieniach jed-
nostek. Yad Vashem ma 
dobre materiały – coraz 
więcej jest tłumaczonych 
na język polski. Myślę, 
że polscy nauczyciele 
są nam wdzięczni, bo 
dostają narzędzie, które-
go mogą użyć w klasie. 
Dobry nauczyciel nie za-
wsze ma czas wszystko 
wypracować sam. Widzę 
w oczach tych ludzi, że 
czasami dzięki takiemu 
wyjazdowi wchodzą w tę 
tematykę, przestają jej się 
bać, widzą, że inni ludzie 
borykają się z tym z suk-
cesami, że można o tym 
mówić. Określiłbym to 
tak – to pomaganie Po-
lakom w zmaganiu się 
z własną historią. Nasza 
historia jest częścią pol-
skiej historii i trzeba... 
Nie wiem, czy trzeba 
– nie mam czarno-bia-
łych odpowiedzi. Jednak 
widać, że w piątym po-
koleniu po Zagładzie ten 
temat jest nadal ważny. 
Są fi lmy, książki – teraz 
wyszła powieść Littel-
la. Nie wiem, czy to jest 
dobra książka, ale to jest 
bestseller światowy. To 
dzieje się dlatego, że Za-
głada była zjawiskiem 
przełomowym w historii 
cywilizacji europejskiej 
– to chyba największy 
kryzys kultury od czasu 
jej powstania. Tak głębo-
kie barbarzyństwo, anta-
gonizm do całej historii 
kultury, na oczach nas 
wszystkich, werbowanie 
intelektualistów... Jest 
jeszcze wiele rzeczy do 
nauczania.

 Czy myślisz, że to się 
kiedyś skończy, że lu-
dzie przestaną przyjeż-
dżać do Yad Vashem?

Oby Yad Vashem był nie-
potrzebny. Obyśmy do-
szli do świata, w którym 
te groźby nie będą istnieć. 
Jednak nasza sytuacja 
z Palestyńczykami, Iran, 
Afryka i Darfur... Jesz-
cze wiele może się stać, 
szczególnie, że nadszedł 
głęboki kryzys ekono-
miczny. Nie będzie już 
tak dobrze wszystkim. 
Przecież takie były pod-
stawy tego, co stało się 
w Niemczech. Zatem 
mówienie, że to się nigdy 
nie stanie, jest bzdurą. 
Odwrotnie – Holokaust 

to lekcja, która mówi, że 
jeśli już raz to się stało, 
to powtórka jest możli-
wa. Widzimy te niebez-
pieczeństwa, widzimy 
odradzający się faszyzm 
w różnych postaciach 
w środku kultury euro-
pejskiej: w Niemczech, 
Francji, Polsce, Rosji. To 
wszystko zaczyna się 
od słów. Na razie jeste-
śmy potrzebni, ale Yad 
Vashem próbuje teraz 
szukać odpowiedzi na 
temat mechanizmu lu-
dobójstwa. Próbujemy to 
zrozumieć, ale to nie jest 
proste. Ja sam nie potra-
fi ę do końca zrozumieć 
tego, co się wydarzyło. 
Jak można zabijać ludzi 
w Auschwitz, a potem 
pojechać na weekend do 
Międzybrodzia i jeść na 
tej werandzie... jagody 
w śmietanie. Może to jed-
no z najstraszniejszych 
zdjęć – ten uśmiechnięty 
Mengele w Międzybro-
dziu. To jest pytanie, któ-
re nas wszystkich boli, bo 
nie ma dobrej odpowie-
dzi. Mówienie „nam to 
się nie stanie” jest głupie. 
Nie wiadomo przecież, 
w jakiej sytuacji się 
znajdziemy. Dla mnie 
najtrudniejszą rzeczą, 
kiedy jestem z grupą 
w Birkenau, jest histo-
ria Sonderkommando. 
Niemcy zabili mój naród 
– w straszny, fabryczny 
sposób. Ale oni zmusili 
– tego nie mogę wyba-
czyć – zmusili moich 
braci, normalnych ludzi, 
aby spali w ciepłych łóż-
kach na strychach krema-
toriów i pracowali przy 
spaleniu swojego narodu. 
To znaczy, że każdego 
z nas – ciebie, mądrego 
i fajnego chłopaka, mnie 
Aleksa, kochającego do-
bre życie i wino... W moim 
usposobieniu jest chyba 
antyteza śmierci... Móg-
łbym być w Sonderkom-
mando. To jest straszne 
i musimy próbować na 
te pytania odpowiedzieć. 
Z ludzi zrobiono potwo-
rów i było to bardzo ła-
twe. 

 Ile w tym wszystkim, co 
dzieje się w Yad Vashem 
z kontaktami z Polską, 
jest Twojej osobowości?

Nie lubię robić z siebie 
skromnego człowieka, 
bo jest tam jej sporo. Jed-
nak ja najbardziej szanuję 
w Yad Vashem to, że jest 
bardzo dużo ludzi... Jest 
Orit, którą bardzo dobrze 
znasz. Kiedy ona pozna-
ła mnie sześć lat temu, to 
myślałem, że ona zwa-
riuje, bo była całkowicie 
przeciwko. Jak można 
tak mówić o Polakach... 

Tak była wychowana 
w swojej rodzinie. Teraz 
na pewno autentycznie 
lubi Polaków i jest to 
dla niej bardzo ważne 
– nie mniej, niż dla mnie. 
Idziemy razem – bez jej 
zdolności organizacyjnej 
nie zrobiłbym nic. Takich 
ludzi jest więcej. To jest 
ważne. Ja tu jestem, bo to 
jest częścią mojej tożsa-
mości. Chciałem walczyć 
o różne moje prawa. W 
kibucu mam zapewnione 
jedzenie i dach nad gło-
wą, więc czasami mogę 
o coś walczyć i walnąć 
komuś prosto w oczy, bo 
się nie boję. To nie jestem 
tylko ja – to cała grupa lu-
dzi, setki przewodników 

po Polsce... Oni chcą jeź-
dzić do Polski, poznawać 
kraj oraz tych fantastycz-
nych ludzi, tak zaanga-
żowanych i oddanych 
swojej pracy. Wierzę, że 
Yad Vashem jest insty-
tucją otwartą, myślącą 
pedagogicznie... Oczywi-
ście są też rzeczy, które 
mnie wkurzają, bo to jest 
polityka. Jednak kiedy 
się upieramy, dyrektorzy 
dają nam robić swoje. 

 Zatem masz następców...

Georges Clemenceau 
powiedział, że cmenta-
rze są pełne ludzi nie-
zastąpionych. Ja jestem 
z ostatniego pokolenia, 

które czuje się kulturowo 
Polakami, które siedzi 
w polskiej kulturze. Ja 
wiem, że mogę bardzo 
łatwo nawiązać kontakt 
z Polakami – jeden dow-
cip polski o polityce i już. 
Nie wiem, czy potem bę-
dzie to samo, ale na pew-
no będą kontynuatorzy. 
Ale przecież prowadzi-
my seminaria dla innych 
krajów i to się udaje. Ale 
może przyjdą takie czasy, 
że to wszystko nie będzie 
potrzebne, bo będzie po-
kój na świecie, wszyscy 
będą się kochali i nie bę-
dzie żadnych niebezpie-
czeństw... Choć, niestety, 
tego na razie nie widać.  

Rozmawiał Paweł Sawicki

Alex Dancyg
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Centrum Żydowskie

PROWINCJA JEST TYLKO W GŁOWIE

 Jak to się dzieje, że „zwy-
czajny” nauczyciel staje 
się człowiekiem z misją? 
Wy jesteście germani-
stami i moglibyście cały 
czas uczyć gramatyki 
niemieckiej. Jednak zde-
cydowaliście się na coś 
więcej. Dlaczego? Nie 
każdy musi mieć prze-
cież ochotę na to, aby się 
w coś angażować i robić 
coś więcej...

