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Dwa ostatnie tygodnie czerwca zapamiętamy na długo. Pierwszy cios padł 17 czerwca, kiedy dotarła do
nas wiadomość o śmierci Henryka Mandelbauma,
ostatniego mieszkającego w Polsce członka obozowego Sonderkommando. Był to człowiek niezwykły,
którego opowieści – nie tylko o przeżyciach z Auschwitz, ale także o wartościach codziennego życia – robiły wrażenie na każdym słuchaczu. Podczas spotkań
z nim najbardziej wymowne były cisza i skupienie,
panujące na sali. To, co przeżył Pan Henryk, potrafiło
odebrać mowę i pozostawiało człowieka bezradnym.
Dlatego fakt, że po doświadczeniach pracy w krematoriach udało się mu ocalić w sobie tyle pogody ducha,
umiłowania życia i prostego dobra, jest jedną z niewyjaśnionych zagadek ludzkiego wnętrza.
Zaledwie tydzień później odszedł Profesor Józef Szajna, były więzień Auschwitz, wybitny artysta plastyk i twórca teatru, członek Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej, autor idei Kopca Pamięci i Pojednania
w Oświęcimiu. Podczas ceremonii pogrzebowej na
warszawskich Powązkach ks. Wiesław Niewęgłowski,
duszpasterz środowisk twórczych, powiedział o nim:
„W młodości doznał wielkiego dramatu, był więziony
w obozach koncentracyjnych (...) Te doświadczenia nie
złamały go, bo pokonywał wszystkie przeciwności losu,
by mówić ludziom o sensie i wartości życia”. Takie tygodnie przypominają nam, jak blisko jesteśmy dnia, kiedy
w gazetach ukażą się nagłówki: „Zmarł ostatni więzień
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Auschwitz”. Nie będzie już nikogo, kto będzie mógł
dać świadectwo, nikt już nie powie: „Byłem tam i widziałem”. Mimo iż na razie bronimy się jeszcze przed
tym pytaniem, już dziś powinniśmy zacząć zastanawiać się nad tym, co stanie się wówczas z pamięcią
o Auschwitz i co możemy zrobić, aby historia obozu
nie stała się dla przyszłych pokoleń zaledwie kolejnym
mglistym wydarzeniem z przeszłości, lecz cały czas
stanowiła lekcję na przyszłość. Odpowiedzialność za
zachowanie pamięci spadnie wówczas całkowicie na
nas i w pewnej części będzie to także odpowiedzialność oświęcimian.
Dlatego tak budująca jest inicjatywa młodych ludzi
z grupy Together, którzy postanowili zabrać głos
m.in. w sprawie łamania praw człowieka na Białorusi. O ich projekcie przeczytają Państwo na stronach
„Osi”. Poza tym w tym miesiącu publikujemy m.in.:
wzruszającą historię byłego więźnia Griszy Żukowa,
który po ponad sześćdziesięciu latach dowiedział się
o swoim pochodzeniu i swojej rodzinie, wywiad z Joachimem Russkiem, współprzewodniczącym Fundacji na Rzecz MDSM oraz artykuł niemieckiej wolontariuszki z Centrum Żydowskiego o jej wrażeniach
z pobytu w Oświęcimiu. Dowiedzą się Państwo także,
czym jest chrześcijańska medytacja.
Zapraszamy do lektury
Redakcja „Osi”
os@auschwitz.org.pl
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Pracownicy fabryki. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”

Zdjęcie przedstawiające pracowników fabryki maszyn
w Brzezince wpisuje się w nurt światowej fotografii
początków XX wieku, jaką był „dokument społeczny”.
Jego głównym celem było przedstawienie warunków
bytowych człowieka. Na tym zdjęciu widać wpływ takich
światowych sław fotografii jak: Timothy O’Sullivan,
George Bretz czy Gustave Marissiaux. O ile przedstawiali
oni pracę „w ruchu”, o tyle na anonimowym zdjęciu
pracowników Brzezinki mamy do czynienia z utrwalonym
pozowanym obrazem. Nie widać tu dynamiki pracy,
osoby na pierwszym planie są statyczne, a w tle widoczne
jest imponujące wnętrze fabryki oraz zarysy sylwetek
pracowników z dalszego planu.
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Fabryka Maszyn i Urządzeń w Brzezince to dawna Spółka
Akcyjna: Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów
Oświęcim, produkująca przed wojną samochody
Oświęcim-Praga, które reklamował m.in. Jan Kiepura.
Po wojnie na miejscu dawnej fabryki powstała Fabryka
Części Zamiennych Maszyn Górniczych OMAG, która
na początku produkowała części zamienne, później
urządzenia dźwignicowe i wiertnice. W 1993 r. firma
przyjęła obecną nazwę. Oprócz produktów dla górnictwa,
OMAG produkuje także części do samochodów.
Szczegóły w Internecie: www.kasztelania.pl/galeria20.php
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ZAPAMIĘTAJ IMIĘ SWOJE...

