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Kiedy po raz pierwszy usłyszałem
historię Henryka Sławika, byłem zasmucony, że taki Bohater, i nie boję się
użyć wielkiej litery, został przez swój
kraj potraktowany tak okrutnie. Na
szczęście teraz, m.in. dzięki działalności
Grzegorza Łubczyka, o Sławiku mówi
się coraz częściej. Mam nadzieję, że
już niedługo nie będziemy określać go
mianem „Polskiego Wallenberga”, ale
to właśnie człowiek, który uratował co
najmniej pięć tysięcy polskich Żydów
na Węgrzech stanie się punktem odniesienia dla świata. Dlatego cieszę się, że
w tym numerze „Osi” znalazł się wywiad z Grzegorzem Łubczykiem, który
był jednym z wykładowców podczas
sesji edukacyjnej „Rzecz o Sprawiedliwych” w Międzynarodowym Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
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Im więcej takich spotkań, tym większa
jest szansa, że nie wymażemy z naszej
historii prawdziwego Bohatera.
Poza tym w szóstym numerze miesięcznika polecamy Państwu literacki
zapis spotkania z byłą więźniarką KL
Auschwitz Zofią Posmysz, która gościła niedawno w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży. Warty uwagi jest także tekst poświęcony spotkaniu teologów fundamentalnych w Centrum Dialogu i Modlitwy. Dzięki naszemu rozmówcy, ks. prof. Henrykowi
Seweryniakowi, rektorowi płockiego
Wyższego Seminarium Duchownego,
możemy się przekonać, że teologia fundamentalna jest znacznie bardziej zrozumiała, niż może nam się wydawać.
Poza tym w „Osi” piszemy o jednym
z pierwszych w Polsce przewodników

muzealnych przygotowanych specjalnie dla osób niewidomych, o spotkaniu
ze sztuką autorstwa krakowskich Żydów, o nowej wystawie przygotowywanej w Centrum Żydowskim, a także
o poszukiwaniach prowadzonych przez
Borysa Szmyrowa w Kazachstanie.
Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy piszemy również o Krzyżu Zasługi RFN, który otrzymał niedawno
ks. Manfred Deselaers za wieloletnią
pracę na rzecz dialogu chrześcijańsko-judaistycznego i pojednania polsko-niemieckiego. Księdzu Manfredowi z tej okazji serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
Zachęcony przez Redakcję
„Osi” do przesyłania wspomnień czy refleksji związanych
z Oświęcimiem sprzed lat;
z ulicami, miejscami czy wydarzeniami z czasów dawnych
i już zapomnianych, przedwojennych czy wczesnopowojennych, przesyłam garść listowych
refleksji na temat pierwszej
w powojennym Oświęcimiu...
stacji benzynowej, jej – jak się
dziś wydaje – dość niezwykłej
i ryzykownej lokalizacji. Ten
punkt
handlowo-usługowy,
dziś nieodzowny, a kiedyś dla
bardzo niewielu, mieścił się
w samym „sercu” miasta,
u stóp Zamku, naprzeciwko tak
nieopatrznie i karygodnie utraconego przez miasto budynku
Haberfelda, na skrzyżowaniu
ulic Dąbrowskiego i Zamkowej,
w miejscu dzisiejszej wysepki
drogowej. Stacja benzynowa...
Może za wiele, jak na dzisiejsze rozumienie tego słowa, powiedziane. Jeden dystrybutor
o ręcznym napędzie, kilka beczek wokół, czerwona skrzynia
z piaskiem przeciwpożarowym,
łopata, bosak... Samochodów
było wówczas w mieście „jak na
lekarstwo”, a napędzanych obrokiem wozów konnych multum.
Przechodziłem tamtędy dosyć
często, udając się na kończący
bieg ulicy Zamkowej Plac Rybny, gdzie po zajęciu budynków
przy ulicy Jagiełły przez urząd
bezpieczeństwa,
przekwaterowany, a raczej przepędzony
został nasz „nadworny” szewc,
p. Nowak. Po jakimś czasie stację benzynową przeniesiono za
most, w miejsce dzisiejszego BP,
naprzeciwko budynku szkoły
muzycznej, zanim ta znalazła
siedzibę w nowym budynku
przy ulicy Wysokie Brzegi.
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Andrzej Winogrodzki

Pan Andrzej Winogrodzki otrzymuje nagrodę książkową.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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HISTORIA AUSCHWITZ DLA NIEWIDOMYCH
Muzeum Auschwitz-Birkenau jest jednym z pierwszych muzeów w Polsce, które przygotowało
Państwowe
przewodnik w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących
Przewodnik po Muzeum
jest dostępny w dwóch
wersjach:
wydrukowany
alfabetem Braille’a dla osób
niewidomych oraz wydrukowany dużą czcionką dla
osób słabowidzących. Oba
wydawnictwa dostępne są
w Muzeum za darmo. Projekt przygotowano wraz
z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

się w Muzeum – powiedziała Barbara Planta, dyrektor
krakowskiego ośrodka.
Najwięcej problemów przy
przygotowywaniu
wersji przewodnika alfabetem
Braille’a sprawiło narysowanie mapy terenów byłego
obozu, która byłaby czytelna dla osoby niewidomej.
Nieoceniona okazała się
pomoc pana Leszka Ogórka,
nauczyciela z krakowskiego
ośrodka, który specjalizuje

Jest to rzecz zupełnie nowa i niezwykle istotna
w procesie edukacji. Możliwość wcześniejszego
zapoznania się z informacjami dotyczącymi
historii byłego obozu, a także z rozmieszczeniem
poszczególnych budynków, jest niezwykle
cenna. Do tej pory wszystko odbywało się w
formie ustnej i mogliśmy tylko opowiadać
niewidomemu o tym, co znajduje się w Muzeum

głębiej – uważa Przemek Kielar, niewidomy uczeń drugiej klasy technikum kształcącej stroicieli fortepianów.

jest czytelnie oddać wszystkie szczegóły. Problemem była
m.in. mnogość obiektów, które
się tam znajdują. Chciałem pokazać wielkość obozu i potęgę
tej przestrzeni – powiedział
Leszek Ogórek.
– Mapa jest zrobiona dokładnie
i jest tu bardzo dużo informacji. Taki przewodnik będzie dla
nas dobrą pomocą. Można się
z niego wiele dowiedzieć i osobie niewidomej, która jeszcze
nie była w tym miejscu, daje on
pewne wyobrażenie o historii

Muzeum w Oświęcimiu jest
jednym z pierwszych w Polsce, które wydało przewodnik dla osób niewidomych.
Zdaniem Barbary Planty
może to zachęcić inne instytucje do realizacji podobnych projektów. – W tej
kwestii zaczyna się dziać coraz
więcej. Utrzymujemy kontakty
z wieloma instytucjami kulturalnymi. Zdarza się tak, że same
instytucje zgłaszają się do nas
z ofertą. Tak jest w przypadku
Muzeum Narodowego w Kra-
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jekcie nowej wystawy głównej. W przyszłości powstaną
m.in. duże modele terenów
byłych obozów Auschwitz I
i Auschwitz II-Birkenau wykonane z brązu, które dadzą
niewidomym wyobrażenie
przestrzeni Miejsca Pamięci,
a także system informacyjny
z wykorzystaniem alfabetu
Braille’a. – Jesteśmy bardzo
wdzięczni Muzeum za to, że
zdecydowało się uwzględnić
potrzeby osób z dysfunkcją
wzroku w procesie adaptacji

się w przygotowywaniu rysunków edukacyjnych dla Jedną z zasad tworzenia rysunków dla niewidomych jest maksymalne
osób niewidomych. – Cho- uproszczenie. Problemem są np. przecinające się linie. Rysunek byłego
dziło mi głównie o przedsta- obozu Auschwitz I jest czytelny ze względu na niewielką przestrzeń,
wienie ogromu tego miejsca,
natomiast obóz Birkenau był tak ogromny, że na takiej mapie bardzo
a nie o dokładną orientację na
trudno
jest czytelnie oddać wszystkie szczegóły. Problemem była m.in.
planie. Jedną z zasad tworzenia rysunków dla niewidomych mnogość obiektów, które się tam znajdują
jest maksymalne uproszczenie.
Problemem są np. przecina- i wyglądzie obozu. Jeśli już ktoś kowie – powiedziała dyrek- Muzeum – powiedziała dyjące się linie. Rysunek byłego tam pojedzie, to będzie mógł do- tor krakowskiego ośrodka.
rektor Barbara Planta.
Paweł Sawicki
obozu Auschwitz I jest czy- świadczyć tej wizyty znacznie Przewodnik to pierwszy

Jedna ze stron przewodnika dla niewidomych

1

etap dostosowywania oświęcimskiego Muzeum dla osób
niewidomych. Ich potrzeby
uwzględniono także w pro-

Taki przewodnik będzie dla nas dobrą pomocą. Można się z niego wiele
dowiedzieć i osobie niewidomej, która jeszcze nie była w tym miejscu,
daje on pewne wyobrażenie o historii i wyglądzie obozu. Jeśli już ktoś
tam pojedzie, to będzie mógł doświadczyć tej wizyty znacznie głębiej

Fot. Paweł Sawicki

– Jest to rzecz zupełnie nowa
i niezwykle istotna w procesie edukacji. Możliwość
wcześniejszego zapoznania się
z informacjami dotyczącymi
historii byłego obozu, a także
z rozmieszczeniem poszczególnych budynków, jest niezwykle
cenna. Do tej pory wszystko
odbywało się w formie ustnej
i mogliśmy tylko opowiadać niewidomemu o tym, co znajduje

telny ze względu na niewielką
przestrzeń, natomiast obóz
Birkenau był tak ogromny, że
na takiej mapie bardzo trudno
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ODNALEZIONY PO 60 LATACH

Fot. Bartosz Bartyzel

la Faziły Dżumajewej grudzień 2006 r. był wyjątkowy – mieszkająca w Uzbekistanie kobieta poznała wojenne losy swego brata, Jozi Chajdarowa. Wiedziała o nim tylko, że „zaginął bez wieści” w 1941 r., podczas wojny niemiecko-sowieckiej. Wyjaśnienie tej historii stało się możliwe dzięki współpracy dr. Jacka
Lachendro z Działu Naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Borysa Szmyrowa, historyka
z Uzbekistanu, pełnomocnika Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej

Borys Szmyrow

W czasie wizyty Borysa
Szmyrowa i przedstawicieli
Stowarzyszenia w Muzeum
w sierpniu 2006 r. historykowi z Uzbekistanu przekazano
wstępne informacje o jeńcach
sowieckich osadzonych w KL
Auschwitz. Na ich podstawie
Szmyrow rozpoczął poszuki-

niem przyjęła przywiezione
z Muzeum przez Szmyrowa
kopie dokumentów dotyczących jej brata. Do tej pory
jedną z niewielu pamiątek,
która jej pozostała po Jozim,
była fotografia wykonana
w 1938 r., na dwa lata przed
powołaniem do Armii Czer-

stawiających jeńców sowieckich, a do wyjątków należą
te, wykonane przed wojną.
To prawdopodobnie jedyny
w zbiorach Muzeum wizerunek więźnia Auschwitz, wyznawcy islamu, pochodzącego z Uzbekistanu.
Na podstawie zgromadzonych przez Szmyrowa informacji ustalono, że Jozi Chajdarow urodził się w 1915 r.
(a nie w 1911, jak zapisano w
jego obozowej karcie jeńca)
w rodzinie muzułmańskiej
w mieście Nurota w środkowym Uzbekistanie. W 1940 r.
został powołany do wojska.
W czasie wojny niemiecko-sowieckiej był szeregowym
132. Pułku Strzelców, 27. Dywizji Strzelców, 4. Korpusu
Strzelców. Do niewoli dostał
się w lipcu 1941 r. 8 lutego
1942 r. został przywieziony do KL Auschwitz, gdzie
zmarł niecały miesiąc później, 4 marca. W dokumen-

Borys Szmyrow podróżując po Uzbekistanie i Kazachstanie,
prowadząc korespondencję z wieloma instytucjami i osobami
prywatnymi, odnalazł rodziny i znajomych kolejnych
dwóch jeńców, którzy zginęli w KL Auschwitz
wania rodzin. Ich pierwszym
efektem było odnalezienie
rodziny Jozi Chajdarowa,
jeńca o numerze RKG 9983.
Młodsza siostra Jozi, Faziła
Dżumajewa, ze wzrusze-

wonej. Jej kopię i dodatkowe
informacje o Jozim Chajdarowie przekazano do Archiwum PMA-B. Zdjęcie jest
cenne, bo Muzeum posiada
niewiele fotografii przed-

tach obozowych jako przyczynę śmierci podano grypę.
Można jednak przypuszczać, że – tak jak większość
z ponad 12 tysięcy jeńców
sowieckich przywiezionych

WYWIAD
Z BORYSEM SZMYROWEM

Fot. Archiwum PMA-B

Skąd zainteresowanie tym tematem?
Borys Szmyrow: Kwestia sowieckich jeńców wojennych
długo była zamkniętym tematem dla sowieckiego społeczeństwa. Obecnie możliwe jest badanie tego tematu
i opowiedzenie nie tylko o losie zabitych w KL Auschwitz żołnierzy, ale także o ich życiu przed wojną oraz
o ich losie w niewoli, do momentu ich transportu do
Auschwitz. W Uzbekistanie, Kazachstanie oraz w Rosji
wiadomo o tych żołnierzach tylko tyle, że zaginęli bez
wieści w pierwszym okresie wojny Związku Sowieckiego z nazistowskimi Niemcami, tj. w lecie – na jesieni
1941 r.