Halina Świderska: Począ-
tek tej znakomitej przy-
gody mojego życia był 
zupełnym przypadkiem. 
Wiesław współpracując 
jeszcze z Centrum Dialo-
gu i Modlitwy, brał udział 
w projekcie ze swoją klasą 
o profi lu językowo-hi-
storycznym. Kiedyś zna-
leźliśmy się na spotkaniu  
z Haliną Birenbaum i na 
pół godziny mieliśmy 
„wskoczyć” do mieszanej 
polsko-niemiecko-izrael-
skiej grupy. Tam, jak to się 
mówi, dostaliśmy między 
oczy, bo padło pytanie: 
co my, jako nauczyciele, 
robimy w kwestii eduka-
cji w tym wyjątkowym 
miejscu, w Oświęcimiu. 
Wtedy zrobiło mi się tro-
chę wstyd, ponieważ po 
pierwsze, byłam wściekła, 
że nie potrafi ę sobie z tym 
pytaniem poradzić, a po 
drugie, pomyślałam, że 
czas coś zrobić.  I wszystko 

zaczęło się na poważnie 
od pierwszego projektu Ja 
wam pokażę....  I to tak na-
prawdę stało się naszym 
życiem. Zobaczyliśmy, jak 
świetnie da się pracować 
z młodzieżą, ile oni są 
w stanie z siebie dać. Dla 
mnie przeżyciem było to, 
jak reagowała klasa. 
Kiedy skończył się jeden 
projekt, poczuliśmy jakąś 
pustkę. Pomysł na drugą 
część tego projektu przy-
szedł w bardzo dobrym 
momencie. Pamiętam ten 
błysk w naszym oku. 
Odebraliśmy e-mail, po-
patrzyliśmy na siebie  
i powiedzieliśmy: „robi-
my dalej, nie ma innego 
wyjścia”. To jest sens na-
szej pracy. Ja pracuję  w 
szkole 26 lat i przyznam 
się, że nigdy nie miałam 
tak dobrych doświadczeń 
w pracy z uczniami, ale 
także nigdy wcześniej nie 
włożyłam w to tyle swo-
jego serca. A to musi zai-
skrzyć z obu stron.
Wiesław Świderski: W 
moim przypadku za-
częło się dość wcześnie, 
jeszcze w 1986 r., w mo-
mencie, kiedy powstał 
Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży. 
Praktycznie od samego 
początku współpraco-
waliśmy z grupami nie-
mieckimi. Spotkania się 
odbywały, ale chodzili na 

nie coraz to nowi ucznio-
wie. Były też wymiany, 
korespondencja, ale nie 
wynikało z tego nic głęb-
szego. Takim momentem 
przełomowym dla mnie 
było powstanie Centrum 
Żydowskiego. Kiedy po-
jawiły się informacje o 
otwarciu,  zastanawiałem 
się, czy nie moglibyśmy 
tam czegoś zrobić, zapro-
wadzić młodzieży... Czu-
łem, że może wyniknąć  
z tego coś ciekawego. Moja 
klasa była chyba pierwszą 
grupą, którą udało się 
tam zaprowadzić. Wtedy 
powstał zalążek projektu 
Czym był Oszpicin – Star-
si bracia w wierze, który 
jest teraz realizowany  
w Centrum. Trzy lata temu 
udało się, dzięki pomocy 
dyrekcji szkoły, stworzyć 
klasę, która oprócz 35 go-
dzin lekcyjnych robi coś 
więcej. Tak weszliśmy  
w projekt Miejsce zamiesz-
kania: Ziemia Oświęcimska 
– przekleństwo, uśmiech 
losu…? Zajęcia odbywały 
się po lekcjach, w soboty, 
lub niedziele. Nie było 
żadnych protestów. No  
i potem zaczął się projekt 
Ja wam pokażę... 

 Halino, powiedziałaś, 
że dzięki tym projektom 
zrozumiałaś, co jest sen-
sem twojej pracy. Co za-
tem jest tym sensem?

H.Ś.: Sensem jest bycie 
z tymi młodymi ludź-
mi, odkrywanie ich oraz 
swoich umiejętności.
W.Ś.: Oraz wskazywanie 
im, co można dać innym 
– swojemu otoczeniu, 
a nie tylko dla siebie. 
Z młodymi ludźmi nie-
rzadko jest tak, że oni 
często nastawieni są na 
branie i potrzeba dużo 
czasu, aby otworzyli się 
na innych. Oni na po-
czątku podchodzili do 
tego dość sceptycznie. 
Mówili: „co tu można 
robić w takiej dziurze”. 
Zaczynaliśmy od „ba-
nalnych” rzeczy: wizyty 
w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzie-
ży i w Centrum Dialogu 
i Modlitwy. Chcieliśmy 
pokazać im, że w Oświę-
cimiu są takie instytucje, 
gdzie coś się dzieje, gdzie 
można coś zrobić, gdzie 
można przyjść i pokazać 
swoje zdolności, gdzie 
można coś zrobić dla in-
nych. To im troszkę ot-
worzyło oczy. Po każdym 
takim punkcie prosiliśmy 
ich o opisywanie swoich 
wrażeń. To nie były spra-
wozdania, ale bardziej za-
pis swoich myśli – czy to 
zmieniło ich sposób my-
ślenia, czy jakoś na nich 
wpłynęło. Na początku 
to były dość nieporadne 
rzeczy, ale potem okaza-
ło się, że niektóre z tych 
refl eksji są bardzo mądre. 
Kiedy czytaliśmy niektó-
re, po prostu kręciła się 
nam łza w oku.
H.Ś.: Pierwsza nasza idea 
była taka, żeby pokazać 
dzieciakom, że prowincja 
jest tylko w głowie, że nie 
ma znaczenia, czy tutaj 
mieszka 40 tysięcy ludzi, 
czy to byłaby Warszawa. 
To jest kwestia myślenia 
– co ja tutaj mogę, jakie 
mam perspektywy itd. 
Gdzieś po drodze odkry-
łam także, że to jest tak-
że szansa dla mnie. Dla 
mnie to jest wielka dobra 
robota w kwestii własnej 
edukacji i rozwoju. Ja 
nie jestem stąd. Ja jestem 
z Wrocławia i przez długi 
czas myślałam sobie, że 
jestem w obcym świecie, 
gdzieś na wygnaniu. Na-
tomiast od czasu, kiedy 
realizujemy ten projekt, to 
jest mi w Oświęcimiu tro-

chę cieplej, jakoś bardziej 
swojsko. Teraz mogę po-
wiedzieć – nawet z pew-
nym wstydem, że ja nic 
nie wiem o Wrocławiu, 
chociaż mieszkałam tam 
przez pół swojego życia, 
ale ten Oświęcim – z po-
zoru taki nijaki i niczyj 
– stał się moim miastem, 
ciepłym miastem z niesa-
mowicie ciekawą historią. 
Oczywiście – Holokaust, 
to każdy wie, natomiast 
kto wie o tym, że Oświę-
cim żył, że był piękny, że 
są ludzie, którzy tęsknią.
W.Ś.: Najfajniejszą rzeczą 
w tych projektach było 
to, że uczniowie sami 
mogli uwierzyć w sie-
bie i pokazać coś innym. 
Uczniowie w projekcie Ja 
wam pokażę... przygoto-
wali prezentację dla ucz-
niów ze szkół z Krakowa 
i z Nowego Sącza, które 
także brały w nim udział. 
Mieli pokazać im żydow-
ski Oświęcim. To było 
bardzo trudne zadanie, 
bo to oznacza pokazanie 
czegoś, czego nie ma. Op-
rócz synagogi i cmentarza 
żydowskiego można po-
kazać tylko stare zdjęcia. 
I tak rzeczywiście się dzia-
ło. Co ciekawe odbiór był 
bardzo ciepły. Nie było w 
tym wszystkim Holokau-
stu i obozu. Dla wszyst-
kich zaskoczeniem było 
to, że jest jeszcze inny 
Oświęcim. Nasi ucznio-
wie włożyli w to mnó-
stwo serca. Potem założy-
liśmy sobie, żeby pokazać 
przedwojenny Oświęcim 
wszystkim pierwszym 
klasom. Wszystkie klasy 
wzięły udział w prezen-
tacji przygotowanej przez 
naszych uczniów. Sporo 
osób napisało potem, że 
odkryli swoje miasto na 
nowo. Nie zdawali sobie 
sprawy, że w budynkach, 
które znają i mijają co-
dziennie, działo się tyle 
ciekawej historii. 
H.Ś.: Taką myślą prze-
wodnią, która przyświe-
cała nam cały czas, było 
przygotowanie uczniów 
na spotkanie ze światem, 
który zadaje pytanie ta-
kie, jak: „ty w Oświęci-
miu za drutami miesz-
kasz?”  Musiało być jasne: 
Oświęcim to nie Ausch-
witz. Myślę, że nam się to 
udało.