K

anwą scenariusza znanego – zwłaszcza starszemu pokoleniu – radzieckiego dramatu wojennego pt. „Zapamiętaj imię swoje” (1974 r.) są losy Gieny, rosyjskiego chłopca wyzwolonego w Auschwitz i odnalezionego
przez matkę po ponad dwudziestu latach. Również wiele innych matek – jak wynika ze złożonych po wojnie
relacji byłych więźniów – usilnie przypominało swoim dzieciom w obozie, jak mają na imię. Tak właśnie mogło też
być w przypadku Griszy, który dopiero niedawno, a więc po ponad sześćdziesięciu latach od tamtych wydarzeń,
dzięki kustoszowi Muzeum, Helenie Kubicy, mógł wreszcie dowiedzieć się czegoś o swoim pochodzeniu i swojej
rodzinie.
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akcie zgonu, podpisanym
przez tego samego lekarza
– zmarła na zapalenie płuc
dwuletnia siostra Griszy,
Alina. Starsze rodzeństwo
– Nina i Kostia – wywiezione zostało do Potulic, a następnie do Konstantynowa
k. Łodzi, gdzie doczekało
wyzwolenia.
Następnie
dzieci trafiły do Moskwy i
przebywały w różnych domach dziecka. Rodzeństwo
trzymało się razem, o czym
świadczą przysłane do Muzeum fotografie – jedna z
1950, druga z 1953 r.
Grisza
prawdopodobnie
również miał zostać przeniesiony do specjalnego ośrodka dla dzieci w Potulicach.
Świadczyć o tym może dokument z maja 1944 r., gdzie
figuruje jego nazwisko i numer obozowy – 149894. Jednak nie zakwalifikowano go
do wyjazdu. Nie wiadomo
z jakiej przyczyny. Być może
nie pozwalały na to zły stan
zdrowia i ogólna kondycja
fizyczna. „Odpadł” również
Anatol, inne białoruskie
dziecko, z którym Grisza będzie się przyjaźnił przez całe
życie.
Nadszedł w końcu dzień 27
stycznia 1945 r. Kilkoro dzieci deportowanych z Białorusi może mówić o uśmiechu
losu: adoptują je miejscowe
rodziny. Tak zostają na miejscu m.in. Kola i Lidka. Pozostałe dzieci przebywają najpierw w Krakowie, a następnie zostają umieszczone w
domach dziecka. Siedmioro
dzieci białoruskich – Grisza,
Anatol, Giena (pierwowzór
bohatera przywoływanego
we wstępie filmu), Marusia,
dwie Ludmiły i Gala – trafia
do domu dziecka w Harbutowicach. Jedna z ich opiekunek wspominała po latach, że zawsze trzymały się
razem. Grupie przewodziła
Marusia, ciesząca się u pozostałych dzieci zaufaniem
i niekwestionowanym autorytetem. Griszę zapamiętano z tego okresu jako wesołka i psotnika, który garnął
się do żołnierzy radzieckich
odwiedzających dom dziecka i lubił majstrować przy
ich broni.
Kiedy dzieciom o nieustalonej tożsamości postanowiono dać polskie imiona
i nazwiska, aby tym samym
umożliwić im funkcjonowanie w społeczeństwie, Grisza staje się Grzegorzem T.

Dorasta, zdobywa zawód i
zakłada rodzinę. Pozornie
godzi się ze swoim losem.
Pozornie, gdyż kiedy – dzięki intuicji Heleny Kubicy, historyka Muzeum badającego
losy dzieci deportowanych
do Auschwitz, jej uporczywej, szczegółowej analizie
dokumentów i faktów – jeden
z przyjaciół odnajduje cudem siostrę, również on zaczyna myśleć o ostatniej, być
może, próbie odnalezienia
bliskich porwanych przez
wojenną zawieruchę.
– Zaczęłam od analizy aktów
zgonu – opowiada Helena
Kubica – odnalazłam akt zgonu matki i małej siostry. Żukow
Ala lub Alina – to nazwisko
było w dokumentach z Hygiene
Institut. Po numerze poznałam, że to transport z Białorusi. Skojarzyłam, że Alina i Ala
to może być ta sama osoba. Jej
numer wskazywał, że przybyła tym samym transportem co
Grisza Żukow. Szukałam dalej.
W dokumencie z maja 1944 r.,
opisanym jako Kinderstation,
występuje nazwisko Griszy.
Wiadomo, że wtedy tworzono
kolejny transport do Potulic.
Grisza nie został zakwalifikowany do przeniesienia. Po
przeanalizowaniu
numerów
obozowych w tym dokumencie
zaczęłam mieć przeczucie, że
niejaki Kostia Kapustin mógłby

być bratem Griszy – ich numery następowały po sobie. Znalazłam jego powojenną korespondencję z Muzeum i okazało
się, że nie nazywa się Kapustin
tylko… Żukow. Powiadomiłam
pana Grzegorza o moim odkryciu. Wziął adres do Kapustina,
jednak ów mu nie odpisał. Ja korespondowałam z siostrą pana
Grzegorza – Niną. Poprosiłam
o zdjęcia, jej i brata, najwcześniejsze jakie ma. Pan Grzegorz
zareagował na ich widok sceptycznie: „Nie, nie są podobni”.
W pewnym momencie sytuacja
utknęła w martwym punkcie, gdyż ani jedna, ani druga
strona nie wykazywała zainteresowania i chęci współpracy.
Odłożyłam wszystko do teczki
z napisem: „Sprawa Grzegorza
T., w obozie Griszy Żukowa”.
– Przełom w sprawie nastąpił
pod koniec 2007 r. – kontynuuje Helena Kubica – gdy
pojawiła się w Muzeum telewizja moskiewska, kręcąca sceny do filmu o bliźniętach. Powiedziałam, że takich historii
o ludziach poszukujących latami swoich bliskich jest więcej. Na dowód pokazałam im
zawartość mojej teczki. Oni
zapalili się do tego tematu. Podeszliśmy do bramy „Arbeit
macht frei” i tam spontanicznie
wygłosiłam apel adresowany
do telewidzów rosyjskich. Podałam najważniejsze informa-