Zdjęcie portretowe Jozi
Chajdarowa z 1938 r. zrobione
na 3 lata przed wybuchem wojny
niemiecko-sowieckiej i 4 lata
przed śmiercią Jozi w Auschwitz

Czy w krajach takich jak Uzbekistan czy Kazachstan
historia Auschwitz jest w ogóle znana?
W Azji Środkowej, szczególnie w Uzbekistanie, gdzie
mieszkam, historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym również historia Auschwitz, jest obecnie
mało znana.
Jak wyglądają takie poszukiwania i co jest w nich najtrudniejsze?
Poszukiwanie informacji prowadzone jest w rosyjskich
archiwach, w szczególności w Moskwie, w sieci internetowej oraz w drukowanych wydawnictwach poświęconych tej tematyce. Ale pojawiają się określone trudności,
wśród nich najważniejsza – czas. Minęło ponad 60 lat
od tej okropnej pory. Ci, którzy przeżyli to wszystko
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do KL Auschwitz – Jozi został zamordowany lub zmarł
w wyniku ciężkich warunków, jakie stworzyli dla nich
esesmani.

nych dwóch jeńców, którzy
zginęli w KL Auschwitz:
Kazacha Minbaja Kołdekozowa, który w dokumentach
obozowych figuruje jako

Młodsza siostra Jozi Faziła Dżumajewa
ze wzruszeniem przyjęła przywiezione
z Muzeum przez Szmyrowa kopie
dokumentów dotyczących jej brata. Do
tej pory jedną z niewielu pamiątek, która
jej pozostała po Jozim, była fotografia
wykonana w 1938 r.
Dzięki staraniom Borysa
Szmyrowa został zmieniony
zapis w Księdze „Chotira”
(„Pamięć”), w której wymienione są nazwiska żołnierzy
Armii Czerwonej pochodzących z Uzbekistanu, którzy
po wojnie nie wrócili do domów. Do tej pory na temat
Joziego Chajdarowa znajdowała się informacja, że „zaginął bez wieści” w 1941 r.
Teraz umieszczony jest poprawny rok śmierci – 1942.
Szmyrow otrzymał z Muzeum kolejne informacje
dotyczące jeńców. Na ich
podstawie sporządził poszerzony wykaz jeńców,
pochodzących z krajów Azji
Środkowej. Podróżując po
Uzbekistanie i Kazachstanie,
prowadząc korespondencję
z wieloma instytucjami i osobami prywatnymi, odnalazł
rodziny i znajomych kolej-

Monbaj Chaldekozow, jeńca
z numerem RKG-9963, oraz
Olima Karimova, jeńca z numerem RKG-9974.
Borys Szmyrow prowadzi
dalsze, trudne poszukiwania. Umierają osoby, które
mogłyby udzielić informacji,
brakuje dokumentów, wiele
nazw, szczególnie małych
miejscowości, uległo zmianie. Niemniej dzięki jego
determinacji zwiększa się
wiedza o losach sowieckich
jeńców wojennych pochodzących z dalekiej Azji. Spoza „suchych” danych personalnych wyłaniają się postaci
młodych mężczyzn, którzy
przed wojną mieli swoje rodziny, plany na przyszłość.
Plany, które z powodu wojny i z powodu osadzenia
w KL Auschwitz nie zostały
zrealizowane.
JL

i mogli o tym opowiedzieć i podzielić się swoimi wrażeniami, już nie żyją. Wśród żyjących pozostało niewielu
członków ich rodzin – sióstr, braci czy przyjaciół. Uległy
zmianie nazwy miejscowości, rejonów i obwodów administracyjnych. Brakuje konkretnej pomocy ze strony
organizacji społecznych, a społeczeństwo hołduje obecnie innym wartościom. Mimo to będę kontynuował poszukiwanie i zbieranie niezbędnych informacji o żołnierzach sowieckich poległych w czasie tej Wielkiej Wojny.
Czego udało się Panu dowiedzieć o sowieckich jeńcach z dalekiej Azji?
Najważniejszym rezultatem pracy było ustalenie losów
konkretnych żołnierzy z Uzbekistanu, Kazachstanu
i Rosji, którzy polegli w Auschwitz. Pisałem już o tym
wcześniej w czasopismach wydanych w Uzbekistanie
i w Rosji. Myślę, że wyniki pracy w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau potwierdzą dotychczasowe ustalenia.
Czy wydaje się, że poszukiwania mogą jeszcze przynieść jakiś skutek?
Jestem optymistą. Są ku temu przyczyny. Pomoc pracowników archiwum i innych działów Muzeum, życzliwa atmosfera w czasie pracy i w czasie całego pobytu
w Oświęcimiu, wyjazdy do okolicznych miejscowości
i do Krakowa pozwalają mi wyciągnąć tego typu wnioski. Chcę wyrazić swą wdzięczność wszystkim tym,
którzy okazali pomoc mnie i mojej żonie, a jednocześnie
pomocnicy w pracy – Larysie Kenżajewej. Chciałbym
również życzyć im powodzenia w pracy i życiu osobistym, szczęścia i twórczych sukcesów.
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SŁUŻBA PAMIĘCI W MUZEUM AUSCHWITZ

R

oczny pobyt w Polsce jest dla Austriaka czymś wyjątkowym. Ten kraj położony na północnym wschodzie
wydaje się być bardzo oddalonym i nieznanym, a wielu kojarzy go raczej z uprzedzeniami, niż z czymś
pozytywnym
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Fot. Archiwum prywatne

ckim, co było oczywiście dla
nich bardzo trudne, gdyż
wielu znało ten język bardzo
słabo. Kombinacja niezbyt
dobrego niemieckiego, często nieczytelne pismo lub też
stosowanie staroniemieckiej
formy, tzw. Kurrentschrift,
powodowało, że nawet nam
było trudno odszyfrować listy i przepisać je na komputerze. Z powodu ostrej cenzury obozowej więźniowie
mogli pisać bardzo ogólnie:
o swoim zdrowiu, rodzinie
i przyjaciołach, natomiast
nic o życiu obozowym.
W przypadku niektórych
więźniów zachowało się ponad 40 listów pisanych w latach 1940-1945. Kiedy przepisuje się wszystkie te listy
– związane z jednym więźniem – można mieć pewien
obraz o nim i jego rodzinie.
Wyjątkowym uczuciem dla
mnie było wysyłanie przez
Internet wiadomości do
przyjaciół i rodziny, które
często zawierały podobne informacje i były pisane
w tym samym miejscu, ale
dzięki Bogu w zupełnie innej sytuacji.
Nieco później w mojej byłej
szkole w Villach powstał
projekt, w ramach którego
listy przepisywali tamtejsi
uczniowie, zatem nie musiałem się już tym zajmować. Zająłem się natomiast
organizacją tego projektu.
Z uwagi na to, że zarówno
dla Muzeum, jak i dla szkoły był to pierwszy tego typu
projekt, należało się uporać
z ogromną ilością korespondencji oraz opracować odpowiednią umowę. Następnie doszło do wielu spotkań,
podczas których rozmawialiśmy o nabytych doświadczeniach i możliwościach
usprawnienia pracy.
Oprócz tego projektu pracowałem między innymi nad
korektą 23. numeru „Hefte
von Auschwitz” oraz pomagałem w tłumaczeniu prezentacji multimedialnych.
Dwa razy miałem możliwość opiekowania się grupami. Pierwszą z nich była
grupa uczniów z Niemiec,
której towarzyszyłem podczas zwiedzania terenów
obozu macierzystego i Birkenau, a także podczas spotkania z byłym więźniem. Następnie prowadziłem część
refleksyjną oraz warsztaty,
co stanowiło dla mnie bardzo wymagające zadanie.
Druga grupa przyjechała z Wiednia i brała udział
w Marszu Żywych. Opiekowałem się byłym więźniem

Martin Smoliner

Erichiem Finschesem, mieszkającym obecnie w Wiedniu.
Bardzo wzruszające były jego
opowiadania o Birkenau,
obozie, w którym spędził pół
roku jako więzień.
Czas wolny w Oświęcimiu spędzałem głównie
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży,
w instytucji, gdzie nie tylko mogłem spotkać innych
ochotników z Niemiec, Austrii czy też z Czech, ale także międzynarodowe grupy
z Niemiec, Irlandii czy też
z USA.
Chętnie odwiedzałem centrum miasta lub robiłem wycieczki rowerowe po okolicy. Jeździłem do Tychów,
a raz nawet do Wadowic.
Byłem także kibicem klubu
Unia Oświęcim. W Austrii
od lat byłem fanem hokeja,
przez co szczególnie zależało mi na poznaniu polskiej

ligi. Wiele razy bywałem na
meczach, a ostatnią, niestety, przegraną walkę klubu,
śledziłem do samego końca.
Mimo że podczas sezonu
byłem trochę rozczarowany
niską frekwencją kibiców,
to już w ostatniej fazie rozgrywek byłem zaskoczony
porywającym nastrojem –
w moim rodzinnym mieście
Villach znałem to z rozgrywek play-off.
Poza tym wraz z innymi
ochotnikami robiliśmy wiele
wycieczek po okolicy – odwiedziłem innych zagranicznych ochotników pracujących w różnych miejscach
Polski: w Lublinie, Gdańsku
i w Warszawie. Ukoronowaniem rocznego pobytu był weekend spędzony
w Tatrach. Razem z kolegą
Richardem – ochotnikiem
z Niemiec, pracującym
w Domu Pomocy Społecz-

Fot. Archiwum prywatne

Przyznaję, że na początku
myślałem podobnie. Pomimo tego zdecydowałem się
przyjechać do Oświęcimia
i tu pracować jako ochotnik,
zamiast, jak zrobiło wielu moich kolegów, odbyć
służbę wojskową, czy też
jakąś inną służbę zastępczą
w Austrii. Przed rokiem
rozpocząłem swoją „służbę
pamięci” w Oświęcimiu (tak
oficjalnie nazywa się ona
w Austrii) – niezwykłą służbę w niezwykłym miejscu.
Kiedy przed czterema laty
słuchałem wykładu na temat
służby cywilnej za granicą,
nigdy bym nie przypuszczał,
że kiedyś trafię do Polski,
a co dopiero do Oświęcimia.
Nawet wtedy, gdy po długim namyśle podjąłem decyzję, aby odbyć swoją służbę za granicą, myślałem na
początku o jakimś miejscu
w
Ameryce
Północnej.
Oświęcim wydawał się być
miejscem interesującym, jednakże nie był moim pierwszym wyborem. Kiedy dowiedziałem się, że nie będę
mógł pojechać do Ameryki,
szybko stało się jasne, że
udam się do Oświęcimia.
To interesujące miejsce
w zupełnie nieznanym kraju, choć dzieli go od Wiednia zaledwie kilka godzin
podróży pociągiem.
Wyjaśnienie kolegom dlaczego jadę właśnie do Polski, nie było dla mnie proste.
Zresztą sam nie wiedziałem,
co mnie tam czeka. O Polsce
miałem bardzo mgliste pojęcie, a oprócz dziękuję i smacznego nie znałem żadnych innych słów.
Trzytygodniowy kurs językowy w Krakowie pozwolił
mi nie tylko powoli odnaleźć
się w języku polskim, ale
również zdobyć pierwsze
wrażenia związane z Małopolską – przede wszystkim
zaś z tym miastem. Przeniesienie się po trzech tygodniach z Krakowa do niewielkiego miasta, jakim jest
Oświęcim, było także czymś
osobliwym.
Wraz z moim kolegą Patrickiem Rauinigiem, także
Austriakiem,
zostaliśmy
bardzo życzliwie przyjęci w Muzeum. Dokładnie
wprowadzono nas w historię byłego obozu. Niedługo
później rozpoczęliśmy swoje pierwsze zadanie, jakim
było przepisywanie listów
więźniarskich. Więźniowie,
z wyjątkiem Żydów, mogli
z obozu pisać listy do swoich
krewnych. Listy te musiały
być pisane w języku niemie-
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Spotkanie z grupą w czasie warsztatów
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nej w Bobrku – zdobyliśmy
Rysy i powędrowaliśmy
dalej szlakiem Orlej Perci.
Pomimo że szczyty powyżej
2 tys. metrów nie są mi obce,
to byłem pod ogromnym
wrażeniem piękna Tatr oraz
naszej wspinaczki.
Teraz, z perspektywy czasu,
jestem szczęśliwy, że swoją
służbę mogłem odbyć w Polsce, szczególnie w Oświęcimiu. Miałem tu nie tylko
możliwość poznania historii
tego miejsca, ale również odbycia wielu interesujących
spotkań. Szczególnie piękne
było dla mnie to, że mogłem
poznać i polubić ten kraj,
który wcześniej był dla mnie
zupełnie nieznany. Ubolewam jedynie, że nie udało
mi się nauczyć języka polskiego, ale jestem pewien,
że jeszcze wrócę do Oświęcimia i nadrobię tę stratę!