ROZMOWA Z HALINĄ I WIESŁAWEM ŚWIDERSKIMI, 
NAUCZYCIELAMI Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

6 listopada w Centrum Żydowskim odbyła się projekcja fi lmu Oszpicin. Ocalić od zapomnienia. Trwający około 
40 minut dokument oparty jest na relacjach Polaków i Żydów, mieszkańców Oświęcimia, którzy wspomina-
ją swoje przedwojenne miasto. Autorami fi lmu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskie-

go w Oświęcimiu pracujący pod kierunkiem nauczycieli, państwa Haliny i Wiesława Świderskich
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Centrum Żydowskie

 Jak to się stało, że z te-
go wszystkiego powstał 
fi lm?

H.Ś. Po pierwszej części 
projektu Ja wam pokażę... 
okazało się, że sponso-
rowi spodobało się to, co 
robimy i postanowił prze-
kazać pieniądze na drugą 
część.
W.Ś.: Trzeba tu zaznaczyć, 
że te dwa projekty są rea-
lizowane z inicjatywy Ma-
łopolskiego Towarzystwa 
Oświatowego w Nowym 
Sączu za pieniądze Joods 
Humanitair Fonds z Ho-
landii. 
H.Ś.: Najpierw mieliśmy 
szalone pomysły. Na po-
czątku chcieliśmy zrobić 
wystawę, fi lm i serię ar-
tykułów do prasy. Życie 
nas potem trochę wypro-
stowało, bo fi lm wymagał 
od nas ogromnej ilości 
pracy. Tutaj ogromny 
ukłon w stronę Centrum 
Żydowskiego oraz Mirka 
Ganobisa, który osobiście 
przyjeżdżał do nas i przy-
woził swoje zbiory.  

 To rzeczywiście duże 
przejście – od projektu 
realizowanego dla jednej 
klasy, czy nawet kilku 
szkół, do fi lmu doku-
mentalnego, który ma 
mieć masowego odbior-
cę.

H.Ś.: Rzeczywiście. Pra-
ca była ogromna. Trzeba 
było przejrzeć kilkadzie-
siąt godzin wywiadów, 
przesiać to i zdecydować 
o tym, co wybrać do fi l-
mu, który ma 40 minut. 
W.Ś.: Materiałów było 
bardzo dużo. Znaleźli-
śmy także wiele wypo-
wiedzi na temat tego, 
co się działo z Żydami 
w Oświęcimiu po wojnie 
i jak byli przyjmowani, 
ale na razie musieliśmy 
z tego – z przyczyn cza-
sowych – zrezygnować. 
Jednak pojawił się już po-
mysł na kolejny fi lm. 
H.Ś.: Potem trzeba było 
zobaczyć te tysiące zdjęć... 
Byliśmy potwornie zmę-
czeni. Pierwszymi wi-
dzami byli Tomasz Kun-
cewicz i Artur Szyndler 
z Centrum Żydowskiego. 
Odeszliśmy od ekranu, 
a oni mówią: „To my ro-
bimy z tego wydarzenie 
na całe miasto”. Kiedy 
jechaliśmy na premierę 
w Centrum Żydowskim, 
myślałam sobie: „żeby 
chociaż przyszło kilka 
osób”. Okazało się, że bra-
kło miejsc. W czasie fi lmu 
ludzie reagowali tak, jak 
sobie to wymarzyliśmy.

 Jaki Oświęcim odkryli-
ście podczas pracy nad 
fi lmem?

H.Ś.: Odkryliśmy ciepły 
Oświęcim. Ja to traktuję 
bardzo emocjonalnie, bo 
to było dla mnie obce mia-
sto. Okazało się, że to było 
ciepłe, żyjące miasteczko. 
Teraz słyszę i czuję to mia-
sto. Poza tym to Oświęcim, 
o który zapytana, nie mu-
szę przekonywać, że nie 
mieszkam w bloku nr 11. 
Jeszcze kiedy mieszkałam 
we Wrocławiu i pracowa-
łam w szkole, dzieci pyta-
ły: „Jak to, pani ma męża 
z tego Oświęcimia? Jak 
to jest za tymi drutami?” 
Nasz fi lm jest w pewnym 
sensie pierwszą częścią 
trylogii. My pokazali-
śmy życie mieszkańców 
Oświęcimia do 1941 r., 
Centrum Żydowskie pra-
cuje teraz nad projektem 
o ich losach powojennych 
w Izraelu, a nam ma-
rzyłaby się jeszcze jedna 
część o ich powrotach do 
Oświęcimia. Zobaczymy, 
czy starczy nam czasu...

 W listopadzie spędzi-
liście dwa tygodnie na 
seminarium w Izraelu 
organizowanym przez 
Muzeum w Oświęcimiu. 
To takie zatoczenie koła 
– pracowaliście nad od-
tworzeniem żydowskie-
go życia z archiwaliów 
i starych zdjęć, i pozna-
waliście żydowską kultu-
rę „z książki”. Teraz mo-
gliście znaleźć się niejako 
w środku.

H.Ś.: To było jak wyre-
żyserowane przez Pana 
Boga. W czwartek mieli-
śmy prezentację, w sobotę 

na walizkach do Warsza-
wy, a potem to widzimy... 
Dla mnie to był ciąg dal-
szy tej pięknej przygody. 
Sama nie bardzo wiedzia-
łam, jakie naprawdę są te 
stosunki polsko-żydow-
skie. Teraz to już nie jest 
rzecz wyuczona z książek. 
Teraz już wiem. Bezcenne 
było dla mnie, że mogłam 
uczestniczyć w przed-
sięwzięciu z najwyższej 
półki. Mogłam oglądać, 
odczuwać, radzić sobie 
z emocjami.
W.Ś.: Tego nie da się 
wyczytać. To trzeba zo-
baczyć. Dla mnie to był 
niesamowity wyjazd, któ-
ry pozwolił spojrzeć na 

niektóre rzeczy zupełnie 
inaczej. Nauczyłem się 
wiele o Izraelu, Żydach, 
tej kulturze. Tu w Polsce 
Żydzi byli na obrazkach, 
natomiast tam – pod Ścia-
ną Płaczu, wieczorem na 
ulicach, obserwowanie 
ludzi... Może zabrzmi to 
górnolotnie, ale moje ży-
cie pewnie będzie składać 
się z dwóch etapów: przed 
Izraelem i po Izraelu. Wie-
le rzeczy zrozumiałem 
i będę mógł spojrzeć na 
nie inaczej. Miałem się 
kiedyś za takiego typa, 
któremu trudno się 
wzruszyć, a było tam 
kilka takich momentów, 
w których rzeczywiście 

się wzruszyłem, m.in.: 
podczas uroczystości wrę-
czenia tytułu „Sprawied-
liwego wśród Narodów 
Świata”, podczas mszy 
świętej na Górze Oliw-
nej czy w Muzeum Yad 
Vashem. Kiedyś pojawiła 
się dla całej klasy szansa 
wyjazdu do Izraela, jed-
nak wszystko rozbiło się 
o pieniądze. Gdyby udało 
się zabrać naszą młodzież 
do Izraela, żeby oni także 
mogli przeżyć to, co my, 
to byłoby wspaniałe pod-
sumowanie takiego pro-
jektu. Może kiedyś to bę-
dzie możliwe...  