cje, jakie udało mi się zdobyć
na temat losu Griszy Żukowa
i jego rodziny. Po transmisji
mojej „odezwy” zgłosiło się
wiele osób. Telewizja pojechała
do wsi Łatigowo – podawanej
w aktach zgonu Anny i Aliny
– i tam udało im się odnaleźć
ludzi pamiętających rodzinę
Żukow. W wydanej po wojnie
publikacji, opisującej straty
wojenne tych okolic, wszyscy
ci, których ja zidentyfikowałam na podstawie dokumentów
– figurują jako zaginieni, łącznie z ocalałymi Griszą, Niną
i Kostią. Wioska nie została
spacyfikowana, a Anna Żukowa z dziećmi – jak opowiedziała
moskiewskiej telewizji krewna
rodziny – została deportowana
do Auschwitz w ramach represji za partyzancką działalność
męża Awakuma Żukowa, którego Niemcy i tak zamordowali.
Dzięki Helenie Kubicy pan
Grzegorz po 63 latach od zakończenia wojny mógł spotkać się ze swoim rodzeństwem. Spotkanie w sposób spektakularny, typowy
dla programów o takiej formule, zaaranżował rosyjski program „Żdi mienia”
(Czekaj na mnie), wyemitowany ze studia w Moskwie
16 czerwca tego roku.
Jadwiga Pinderska-Lech

Fot. Archiwum PMA-B

Dziś już wie, że przybył do
Auschwitz – wraz z matką
Anną Żukową, swoją babką
oraz trojgiem rodzeństwa:
Niną, Aliną i Kostią – 9
września 1943 r. tzw. transportem Einsatzkommando
9 z Witebska. Był to jeden z
największych transportów z
Białorusi, którym przywieziono prawie same kobiety i
dzieci.
Grisza, oceniony przez komisję lekarską w 1945 r. na
6 lat (a tak naprawdę o dwa
lata starszy), z okresu przed
deportacją pamiętać będzie
niewiele. Relacja złożona w
Muzeum w 1963 r. to zlepek pojedynczych zdarzeń,
zapamiętanych
mgliście
scen i wrażeń. Wysiedlenie
z domu, schronienie w szałasie zrobionym przez ojca
w lesie z okien inspektowych, podróż w wagonach
towarowych, długi rząd
świateł na tle nocy ujrzany
po przybyciu do nieznanego miejsca, chęć schronienia
się pod mijanymi schodami,
łaźnia, wnętrze drewnianego baraku. Grisza pamięta,
że matka odwiedzała jego
i rodzeństwo w baraku dziecięcym, przynosząc jedzenie
dla najmłodszego dziecka.
Pewnego dnia podczas takich odwiedzin matka traci
przytomność i zostaje wyniesiona na noszach. Już
nie wraca. Dzień później
Grisza rozchorowuje się
i babka odprowadza go do
szpitala, czyli innego baraku, gdzie leży dużo dzieci,
a jedzenie przynoszone jest
w małych aluminiowych
garnuszkach. Po powrocie
ze szpitala nie odnajduje już
nikogo ze swoich bliskich:
ani rodzeństwa, ani babki.
Chłopiec przechodzi często
koło drutów, za którymi są
dorośli, mając nadzieję, że
odnajdzie matkę. O jej losie
dowie się dopiero po 2000 r.
Jej akt zgonu – wraz z ponad 60 tys. innych tego typu
dokumentów – został zwrócony Muzeum Auschwitz
przez Rosjan na początku lat
90. ubiegłego wieku. Doskonale zachowany dokument
informuje, że Anna Żukow,
wdowa po Awakumie Żukowie, mieszkająca uprzednio w miejscowości Latigowa, zmarła 18 grudnia 1943 r.
o godz. 10.55 na zapalenie
opłucnej. Dzień wcześniej o
godz. 10.50 – o czym czytamy w innym identycznym
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Ocalałe z Auschwitz białoruskie dzieci. Od lewej: Grisza (bohater artykułu), Marusia, Tolek, Ludmiła.
Dom dziecka w Harbutowicach, 1945 r.
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ŻYCIE I ŚMIERĆ
ZACHOWANE NA PŁÓTNIE

czerwca, z okazji Dnia Pamięci o Polskich Ofiarach Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau otwarto
wystawę prac byłego więźnia Jana BarasiaKomskiego: „Uratowała mnie umiejętność rysowania”. Autor został deportowany do obozu
przez Niemców 14 czerwca 1940 r. z więzienia
w Tarnowie w pierwszym transporcie Polaków do KL Auschwitz. Ekspozycję, na której
pokazano 47 prac, obrazów i rysunków, można oglądać do 30 września od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00-16.00 w sali wystaw
czasowych w bloku nr 12 na terenie byłego
obozu Auschwitz I. Odwiedzający mogą także
zostawić wpis w księdze pamiątkowej. Prezentujemy tu niektóre z nich.