Martin Smoliner

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Należałam do innego świata –
„EUROPEJSKIE ROZMOWY” Z MEDALIKIEM W TLE

K

Zofia Posmysz została zaproszona do Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży jako główna bohaterka jednego z cyklicznych spotkań pt. „Europejskie Rozmowy ”, do udziału
w których MDSM zaprasza
autorytety ze świata kultury, polityki i życia społecznego. Dotychczas uczestnikami „Europejskich Rozmów”
byli: premier Tadeusz Mazowiecki, Hans Koschnick,
pisarz brytyjski pochodzenia japońskiego Kazuo Ishiguro, prof. Reinhold Würth
– przewodniczący „Grupy Würth”, znawca sztuki
i filantrop, oraz zmarły
w tym roku prof. Józef
Szajna – więzień obozów
koncentracyjnych: Auschwitz, Buchenwald, artysta
malarz, scenograf, reżyser
i twórca teatru autorskiego.

wiele słuchowisk i reportaży. Jest autorką czterech
książek poświęconych tematyce obozowej: Pasażerka,
Wakacje nad Adriatykiem, Ten
sam doktor M. oraz Do wolności, do śmierci, do życia.
Po wojnie nie miała odwagi pisać o Auschwitz, choć
pierwszy reportaż, jaki
kazano jej przygotować
w Polskim Radiu, dotyczył
Zakładów Chemicznych w
Oświęcimiu. – Wydawało
mi się, że nie ma takiego języka, który mógłby oddać to,
czym był Auschwitz. Kiedy
rozpoczęły się procesy esesmanów, zadawała sobie
pytanie, jak sama by się zachowała, gdyby przyszło
jej oskarżać SS-Aufseherin
Franz – esesmankę, dzięki
której być może udało jej się
przeżyć obóz. I tak narodził
się pomysł na Pasażerkę i na

Fot. Tomasz Mól

iedy patrzy się na Zofię Posmysz, jedna myśl przychodzi do głowy: dama.
Uważne oczy wpatrują się w słuchaczy. Jest w nich otwartość na słuchanie, choć
to ona ma na tym spotkaniu mówić

Zofia Posmysz w trakcie spotkania w MDSM

budzący głęboką refleksję
egzystencjalną. Jest w nim
Bóg, którego podobno nie
było w Auschwitz, jest platoniczna miłość między
kobietą i mężczyzną, której szczęścia nie ogranicza
w żaden sposób ani kolczaMyślałam: będę tam pracować, ale wreszcie skończą się te przesłuchania. sty drut, ani sadystyczni esArbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Ten napis na bramie Auschwitz esmani. Jest nadzieja, która
pozwala przetrwać piekło;
dawał mi nadzieję, że dzięki pracy kiedyś stąd wyjdę. Nie wiedziałam
jest poczucie wolności; są
jeszcze, że dostałam wyrok: zamknięta do końca wojny
cuda, dzięki którym Zofia
Posmysz może dziś uczestpisanie o Auschwitz. Dzi- inne miejsce na pryczy, niczyć w tym spotkaniu; są
ZOFIA
siaj Zofia Posmysz mówi: inni współwięźniowie, inne wreszcie ludzie, dzięki któZofia Posmysz urodziła – Uważam, że to jedyny temat,
rym przeżycie obozu okazarany.
się w 1923 r. w Krakowie na który warto by mi było jeszło się możliwe.
w rodzinie kolejarza. Gdy cze pisać.
WIARA
wybuchła wojna była uczenOpowiadanie
Chrystus Główny bohater opowiadanicą gimnazjum. Na taj- Spotkanie
zatytułowano oświęcimski to – jak powie- nia to przedmiot – medalik
nych kompletach nawiązała „Literatura i pamięć”. I choć
dział prowadzący spotka- z głową cierpiącego Chrykontakt z prasą podziemną najgłośniejszą książką Zofii
nie Leszek Szuster – utwór stusa, ale bez cierniowej
(„Polska Zbrojna”, „Biule- Posmysz jest wspomniana
tyn Informacyjny”). Aresz- już Pasażerka, to nie ona statowana w wyniku denuncja- ła się głównym literackim
cji w kwietniu 1942 r. przez bohaterem wieczoru. Ela
gestapo, osadzona została Piekorz, aktorka ucznioww więzieniu na Montelupich skiego teatru Na Stronie
w Krakowie, gdzie podda- z oświęcimskiego liceum
wano ją okrutnym przesłu- im. Stanisława Konarskiechaniom, dlatego decyzję go, przeczytała opowiadao przeniesieniu do KL nie autorstwa Zofii Posmysz
Auschwitz przyjęła „z ulgą”. Chrystus oświęcimski. Jest
– Myślałam: będę tam praco- ono literacką perełką: na
wać, ale wreszcie skończą się pozór dwudzielna kompote przesłuchania. Arbeit macht zycja – wydarzenia w czasie
frei. Praca czyni wolnym. Ten wojny i po wojnie. Narracja
napis na bramie Auschwitz da- pierwszoosobowa, realna,
wał mi nadzieję, że dzięki pracy wspomnieniowa i osobista.
kiedyś stąd wyjdę. Nie wiedzia- Prosty, plastyczny sposób
łam jeszcze, że dostałam wyrok: obrazowania. Zwroty akcji
zamknięta do końca wojny. i emocji. Każdy akapit przyW ostatnich miesiącach nosi coś nowego i zaskakuwojny przetransportowana jącego. Dobrze wyważona
została do KL Ravensbrück kompozycja.
Opowieść
i Neustadt-Glewe. Po wojnie każdego byłego więźnia
przeniosła się do Warszawy. obozu
koncentracyjnego
Ukończyła polonistykę na jest oddzielną historią, wyUniwersytecie
Warszaw- jątkowym, osobistym przeskim, następnie podjęła pra- życiem tragedii Auschwitz,
cę w dziale literackim Pol- choć pozornie podobnym
Uczestnicy spotkania w MDSM
skiego Radia. Zrealizowała do innych. Jest jak setki

korony. „Nimbem z cierni
uwiecznił artysta nazwę
wyrytą na rewersie. Nazwę
Oświęcim”. Do dziś noszony przez Zofię Posmysz,
wykonany skrycie w obozowej pracowni, w której
więźniowie wykonywali dla
esesmanów różnego rodzaju
przedmioty: płaskorzeźby,
drzeworyty, figurki, obrazy
i biżuterię. Medalik podarowany ze słowami: „Weź na
pamiątkę ode mnie. Niech
cię chroni. Strzeż go, i jeśli
Bóg pozwoli, donieś do wolności”. Taki dar to wyzwanie: w razie wykrycia posiadanie go narażało więźnia
na śmierć. Do tego jeszcze
dochodzi chęć spełnienia
nakazu doniesienia go do
wolności. Kiedy darczyńca,

Fot. Tomasz Mól

zdjęć na obozowych wystawach, które tworzą jeden
wielki obraz, tłum ludzi, ale
za każdą twarzą kryje się
inny los, inne emocje, inna
psychika, inne doświadczenie: inny barak, inny kapo,
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kpt. Tadeusz Lisowski (Paolone), został rozstrzelany
za swą działalność w obozowym ruchu oporu, Zofia
zaczęła nosić medalik bez
zasłaniania szyi. Narratorka
opowiadania, którą można
utożsamić z autorką, nawet
w obozie pozostała osobą
głęboko wierzącą. Wedle
nakazu kpt. Lisowskiego,
powtarzała
bezustannie:
„Bądź wola Twoja”.
Jednym z najbardziej poruszających
wspomnień
z obozu, które Zofia Posmysz przywołała podczas
spotkania, była historia rabina, który przyjechał wraz
z transportem Żydów: kiedy cała grupa oczekiwała na
obozowej rampie, duchowny zaintonował pieśń, najprawdopodobniej kadisz,
czyli żydowską modlitwę
za zmarłych. Autorka wspomina również, jak podczas
przemarszu więźniów przez
miasto do pracy jakaś kobieta, stojąca przy drodze, kreśliła ręką znak krzyża: – To
dawało mi nadzieję, że jednak
ludzie o nas myślą.

MIŁOŚĆ

„W jego grypsach ani razu
nie pojawiło się słowo miłość, ani nic, co by ją choćby sugerowało. (...) Nic
o uczuciach, choćby sympatii lub przynajmniej o tym,
dlaczego pisze do mnie,
dzieli się swymi myślami,
w jakimś stopniu sobą się
dzieli. Lecz to mi w zupełności wystarczało. Wtykając zwitek papieru za belkę
więźby dachowej, szeptałam: »Nie budźcie miłości,
dopóki nie zechce sama« (...)
Cóż z tego, że tak naprawdę nic o nim nie wiedziałam? (...) Był. Istniał. Istniał
w moim życiu. Dobry duch,
światło w ciemności Birkenau. Szczęście niepojęte, nie
do nazwania.
Byłam szczęśliwa. Tam.
W Auschwitzu. Wieczorami
(...) wodząc palcem po srebrnej blaszce, wydobywałam
przed oczy pamięci oblicze
Umęczonego, aby się doń
modlić, nie prośby jednak
zanosząc, lecz dziękczynienie. Za to jakieś poczucie
powinowactwa, niezwykłe,

mnie krzyki dochodzące
z rampy, należałam do innego świata. Świata nie
stąd. Brodziłam po rajskich
łąkach, które rozpościerały przede mną jego listy.

-męczenników. W czasach
powojennych autorce udało
się dotrzeć do osoby, która
wykonała medalik, ale o samym Tadeuszu nie zdobyła
zbyt wiele informacji.

Pewnego dnia byłam tak wycieńczona pracą w polu, że współwięźniarki
przyniosły mnie nieprzytomną do obozu, przewieszoną przez grabie
i motyki, które trzymały na swoich ramionach. Nie wiem, dlaczego
ocknęłam się na moment przy bramie. Stała tam esesmanka, która
na mój widok westchnęła: „Mein Gott! So jung...” To był odruch
człowieczeństwa. Czepiałyśmy się każdej możliwości, żeby taki odruch
wychwycić, bo to wzbudzało w nas nadzieję

Fot. Tomasz Mól

Wszystko, czym żyłam, było Tadeusz Paolone urodził się
nie stąd. I z żadnej, znanej 23 lipca 1909 r. w Piekiełku,
mi rzeczywistości. Uczucie w powiecie limanowskim.
całkowicie wyzbyte nadziei, W 1929 r. rodzina Paolone
cienia myśli o przyszłości, opuściła Polskę, wyjeżdżao byciu razem, a nawet, tak, jąc do Argentyny. Jedynie
nawet o ponownym spot- Tadeusz został w Polsce.
kaniu, wolne od pragnienia Chciał się dalej kształcić.
czegoś więcej, niż to, co jest Pozostał pod opieką ciotdoskonale bezinteresowne, ki, Marii Kapturkiewicz.
samo w sobie było szczęś- Ukończył
gimnazjum
ciem”.
w Nowym Sączu. InteresoPodczas spotkania padło wał się historią. Po maturze
pytanie, w jaki sposób w postanowił zostać zawodoAuschwitz mogło narodzić wym żołnierzem. Po ukońsię uczucie? Po chwili za- czeniu szkoły wojskowej
stanowienia Zofia Posmysz w Dębicy przeniesiono go
powiedziała: – Ten rodzaj do Cieszyna, gdzie otrzyWydawało mi się, że nie ma takiego języka,
uczucia mógł się zrodzić tyl- mał przydział służbowy
który mógłby oddać to, czym był Auschwitz
ko w warunkach beznadziei. w 4. Pułku Strzelców PodOsoba tego człowieka stała się halańskich. Po walkach
bliskie ekstazy, której, Boże punktem odniesienia na całe w kampanii wrześniowej
NADZIEJA
1939 r. ukrywał się w Rab„Tutaj najszybciej wykań- wybacz, doznają święci. (...) moje dalsze życie.
ce, gdzie nawiązał kontakty
czają się ci, co mieli nadzie- Moje odpowiedzi były taz podziemiem. Po powrocie
ję: że za miesiąc skończy się kie, jak jego listy. Nie było TADEUSZ
wojna, że świat postawi Hit- w nich wyznań, jak jest dla Kapitan Tadeusz Lisow- do Tymbarku organizował
lerowi ultimatum, że alianci mnie ważny, jaką wartość ski (Paolone) widziany był tajne komórki Ruchu Podzbombardują garnizon SS” nadał mojemu życiu... (...) przez bohaterkę opowiada- ziemia. Wtedy przybrał
„Lisowski”.
– takie słowa wypowiada Chodziłam po Lagerstrasse, nia tylko trzy razy. Poznali pseudonim
w opowiadaniu Tadeusz, na której zwykłym nume- się, kiedy wprowadzał ją Wkrótce podjął decyzję
który podarował Zofii me- rom raczej pojawiać się nie w tajniki prowadzenia księ- o przedostaniu się przez
dalik. Napis na obozowej godziło, jak gdyby była to gi przychodów i rozchodów zieloną granicę do tworząbramie był kpiną z nadziei, Floriańska, (...) na wózek w kuchni. To on podarował cej się na Zachodzie Armii
tragikomicznym
żartem, Leichenkommanda wypeł- jej medalik „oświęcimskie- Polskiej pod dowództwem
którego zakończenie dopisa- niony powyżej brzegów go Chrystusa”. Jest jednym gen. W. Sikorskiego. Niesteli sami więźniowie: „Arbeit nagimi zwłokami spogląda- z przypomnianych przez ty, zaraz po przekroczeniu
macht frei/durch Kremato- łam tak, jakby wiózł polana, to piękne opowiadanie granicy został aresztowany
z błogostanu nie wyrywały oświęcimskich bohaterów- przez policję słowacką, którium Nummer drei“.
Podczas jednego ze spotkań
w MDSM Zofia Posmysz
mówiła: – Pewnego dnia byłam
tak wycieńczona pracą w polu,
że współwięźniarki przyniosły
mnie nieprzytomną do obozu,
przewieszoną przez grabie i motyki, które trzymały na swoich
ramionach. Nie wiem, dlaczego
ocknęłam się na moment przy
bramie. Stała tam esesmanka,
która na mój widok westchnęła:
„Mein Gott! So jung...” To był
odruch człowieczeństwa. Czepiałyśmy się każdej możliwości,
żeby taki odruch wychwycić, bo
to wzbudzało w nas nadzieję.
Podczas śledztwa w sprawie
obozowego
ruchu
oporu kpt. Lisowski wraz
z innymi oficerami Wojska
Polskiego znalazł się w celi
śmierci, na której ścianie
ktoś wyrył słowa: „Ci, którzy weszli tutaj, porzućcie
wszelką nadzieję”. Został
rozstrzelany 11 października 1943 r. pod Ścianą Śmierci, krzyknął ostatnie słowa
w swoim życiu: „Niech żyje
Wolna i Niep...”.
Zofia Posmysz w trakcie spotkania w MDSM
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ra współpracowała z Niemcami. Mimo licznych przesłuchań i tortur na gestapo
w Nowym Sączu i Tarnowie,
nic nie ujawnił i został, jako
więzień polityczny, wysła-
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ny do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Otrzymał
numer 329. W obozie dość
szybko nawiązał kontakty
z innymi więźniami – byłymi oficerami WP. Wspólnie
utworzyli komórkę ZWZ.
Zadenuncjowany przez jednego z obozowych szpicli,
wraz z innymi oficerami
był poddawany przesłuchaniom.
Udowodniono
mu, że jest zawodowym
oficerem i nazywa się Paolone (dotąd posługiwał się
fałszywymi
dokumentami na nazwisko Lisowski).
11 października 1943 r.
został rozstrzelany pod
Ścianą Śmierci przy bloku
nr 11.
Małgorzata Gwóźdź