Rozmawiał Paweł Sawicki
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WIARA POCHODZI OD SŁUCHANIA

Ksiądz Manfred Deselears, z Centrum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu, pod koniec sierpnia 2008 roku został uhonoro-
wany Krzyżem Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec 

za pracę na rzecz dialogu chrześcijańsko-judaistycznego i pojedna-
nia polsko-niemieckiego. Poniżej publikujemy drugą część rozmo-
wy z księdzem dr Manfredem Deselaersem

 Co ksiądz odpowie na 
pytanie o Boga, który 
umożliwił człowiekowi 
stworzenie czegoś takie-
go jak Auschwitz?

Generalnie nie ma żadnej 
teoretycznej odpowiedzi, 
ponieważ Boga nie da się 
pojąć przy pomocy teo-
rii. Wiarę trzeba zawsze 
wystawiać na ryzyko. 
Najważniejsze w tym 
jest to, by być szczerym, 

nie powtarzać tylko ha-
seł, lecz przyjmować do 
siebie rzeczywistość,  o 
której mówi ta ziemia. Do 
rzeczywistości pamięci o 
Auschwitz należą świade-
ctwa tych, którzy świade-
ctwo dają. Są świadectwa 
ludzi, którzy utracili swo-
ją wiarę. Ale są też świa-
dectwa wiary. Nie dają 
one bezpośredniej odpo-
wiedzi, jednak zachęcają 
do samodzielnego wybo-
ru. Dla mnie kluczem jest 
pytanie  o godność ludzi, 
którzy zostali zamordo-
wani. To nie powinno się 
było wydarzyć, ponieważ 
mieli oni godność, która 
powinna być szanowana 
– godność pochodzącą od 
Boga. Na pierwszych stro-
nach Biblii jest napisane, 
że człowiek jest obrazem 
Boga, takim go stworzył 
Bóg. Człowiek ma zatem 
boski wymiar. Chrześci-
janie otrzymali tę wiarę 
w prezencie od Żydów. 
Boski wymiar człowieka 
został całkowicie zlekce-
ważony. Bóg był w tych 
ludziach, jednak dlaczego 
ich wtedy nie uwolnił? 
Nie wiem. Jestem chrześ-
cijaninem, mam chrześ-
cijański obraz, wierzę, 
że miłość Boga idzie tak 
daleko, jak miłość ukrzy-
żowanego Jezusa; że 
idzie aż do solidarności 
w śmierci. Są też żydow-
skie obrazy o współczu-
jącym Bogu. Żydowska 
modlitwa żałobna, która 

często tutaj jest odma-
wiana, kadysz (hebr. 
„święty”), jest pochwałą 
Boga. Przy tej pochwale 
Boga powstaje wiele py-
tań. Ale na końcu trzeba 
się przecież zdecydować: 
ufam czy nie ufam. Tro-
chę ufać i trochę nie ufać 
jest właściwie w ogóle 
niemożliwe, ponieważ 
wtedy już nie ufam. Nie 
rozumiem do końca, ale 
gdybym nie wierzył, że 

Bóg ma ostateczne sło-
wo, wówczas wygrałby 
Hitler i udałoby mu się 
zniszczyć nawet wiarę  
w dobro na świecie. Jeden 

z najważniejszych ży-
dowskich fi lozofów (Emil 
Fackenheim) powiedział, 
że tego zwycięstwa nie 
możemy pozostawić Hit-
lerowi. Dla mnie papież 
Jan Paweł II to „Papież 
po Auschwitz”. On, któ-
ry siebie samego określił 
jako syna tej oświęcim-
skiej ziemi, rozumiał swój 
pontyfi kat jako odpo-
wiedź na doświadczenie 
II wojny światowej oraz 
Auschwitz. Rozumiał 
go jako niezmordowane 
staranie o pokój i posza-
nowanie godności czło-
wieka. Im dłużej jestem w 
tym miejscu, tym jaśniej-
sze staje się dla mnie, że 
w takim miejscu można 
znaleźć otuchę dla wiary i 
pogłębienie wiary. Gdzie 
był Bóg w Auschwitz? Był 
np. w twarzy, w obliczu 
kobiety, która spogląda 
na rampie na esesmana  
i pyta: dlaczego to robisz? 
Komendant Auschwitz 
napisał później, że nigdy 
nie mógł zapomnieć spoj-
rzenia tej kobiety. To py-

tanie było pytaniem Boga 
o sumienie wymierzo-
nym w serce komendanta 
obozu Auschwitz.

 Powiedział ksiądz, że 
może pogłębić swoją 
wiarę w Boga na progu 
Auschwitz. Jak wyglą-
da pogłębienie wiary  w 
miejscu, w którym wyda-
rzyły się te okropności?

Dlaczego jestem tutaj 
18 lat? Nie byłoby mnie 
tu bez modlitwy. Mod-
lić się, oznacza dla mnie 
zadawać pytanie Bogu 
i sobie, co mam robić. Ja-
koś jest to coraz łatwiej-
sze, ponieważ jest to mój 
sposób pójścia razem 
z Jezusem (dzisiaj mogę 
tak to powiedzieć; kiedyś 
uważałem tę wypowiedź 
za kiczowatą). Nie stronił 
od żadnego wysiłku, aby 
człowiekowi dać świade-
ctwo o miłości Boga. Jak 
długo będę miał uczucie, 
że nigdzie indziej nie bę-
dzie to bardziej możliwe 

niż tutaj, tak długo tu 
zostanę. Jeśli stwierdzę, 
że nie będzie to możliwe, 
albo że gdzie indziej będę 
bardziej potrzebny, wów-
czas odejdę. Sądzę, że po-
wołanie, wiara  i dawanie 
odpowiedzi są ze sobą 
ściśle powiązane. Jest 
najgłębszym wyzwaniem 
miłości, zawołaniem do 
serca, do całego życia, py-
tanie, jakie jest twoje życie. 
Gdy się słyszy takie za-
wołanie i nie odpowiada 
na nie, wówczas traci się 
wiarę, ponieważ wypada 
się  z torów. Ale gdy daje 
się odpowiedź i pójdzie tą 
drogą, wówczas umacnia 
się przekonanie  o praw-
dziwości wybranej drogi. 
To jest bardzo proste, ale 
nie da się tego wyjaśnić, 
trzeba tego doświadczyć. 
Można to porównać do 
kogoś, kto jest zakochany. 
Musi to w końcu wyrazić. 
Jeśli droga jest prawid-
łowa, wówczas miłość 
nie wyczerpuje się, lecz 
wzrasta i umacnia się. Jest 
to możliwe tylko dzięki 

uważnemu sumieniu, 
modlitwie i słuchaniu. 
Teologia oznacza prze-
de wszystkim słuchanie. 
Wiara pochodzi od słu-
chania. Oznacza to, że 
trzeba być uważnym, aby 
serce było uważne. Dni 
skupienia w grudniu, na 
które zapraszamy, mają w 
tytule słowa: Szema Israel 
– Słuchaj Izraelu. – Czu-
ję się powołany, aby na 
razie tu być. Kto wie, co 
przyniosą przyszłe lata.

 Co oznacza Auschwitz 
bez Boga pocieszającego 
i nadziei dla niewierzą-
cych gości Centrum? Jak 
do nich podejść? 