„Apel nocą”

„Uczta w baraku końskim”

Where was the good LORD??? Boże, uchroń nasz świat od ta- Pamiętamy
Gdzie był dobry Bóg?
kiego zła, by już nigdy nie odro- i tę pamięć przekażemy.
dziło się na nowo
Teresia

Renata, Jarek, Łucja

T.D.

„Skaleczona stopa”

„Nowo przybyli”

Oprócz otwarcia wystawy w ramach obchodów Dnia Pamięci o Polskich Ofiarach Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
14 czerwca pod Ścianą Śmierci złożono kwiaty i zapalono znicze, a przy bloku nr 11 odprawiono ekumeniczne nabożeństwo. W intencji ofiar obozu modlili się wspólnie: ks. Stanisław Dadak z Kościoła Katolickiego, ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i ks. Roman Dorda z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Jestem pod wrażeniem, obrazy
w sposób realistyczny przedstawiają sceny, które i ja przeżyłem, będąc w obozie – nr 61
z pierwszego transportu.
Jerzy Bogusz

It’s hard to know what to say,
but these atrocities should never be allowed again.
Trudno jest powiedzieć cokolwiek, ale nie można pozwolić na
powtórzenie tych okropieństw.
NOOIT MEER!
NIGDY WIĘCEJ!
„Obiad”

...Silenzio!!!

„Wrogowie państwa”
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25 LAT TOWARZYSTWA OPIEKI
NAD OŚWIĘCIMIEM

W tym roku mija 25.
rocznica utworzenia Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem.
Skąd
wzięło się TOnO?
Inicjatywa jego powstania
wyszła od byłych więźniów.
Wiadomo było, że byli więźniowie nie będą żyć wiecznie
i dlatego postanowili założyć stowarzyszenie, które by
propagowało wiedzę o tym,
co wydarzyło się w Auschwitz. Przez 23 lata, Zarząd
Główny TOnO miał siedzibę
w Warszawie, później w Katowicach, a teraz w Oświęcimiu. Kiedyś byłych więźniów
było więcej i nasza działalność była szersza. Osobą,
która dała impuls do utworzenia TOnO, był więzień
Auschwitz Lucjan Motyka
– pierwszy prezes. Obecnie
mamy dziesięć oddziałów
na terenie Polski. Najprężniej działają oddziały: śląski,
tarnowski i oświęcimski. Są
jeszcze oddziały w Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie,
Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i w Sosnowcu.
Podobne założenia co do
upamiętnienia historii
Auschwitz ma Muzeum
w Oświęcimiu.
Działalność TOnO stanowi
dopełnienie działalności Muzeum, które jest na miejscu.
TOnO dzięki swoim placówkom „wychodzi w teren”.
Interweniujemy, gdy gdzieś
są zapomniane miejsca, o
które należy zadbać. Ostatnio
spowodowaliśmy odsłonięcie
tablicy pamiątkowej podobozu Laurahütte w Siemianowicach Śląskich. Współpracujemy z nauczycielami przy
programach wycieczek szkolnych do Muzeum. Zachęcamy do udziału w konkursach:
plastycznym Ludzie ludziom
zgotowali ten los i literackim
Prawda i pamięć, który ma
już ponad 20-letnią tradycję
i w tym roku przebiegał pod
hasłem Moje wrażenia po zwiedzeniu Muzeum. Młodzież
przysłała ponad 80 prac literackich.
To był konkurs przeznaczony tylko dla młodzieży polskiej?
Byliśmy mile zaskoczeni, bo
do tegorocznego konkursu
literackiego przesłano prace
również z Ukrainy. Była to
poezja, ale nie tylko, również
proza, reportaże i opowiada-
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nia. Zagrał zespół Poethicon,
który zaprezentował obozową poezję we własnej aranżacji. Kto wie, czy konkurs
nie stanie się międzynarodowy.
Dwa lata temu ogłosiliśmy
przegląd artystyczny Ocalić
od zapomnienia, z którego powstały scenariusze. Chcemy
się zwrócić do Ministerstwa
Edukacji, żeby na ich podstawie opracować przewodnik
metodyczny dla nauczycieli i go wydać, tylko brakuje
nam środków.
Co poza edukacją?
Staramy się wychodzić
z informacjami o Auschwitz
w Polskę. Muzeum wypożycza wystawy, które pokazujemy w wielu miejscach.
W tym roku była to wystawa dr. Adama Cyry Pozostał
po nich ślad, którą prezentowaliśmy w kilku miejscach
Śląska i Małopolski. Przygotowujemy również odczyty historyczne dla młodzieży i różne opracowania.
Jesteśmy w trakcie opracowywania przewodnika po
trasach „Marszu Śmierci” –
z Auschwitz do Wodzisławia i Gliwic – w wersji
polsko-niemieckiej. Jego autorem jest pracownik Muzeum dr Andrzej Strzelecki.
TOnO organizuje także
wyjazdy do innych byłych obozów?
Skończyliśmy projekt Śladami transportów z KL Auschwitz do innych obozów. Zaczęliśmy od Polski, później tereny Niemiec i Czech. Byliśmy
w Buchenwaldzie, Sachsenhausen,
Ravensbrück,
Dachau, Mauthausen, Ebensee i Terezinie. Został nam
jeszcze projekt dotyczący
Neuengamme, na który nie
mamy środków. Pracownicy
Muzeum i tu pomogli nam,
nawiązując kontakt z innymi
muzeami znajdującymi się
na terenie byłych obozów.
Kto bierze udział w wyjazdach?
Są organizowane dla nauczycieli, pracowników Muzeum
i przewodników. Także byli
więźniowie, o ile czują się na
siłach, biorą w nich udział.
Część środków pozyskaliśmy od marszałka województwa śląskiego. Teraz chcemy
się zwrócić do władz w województwie małopolskim.
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Jak wyglądała i wygląda
współpraca z Muzeum?
Od samego początku była dla
nas codziennością. Współpraca z dyrektorem Smoleniem, z dyrektorem Wróblewskim, a teraz z dyrektorem Cywińskim układa się
bardzo dobrze. Dyrektor
Wróblewski żartował, że to
Muzeum opiekuje się Towarzystwem, bo niejednokrotnie tej pomocy potrzebowaliśmy. Pracownicy Muzeum
mają wiedzę i warunki, żeby
pomagać nam w naszej pracy, a my staramy się uzupełniać pracę Muzeum. Oddział
katowicki Towarzystwa jako
pierwszy zainicjował powstanie Ksiąg Pamięci. Staramy się też, o ile to możliwe, zbierać również relacje
więźniów, którzy jeszcze nie
opowiadali swojej historii,
bądź uzupełniać już spisane.
Przede wszystkim staramy
się edukować młode pokolenie, nie tylko o KL Auschwitz, ale i o tym, co działo się
w czasie II wojny światowej.