Podczas pisania powyższego tekstu korzystałam z:
Zofia Posmysz, Chrystus
oświęcimski, kwartalnik literacki „WYSPA”, marzec 2008.
Stanisław Wcisło, Opowieść
o kapitanie Tadeuszu Paolone,
Almanach Ziemi Limanowskiej, nr 25, lato 2006.
Rozmowy z byłymi więźniami.
Zofia Posmysz, MDSM, listopad 2006 (film DVD).
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ZAPOMNIANY SPRAWIEDLIWY

edni mówią o nim „polski Schindler”, inni „drugi Wallenberg”. Kim był Henryk Sławik, zapomniany przez czas polski Sprawiedliwy? „Rzecz o Sprawiedliwych. Henryk Sławik – polski Wallenberg”
to temat sesji edukacyjnej, która 6 września br. odbyła się w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Na konferencję zorganizowaną przez Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście przybyli m.in.: nauczyciele i studenci. Poniżej przedstawiamy krótki życiorys Henryka Sławika
Urodził się w 1894 r. w Ja- czej”, radny Katowic (1929- oraz delegatem Ligii Naro- w obronie Polski we wrześstrzębiu-Zdroju w dzielni- -1930) oraz członek Rady dów. Dziś mało kto wie, że niu 1939 r. Po kapitulacji
cy Szeroka. Od urodzenia Naczelnej PPS. Uczestni- w czasie wojny organizo- przedostał się na Węgry,
gdzie został prezesem Komitetu
Obywatelskiego
Od urodzenia był związany ze Śląskiem – uczestnik trzech
dla Spraw Opieki nad Polpowstań śląskich, radny Katowic, uczestniczył w polskiej
skimi Uchodźcami na Węakcji plebiscytowej, poseł na Sejm Śląski, prezes Syndykatu
grzech. Jednocześnie był
również oficjalnym deleDziennikarzy Polskich Śląska i Zagłębia, delegat Ligii Narodów
gatem Ministerstwa Pracy
był związany ze Śląskiem czył w polskiej akcji plebis- wał na terenie Węgier po- i Opieki Społecznej Rządu
– najpierw jako uczestnik cytowej. Był także posłem moc polskim uchodźcom. Rzeczpospolitej
Polskiej
trzech powstań śląskich, na Sejm Śląski, prezesem Uratował ponad pięć tysię- na Wychodźstwie. Organinastępnie jako redaktor Syndykatu Dziennikarzy cy osób, głównie Żydów.
zował im pomoc materialnaczelny „Gazety Robotni- Polskich Śląska i Zagłębia Henryk Sławik brał udział ną i socjalną. To była jedna

Sławika – Jadwigę, a następnie Antalla i samego
Sławika. W budapeszteńskim więzieniu Sławik całą
winę za nielegalną działalność wziął na siebie, tłumacząc, że Antall nic nie
wiedział o nielegalnych
dokumentach i pomocy
uchodźcom w wydostaniu
się na Zachód. W samochodzie więziennym Antall uścisnął dłoń wycieńczonego Sławika, mówiąc:
– „Przyjacielu, dziękuję,

Działalność Sławika i Antalla została
zdekonspirowana. W budapeszteńskim
więzieniu Sławik całą winę za nielegalną
działalność wziął na siebie
strona jego pracy. Druga,
znacznie bardziej niebezpieczna, dotyczyła pomocy
uchodźcom w wydostaniu
się z Węgier na Zachód,
w tym także Polakom pochodzenia żydowskiego.
Współpracując z delegatem węgierskiego rządu,
Józsefem Antallem, Biuro
Komitetu Obywatelskiego
wystawiało fałszywe dokumenty potwierdzające,
że uchodźcy pochodzenia

uratowałeś mi życie!” Henryk Sławik odpowiedział:
„Tak płaci Polska...”
Jadwiga Sławik została
wkrótce wysłana do obozu
Ravensbrück, a Henryk Sławik do Mauthausen. Rozstrzelano go prawdopodobnie 25 sierpnia 1944 r.
Żona Henryka przeżyła
obóz i po wojnie odnalazła córkę Krystynę, którą
przechowała rodzina Antallów.

W samochodzie więziennym Antall
uścisnął dłoń wycieńczonego Sławika,
mówiąc: – „Przyjacielu, dziękuję,
uratowałeś mi życie!”. Henryk Sławik
odpowiedział: „Tak płaci Polska...”

Fot. Archiwum rodzinne

żydowskiego są Polakami
wyznania
katolickiego.
Sławik pomógł w założeniu ośrodka dla polskich
oficerów
żydowskiego
pochodzenia i domu dla
żydowskich sierot z Polski. Władze węgierskie nie
wiedziały, komu służyły
te placówki. Razem z Józsefem Antallem, Henrykiem Zvi Zimmermannem,
Zdzisławem
Antoniewiczem oraz ks. Prałatem dr.
Miklósem Beresztó Sławik utworzył sierociniec
w miejscowości Vác pod
Budapesztem, który oficjalnie nazywał się Dom
Sierot Polskich Oficerów.
W akcję niesienia pomocy
zaangażowano także wielu
księży, którzy wystawiali
fałszywe metryki chrztu.
W 1944 r. działalność Sławika i Antalla została zdekonspirowana. Najpierw
gestapo aresztowało żonę

Henryk Sławik z córką Krystyną
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Źródła Yad Vashem podają, że Henryk Sławik uratował ponad 5 tys. osób,
jednak szacuje się, że uratował ponad 14 tys. Dzięki staraniom Henryka Zvi
Zimmermanna w listopadzie 1990 r. Sławik został
pośmiertnie uhonorowany
przez Instytut Yad Yashem
medalem
Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata.
31 sierpnia 2004 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył pośmiertnie Henryka Sławika
Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Jego działalność została
opisana m.in. w książce
Grzegorza Łubczyka Henryk Sławik – polski Wallenberg oraz w książce Elżbiety Isakiewicz Czerwony ołówek.
AJ
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KTO TO JEST SŁAWIK?

Fot. Paweł Sawicki

przez Władysława Sikorskiego we Francji. To
była wielka rzecz. Wiedziałem, że był organizatorem, ale nic więcej. Nawet we wspomnieniach
jest wymieniany jako
sprawny
organizator.
W pewnym momencie
pojawiła się historia, że
tak wspaniale zachował
się podczas konfrontacji
z Józsefem Antallem
– kiedy po wkroczeniu
Niemców na Węgry
w marcu 1944 r. Antall
i Sławik zostali aresztowani. Pomimo wielkich
cierpień i prześladowań,
bicia, katowania. Niemcy
chcieli skazać Antalla, który był pełnomocnikiem
rządu królestwa Węgier
do opieki nad uchodźcami. Zapisał się w ich
pamięci tak wspaniale,
że nazwali go „ojczulkiem Polaków”. Przecież
piękniej nie można drugiego człowieka określić.
Szukali dowodów, żeby
Antalla skazać. Sławik
całą winę wziął na siebie.
Stwierdził, że o przerzutach Antall nic nie wiedział, a po drugie nie ratował Żydów, bo myślał,
że to są Polacy. Uratował
Antalla, który wykazał
piękną wdzięczność wobec Sławika, za to, co dla
niego zrobił. Bez niego
nie byłoby wiedzy o skali
pomocy Sławika dla polskich Żydów.

Grzegorz Łubczyk

To, co budzi zainteresowanie, to okres zapomnienia Henryka Sławika. Dopiero po tylu latach mamy do czynienia
z przypomnieniem jego
historii, w dużej mierze
dzięki Panu Ambasadorowi.
Grzegorz Łubczyk:
Z Henrykiem Sławikiem
było tak, że ten wspaniały
Polak umierał dwa razy.
Został
zamordowany
przez Niemców za to, co
robił na Węgrzech jako
przedstawiciel naszego
rządu na wychodźstwie
w czasie II wojny światowej, czyli za opiekę
nad tysiącami polskich
uchodźców, którzy znaleźli się tam w czasie
wojny. W obozie Mauthausen w końcu sierpnia
1944 r. został rozstrzelany. Natomiast drugi
raz Sławik umarł w Polsce, po wojnie, w 1946 r.
To osoba niebywale zasłużona na Śląsku, za
tamten fragment życia,
który oddał dla Katowic
i ziemi śląskiej: uczestnik
trzech powstań śląskich,
redaktor „Gazety Robotniczej”, aktywny działacz
społeczny. Dla ukochanego Śląska zrobił bardzo
wiele. W 1946 r. roku jego
sława jeszcze nie zginęła.
Radni Katowic podjęli
decyzję, żeby jedną z ulic
miasta nazwać imieniem
Henryka Sławika. I tak
się stało. Przez trzy dni
ta uchwała była ważna.
Niestety, rosnący w siłę
komuniści uznali, że człowiek, który był przedstawicielem rządu polskiego
na uchodźstwie, nieko-

munizujący socjalista, nie
powinien
patronować
ulicy i decyzję anulowano. Tak naprawdę wówczas zadano mu śmierć
po raz drugi – śmierć
cywilną. Ten zasłużony
dla Śląska Polak poszedł
w zapomnienie. Aż trudno uwierzyć, że jego Śląsk
tak o nim zapomniał. Dla
mnie poruszające było to,
że nawet dziennikarze
i historycy śląscy w ogóle o tej postaci nie wiedzą. Kiedy moja książka
była
przygotowywana
w warszawskim wydawnictwie – a współpracują
z nim najwybitniejsi polscy historycy, członkowie PAN i wykładowcy
– szukaliśmy tytułu. Kiedy wydawca pokazywał
materiał swoim kolegom,
oni nie wiedzieli, kim jest
Sławik. Kto to jest Sławik?
– pytali. Ja także muszę to
przyznać. Tematyką węgierską zajmuję się od połowy lat 70., popełniłem
parę książek i dwukrotnie byłem korespondentem na Węgrzech. Sławik
nie był dla mnie postacią
całkowicie nieznaną. Jednak wiedziałem tylko, że
był sprawnym organizatorem Komitetu Obywatelskiego ds. Uchodźców
Polskich na Węgrzech,
że organizował szkoły,
życie, służbę zdrowia,
pracę, edukację i przerzuty do armii polskiej na
Zachodzie. Około 50 tys.
naszych oficerów dzięki
uprzejmości władz węgierskich udało się przerzucić od jesieni 1939 r. aż
do jesieni 1940 r. Później
w mniejszej liczbie, przerzucić do armii tworzonej

GRZEGORZ ŁUBCZYK
Absolwent
polonistyki
i dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
W latach 1997-2001 Ambasador RP w Budapeszcie;
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wieloletni
korespondent
prasy polskiej na Węgrzech;
odznaczony Krzyżem Średnim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej z Gwiazdą.
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dza Karol Kapronsyai,
historyk węgierski, który
twierdzi, że wiele spraw
załatwiano „na gębę”,
żeby nie było dowodów,
które mogłyby wpaść
w niepożądane ręce.
Trzeba pamiętać, że sympatyków nazistów na Węgrzech też nie brakowało.
Węgry mają dwie twarze z
czasów wojny. Byli ci, którzy pomagali uchodźcom,
ale byli też sympatycy
Hitlera. Wobec Polaków
zachowali się wspaniale.
Należy przypuszczać, ze
gros tych 14 tys. Polaków
uratowanych przez Sławika było pochodzenia
żydowskiego.
Sławik poświęcił rodzinę. Mógł uciec, ale jak
Korczak, do końca pozostał przy uchodźcach...
To był człowiek niezwykły. Tak traktował powierzone mu obowiązki.
Władze na uchodźstwie
powierzyły mu opiekę
nad ludźmi i to było ważniejsze niż bezpieczeństwo jego rodziny. Raz
poprosił władze węgierskie o pomoc, kiedy ta
pętla się zaciskała – kiedy jego żonę wzywano
w Warszawie na gestapo
na przesłuchania. Poprosił, żeby ściągnąć żonę
z córką z Warszawy na
Węgry. Dopiero w grudniu 1943 r. ściąga z Polski
rodzinę. Mógł to zrobić
wcześniej. Jego córka powiedziała mi, że kiedy
żona Sławika zapytała
go, co będzie z nimi, on
odpowiedział: ja mam
trzy paszporty, dla Ciebie, dla mnie i dla Krysi,
w każdej chwili możemy
wyjechać do Szwajcarii
i przeczekać ten okres.
Kiedy jednak pojawił się
moment, gdy trzeba podjąć decyzję, nie ucieka.
Kiedy żona Sławika została aresztowana przez
Niemców i zabrana do
aresztu w Budapeszcie,
ukrywający się Sławik
pod osłoną nocy spotkał
się ostatni raz z córką.
Ona zapytała: tatusiu, dlaczego nie wyjechaliśmy
do Szwajcarii, on mówi:
przecież nie mogłem zostawić tych ludzi, których
powierzono mojej opiece. To trudno dziś pojąć.
Tak jak Kolbe, występuje
z szeregu i ratuje. Sławik
nie liczył na żadne nagrody, nie wiedział, że będą
jakieś tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata. Po prostu myślał,
że tak należy postąpić. To