Gdy mówię o wierze, to 
tylko wtedy, gdy ktoś 
mnie o to zapyta. Często 
jestem pytany: Jak ksiądz 
może jeszcze wierzyć w 
Boga? Próbuję wtedy od-
powiedzieć przy pomocy 
świadectwa mojej wiary, 
a nie teorii. Teoria jest pro-

sta. Jedni mówią: dlaczego 
Bóg do tego dopuścił? Inni 
mówią: ale tego nie zrobił 
nasz dobry Bóg, lecz zro-
bili to ludzie. Dobry Bóg 

podarował im wolność  
i oni mogą jej nadużywać. 
Taki jest właśnie rezultat. 
Jest to bardzo prosta teore-
tyczna odpowiedź. Jednak 
ja próbuję odpowiedzieć 
świadectwem mojej wia-
ry, świadectwem drogi, 
którą próbuję iść. Znam 
ludzi, którzy tak nie po-
trafi ą, którzy wymiaru re-
ligijnego nie czują, ale na 
swój sposób po ludzku, 
z ludzkim wzruszeniem, 
a więc całym sercem 
próbują dać odpowiedź. 
Decydującą różnicą nie 
są słowa: wierzę albo 
nie wierzę. Decydującą 
różnicę stanowi otwarte 
albo zamknięte serce. Za-
mknięte serce często jest 
skutkiem doznanej rany  
i beznadziei. Próbuję takie 
serce otworzyć poprzez 
ukazanie dobrych aspek-
tów. Nie chodzi przecież 
w pierwszej linii o to, aby 
czcić Boga. Od strony teo-
logicznej w pierwszej linii 
chodzi właśnie o to, ale 
w praktyce oznacza to, 
aby na serio potraktować 
Jego stworzenia. To ozna-
cza, aby czcić człowieka. 
Dlatego wystarczy mó-
wić  o ludzkich relacjach  
i pokazać, że wierzymy  
w ludzkie więzi, że opłaca 

się w to wchodzić i na-
wet ponosić konsekwen-
cje. Dlatego tak bardzo 
chcę, aby powstało tutaj 
miejsce, w którym ludzie 

Ks. dr Manfred Deselaers
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będą mogli razem do-
świadczać dobra. Ponie-
waż wtedy będzie łatwiej 
wierzyć w życie. Wielu 
gości określa się jako nie-
religijni. Nie wiem, czy 
to jest większość, ale jest 
ich z pewnością wielu. 
Jednak prawie wszy-
scy rozumieją problem 
człowieczeństwa i to jest  
w ogóle punkt zaczepie-
nia. Są ludzie, którzy są 
bardzo doświadczeni ży-
ciem i zranieni. Jak inaczej 
mogę pokazać, że wierzę 
w to, iż życie mimo tego 
ma sens, niż być dla nich 
uprzejmym i pokazać, 

że są dla mnie ważni i że 
w nich wierzę. To, że ja 
wierzę, że Bóg wierzy w 
nich, pomaga mi wierzyć 
w innych. Z wiarą jest ła-
twiej. Jeśli przy pomocy 
moich ludzkich możliwo-
ści nie dam rady jeszcze 
wierzyć, wówczas wierzę, 
że Bóg widzi więcej moż-
liwości niż ja. Podczas 
Sądu Ostatecznego Jezus 
nie pyta: czy wierzyłeś  w 
dobrego Boga? Lecz pyta: 
byłem w więzieniu. Czy 
dałeś mi coś do jedzenia? 
(por. Mt. 25, 31 ff). Takie 
pytania decydują, czy ja 
naprawdę wierzę, czy nie. 
W innym miejscu mówi: są 
tacy, którzy bez przerwy 
gadają i mówią o Bogu, 
ale jest to czcza gadanina 
(por. Nt. 7, 21; Lk 6, 46).

 Wierzyć w życie oznacza 
wierzyć w Boga?

Wiara w życie jest trudna 
zawsze wtedy, kiedy mu-
simy za nią płacić. Mimo 
tego wierzyć, że się opła-
ca, aby być dobrym, to 
jest posłannictwo Krzy-
ża.

 Jak się powinno i jak 
można myśleć w przy-
szłości o Auschwitz? Dy-
stans czasowy się zwięk-
sza. Np. wkrótce nie 
będą możliwe rozmowy 
ze świadkami tamtych 
wydarzeń. Jak zmienią 
się formy upamiętniania  
i recepcji historii Holo-
kaustu? 

Łączność w obrębie rodzi-
ny, tzn. poprzez bezpo-
średni kontakt, zanika. To 
jest jasne. Bezpośrednie 
doświadczenie zostaje za-
stąpione przez opowiada-
nia, a te stają się coraz bar-
dziej usystematyzowane. 
Decydujące przy tym jest, 
aby być czujnym na waż-
ne problemy, o które cho-
dzi. Pamięć o Auschwitz 
to nie to samo, co zwie-
dzanie średniowiecznej 
izby tortur. Mogę ją zo-
baczyć, doznać uczucia 

strachu i w końcu mam 
poczucie, że nie mam  
z tym nic wspólnego; to 
było straszne, ale minęło. 
Możliwe, że tak się stanie 
z Auschwitz. Jeśli ma być 

inaczej, to muszą tutaj 
przybywać ludzie i czuć, 
że chodzi o pytania, które 
ich osobiście dotyczą – co 
Auschwitz ma wspólne-
go ze mną? Są to kluczo-
we pytania, a my musimy 
próbować, aby stały się 
widoczne. Auschwitz jest 
możliwością, która nadal 
trwa. To było możliwe, 
a więc jest możliwe, 
a więc może się powtó-
rzyć. Odpowiedzi, któ-
rych dawniej udzielano, 
są możliwe. Co okazało 
się np. ważne, gdy było 
się wówczas ofi arą? Gdzie 
była jeszcze wiara? Co po-
mogło, aby znaleźć mo-
tywację do pomocy? Byli 
ludzie, którzy widzieli, 
co się stało i nic nie zro-
bili,  i byli ludzie, którzy 
widzieli, co się stało i wie-
le ryzykowali. Dlaczego  
i gdzie jesteśmy? Dlate-
go przyszłość Auschwitz 
istnieje według mnie 
tylko w tym, aby stać się 
miejscem zastanowienia, 
szkołą pokoju. Miejsce, 
w którym poprzez dialog 
i modlitwę, z otwartoś-
cią przyjmujemy pytania 
do swoich serc. Pytania, 
które stawiają nam inni, 
i pytania, które stawia 
nam Bóg. Bardzo ważne 
jest zmaganie się z udzie-
leniem na to odpowiedzi 
oraz siła, aby uwierzyć, 
że to jest możliwe, bo  
w przeciwnym razie nie 
byłoby nas tu. Na tym po-
lega przyszłość dla Oświę-
cimia i także nadzieja dla 
Oświęcimia. Tak też się 
dzieje. Przełom daje się 

wyraźnie odczuć. Wraz ze 
wzrastającym dystansem 
czasowym nie zmniejsza 
się ilość przyjeżdżających, 
ona wzrasta. Ten wzrost 
nie jest podyktowany 

tylko tym, że „wypada 
to kiedyś zobaczyć”, lecz 
dlatego, że ludzie czują, 
że jest to ważna szkoła, 
dzięki której można się 
czegoś nauczyć. Jeśli za-
pomnimy o Auschwitz, 
utracimy ważną naukę. 
Zmaganie się o to, co to za 
nauka, jest wielkim wy-
zwaniem.

 Jak w tym kontekście 
będzie wyglądała rola 
CDiM? 

Podstawowa działalność 
jest niezmienna: dom 
gościnny dla wszystkich 
przybywających. Co na-
leżałoby rozbudować, to 
z pewnością możliwości 
spotkań i opieki przez 
ludzi, którzy tutaj są cały 
czas do dyspozycji, jak 

np. wolontariusze. Po-
winno być bardziej mię-
dzynarodowo, zakres 
religijny powinien się po-
szerzyć, przy czym kato-
licka tożsamość pozostaje 
niezmieniona. Ponadto 
należy rozbudować sieć 
kontaktów. Rozbudować 

poprzez większą liczbę 
seminariów międzyreli-
gijnych, międzynarodo-
wych spotkań i więcej 
możliwości studiowania 
tutaj. To wszystko jest 

czymś, co musi wzrastać. 
Mogę powiedzieć cał-
kiem prosto: Auschwitz 
zaczął się od małych kro-
ków, ale zakończył się, 
niestety, na dość dużą 
skalę. Dobre odpowie-
dzi zaczynają się także 
od małych czynów. Dla-
czego miałyby na końcu 
być mniejsze od tego, co 
było? Myślę, że to ważny 
znak dla świata, że dobro 
jest, ma władzę i także 
ma siłę. Jest to raczej wy-
znanie wiary o przyszło-
ści niż jakaś konkretna 
praktyczna wizja.