Fot. Piotr Świerczyński

ROZMOWA ZE STEFANIĄ KOZIOŁ − PREZES,
MIROSŁAWEM DOMINEM – WICEPREZESEM,
I ANDRZEJEM TELKĄ – CZŁONKIEM PREZYDIUM
ZARZĄDU TOWARZYSTWA OPIEKI NAD OŚWIĘCIMIEM

Podsumowanie konkursu literackiego „Moje wrażenia po zwiedzeniu
KL Auschwitz-Birkenau”. Stefania Kozioł i Mirosław Domin.
W tle zespół Poethicon.

z czasów II wojny światowej:
Witolda Pileckiego czy Irenę Sendlerową. Udało nam
się ostatnio odsłonić tablicę upamiętniającą Henryka
Sławika, zrehabilitowanego
bohatera II wojny światowej,
który uratował 5000 Żydów,
zginął za to i w kraju nie
miał nawet pomnika. Także
wystawa polska w Muzeum
TOnO tworzą wyłącznie musi ulec zmianie, bo historia Henryka Sławika jest na
byli więźniowie?
Nie tylko. Zależy nam, aby wystawie węgierskiej.
zachować wielopokolenioRotmistrz Pilecki też był
wość. Więźniowie są honozapomniany.
rowymi członkami, pomagają w pracy i wspierają młod- To, że ta postać nabiera teraz barw i może być wzosze pokolenie.
rem do naśladowania dla
Młodsze pokolenie inte- współczesnej młodzieży, jest
zasługą dr. Adama Cyry.
resuje się historią?
Tak. Jest to trudny problem, W Wiśniczu odsłoniliśmy
bo młodzi ludzie inaczej wi- tablicę pamiątkową przy
dzą historię i niezbyt chcą się domu, w którym Pilecki
nią interesować. W rozmo- ukrywał się po ucieczce z KL
wach z nimi często widać, Auschwitz. Dopiero teraz zaże są zniechęceni dyskusjami czyna być znany.
o wprowadzaniu lekcji paPłyt pamiątkowych jest
triotyzmu czy innymi prochyba znacznie więcej.
pozycjami kolejnych kierownictw resortu edukacji. Jed- Zgadza się. To m.in. Budy,
nak staramy się jakoś docie- Harmęże, Babice i cmentarz
w Oświęcimiu. Nadal szurać do młodego pokolenia.
kamy, czy miejsca związaDla współczesnych gim- ne z podobozami i gettami
nazjalistów uczenie się są upamiętnione. Staramy
o historii II wojny świa- się je przywracać pamięci,
towej to trochę tak jak choć nie jest łatwo, bo koszt
dla pokolenia dzisiej- wykonania płyty pamiątkoszych 40-latków uczenie wej jest wysoki, a fundusze
się o powstaniu stycz- skromne. Wciąż szukamy
niowym. To historia dla sponsorów, co nie należy
do łatwych zadań. Chcemy
nich bardzo odległa.
Trochę tak. Na naukę historii przywracać pamięć o bohaII wojny światowej przezna- terach. Gdy Mitterand był
cza się kilka godzin. Nie ist- w Oświęcimiu, padły słowa,
nieje telewizja edukacyjna, że za parę lat o Auschwitz
bo komercja wychodzi na będą pamiętali Żydzi, i dziś,
plan pierwszy. Dopiero teraz pod kątem nauki historii,
to się potwierdza. Chciano
„odkopuje” się bohaterów
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rozpocząć naukę o patriotyzmie. Tylko że tego nie da
się wykonać poprzez mundurki. Wzorzec patriotyczny jest gotów do przejęcia
z Izraela, gdzie dzieci uczy
się patriotyzmu od dziecka.
Patrząc na działania Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa
Kultury w kwestii nauczania
historii od 1939 roku do 1989
roku, nie widać tu, naszym
zdaniem, zbieżnych działań. Dopóki nie otrzeźwiejemy z amoku politycznego,
nie będzie się dobrze działo
w zakresie edukacji młodego pokolenia. Piętno polityki
nie powinno wpływać na
działania takich organizacji
jak nasza. Testament byłych więźniów zobowiązuje
nas do zachowania pamięci o tym, co wydarzyło się
w Auschwitz. Kiedyś robiliśmy więcej, bo mieliśmy
więcej środków. Od kilku lat,
kiedy weszła ustawa o pożytku publicznym, nasza organizacja skupiająca świadków
historii, z osiągnięciami, ma
poważne problemy z pozyskiwaniem środków na podstawową działalność.
Jak to rozwiązać?
Określona działalność społeczna powinna być objęta
mecenatem państwa tak, jak
ma to miejsce w innych krajach. Jeżeli liczy się na dobroczynność społeczeństwa, to
nie zawsze ten datek społeczny idzie w dobrym kierunku.
Nie powinno być to zostawiane na łaskę bądź niełaskę
darczyńców, ale liczymy na
to, że znajdziemy środki na
dalsze działania.
Rozmawiała
Agnieszka Juskowiak