O jakiej liczbie mówimy?
Yad Vashem przyjęło
liczbę około 5 tys. polskich Żydów. Według
Henryka Zimermanna,
który odegrał ważną rolę
w
zmartwychwstaniu
z niebytu pamięci o Sławiku, i który przez pół
roku był jego prawą ręką,
ta liczba jest zaniżona.
Według
pamiętników
Józsefa Antalla, przez którego biuro przechodziły
dokumenty na nowe nazwiska, od jesieni 1939 r.
do wkroczenia Niemców
w marcu 1944 r., jego
biuro na wniosek Sławika i jego ludzi wystawiło około 14 tys. nowych
dokumentów. Nigdy nie
stwierdzimy dokładnie,
jaka była liczba tych dokumentów, co potwierOd 2002 r. wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Autor m.in.
książek: Węgierski czyściec,
Wielogłos węgierski, Polski
Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku.
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był człowiek, który dzielił
ludzi na dobrych i złych.
Nie była dla niego ważna
narodowość czy partia
– ludzie są albo dobrzy,
albo źli.
Czy Sławik na Węgrzech
też jest postacią zapomnianą?
Na Węgrzech było to
samo, co w Polsce w okresie komunizmu. József
Antall umarł w zupełnym
zapomnieniu, choć po
wojnie został ministrem
odbudowy Węgier. Kiedy jednak Rakoczy przejął władze, tacy ludzie jak
Antall, związani z rządem królestwa Węgier,
zostali odsunięci. Antall,
tak wspaniały człowiek,
dorabiał korepetycjami.
Do 1974 r. nie ukazał się
żaden artykuł o tym człowieku. To jest historia
również
przywracania
do życia Antalla. Bardzo
się cieszę, że moja książka
ukazała się na Węgrzech,
i że wstęp napisał Arpad
Genc, dwukrotny prezydent Węgier, pisarz, literat i tłumacz. To jest dla
mnie wielka satysfakcja.
Czy ten temat chwycił?
Mamy bohatera?
Postać Sławika mnie zafascynowała i wciągnęła. Po
książce były filmy, ponad
sto spotkań w Polsce, na
Węgrzech i w Kanadzie.
Mimo że ukazało się
około 50 publikacji, ciągle
uważam, że to za mało.
Każda rozmowa i każda
okazja jest ważna. Każdy,
kto się zetknie ze Sławikiem, jest pod wrażeniem
jego historii. Padają pytania, dlaczego dopiero
teraz o nim mówimy?
Po tylu dziesięcioleciach
odkrywamy takiego człowieka. W moim przekonaniu jest największym
z polskich Sprawiedliwych. Oczywiście, każdy, kto ratuje życie, jest
ważny. Natomiast ciągle
uważam, że zrobiliśmy za
mało dla Sławika. Dlatego
zbiegam o to, by doprowadzić do uroczystej sesji
poświęconej Henrykowi
Sławikowi w polskim
Sejmie. Jest już wstępna
deklaracja marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. W planach
jest także założenie w Katowicach Stowarzyszenia
Henryka Sławika. Jeśli
zaangażuje się w to więcej osób, może zrobimy
wielką rzecz.
Rozmawiał: Paweł Sawicki

Centrum Żydowskie
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NOWE ŻYCIE

C

Rachel Jakimowski,
była mieszkanka Oświęcimia,
Bat Jam, listopad 2008

Żydzi oświęcimscy w Izraelu
tworzyli przez lata dużą społeczność, do której przynależeli zarówno ocaleni z Holokaustu, jak również wszyscy
ci, którzy wyemigrowali stąd

ści marzący o odrodzeniu się
Izraela. Podobnie jak Żydzi
z innych miejscowości, także
i oni założyli swoją organizację – Ziomkostwo Byłych
Mieszkańców
Oświęcimia
(Oshpitsin
Landsmannschaft). W 1977 r. w Jerozolimie
dzięki ich staraniom została
wydana Księga Pamiątkowa
poświęcona historii żydowskiego Oświęcimia pt. Sefer
Oshpitsin. Oświęcim-Auschwitz
Memorial Book.
Z biegiem lat odchodzą jednak ostatni świadkowie historii, dlatego niezwykle istotne
jest dokumentowanie i rejestrowanie jak największej
liczby ich osobistych historii

Z biegiem lat odchodzą ostatni świadkowie
historii, dlatego niezwykle istotne jest
dokumentowanie i rejestrowanie jak
największej liczby ich osobistych historii z
myślą o przyszłych pokoleniach
z myślą o przyszłych pokoleprzed wybuchem II wojny niach. Idea taka przyświecała
światowej. Byli to głównie ubiegłorocznemu projektowi,
pionierzy – syjoniści-ideali- realizowanemu przez Cen-

trum Żydowskie, podczas
którego zarejestrowano ponad 30 godzin nagrań wideo
z 17 mieszkańcami Oświęcimia w Izraelu. Projekt trak-

Fot. Artur Szyndler

Fot. Artur Szyndler

entrum Żydowskie w Oświęcimiu przygotowuje obecnie nowy
projekt. Będzie to wystawa fotograficzna zatytułowana Nowe
życie prezentująca sylwetki byłych mieszkańców Oświęcimia,
którzy przeżyli Holokaust, ale także tych, którzy opuścili Polskę po
1933 r., przeczuwając zbliżającą się katastrofę. Wszyscy oni rozpoczęli
zupełnie nowy etap w swoim życiu, związując swoje losy pierwotnie
z Palestyną, a od 1948 r. z nowo utworzonym państwem żydowskim
– Izraelem. Mieszkają tam do dziś
być postrzegane jako niezwykle istotna i integralna część
tego zagadnienia. Motywem
przewodnim wystawy będzie
kontynuacja
żydowskiego

Wystawa Nowe życie będzie dotyczyła
w dużej mierze ocalonych z Zagłady,
których powojenne losy są często tematem
pomijanym w edukacji o Holokauście,
podczas gdy tak naprawdę powinny być
postrzegane jako niezwykle istotna
i integralna część tego zagadnienia
towany był jednocześnie jako
wstępny etap dokumentacyjny na potrzeby Nowego życia.
Obecnie żyje w Izraelu co
najmniej kilkadziesiąt osób,
byłych mieszkańców Oświęcimia. Z większością z nich
Centrum Żydowskie pozostaje w stałym kontakcie.
Wystawa Nowe życie będzie
dotyczyła w dużej mierze
ocalonych z Zagłady, których
powojenne losy są często tematem pomijanym w edukacji o Holokauście, podczas
gdy tak naprawdę powinny

życia po Zagładzie – niosąca
niejednokrotnie
przesłanie
nadziei i optymizmu – pokazana przez pryzmat osobistych losów oświęcimskich
Żydów, wplecionych w historię odrodzonego państwa
żydowskiego. Ekspozycja będzie stanowiła jednocześnie
istotne uzupełnienie historii
oświęcimskiej społeczności
żydowskiej prezentowanej
w Centrum Żydowskim.
W listopadzie w Izraelu pracownicy Centrum będą prowadzić prace dokumentacyj-

OŚWIĘCIMSCY ŻYDZI W PIERWSZYCH LATACH PO ZAGŁADZIE
Z kilkutysięcznej populacji
Żydów oświęcimskich Holokaust przeżyli nieliczni.
Według szacunków Komitetu Żydowskiego w Oświęcimiu z roku 1946, Holokaust
pochłonął około 2000 rodzin
żydowskich z Oświęcimia,
co stanowiło ponad 90% jego
przedwojennej
populacji.
Część ocalałych wróciła do
swojego rodzinnego miasta
w początkowych miesiącach

1945 roku, tuż po wyzwoleniu Oświęcimia i obozu
KL Auschwitz (27 stycznia)
i podjęła próbę odtworzenia
życia żydowskiego w mieście. W kwietniu 1945 roku
powstał w Oświęcimiu Komitet Żydowski, na którego
czele stanął Maurycy Bodner. W maju ukonstytuowało się także Żydowskie Zrzeszenie Religijne pod przewodnictwem Chaima Wol-

nermana, a od października
Leona Schönkera, dyrektora
i właściciela Fabryki Agrochemia. Do najważniejszych
zadań Zrzeszenia należało
uporządkowanie cmentarza zdewastowanego przez
Niemców i objęcie domu
modlitwy. Jedynym ocalałym miejscem kultu religijnego był budynek należący
do Stowarzyszenia Lomdei
Misznajot, który stał się ofi-

cjalną gminną synagogą.
Powracający do Oświęcimia
Żydzi szybko jednak opuszczali miasto, nie znajdując
w nim rodziny, własnego
domu, a przede wszystkim
życia, jakie pamiętali sprzed
Zagłady. Przyczyniły się do
tego również antysemityzm
i pogromy, które miały miejsce w pierwszych latach powojennych (Kielce, Kraków,
Parczew), oraz sytuacja po-

Henryk Schönker, były
mieszkaniec Oświęcimia,
przy pomniku poświęconym
oświęcimskiej gminie żydowskiej
na cmentarzu Kiriat Szaul w
Tel Awiwie. Przy monumencie
rokrocznie, w Dzień Pamięci
o Holokauście (Jom haSzoa),
spotykają się mieszkańcy
Oświęcimia, listopad 2007

ne. Oficjalne otwarcie planowane jest na wiosnę 2009 r.
Wystawa powstaje przy finansowym wsparciu Task
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, która przekazała na ten
cel część niezbędnych do jego
realizacji funduszy w formie
grantu. Projekt Nowe życie
powstaje również w szczególnym czasie. Na rok 2008 przypada bowiem 60. rocznica powstania Izraela. Jednocześnie
jest on rokiem promocji kultury polskiej w Izraelu oraz
kultury izraelskiej w Polsce.
Artur Szyndler

lityczna w Polsce komunistycznej. Na decyzję o emigracji – jako najprawdopodobniej jeden z najistotniejszych czynników – wpłynęło
powstanie Izraela – państwa
żydowskiego w Palestynie
(1948), które stało się szansą
na rozpoczęcie nowego życia. Po II wojnie światowej
Żydzi oświęcimscy osiedlili
się m.in.: w Australii, Belgii,
Izraelu, Kanadzie, Niemczech, Szwecji i USA.
Artur Szyndler

EDUKACJA W CENTRUM ŻYDOWSKIM

W

Moi dawni sąsiedzi to atrakcyjnie przygotowany interaktywny program edukacyjny poświęcony historii
oświęcimskich Żydów oraz
ich kulturze, tradycji i religii. W ramach programu
przewidziane są cztery interaktywne spotkania: Starsi

bracia w wierze – wprowadzenie do religii, tradycji
i kultury żydowskiej, Czym
był Oszpicin? – prezentacja
multimedialna nt. historii
społeczności
żydowskiej
w Oświęcimiu połączone ze
zwiedzaniem synagogi i muzeum, Podążając ich śladem
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– spacer po dawnych śladach żydowskiej obecności
w Oświęcimiu oraz Po co nam
tolerancja? – zajęcia poświęcone współczesnym stereotypom i uprzedzeniom oraz
możliwościom ich przezwyciężania. Program Moi dawni
sąsiedzi jest realizowany przy
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Fot. Centrum Żydowskie

nowym roku szkolnym Centrum Żydowskie serdecznie zaprasza szkoły z Oświęcimia i okolic do udziału w programach edukacyjnych. Dla szkół ponadpodstawowych oferowana jest kontynuacja programu Moi dawni sąsiedzi oraz dwa nowe
warsztaty: Polscy Bohaterowie i Holokaust-Szoa-Zagłada, a także konkurs
plastyczny

Polscy Bohaterowie. Warsztaty w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, 2007
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plastycznym Moi dawni sąsiedzi, którego tematem przewodnim jest kultura i historia
Żydów. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice,
a szczegóły konkursu wraz
z regulaminem i formula-

rzem zgłoszeniowym są dostępne pod adresem: www.
ajcf.pl/moi-dawni-sasiedzi.
Udział w programie edukacyjnym jest bezpłatny. Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2008 r. Chęć uczest-

nictwa prosimy zgłaszać co
najmniej na dwa tygodnie
przed planowaną wizytą telefonicznie: dr Artur Szyndler
033 844 70 02 lub e-mailowo:
szyndler@ajcf.pl
Maciej Zabierowski