 Przed dwoma miesiąca-
mi przyznano księdzu 
Krzyż Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec. Co 
to oznacza dla księdza 
pracy?

Dla mnie osobiście pra-
wie nic. Ucieszyłem się, że 
praca jest uznawana i że 
uznanie tym razem przy-
szło ze strony niemieckiej. 
Pomyślałem sobie wtedy: 
wykorzystajmy okazję, 
że ludzie się spotykają 
i mogą być razem. Jestem 
zaskoczony, jak dużo to 
wyróżnienie oznacza dla 
innych. Jest to znak, to po-
maga wzbudzić zaufanie 
w naszej pracy; jednak Do-
bry Bóg nie będzie pytał, 
ile orderów dostałeś.    

Rozmawiał Simon Umbach, 
wolontariusz z Pax Christi 

w Centrum Dialogu
 i Modlitwy w Oświęcimiu

SPOTKANIA I PAMIĘĆ

Wiosną tego roku zdałem 
maturę w Aachen w Vikto-
riaschule i wtedy stanąłem 
przed pytaniem: co dalej? 
Zdecydowałem się na rok 
wolontariatu za granicą i za-
cząłem szukać odpowiedniej 
organizacji skupiającej chęt-
nych do takiego wyjazdu 
oraz miejsca, które zapew-
niłoby mi nowe wrażenia 
i doświadczenia. W moich 
poszukiwaniach natrafi łem 
na Centrum Dialogu i Mod-
litwy w Oświęcimiu, do któ-

rego można zostać wysła-
nym przez Pax Christi (Pax 
Christi każdego roku wysy-
ła siedmioro ochotników do 
różnych miejsc w Polsce). 
A ponieważ oprócz pracy 
w tym Centrum również 
Polska jako kraj wzbudziła 
moje zainteresowanie, zna-
lazłem się w końcu tutaj.
Jako Niemiec urodzony 
w 1990 r., który spotkał się 
z Shoah na lekcji historii, 
podczas lektury, w osobi-
stych relacjach, wystawach 

i artykułach prasowych, 
odczuwam wprawdzie 
przygnębienie, jednak rów-
nocześnie czasowy dystans 
do ówczesnych wydarzeń. 
Podczas mojej wizyty w 
Krakowie i Miejscu Pamięci 
Auschwitz we wrześniu ze-
szłego roku, po rozmowie 
z polskim Żydem nasunęło 
mi się wiele pytań, m.in. co 
Auschwitz ma wspólnego 
ze mną. Libańsko-amery-
kański fi lozof Khalil Kibran 
opisuje pamięć o wydarze-

niach jako formę spotkania. 
W tym szczególnym miejscu 
w bardzo osobisty sposób 
zbliżyłem się do historii 
Niemiec. Mam nadzieję, że 
podczas mojej służby dla 
pokoju w Centrum będę 
mógł towarzyszyć innym 
ludziom podczas „ich spot-
kań” i przez to przyczyniać 
się do budowania zrozu-
mienia i uświadomienia so-
bie historii.   

Simon Umbach

Nazywam się Simon Umbach, mam 18 lat i pochodzę z Aachen. Pierwszego paź-
dziernika, po dwumiesięcznych przygotowaniach, rozpocząłem moją roczną pracę 
jako wolontariusz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
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Simon Umbach
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Jedni mówią: dlaczego Bóg do tego 
dopuścił? Inni mówią: ale tego nie zrobił 
nasz dobry Bóg, lecz zrobili to ludzie. 
Dobry Bóg podarował im wolność 
i oni mogą jej nadużywać. Taki jest 
właśnie rezultat. Jest to bardzo prosta 
teoretyczna odpowiedź. Jednak ja próbuję 
odpowiedzieć świadectwem mojej wiary, 
świadectwem drogi, którą próbuję iść

Pamięć o Auschwitz to nie to samo, co 
zwiedzanie średniowiecznej izby tortur. 
Mogę ją zobaczyć, doznać uczucia strachu 
i w końcu mam poczucie, że nie mam z tym 
nic wspólnego; to było straszne, ale minęło. 
Możliwe, że tak się stanie z Auschwitz. Jeśli 
ma być inaczej, to muszą tutaj przybywać 
ludzie i czuć, że chodzi o pytania, które 
ich osobiście dotyczą – co Auschwitz ma 
wspólnego ze mną?

Auschwitz jest możliwością, która nadal trwa. To było możliwe, 
a więc jest możliwe, a więc może się powtórzyć
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• 5 grudnia
Choinkowe świecidełka – miko-
łajkowe widowisko dla dzieci 
Mikołajkowe widowisko dla 
dzieci pt. Choinkowe świecidełka 
przygotowane przez Teatr Bana-
siów z Warszawy. Program po-
łączony ze spotkaniem z Miko-
łajem i wręczaniem prezentów. 
Bilety: 8 zł. 
Oświęcimskie Centrum Kultury, 
godz.  17.00. 

• 6 grudnia
Ani Mru-Mru na Mikołaja w 
OCK   
Znany kabaret Ani Mru-Mru, 
w składzie: Marcin Wójcik, Mi-
chał Wójcik i Waldemar Wilkołek 
wystąpi w Oświęcimskim Cen-
trum Kultury. Bilety: 40 zł. 
Oświęcimskie Centrum Kultury, 
godz.  17.00 i 19.30.

• 6 grudnia
Zawody strzeleckie „Mikołajki 
2008”  
Organizacja Powiatowa LOK 
Oświęcim organizuje otwarte za-
wody strzeleckie z broni pneuma-
tycznej „Mikołajki 2008”. Konku-
rencja: karabinek pneumatyczny 
5+20. Klasyfi kacja: indywidual-
na, nagrody od I do III miejsca 
w każdej kategorii wiekowej oraz 
dyplomy.
Zarząd Powiatowy LOK, 
godz. 9.00-13.00.

• 6 grudnia
Spotkanie mikołajkowe 
Grudzień to świąteczny miesiąc, 
który urzeka swoim urokiem 
i szczególną, rodzinną atmosfe-
rą. Ten wyjątkowy czas kojarzy 
się najmłodszym z prezentami 
i niespodziankami, które przyno-
si Święty Mikołaj. Dom Kultury 
jak co roku organizuje spotkanie 
mikołajkowe, które przyniesie 
wiele niezapomnianych chwil, 
jak i dużo radości. 
Dom Kultury w Kętach, 
godz. 16.00 i 17.00. 

• 7 grudnia 
Kabaret Łowcy.B w Chełmku
Przygotujcie się na powiew świe-
żości, spontanicznej zabawy, 
ogromną dawkę humoru i sce-
nicznego wdzięku – kabaret Łow-
cy.B w Chełmku. 
Bilety: 30 zł. 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku, 
godz. 18.00. 

• 7 grudnia
Grand Off – pokaz fi lmów
W Oświęcimskim Centrum Kul-
tury odbędzie się pokaz fi lmów 
nagrodzonych podczas tegorocz-
nego Grand Off − Europejskich 
Niezależnych Nagród Filmo-
wych. Wstęp na projekcję: wolny.
Oświęcimskie Centrum Kultury, 
godz. 16.00. 

• 11 grudnia
Brzeszczanie kontra sąsiady zza 
miedzy
II Barbórkowe potyczki gawę-
dziarzy Brzeszczanie kontra sąsiady 
zza miedzy – Brzeszczański Kon-
kurs Gawędziarzy i Śpiewaków 
Ludowych − pod patronatem Bur-
mistrza Brzeszcz Teresy Jankow-
skiej oraz Wójta Gminy Miedź-
na Bogdana Taranowskiego.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach, 
godz. 15.00. 

• 12 grudnia
Mikołajkowy Turniej Szachowy
Dom Kultury w Kętach zaprasza 
wszystkie dzieci na Mikołajkowy 
Turniej Szachowy. 
Dom Kultury w Kętach, ul. Żwir-
ki i Wigury 2a, godz. 17.00. 