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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POCZUCIE WOLNOŚCI I POCZUCIE SENSU

Fot. Erwin Schenkelbach

ROZMOWA Z JOACHIMEM RUSSKIEM*,
WSPÓŁPRZEWODNICZĄCYM RADY FUNDACJI NA RZECZ MDSM

Joachim Russek

Z czym wiązała się
Pana pierwsza wizyta
w MDSM? Jak ją Pan
wspomina?
Moja pierwsza wizyta była
związana z Programem Letnim poświęconym historii i
kulturze Żydów w Polsce,
który organizowałem z Międzywydziałowym
Zakładem Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Część tego
programu poświęcona Holokaustowi (5 dni) każdorazowo realizowana była w
Oświęcimiu. Przed prawie
20 laty w Oświęcimiu tylko Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży miał
odpowiednią infrastrukturę, aby przyjąć uczestników
tej szkoły. Z tamtej wizyty zapamiętałem poczucie
cywilizacyjnego
luksusu
i protestanckiej porządności. Uroda tego miejsca
mnie urzekła i trwa do dziś.
Pomyślałem sobie, że skoro
jest tu tak pięknie, to musi to
być również mądre miejsce.
Intuicja mnie nie zawiodła. Organizowanie Programów Letnich poświęconych
problematyce żydowskiej
dla
międzynarodowych
grup studenckich stwarzało
okazję do regularnych kontaktów z Domem Spotkań
w Oświęcimiu: najpierw
w zakresie logistyki, a potem ścisłej współpracy programowej.

Czym dla Pana jest
MDSM?
MDSM powstał jako inicjatywa osób związanych
z Akcją Znaku Pokuty
w Berlinie, a zatem na początku działalności to był
jakby niemiecki Dom, działający w niedużej odległości
od byłego KL Auschwitz
– symbolu Zagłady, a także symbolu hitlerowskiego
aparatu nacisku, jakim były
obozy zagłady i obozy koncentracyjne. Miało to być
miejsce, w którym młode
pokolenie Niemców konfrontuje się ze swoją trudną
i tragiczną historią. Dzisiejszy charakter MDSM był
poza horyzontem jego założycieli. I to nam uświadamia
drogę, jaką przebył w swej
ponad
dwudziestoletniej
działalności. W pierwszym
okresie był to Dom ze swoimi zadaniami o charakterze
pedagogiczno-dydaktycznym niemal wyłącznie przeznaczony dla młodzieży niemieckiej. Z czasem stał się
Domem niemiecko-polskim,
a jeszcze później – polsko-niemieckim. Nie jest wykluczone, że wkrótce stanie
się Domem europejskim.
Ta zmiana charakteru Domu
współgra
przeobrażeniami, których doświadczamy
w Polsce i Niemczech w
ciągu ostatnich 20 lat. Kolejnym aspektem godnym odnotowania jest zmiana osób,
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które go odwiedzają. Mamy
do czynienia z rosnącym
umiędzynarodowieniem.
Uczestnicy podróży studyjnych pochodzą m.in. z:
Polski, Niemiec, Austrii, Belgii, Norwegii, Izraela i Stanów Zjednoczonych.
Jest jeszcze jedna ważna
kwestia: zmiana instytucjonalnego wizerunku MDSM.
W chwili otwarcia był jedyną międzynarodową instytucją edukacyjną w Oświęcimiu. Obecnie jest takich
ośrodków kilka: Międzynarodowe Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Centrum Dialogu i Modlitwy oraz Centrum Żydowskie. Wszystkie te instytucje
są wobec siebie komplementarne i wierzę, że stanowią nową jakość i wzbogacają krajobraz kulturowy
miasta Oświęcimia.
Od kiedy jest Pan członkiem Rady Fundacji?
Od 2003 roku.
Kim są członkowie
Rady Fundacji?
W skład Rady Fundacji
wchodzą dwadzieścia cztery osoby. Ze względu na
okoliczności
powstania
Domu – inną rzeczywistość
polityczną i międzynarodową – utrwaliła się zasada,
że Rada ma charakter parytetowy: dwunastu Polaków
i dwunastu Niemców. Część
członków Rady reprezentuje Fundatorów, a część jest
wybierana. Zasada parytetu przejawia się również
w tym, że na czele Rady
stoi dwóch współprzewodniczących, reprezentujących
stronę polską i niemiecką.
Członkowie Rady są przedstawicielami różnych środowisk, instytucji, zawodów;
są wśród nich reprezentanci
życia gospodarczego, politycznego, środowisk akademickich, przedstawiciele
różnych Kościołów.
Jaką rolę pełni to gremium w pracy MDSM?
Zgodnie ze Statutem naszej
Fundacji Rada jest najważniejszym organem i ma być
strażnikiem całego dotychczasowego dorobku Domu,
a poprzez dyskusję i wymianę poglądów formułować nowe kierunki działalności Domu, określać nowe
grupy docelowe, a także
pełnić funkcje nadzorcze
i to zarówno w wymiarze
pedagogiczno-programowym, jak i organizacyjno-
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-finansowym. Poszczególni członkowie Rady mają
obowiązek i zaszczyt promować cele i zadania naszego Domu, a także dbać
o jego dobry obraz zarówno
w mieście, w którym działa,
jak i w Polsce i poza jej granicami.
Czy możliwe jest porozumienie i wypracowanie jednego kierunku
działania wobec różnorodności postaw?
Porozumienie jest niezbędne, choć niełatwe. Różnorodność składu Rady stanowi o jej bogactwie. Jak uczy