Fot. Centrum Żydowskie

wydarzeń uzupełniony podstawową faktografią, zdjęciami oraz mapami.
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zaprasza jednocześnie wszystkich uczniów
do uczestnictwa w konkursie

Fot. Centrum Żydowskie

wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.
Polakom ratującym Żydów
podczas II wojny światowej
poświęcony jest nowy warsztat Polscy Bohaterowie oparty na wystawie fotograficznej
o tym samym tytule, prezentowanej aktualnie w Centrum Żydowskim. W trakcie
zajęć uczniowie zapoznają
się z wybranymi biografiami
Polaków odznaczonych tytułem Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata oraz poznają znaczenie ich działań
dla współczesnego świata.
Drugą tegoroczną nowością są zajęcia zatytułowane
Holokaust-Szoa-Zagłada, które są poświęcone jednemu
z najważniejszych zagadnień
w nowoczesnej historii świata – zagładzie Żydów europejskich. Specjalna prezentacja przedstawia przebieg

Podążając ich śladami.
Zajęcia edukacyjne na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu, 2007

Warsztat Pamiętamy – Zochrim, 2008

NIE TYLKO CHAGALL

29

września 2008 r. o godz. 17.30 w Centrum Żydowskim odbyło się spotkanie z dr Nataszą Styrną, autorką wystawy „Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939”. Wzięli w nim udział mieszkańcy Oświęcimia
i Okolic. Poniżej prezentujemy rozmowę z dr Nataszą Styrną o sztuce artystów żydowskich

Mało kto z przeciętnych
odbiorców sztuki zdaje
sobie sprawę, że sztuka
artystów
żydowskich
stanowi odrębne zjawisko. Co przesądza o jej
odrębności: pochodzenie
twórców czy tematyka?
Z pewnością wyróżnikiem
nie jest tematyka prac. Tematy, które określilibyśmy jako „żydowskie”,
nierzadko pojawiają się
przecież w pracach nieżydowskich autorów. Można przywołać przykład
chociażby
Aleksandra
Gierymskiego, jego „Święto Trąbek”, przedstawienie Żydów modlących się
nad brzegiem Wisły, albo
„Żydówkę z cytrynami”
tego samego autora - znakomite obrazy o tematyce
żydowskiej namalowane
przez
nieżydowskiego
malarza. Ważniejsze będzie zatem pochodzenie.
Ale ono również nie rozstrzyga wszystkiego. Trzeba najpierw zapytać, czy
artysta identyfikował się
ze społecznością, z której
wyszedł, czy traktował tę
część swojego dziedzictwa
jako wartość, czy odgrywała ona w jego twórczości jakąś rolę, a jeśli nie
w twórczości, to może
w życiu? Szłabym raczej
w tym kierunku – bo odrębnych cech formalnych
w dorobku artystycznym
Żydów raczej się nie doszukamy.
Jakie tematy poruszali artyści żydowscy? Czy ich
twórczość jest różnorodna? Jak się prezentuje wobec sztuki europejskiej?
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Jest bardzo różnorodna.
Nie ma chyba tematyki,
której nie podejmowali
artyści żydowscy. Żydzi
nie wyróżniali się tak
bardzo na tle sztuki europejskiej, jak można by
przypuszczać albo jak sądzą niektórzy. Próby dowiedzenia tezy o odrębnych cechach formalnych
w dorobku artystycznym
Żydów są ryzykowne.
A tematyka? Zgodziłabym się z twierdzeniem,
że jednak częściej niż w
twórczości innych artystów pojawiały się w ich
twórczości pewne charakterystyczne wątki, ale
to nie jest żadna reguła,
wielu nie podejmowało tematyki żydowskiej
wcale.

wymieniłabym Jankiela
Adlera, wśród przedstawicieli École de Paris Zygmunta Menkesa,
Mane-Katza. To oczywiście tylko mój wybór,
podyktowany własnymi
zainteresowaniami.
Jak Haskala wpłynęła na
malarstwo Żydów?
Przygotowała grunt, otworzyła przed Żydami
podwoje uczelni artystycznych, zniosła ograniczenia powodujące izolację Żydów. Naturalnie,
był to długotrwały proces, aby przyniósł zauważalne skutki, trzeba było
czekać blisko sto lat. Na
przykład w Krakowie...
studia w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych
zaczęły się cieszyć wśród
Żydów naprawdę dużym
zainteresowaniem, nieporównywalnym z wcześniejszym okresem, dopiero w latach 80. XIX wieku,
po stu latach od narodzin
Haskali.

Kiedy artyści żydowscy
pojawili się na europejskiej scenie artystycznej?
W pierwszej połowie
dziewiętnastego wieku
było ich jeszcze niewielu.
Ich liczba wzrastała jednak systematycznie, pod
koniec stulecia działało
ich już całkiem sporo.
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W jaki sposób dobrane
są prace? Czy istnieje jakiś klucz, według którego Pani wybierała prace?
Czy są tam prace najbardziej charakterystyczne?
Wystawa miała stanowić
możliwie pełny przegląd
prac artystów żydowskich związanych z miastem. Została podzielona
na cztery części. Pierwsza
z nich obejmuje dorobek
pierwszych artystów żydowskich, których do
Krakowa
przyciągnęła
tutejsza uczelnia artystyczna, Akademia Sztuk
Pięknych, wtedy nosząca miano Szkoły Sztuk
Pięknych. Druga część
wystawy poświęcona została pierwszemu żydowskiemu kręgowi artystycznemu, działającemu
w Krakowie w latach
1904-1907. Najobszerniejsza część ekspozycji obejmuje prace z dwudziestolecia międzywojennego.
Rodzaj suplementu do
wystawy tworzy malarstwo artystów École de
Paris
wykształconych
w Krakowie. Wybierałam
prace najlepiej ilustrujące
trendy i zjawiska występujące w poszczególnych
okresach, starając się łą-

Pomówmy o wystawie,
której jest Pani autorką.
Kto zainicjował jej powstanie i dlaczego właśnie tego okresu dotyczy?
Propozycja wyszła ze
strony Muzeum Historycznego.
Wstępny
projekt wymagał naturalnie doprecyzowania
– zakresu ekspozycji
i jej ram czasowych. Rok
1873 pojawiający się
w tytule wystawy można
uznać za początek historii artystów żydowskich
w Krakowie. To rok,
w którym na studia do

Kiedy myślę o artystach
żydowskich, do głowy
przychodzą mi jedynie
Gottlieb i Chagall... Czyje nazwiska można by
jeszcze dołączyć, wymieniając najważniejszych,
„największych”
twórców żydowskich?
Nie można pominąć Samuela
Hirszenberga,
ważną postacią był też
Efraim Mojżesz Lilien,
z młodszych artystów

5

Krakowa
przyjechał
Maurycy Gottlieb, dając
przykład innym twórcom żydowskim, którzy
przyjeżdżali do Krakowa
w ślad za nim, aby podjąć
edukację artystyczną.
Natomiast dlaczego prezentacja prac kończy się
na 1939 roku nie muszę
chyba tłumaczyć...
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Fot. Artur Szyndler

ROZMOWA Z DR NATASZĄ STYRNĄ

Dr Natasza Styrna

czyć je w pewne sekwencje, biorąc pod uwagę
cechy stylistyczne, środki
formalne, tematykę.
Czy wśród artystów, którymi się Pani zajmuje,
ma Pani jakiegoś ulubionego twórcę?
Jedno nazwisko trudno
byłoby mi wskazać. Od
lat niezmiennie poruszają mnie dzieła i biografia
Maurycego Gottlieba. Bardzo cenię wczesne portrety pędzla jego młodszego
brata, Leopolda Gottlieba,
malowane w latach 1905-1910. Lubię malarstwo
Emila Schinagla – jednego z najciekawszych
członków krakowskiego
Zrzeszenia Żydowskich
Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy – organizacji, której
poświęciłam pracę doktorską. Cenię ekspresjonistów z kręgu École de
Paris, Alfreda Aberdama,
Zygmunta Menkesa, Dawida Seiferta. Wymieniać
można by długo.
Rozmawiała: Agnieszka Juskowiak

Centrum Dialogu i Modlitwy
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Fot. Wiktor Boberek

TEOLOGIA FUNDAMENTALNA
NA PROGU DOMU

Uczestnicy spotkania

W

wielkim dyskursie teologicznym po
Auschwitz brakuje wypracowanego
głosu teologicznego Polski, mimo że
religijność często opiera się o doświadczenia
drugiej wojny światowej. IV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Polskich, który odbył się
w dniach 25-27 września 2008 roku w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu,
poświęcony był „Perspektywom teologii
po Auschwitz”. Stał się okazją do dialogu
oraz wniesienia polskiego wkładu w rozwój
chrześcijańskiej teologii w Europie
RABIN DR ALON GOSHEN-GOTTSTEIN
Dyrektor The Elijah Interfaith Institute, dyrektor The Center for the Study of Rabbinic Thought oraz Beit Morasha
College. Wykładał m.in. w: Ratyzbońskim Papieskim Instytucie w Jerozolimie, The School of Overseas Students
i na Uniwersytecie w Tel Avivie. W 1977 r. ordynowany na
rabina. W 1982 r. w Harvard Divinity School zajął się badaniem Nowego Testamentu i religii antycznych. W 1986 r.
obronił doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W latach 1989-1999 członek The Shalom Hartman
Institute for Advanced Studies. Autor prac: The Sinner and
the Amnesiac: The Rabbinic Invention of Elisha ben Abuya and
Eleazar ben Arach, God’s Presence: An Introduction to Judaism
for the Christian Student.

KS. PROF. DR HAB. HENRYK SEWERYNIAK
Kierownik Katedry Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej
UKSW, szef Sekcji Teologii Fundamentalnej UKSW, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, członek m.in.: Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Zarządu
Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce oraz
Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Najważniejsze publikacje: Spes quaerens
intellectum. Espérance et compréhension dans l’herméneutique
de Paul Ricoeur (doktorat, 1984), Antropologia i teologia fundamentalna. Studium antropologii teologiczno-fundamentalnej
Wolfharta Pannenberga (habilitacja, 1993), Świadectwo i sens.
Teologia fundamentalna, Apologia pokolenia JP II. W 2008 r.
opracował i wydał dwa zbiory listów (listy pasterskie, listy
z pielgrzymek do Ziemi Świętej) bł. abp. Antoniego Juliana
Nowowiejskiego, stojącego na czele 108 męczenników hitleryzmu w Polsce.
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Czym jest teologia fundamentalna dla laika?
Ks. prof. Henryk Seweryniak: Każdy na ogół
wie, co to jest teologia
dogmatyczna – to dziedzina wiedzy badająca to,
w co Kościół wierzy; teologia moralna – badająca
zasady
postępowania.
Natomiast teologia fundamentalna, to teologia
„od podstaw”. Ona bada
to, dlaczego my wierzymy w Boga jako chrześcijanie, jakie mamy rozumowe i historyczne przesłanki, żeby przyjmować
chrześcijaństwo jako swój
sposób wiary, jako swoją
religię. To jest jej podstawowe zadanie. Uważamy, że wiara nie może
być wiarą „na siłę”. Ona
się staje wtedy „luźna”.
Teologowie fundamentalni denerwują się, gdy
ktoś o nich mówi fundamentaliści,
właśnie
dlatego że my bronimy
przed
fundamentalizmem. Choć faktem jest,
że ta dziedzina wyrosła
z systematycznego myślenia chrześcijańskiego
i z apologii chrześcijańskiej. Pierwsi myśliciele
chrześcijańscy:
Justyn,
Tertulian czy Orygenes
– to byli ci, którzy z jednej strony bronili chrześcijaństwa, a z drugiej pokazywali jego podstawy
racjonalne,
rozumowe
i jego sens.