• 14 grudnia
Igraszki z diabłem – spektakl te-
atralny 
Spektakl teatralny na podstawie 
dramatu komediowego czeskie-
go dramaturga Jana Drdy w reży-
serii ks. Mirosława Wądrzyka, pt. 
Igraszki z diabłem. Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury w Brzeszczach, 
godz. 15.00. 
Strona internetowa spektaklu: 
www.igraszkizdiablem.pl

• 16 grudnia 
Spotkanie Klubu Nieprofesjo-
nalnej Twórczości Literackiej

Spotkanie w Klubie Nieprofe-
sjonalnej Twórczości Literackiej 
„Pióromani”. 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach,
godz. 17.00.

• 18 grudnia
Cztery noce z Anną
Projekcja fi lmu produkcji polsko-
-francuskiej z 2008 roku, reżyse-
ria Jerzy Skolimowski, 
czas 87 minut. 
DKF Reksio w Oświęcimiu,
godz. 18:30.

• 21 grudnia
25-lecie działalności Ośrodka 
Kultury w Brzeszczach – kon-
cert jubileuszowy
Koncert jubileuszowy z okazji 25-
-lecia działalności Ośrodka Kul-
tury. W programie m.in. „Muzy-
ka na Boże Narodzenie” – fl etnia 
Pana, sopelki, frilki, dwudien-
ciwki, okaryna..., czyli bardzo 
atrakcyjne utwory inspirowane 
folklorem regionów Bułgarii, 
Grecji, Rumunii, Zakarpacia, 
Macedonii, Mołdawii w bardzo 
nietypowym wykonaniu na kil-
ka instrumentów bardzo rzadko 
spotykanych w Polsce. 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach,
godz. 17.00.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

GUIDO KNOPP – DZIECI HITLERA

Guido Knopp kieruje w niemieckiej telewizji ZDF redakcją historii współczes-
nej. Przy okazji przygotowywania kolejnych fi lmów dokumentalnych zwykle 
powstaje też książka. Podobnie było w przypadku Dzieci Hitlera

Przygotowując materiał do fi lmu 
i książki, przeprowadzono około ty-
siąca wywiadów z ludźmi, którzy 
dorastali w Niemczech w latach 30. 
i na początku lat 40. Autor, bardzo 
przystępnym językiem, ukazuje czy-
telnikowi świat ideologii, w której 
dziewczęta miały rodzić kolejnych 
wojowników aryjskiej krwi, a chłop-
cy mieli tworzyć kolejne dywizje 
niezwyciężonej armii. Przemiana 
mózgów całego pokolenia nastąpiła 
niezwykle szybko. Okazało się, że 
miliony młodych ludzi – dzięki od-
powiednim metodom indoktrynacji 

– można bardzo szybko ukształto-
wać, a ich osobowości zawłaszczyć 
na potrzeby nazistowskiego państwa. 
Społeczeństwo nie stawiało oporu. To 
właśnie w książce Knoppa jest najbar-
dziej przerażające. 
Słowa świadków i bohaterów tam-
tych wydarzeń są dowodem na to, jak 
łatwo można wykorzystać naturalny 
entuzjazm młodego człowieka i jego 
potrzebę działania w grupie. Wystar-
czyło wtłoczyć ideologię do istnie-
jących organizacji młodzieżowych. 
Wycieczki, mundury, proporce, fl agi, 
pochodnie, pieśni, muzyka marszowa 

i pochody były tylko zasłoną dymną, 
która ukrywała sączący się jad niena-
wiści. 
Wszystko zakończyło się tragicznie 
– dziesiątki tysięcy dzieci ubranych w 
za duże wojskowe mundury, z trudem 
dźwigających karabiny i pancerfausty, 
ginęło bezsensowną śmiercią w ostat-
nich tygodniach „totalnej obrony” 
Trzeciej Rzeszy.   

Paweł Sawicki

Guido Knopp,
Dzieci Hitlera,

Świat Książki, Warszawa 2008.

JOANNA TOKARSKA-BAKIR. 
LEGENDY O KRWI. ANTROPOLOGIA PRZESĄDU

Książka stanowi nowe spojrzenie 
na dzieła literackie, których tema-
tem przewodnim lub pobocznym 
są „legendy o krwi” sięgające swym 
rodowodem już XIII w. Na podsta-
wie Acta Sanctorum, polskich an-
tysemickich autorów dzieł XVII i 
XVIII w., oraz Historiae memorabiles 

von Schlettstadta autorka analizuje 
rodowód ludycznych przesądów i 
podań, w których pojawiają się mo-
tywy „blood libels”. Badaczka stara 
się znaleźć odpowiedź na źródło eu-
ropejskiego antysemityzmu. Praca 
Tokarskiej-Bakir jest nietypowa, bo 
interdyscyplinarna. Autorka czerpie 

nie tylko z historii, socjologii i folk-
loru, ale sięga również po antropo-
logię, teologię i religioznawstwo. 

Agnieszka Wyzner

Joanna Tokarska-Bakir, 
Legendy o krwi. 

Antropologia przesądu, 
Warszawa 2008. 

Książka Joanny Tokarskiej-Bakir jest wynikiem wieloletnich prac naukowych 
badaczki oraz studentów Collegium Civitas w Warszawie. Część spośród nich 
jeździła w okolice Sandomierza, Białegostoku i Orli w poszukiwaniu istnieją-

cych do dziś przesądów ludowych dotyczących mordów rytualnych. Zespół prze-
prowadził w sumie około 400 wywiadów etnografi cznych. 
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Urodziła się 20 listopada 
1917 r. w Straszęcinie k. Dę-
bicy. Była trzecim, najmłod-
szym dzieckiem Alfreda 
i Anieli z d. Kurczak. Ojciec 
Janiny był zarządcą mająt-
ków na Rzeszowszczyźnie, 

w związku z tym rodzina 
dość często zamieniała miej-
sce zamieszkania. Gimna-
zjum i szkołę handlową Ja-
nina ukończyła w Nowym 
Sączu. Uczęszczała również 
do Prywatnej Szkoły Sztuk 
Pięknych Alfreda Terleckie-
go w Krakowie. 
Kilka lat przed wybuchem 
II wojny światowej rodzina 
zamieszkała w Oświęcimiu 
w pobliżu dworca kolejowe-
go. W sierpniu 1939 r. Janina 
została przyjęta na praktykę 
w miejscowej Walcowni Me-
tali. 

Jesienią 1940 r. nawiązała 
pierwsze kontakty z więź-
niami KL Auschwitz. Były 
to komanda mierników, 
którzy wykonywali prace 
pomiarowe w rejonie miej-
sca jej zamieszkania. Wraz 
z innymi kobietami włączyła 
się wówczas w akcję doży-
wiania więźniów. Za zgodą 
esesmanów, w domu Heleny 
Słupkowej, która była jedną z 
organizatorek akcji niesienia 
pomocy więźniom, dostar-
czano im żywność, lekar-
stwa, natomiast potajemnie 
odbierano listy pisane do ro-

dzin. Listy te Janina wysyłała 
lub zawoziła osobiście pod 
wskazane adresy. 
W 1941 r. rodzina Czernków 
dostała nakaz opuszczenia 
domu, który zajęty został 
przez Niemców. Zamieszka-
li wówczas w pobliżu ryn-
ku, a Janina podjęła pracę 
w niemieckiej fi rmie „An-
halt”. Jesienią 1941 r. zatrud-
niona została w fi rmie „Peter-
sen”, której biura mieściły się 
w domu, w którym mieszka-
ła przed wysiedleniem. Na-
dal utrzymywała kontakty 
z więźniami, którzy przy-
chodzili wykonywać różne 
prace naprawcze w biurach 
tej fi rmy. Dostarczając im 
żywność, lekarstwa, komu-
nikanty, odbierała ich niele-
galną korespondencję. Pod-
kładała również żywność 
więźniom pracującym przy 
budowie drogi prowadzącej 
z Oświęcimia do Dworów. 
Działalność swą prowadziła 
do zakończenia wojny. 