doświadczenie,
wpływa
ona pozytywnie na kształtowanie się profilu programowego Domu. Taka różnorodność czasem prowadzi
do różnic w poglądach, ale
to też stanowi ważny potencjał, który dobrze służy Domowi. Warto zaznaczyć, że
międzynarodowy charakter składu Rady (oraz pracowników MDSM) stwarza
zupełnie nowe możliwości
w zakresie wymiany doświadczeń, metod pedagogicznych, a także stosunku
wobec czasu historycznego,
świadomości historycznej
i pamięci – indywidualnej,

RADA FUNDACJI NA RZECZ
MIĘDZYNARODOWEGO DOMU
SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
Międzynarodowy
Dom
Spotkań Młodzieży istnieje od 1986 r. 9 lat później
ustanowiono Fundację na
Rzecz MDSM. Fundatorami byli: Miasto Oświęcim
oraz Akcja Znaku Pokuty
w Berlinie. Wtedy też została powołana do życia
polsko-niemiecka
Rada
Fundacji, w skład której
weszło dwudziestu czterech członków: dwunastu
ze strony polskiej i dwunastu ze strony niemieckiej. Kadencja Rady trwa
pięć lat. W statucie Fundacji określono, że po pięć
osób z każdej strony będą
powoływać Fundatorzy,
a pozostali członkowie
(w sumie czternaście osób)
będą wybierani.
W grudniu 2007 r. odbyły się wybory do kolejnej
Rady Fundacji. W jej skład
weszli ze strony polskiej
przedstawiciele
Urzędu
Miasta Oświęcim oraz reprezentanci instytucji edukacyjnych i kulturalnych
(m.in. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej, Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Fundacja Judaica w Krakowie).
Strona niemiecka reprezentowana jest przez przedstawicieli polityki (m.in. Bundestagu), edukacji (m.in.
American Jewish Committee) i biznesu (m.in. Volkswagena).
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się dwa razy
w roku w Domu Spotkań
w Oświęcimiu. Za każdym
razem członkowie Rady
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dzięki wyczerpującym materiałom są informowani
o bieżącej pracy MDSM,
o sytuacji finansowej instytucji, o projektach edukacyjnych i przedsięwzięciach kulturalnych.
Zadaniem członków Rady
jest nadzorowanie pracy
Domu Spotkań. To Rada
wyznacza główne kierunki działania MDSM, m.in.
w zakresie pedagogiki
miejsc pamięci oraz umiędzynarodowienia
pracy
MDSM. Dzięki doświadczeniu członków Rady możliwa jest dyskusja na temat
zadań i wyzwań, jakie stoją
przez MDSM. Szczególnie niemieccy członkowie
Rady starają się na terenie
Niemiec zdobyć wsparcie
dla Domu, m.in. poprzez
nawiązywanie współpracy
z różnorodnymi instytucjami czy pozyskiwanie
środków finansowych na
działalność MDSM.
Rada Fundacji na rzecz
Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży jest
ważnym organem, który
poprzez swój międzynarodowy skład pozytywnie
wpływa na pracę MDSM,
proponując
różnorodne
rozwiązania w zakresie
rozwijania
programów
edukacyjnych
dotyczących m.in.: upamiętnienia,
historii, tolerancji i praw
człowieka.
Członkowie
Rady Fundacji towarzyszą
również bieżącej działalności MDSM, dopingując do
pracy i wspierając swoim
autorytetem oraz osobistym zaangażowaniem.
Gabriela Nikliborc
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jak i zbiorowej. O tym, że
tak jest naprawdę, przekonał nas również niedawno
powstały film „Na końcu
przyjdą turyści” niemieckiego reżysera, swego czasu wolontariusza MDSM,
Roberta Thalheima. Międzynarodowy
charakter
Domu jest również szansą
i wyzwaniem dla młodzieży żyjącej w Oświęcimiu;
daje to możliwość twórczej
konfrontacji z rówieśnikami z wielu krajów, czy
to poprzez uczestnictwo
w międzynarodowych programach, czy poprzez kontakty towarzyskie.
Co Pan chciałby wnieść
do pracy MDSM?
Pytanie to postrzegam jako
nieco prowokacyjne, ale
pytającemu wolno je zadać. Swoje obowiązki jako
współprzewodniczącego