W codziennym życiu,
chrześcijanina, który nie
zajmuje się teologią fundamentalną, będzie ona

STOWARZYSZENIE
TEOLOGÓW POLSKICH
Powstało 7 marca 2005 r.
Jest organizacją zrzeszającą
teologów fundamentalnych.
Powstało z inicjatywy polskich teologów fundamentalnych, którzy do momentu powstania Stowarzyszenia corocznie organizowali
ogólnopolskie zjazdy wykładowców teologii fundamentalnej, która w Polsce
ma długie dzieje i znaczący
dorobek. Celem działania
STF jest pogłębianie podstaw wiary i wiarygodności
chrześcijaństwa w świecie
współczesnym.
Zostało
uznane przez Konferencję
Episkopatu Polski – działa
pod nadzorem jej Komisji
do spraw Nauki Wiary.
Członkami
zwyczajnymi
Stowarzyszenia mogą zostać wykładowcy teologii
fundamentalnej pracujący
na uniwersytetach, w akademiach, instytutach lub
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w pewnym sensie tarczą
ochronną na argumenty,
że Boga nie ma. Dzięki
tej argumentacji łatwiej
jest bronić wiary?
Myślę, że jej praktyczne
zadanie takie właśnie jest.
W Polsce znakomitym
przedstawicielem takiego myślenia jest redaktor
„Tygodnika Powszechnego” Tadeusz Żychiewicz.
On przez wiele lat pisał
w „Tygodniku” pod
pseudonimem
„Ojciec
Malachiasz” rubrykę „Poczta Ojca Malachiasza”.
Ludzie zadawali mu różne pytania: od tego, czy
Bóg istnieje, czy ewangelie są historycznie uzasadnione, skończywszy
na problemach wychowania dzieci. Przez lata,
jako człowiek świecki,
znakomitym
językiem
i argumentacją sięgał do
najlepszych opracowań
biblijnych, jakie wówczas
były dostępne i próbował
to praktycznie pokazywać. Zdaje mi się, że to
jest taka tarcza ochronna.
Istnieje tylko niebezpieczeństwo, aby nie zamknąć się jedynie w takiej apologetyce, żeby to
była dyscyplina otwarta
na świat i na jego pytania.
Pewien teolog niemiecki
powiedział, że ci, którzy
uprawiają tę dyscyplinę,
stoją na progu domu.
Tym domem jest kościół,
drzwi są otwarte, oni pa-

Jednym z celów teologii fundamentalnej jest
wykazywanie braków
konfliktów
pomiędzy
wiarą a rozumem, nauką
a religią...
Papież Jan Paweł II
w dokumencie Kościoła
poświęca dużo miejsca
teologii
fundamentalnej, podkreślając, że jest
to dziedzina, która ma
szczególnie dbać o to,
by chrześcijanin miał
dwa „skrzydła”: wiarę
– wychodzenie poza zamknięcie w granicach
egzystencji materialnej,
i żeby to wszystko miało
podstawy rozumne. Jeśli
wierzysz w Chrystusa,
to spróbuj odpowiedzieć
sobie na pytanie, dlaczego właśnie w niego
wierzysz? Najpierw wykaż, że ten ktoś istniał
historycznie, jakie dawał
znaki, że jest kimś więcej
niż tylko człowiekiem,
co wnosi do życia świata
jego krzyż i zmartwychwstanie. Nie mówimy
o dowodach, bo w dziedzinie wiary nie ma dowodów, mówimy o argumentach. Otwiera się cała
paleta tematów, łącznie
z tematem nauka a wiara,
czy istnieje sprzeczność,
gdzie leżą granice.

wyższych seminariach duchownych, którzy posiadają
co najmniej stopień licencjata teologii w zakresie teologii fundamentalnej lub
analogiczny tytuł naukowy
w pokrewnej dziedzinie.
Habilitowani pracownicy
naukowi w zakresie teologii fundamentalnej uzyskują członkostwo zwyczajne
w Stowarzyszeniu na podstawie indywidualnie składanego pisemnego akcesu.
Pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni zostają
przyjęci w poczet członków
na podstawie rekomendacji udzielonej przez dwóch
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkostwo
zwyczajne Stowarzyszenia
nabywa się przez przyjęcie
kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia
zwykłą
większością głosów w drodze uchwały.
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Członkami
honorowymi
są osoby szczególnie zasłużone dla teologii fundamentalnej, a także dla działalności
Stowarzyszenia.
W poczet członków honorowych przyjmuje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Stowarzyszenia zwyczajną większością głosów.
Członkami
stowarzyszonymi mogą być teologowie
innych wyznań chrześcijańskich oraz osoby wspierające działalność i cele statutowe Stowarzyszenia.
Dotychczas odbyły się cztery zjazdy Stowarzyszenia:
w Kielcach (20-21 września
2005 r., ,,Jana Pawła II inspiracje chrystologiczno-fundamentalne”), w Łodzi (21-22
września 2006 r., „Teologia
religii”), w Lublinie (27-28
września 2007 r., „Personalizm polski”) oraz w Oświęcimiu (25-27 września 2008 r.,
„Perspektywy Teologii po
Auschwitz”).
na podst. strony Stowarzyszenia:
http://www.stfwp.pl/
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Centrum Dialogu i Modlitwy

trzą na świat, jego pytania i próbują się konfrontować z tym światem.
Jak ważny jest aspekt
ekumeniczny w teologii
fundamentalnej?
W Oświęcimiu na IV
Zjeździe Teologów Fundamentalnych byli nie
tylko duchowni katoliccy, ale i rabini...
Chcemy uprawiać teologię spotkania. Jeżeli nie
spotkam się z drugim
człowiekiem, to będę
mówił do samego siebie,
do swojego najbliższego
kręgu. Wówczas istnieje
niebezpieczeństwo, że
powstanie wiara skansenu. Spotkanie z drugim
z jednej strony stawia
mnie samego wobec pytania, jak ważna jest dla
mnie moja wiara, bo on
wierzy inaczej, choć też
głęboko. Ja w takim spotkaniu jestem zobowiązany do tego, żeby podzielić się perspektywą mojej
wiary. Są różnice aspektów, muszę spróbować
zakwestionować tamtą
perspektywę, czyniąc to
oczywiście z całkowitym
poszanowaniem prawdy drugiego człowieka
i jego wolności. To zadanie stojące przed nami.
Nie jest tajemnicą, że
teologowie fundamen-

talni na świecie są jednocześnie promotorami
dialogu z buddyzmem,
hinduizmem,
również
z judaizmem. Spotkanie
w tym roku było tego
przykładem. Rok temu
rozmawialiśmy w swoim gronie, a w tym roku
mieliśmy pierwszą próbę
rozmawiania z przedstawicielem religii żydowskiej. Próba ciekawa...

Czy Auschwitz może
być miejscem spotkania
judaizmu i chrześcijaństwa? To dwie perspektywy patrzenia na wiarę.
Czy jakoś to zaważyło
na spotkaniu, które się
odbyło w Centrum Dialogu i Modlitwy?
Pytanie o Boga jest najważniejszym pytaniem
każdej teologii. Każdy
teolog jest wrażliwy na to
pytanie. Do tego dochodzi pytanie o cierpienie.
Jesteśmy szczególnie na
to w teologiach wrażliwi,
żeby nie sprowadzać tego
zagadnienia do jakiegoś
prostego, wspólnego mianownika; żeby to co jawi
się człowiekowi, nie jawiło się jako totalny bezsens,
bo Auschwitz tak może
się jawić i ma prawo tak
się jawić. To miejsce jest
trudnym miejscem do
spotkania, jest miejscem
pokornego pytania. Pośrodku tego spotkania
stanął mocno Benedykt
XVI, ze swoim niezwykłym rozpoczęciem słowa
w Auschwitz-Birkenau,
kiedy mówił: Co tu można
powiedzieć? Gdzie był Bóg
w tym miejscu? Nie powiedział: Gdzie byłeś Boże?
Mówił głosem pytań, ale
nie skargi. Moim zdaniem
jest to miejsce ważnego
spotkania.

Dlaczego?
Wielu moich kolegów
spotkało się z próbą
odpowiedzi na zapytanie, jak teologia żydowska myśli o obecności
lub nieobecności Boga
w Auschwitz. Rabin
Goshen-Gottstein przedstawił całą paletę propozycji i pozycji. Dla wielu
to było pierwsze spotkanie z rabinem. W programie była Jutrznia – nie
spodziewałem się, że on
na tę modlitwę przyjdzie. Siedział obok mnie,
wsłuchiwał się w nasze
głosy, zamknął oczy
i się modlił. Pod koniec
zjazdu poprosiliśmy go
o modlitwę, a on zaśpiewał psalm, prosząc nas
o wspólną modlitwę za
wszystkich
zmarłych
w tym miejscu. To spotkanie dla nas było bardzo ważne.

Fot. Wiktor Boberek
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Uczestnicy zjazdu

Czy podczas spotkania
w Oświęcimiu może
wyniknąć coś innego
niż gdzie indziej – Warszawie, Jerozolimie czy
w Nowym Jorku?
To miejsce szczególne,
w tym sensie, że kiedy
przechodzi się w Birkenau
przez prawie trzy godziny Drogę Krzyżową – nie
niesie się krzyża, nie robi
się gestów związanych
z tą drogą, przechodzi się
każdą z tych stacji, idzie
się w przestrzenie byłe-

go obozu, które dla mnie
były zupełnie nieznane
– to wtedy człowiek bardzo mocno, teolog również, zastanawia się i jednocześnie lepiej rozumie
słowa: Golgota XX wieku.
Niektórzy mogą powiedzieć, że Golgota miała
sens, a przecież Auschwitz nie miało sensu. Zatem ja, jako teolog, muszę
sobie postawić to pytanie
o znaczenie Golgoty XX
wieku.
Rozmawiał: Paweł Sawicki

KRZYŻ ZASŁUGI REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC DLA KS. MANFREDA DESELAERSA

K

siądz Manfred Deselaers, niemiecki ksiądz z diecezji Aachen, od ponad 11 lat pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. 29 sierpnia 2008 roku został uhonorowany Krzyżem Zasługi I Klasy
Republiki Federalnej Niemiec za pracę na rzecz dialogu chrześcijańsko-judaistycznego i pojednania polsko-niemieckiego. Odznaczenie wręczył Konsul Generalny RFN w Krakowie dr Thomas Gläser
sta Oświęcimia. Johannes
Schnettler, wiceprzewodniczący międzynarodowego ruchu na rzecz pokoju
„Pax Christi”, powiedział
do odznaczonego: – Jesteś
w Oświęcimiu jako Niemiec,

KS. DR MANFRED DESELAERS
Urodził się 19 maja 1955 r.
w Düsseldorfie w Niemczech. Jest katolickim księdzem z diecezji Aachen.
W latach 1975-1976 przebywał w Izraelu jako wolontariusz z ramienia niemieckiej organizacji Akcja
Znaku
Pokuty/Służby
na Rzecz Pokoju. Studiował teologię w Tübingen
i w Chicago. W 1983 r. przyjął święcenia kapłańskie
w katedrze Aachen, był
wikariuszem w Mönchengladbach. W październiku
1989 r. rozpoczął w Polsce
służbę na rzecz dialogu
polsko-niemieckiego. Rok
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później zamieszkał w parafii Wniebowzięcia NMP
w Oświęcimiu. W 1991 r.
uzyskał tytuł licencjata na
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
a następnie w 1996 r. obronił swoją pracę doktorską
„Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta
Auschwitz”. Od 1997 r. jest
wykładowcą teologii fundamentalnej na Papieskiej
Akademii
Teologicznej
w Krakowie. Od maja
2006 r. jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a od 2007 r.
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jako katolik, jako Manfred Deselaers. Udaje ci się iść drogą
pojednania. Ci, którzy przeżyli
obóz, podali ci rękę na zgodę.
Chwyciłeś ją i umocniłeś ludzi
w ich godności, godności, którą Niemcy rozdeptali w błocie
wykłada w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
w Oświęcimiu. Jest członkiem Zarządu Krakowskiej
Fundacji Centrum Dialogu
i Modlitwy oraz odpowiada za dział programowy.
W 2008 r. został wiceprezesem Krakowskiej Fundacji
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Polska
Rada Chrześcijan i Żydów
uhonorowała go tytułem
Człowieka
Pojednania.
26 stycznia 2005 r. otrzymał Krzyż Kawalerski
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w maju
2005 r. został laureatem
nagrody im. Księdza Józefa
Tischnera.
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Auschwitz. Ksiądz Manfred
Deselaers
podziękował
zgromadzonym i dodał:
– Nic tak bardzo nie ma sensu
jak miłość, miłość, która zwycięża nad Auschwitz. Czasami
moja praca dużo kosztuje, ale

ja tego nie odczuwam jako ofiarę, bo w zamian jeszcze więcej
otrzymuję. Jest to w pewnym
sensie droga miłości, najpiękniejsza ze wszystkich możliwych dróg.

Fot. Paweł Sawicki

Na uroczystość przybyli m.in.: byli więźniowie
obozu Auschwitz, kardynał Franciszek Macharski,
dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M.A.
Cywiński oraz władze mia-

Ks. dr. Manfred Deselaers
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SEBASTIAN HAFFNER – HISTORIA PEWNEGO NIEMCA.
WSPOMNIENIA 1914-1933

R

aimund Pretzel był niemieckim dziennikarzem i pisarzem, który w 1938
roku wyemigrował z niemieckiej Trzeciej Rzeszy do Londynu ze swoją
żydowską narzeczoną. Pisząc na emigracji o współczesnej historii Niemców, przybrał – od mozartowskiej symfonii haffnerowskiej – pseudonim Sebastian Haffner, aby nie narażać rodziny, która pozostała w kraju rządzonym
przez nazistów
Po śmierci Haffnera w 1999 roku
jego syn odnalazł w domu ojca
pamiętnik opisujący proces dochodzenia Hitlera do władzy
z bardzo osobistej perspektywy, który powstał jeszcze przed
II wojną światową. Książka została wydana i niedawno ukazała się
w Polsce pod tytułem Historia
pewnego
Niemca.
Wspomnienia
1914-1933. Nie mogę nie zgodzić
się z Marcelem Reich-Ranickim,
który napisał, że tak inteligentnej
książki nie czytał od wielu lat.
Przede wszystkim Haffner pisze

niezwykle klarownym językiem.
Opis przyziemnego i zwyczajnego życia młodego mieszczanina,
który z niepokojem przygląda się
rozwojowi sytuacji politycznej
i wojnie o władzę w Republice Weimarskiej, w niemal niezauważalny
sposób splata się z niezwykle błyskotliwą i głęboką publicystyką,
w której autor dokonuje analizy
ducha niemieckiego społeczeństwa. Obok dzienników Viktora
Klemperera, to jeden z najznakomitszych osobistych dokumentów
o narodzinach hitlerowskich Nie-

miec, a sam Sebastian Haffner
zaprezentował się jako przenikliwy obserwator. Historia pewnego
Niemca z pewnością mówi o dojściu nazistów do władzy znacznie
więcej niż niejeden opasły tom historycznej analizy.
Paweł Sawicki
Sebastian Haffner,
Historia pewnego Niemca.
Wspomnienia 1914-1933,
Kraków 2007, s. 304.