Po wojnie od 1946 r. prowa-
dziła sklep z artykułami pa-
pierniczymi. W 1947 r. wy-
szła za mąż za Władysława 
Komusińskiego. Urodziła 
troje dzieci: Zbigniewa, Jana 
i Annę. Z chwilą przyjścia na 
świat dzieci przerwała pracę 
zawodową i poświęciła się 
rodzinie. W 1967 r. prze-
niosła się wraz z rodziną do 
Krzeszowic, a w 1968 r. do 
Mikuszowic k. Bielska, gdzie 
zmarła w 2000 r. Po wojnie, 
w uznaniu zasług, otrzyma-
ła Krzyż Oświęcimski.      

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.

• 1 grudnia 1921 r.
Zarejestrowano Ży-
dowskie Towarzystwo 
Sportowe „Kadimah” 
– pierwszą sportową or-
ganizację oświęcimskiej 
społeczności żydow-
skiej.

• 3 grudnia 1977 r.
W 450. rocznicę urodzin 
Łukasza Górnickiego 
odsłonięto tablicę pa-
miątkową ku czci wiel-
kiego oświęcimianina. 
Ten wybitny pisarz re-
nesansu w dedykacji do 
swojego przekładu Sene-
ki napisał: „Ja tedy Pola-
kiem będąc, życzyłbym 
tego narodowi swemu, 
żeby między tymi ludź-
mi, co je Barbaros zowią, 
poczytan nie był naród 
polski”.

• 5 grudnia 1965 r.
Henryk Lehnert za fi lm 
Pamiętamy i Marian 
Żmuda za Dzieciństwo 
zostali nagrodzeni na 
Ogólnopolskim Kon-
kursie Filmów Amator-
skich w Opolu. Było to 
pierwsze wyróżnienie 
dla fi lmów Amatorskie-
go Klubu Filmowego 
„Chemik”.

• 7 grudnia 1782 r.
W Kętach urodził się 
Ambroży Grabowski, od 
15. roku życia związany 
z Krakowem. Ten uta-
lentowany samouk był 
postacią szeroko znaną 
w podwawelskim gro-
dzie. Jako księgarz, an-

tykwariusz, kolekcjoner 
i pisarz poświęcił się ba-
daniom historii i zabyt-
ków miasta. W 1822 r. 
Grabowski wydał Opis 
historyczny miasta Krako-
wa i jego okolic – pierwszy 
przewodnik po byłej sto-
licy państwa polskiego.

• 8 grudnia 1892 r.
Otwarto pierwszą Czy-
telnię Ludową w Oświę-
cimiu, placówkę pub-
liczną (bezpłatną), której 
zadaniem było krzewie-
nie oświaty w społeczeń-
stwie oświęcimskim. 
Działalność ta jest do 
dziś kultywowana. 

• 11 grudnia 1946 r.
W Urzędzie Wojewódz-
kim w Krakowie zare-
jestrowano Związkowy 
Klub Sportowy „Synte-
tyka” związany z Zakła-
dami Syntetycznymi w 
Dworach k. Oświęcimia. 

• 18 grudnia 1944 r.
III nalot bombowy alian-
tów na powstający za-
kład chemiczny „Buna-
-Werke”.

• 19 grudnia 1655 r.
Oddział żywieckich gó-
rali i okolicznych chło-
pów pod dowództwem 
Jana Torysińskiego (ad-
ministratora dóbr łody-
gowickich) zaatakował 
zdobyty przez Szwedów 
Oświęcim pod koniec 
października. Zaskocze-
ni okupanci po krótkiej 
walce poddali się. Party-

zanci zajęli miasto, jed-
nak po ich wyjściu gród 
pozostał bezbronny. Na 
początku lutego następ-
nego roku szwedzka 
ekspedycja karna gen. 
Jana Wrzeszczowicza 
powtórnie zajęła Oświę-
cim i całkowicie go 
zniszczyła.

• 21 grudnia 1912 r.
Dr Antoni Ślosarczyk 
założył w Oświęcimiu 
stałą drużynę polową 
Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „So-
kół”. 

• 30 grudnia 1920 r.
Powołano Powiatowy 
Komitet Plebiscytowy 
w Oświęcimiu pod prze-
wodnictwem burmistrza 
Romana Mayzla. Po od-
zyskaniu niepodległości 
przez Polskę, Oświęcim, 
jako miasto graniczące z 
Górnym Śląskiem, został 
wciągnięty w wir wyda-
rzeń dziejących się po 
drugiej stronie granicy. 
Społeczeństwo ziemi 
oświęcimskiej czynnie 
wspierało rodaków zza 
Wisły. Po upadku I i II 
powstania Górnośląza-
cy znaleźli schronienie 
i pomoc materialną na 
terenie miasta oraz oko-
licznych wiosek.

Opracował: przewodnik 
terenowy i beskidzki 

Leszek Żak
przygotował 

do publikacji: 
Włodzimierz Liszka

LUDZIE DOBREJ WOLI

JANINA CZERNEK
(1917-2000, po mężu Komusińska)

Z HISTORII OŚWIĘCIMIA –
GRUDZIEŃ

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia, 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz

Reklamę tę kupił dla mnie kolega, któ-
ry odwiedził giełdę staroci. Wiedział, 
że interesuję się historią Oświęci-

mia, więc gdy przechodził obok jednego 
ze straganów i zobaczył logo „Barwinek”, 
a poniżej „Oświęcim”, od razu kupił re-
klamę
Folder przedstawia reklamę 
fabryki papy Emila Kuź-
nickiego. Nie wiedziałem 
nic na temat tej przedwo-
jennej fabryki, więc bardzo 
się ucieszyłem. Jest to dość 
nietypowa forma, jeśli po-
równamy ją z dzisiejszymi 
reklamami. Dwóch panów 
rozmawia, jeden zachwa-
la produkt drugiemu i ten 
ich dialog jest bardzo nie-
typowy. Takiego języka 

reklamowego dzisiaj już 
nie ma. Wówczas było to 
rozwiązaniem nagminnym. 
Teraz zresztą stary typ re-
klam powoli powraca, choć 
może nie jest to jeszcze zbyt 
popularne. Na temat samej 
fabryki Kuźnickiego wiado-
mo niewiele, może dlatego 
że mieściła się ona nieco na 
uboczu miasta Oświęcim. 
To chyba nie był bardzo 
duży zakład. Kilka lat temu 
udało mi się jeszcze zdobyć 
dokument fi rmowy fabryki 
z 1938 r. z pięknie malowa-
ną ryciną. 
Niedawno w Izraelu zmarł 
wnuk Emila Kuźnickiego, 
Adam Druks. Był on prze-
wodniczącym Związku 
Oświęcimian i przez wiele 
lat przyjeżdżał do Oświę-
cimia. Odwiedzał wówczas 
także m.in. starą fabrykę 
dziadka, po której bardzo 
chętnie oprowadzał go ów-
czeny prezes. Druks nato-
miast opowiadał mu o Kuź-
nickich i o historii fabryki. 
Druks próbował nawet 
odzyskać zakład, ale mu 
się to nie udało, bo był on 
już wtedy upaństwowiony. 
Budynek zresztą do dziś 
stoi na terenie gminy Brze-
zinka. Niedawno nabyli 
fabrykę nowi właściciele, 
którzy dalej produkują 
tam papę.  
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„BARWINEK” 
KOŹNIEWSKIEGO

Reklama „Barwinka”

16151413121110987654321



Dnia 11 listopada 2008 r. w całej Polsce obchodziliśmy 90. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W oświęcimskiej paradzie, któ-
ra przeszła ulicami miasta, aby oddać hołd poległym w walce o niepodległość, wzięły udział całe rodziny. Natomiast uroczystość z ceremoniałem 
wojskowym odbyła się na placu Kościuszki.                             

Fotoreportaż

16151413121110987654321
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OBIEKTYWEM MÓLA
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