ROGER MOORHOUSE – POLOWANIE NA HITLERA

M

yśląc o ruchu oporu w Trzeciej Rzeszy, z pewnością wielu osobom
przyjdzie na myśl postać Clausa von Stauffenberga, który podłożył
bombę w kwaterze Hitlera w Kętrzynie, czy też spopularyzowana
przez film Sophie Scholl i ruch Białej Róży. Na tym jednak kończy się powszechna wiedza
Na pytania, kim był Maurice Bavuard, jak Hitlera próbowało
uśmiercić polskie podziemie czy
wywiad brytyjski, odpowie niewielu. Dzięki książce Rogera Moorhousa, brytyjskiego historyka
i ucznia Normana Daviesa, możemy poznać szczegóły prób zamachów na wodza Trzeciej Rzeszy,
dodatkowo mając kontakt z niezłą literaturą – prawie powieścią

sensacyjną. Kim byli zamachowcy? Co nimi kierowało? Dlaczego ich próby się nie powiodły?
To wszystko poznamy z detalami. Dodatkowo autor umieszcza
losy prawdziwych bohaterów
w kontekście historycznym, dzięki czemu niejako w prezencie dostajemy w pigułce historię Trzeciej
Rzeszy, ruchu oporu w niemieckiej armii i wywiadzie oraz prze-

krój dziejów polskiego państwa
podziemnego. Zakończenie historii znamy, ale szczegóły mogą być
bardzo zaskakujące.
Paweł Sawicki
Roger Moorhouse,
Polowanie na Hitlera,
Kraków 2006, s. 440.

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
• 2 października

• 11 października

Natura w obiektywie zamknięta – I Konkurs
Fotograficzny Małopolskich Domów Samopomocy, godz. 10.00-13.00.
(Dom Kultury w Kętach)
• 3-30 października

• 18 października

Wielki Bal Seniorów w OCK
W programie wiele atrakcji, konkursy z nagrodami, niespodzianka artystyczna, godz. 13.00.
(Oświęcimskie Centrum Kultury)

13.00 – Festiwal Tańca Brzeszcze 2008
Sztuka Ulicy – kat. hip-hop, break dance,
electric boogie
13.00-14.30 – rejestracja uczestników
15.00 – eliminacje
17.00 – finały
18.30 – podsumowanie i wręczenie nagród
19.00-22.00 – hip-hop party
Wstęp: 5 zł
(Hala sportowa Brzeszcze)

• 17-18 października

Mój świat – wystawa prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej Fundacji im. Brata
Alberta w Chełmku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
(Oświęcimskie Centrum Kultury)

Jubileusz 40-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Hajduki”.
W programie: jubileuszowe koncerty
z okazji 40-lecia działalności artystycznej
Zespołu Pieśni i Tańca „Hajduki”, wystą- • 25 października
pią jubilaci w tańcach krakowskich, kuTouch of Ireland. Widowisko muzycznojawskich, lubelskich, narodowych, nowo-taneczne z udziałem zespołu folkowego
sądeckich, opoczyńskich i rzeszowskich.
Carrantuohill, formacji tanecznej ReelanGościnnie przed starszymi kolegami wydia oraz wokalisty Roberta Kasprzyckiego,
stąpią młodzi wykonawcy z Zespołu Pieśgodz. 18.00. Wstęp: 40 zł.
ni i Tańca „Małe Hajduki” z tańcami góOficjalna strona Touch of Ireland:
ralskimi. Poczatek: 17 października, godz.
http://www.touchofireland.pl.
18.00. Zespół Pieśni i Tańca „Hajduki”
(Oświęcimskie Centrum Kultury)
należy do najstarszych grup działających
w Oświęcimiu.
(Oświęcimskie Centrum Kultury)

• 5 października
Koncert amerykańskiego gitarzysty i wokalisty Chucka Fraziera, który wystąpi
w Chełmku wraz z Arturem Malikiem (perkusja) i Piotrem Żaczkiem (bas). Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku,
godz. 19.00. Wstęp: 20 zł
(Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 6, październik 2008

Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI
Wspominamy mieszkańców Oświęcimia,
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
BRONISŁAWA DŁUCIAK
Urodziła się 5 listopada
1917 roku w Brzeszczach
k. Oświęcimia. Do szkoły
powszechnej
uczęszczała
w rodzinnej miejscowości, następnie w Krakowie.
W okresie okupacji działała
w ruchu oporu i niosła pomoc więźniom KL Auschwitz. Należała do Armii
Krajowej Obwodu Oświęcimskiego i oddziału party-

zanckiego AK „Sosienki”.
Pełniła funkcję łączniczki.
Od 1941 roku zaangażowała
się w akcję niesienia pomocy więźniom: dostarczała im
żywność, leki, uczestniczyła
w przekazywaniu grypsów.
W Archiwum PMA-B znajdują się grypsy, w których
więźniowie proszą ją o poinformowanie rodzin o ich
losie w obozie. Zdarzało się,

Z SZAFY GANOBISA

S

ławomir Staszak był znanym w naszym mieście kolekcjonerem pamiątek związanych z Oświęcimiem.
Był także moim przyjacielem. Pewnego razu pokazał
mi reklamę, informując, że jest to jego nowy nabytek
Zapomniałem o tej sprawie. Któregoś
dnia dowiedziałem się od jego mamy,
że Sławek nie żyje. Był to wielki szok
dla mnie, ale i strata dla naszego miasta. Przez długi czas zastanawiałem
się, co stanie się z jego bogatą kolekcją,
ale nie miałem odwagi zapytać jego
mamę, jakie będą dalsze losy tych
zbiorów. Minęło kilka lat i dowiedziałem się, że kolekcja została sprzedana do przyszłego Muzeum Miasta
Oświęcim. Przez cały czas myślałem
o jej odkupieniu, ale nie miałem odwagi zapytać o to Pani Staszak. Jak
tylko czas mi pozwala, odwiedzam ją

i czasami siedzimy w pokoju jej syna,
wspominamy go oraz to, co robił.
Pewnego razu mama Sławka powiedziała, żebym sprawdził, czy nie ma
jeszcze jakichś pozostałości po pamiątkach z Oświęcimia. Nie bardzo wiedziałem, gdzie szukać, bo na półkach
stało sporo książek, gazet i innych
dokumentów. Jak wśród nich odnaleźć to, co mnie interesuje i dotyczy
historii miasta? Postanowiłem jednak
spróbować, wiedząc, że jest to moja
jedyna szansa na zabezpieczenie tych
materiałów. Zacząłem przeglądać gazetę po gazecie. Trzeba było robić to

•

•

•

•
2 października 1938 r.
W Chełmku poświęcono i przekazano Wojsku Polskiemu samolot
RWD-13 ufundowany przez pracowników Polskiej Spółki Akcyjnej BATA.
2 października 1997 r.
Oświęcimianin Henryk Lehnert
został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa. Nakręcenie przez
niego 260 filmów i otrzymanie 218 •
nagród (w tym 42 międzynarodowych) uznane zostało za światowy rekord.
3 października 1786 r.
Na terenie Kęt wystąpiło trzecie
z serii trzęsień ziemi. Pierwsze
wystąpiło 22 sierpnia 1875 r., drugie 27 września 1786 r. (trwało
„trzy Zdrowaś Mario”) i największe 3 października (trwało „trzy •
pacierze”).
5 października 1974 r.
Zmarł Stanisław Czernek (ur. 1908)
długoletni nauczyciel i pedagog
Liceum im. Stanisława Konarskie- •
go w Oświęcimiu, wychowawca
wielu pokoleń oświęcimian.
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Mirosław Ganobis

6 października 1866 r.
Decyzją oświęcimskiego magistratu Prawo Honorowego Miesz- •
czaństwa otrzymał ppłk Aleksander hr. Kalnoky za skuteczną
obronę miasta w bitwie z wojskami pruskimi 27.06.1866 r. Był to
pierwszy przyznany tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta
Oświęcimia.
9 października 1372 r.
Książę oświęcimski Jan II uzyskał zgodę króla Czech Wacława IV, by po bezpotomnej (bez
potomka w linii męskiej) śmierci •
swojego syna Jana Młodszego
księstwo oświęcimskie otrzymał
ks. cieszyński Przemysław. Jan III
zmarł w 1392 r., nie pozostawiając dziedzica.
9 października 1902 r.
Zmarł ks. dr Wiktor Grabelski
(ur. w Gleśnie Wielkopolskim)
wychowawca pierwszych szeregów Salezjanów w Polsce.
13 października 1889 r.
Na zaproszenie Lucjana Wrot- •
nowskiego przybył do Łęk z czterodniową wizytą Henryk Sien-
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cy z więźniami. 28 października zwolniono ją z nakazem
podjęcia pracy. Otrzymała ją w kopalni Brzeszcze.
Umożliwiło jej to nawiązanie
kontaktu z więźniami z podobozu Jawischowitz. Zmarła
13 paź-dziernika 1979 roku.
Pośmiertnie
odznaczona
Krzyżem Oświęcimskim.
Biogram pochodzi
z publikacji:
Ludzie Dobrej Woli.
Księga Pamięci
mieszkańców
ziemi oświęcimskiej
niosących pomoc
więźniom KL Auschwitz,
pod. red. Henryka
Świebockiego,
PMAB i TOnO,
Oświęcim 2005.

spokojnie, bo pisma mogły zawierać
coś istotnego na temat Oświęcimia,
a i do środka gazet mogło być coś
włożone. Potem przeglądałem książki i tak minął cały dzień. Po kilku godzinach miałem już dosyć szukania,
ale się nie poddawałem. Nie pamiętam dokładnie, gdzie leżał prospekt
Biura Podróży Zofii Biesiadeckiej, ale
w którymś momencie trafiłem na tę
reklamę. Myślę, że ona tam na mnie
czekała i to właśnie w moje ręce miała trafić – przez dom i pokój Sławka
przewinęło się sporo kolekcjonerów
i kupców staroci, którzy przyjeżdżali
do Pani Staszak, aby odkupić to, co
pozostało po kolekcji. Przez cały czas
czuję jednak niedosyt i mam przeczucie, że powinienem tam wrócić i jeszcze czegoś poszukać...

Z HISTORII OŚWIĘCIMIA
– PAŹDZIERNIK
•

że na terenie przyobozowym
aranżowała tajne spotkania
więźniów z najbliższymi (np.
spotkanie więźnia Tadeusza
Kokesza z siostrą czy Jana
Mrożka z żoną). Przygotowywała dokumenty tożsamości
dla uciekinierów z obozu.
Odbierała od więźniów dowody zbrodni SS, przeznaczone dla dowództwa Obwodu Oświęcimskiego AK.
23 marca 1943 roku została
aresztowana w Brzeszczach.
Nastąpiło to wówczas, gdy
wracała z Warszawy po
odebraniu dokumentów dla
uciekinierów z obozu. Osadzono ją w KL Auschwitz
w bloku śmierci. Nie przyznała się do przynależności
do konspiracji, ani współpra-
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kiewicz. Wrotnowski – współwłaściciel dziennika „Słowo”, na
jego łamach drukował dzieła pisarza. Podczas pobytu w Łękach
Sienkiewicz omawiał warunki
publikacji swojego następnego
utworu Bez dogmatu (pierwotny •
tytuł W pętach).
17 października 1878 r.
Zmarł we Lwowie Eugeniusz
Arnold Janota (ur. 31.10.1832 r.
w Kętach), jeden z pionierów turystyki górskiej w Polsce, autor •
wydanego w 1860 r. przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego,
współorganizator
założonego
w 1873 r. Towarzystwa Tatrzańskiego – pierwszej organizacji
zrzeszającej Polaków pod zaborami.
•
24 października 1793 r.
Cesarz austriacki nadał nowy
herb miastu Oświęcim. Z tarczy
emblematu miejskiego zniknęły
dwa złote pół-orły górnośląskie
i wieża obronna, natomiast pojawiły się na błękitnym polu dwa
koronowane pół-orły o wspólnym ogonie z umieszczonym
na piersiach murem fortecznym
z trzema basztami. Herbem tym
posługiwał się magistrat oświęcimski do 1918 r.
26 października 1924 r.
Uroczyście otwarto i poświęcono
nowy most żelbetonowy na Sole.
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Karta tytułowa książki
wraz z dedykacją

Jego budowę rozpoczętą pod koniec 1912 r. wstrzymano na skutek rozpoczęcia działań wojennych w 1914 r. W 1989 r. otrzymał
nazwę „Most Piastowski”.
30 października 1655 r.
Wojska
szwedzkie
zdobyły
Oświęcim. Kampania wojenna
zwana „potopem” przyczyniła
się do całkowitej ruiny miasta
i jego upadku gospodarczego.
30 października 1995 r.
Rada Miejska zatwierdziła wzór
flagi Oświęcimia. Płat flagi ma
kształt
prostokąta
o bokach
w proporcji 5:8, tło błękitne
(kolor pola tarczy herbowej),
a w centralnym punkcie widnieje
herb miasta.
30 października 1995 r.
Uchwałą Rady Miejskiej mgr Elżbieta Skalińska-Dindorf otrzymała Honorowe Obywatelstwo
Miasta Oświęcimia. Pani Elżbieta
jako historyk i adiunkt naukowo-badawczy została uhonorowana
tym tytułem za wieloletnią działalność na niwie popularyzacji
dziejów miasta i ziemi oświęcimskiej.

Opracował:
przewodnik terenowy
i beskidzki Leszek Żak,
przygotował
do publikacji
Włodzimierz Liszka
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