Rady, które dzielę z niemieckim kolegą, Dietmarem Nietanem, opisałbym
w
następujący
sposób:
przede wszystkim chronić
i utrwalać to wszystko, co
stanowi twórczy i trwały
dorobek ponad 20-letniej
działalności Domu. Potrzeba kontynuacji wydaje
się oczywistym i ważnym
elementem mojej pracy w
Radzie. Należy również
doskonalić umiejętność słuchania koleżanek i kolegów,
aby wspólnie dochodzić do
pożytecznych i trafnych dla
Domu konkluzji.
Oczywiście zmieniająca się
wokół nas rzeczywistość
każe nam w Radzie adekwatnie na nią reagować.
Już od jakiegoś czasu rośnie wśród członków Rady
przekonanie, że większą
uwagę należy skupić na
jeszcze większym umiędzy-

narodowieniu działalności
programowo-dydaktycznej,
na większej niż dotychczas
obecności młodzieży studenckiej, bo bardzo często
są to ci licealiści, którzy
przed paru latu odwiedzali
nasz Dom. Należy również
podejmować szersze działania o charakterze kulturalnym i obywatelskim na
rzecz mieszkańców miasta, aby MDSM działający
w Oświęcimiu stał się jeszcze w większym stopniu
Instytucją oświęcimską, z
którą mieszkańcy i władze
się identyfikują z uczuciem
dumy i obywatelskiej odpowiedzialności. Jak Pani
widzi, prawie nie odpowiedziałem na Pani pytanie,
ponieważ myślenie o zmianach na samym początku pełnienia obowiązków
współprzewodniczącego Rady mogłoby być postrzega-

ne jako przejaw arogancji,
a tego bym nie chciał. Myślę, że skala ewentualnych
zmian zaproponowanych
przez Radę będzie wypadkową zbiorowej mądrości
i doświadczenia jej członków.

nie więcej od nas i to, czego
dokonali, przekazali nam.
Skoro, na szczęście dla nas,
dzięki
błogosławieństwu
późnych urodzin, wydarzenia II wojny światowej są
dla nas historią, a nie częścią naszej biografii, wobec
upływającego czasu mamy
Co jest dla Pana naj- obowiązek pamiętać i zroważniejsze w życiu?
bić wszystko, aby nie zapoPoczucie wolności i poczu- mniano.
cie sensu. Poczucie wolności
Rozmawiała
zawsze jest związane z poGabriela Nikliborc
czuciem własnej autonomii,
jest czymś, o czym warto
marzyć i do tego dążyć. Poczucie sensu niezbędne jest * Joachim Russek – prawnik
we wszystkim, co robimy, z zawodu, współtwórca
szczególnie, gdy jesteśmy i dyrektor Fundacji Judaiaktywni w takich inicjaty- ca – Centrum Kultury Żywach jak MDSM, gdzie na dowskiej na Kazimierzu
co dzień towarzyszy nam w Krakowie, od maja 2008 r.
poczucie odpowiedzialno- współprzewodniczący Rady
ści i obowiązek pamiętania Fundacji na Rzecz Międzyo tych, którzy byli przed narodowego Domu Spotkań
nami, zrobili niewyobrażal- Młodzieży w Oświęcimiu.

MIĘDZY DEMOKRACJĄ A TOTALITARYZMEM
„Dlaczego Arystoteles nie lubi demokracji?”, „Dlaczego Święty
Augustyn neguje wartość państwa?”, „Dlaczego Święty Tomasz
z Akwinu twierdzi, że władza polityczna powinna być ograniczona?”, „Czy Platon jest zwolennikiem totalitaryzmu?”, „Dlaczego
naród powinien być suwerenem?” – to tylko niektóre pytania,
na których odpowiedzi szukano podczas „Spotkań z filozofią”
w MDSM, które zakończyły się 9 czerwca. W ramach trwającego
prawie dwa lata cyklu odbyło się osiem spotkań, podczas których
dokonano przeglądu koncepcji filozoficznych dotyczących spraw
wolności człowieka-obywatela oraz jego roli, praw, obowiązków
i ograniczeń, wynikających z istnienia struktury państwa.
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ła również młodzież z zagranicy oraz goście indywidualni przebywający wówczas w MDSM.

Fot. Tomasz Mól

wi zniewolenia człowieka
i tym samym usprawiedliwić
swoje
działania.
„Spotkania z filozofią” były
doskonałą okazją do zaprezentowania tych mechanizmów oraz zapoznania się
z różnorodnymi aspektami totalitaryzmów, które
ukształtowały
społeczną
i polityczną rzeczywistość
nowożytnego świata.
Wykłady prowadził dr hab.
Tadeusz Czarnecki, adiunkt w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie filozofii języka i teorii
poznania w szczególności
w zakresie teorii znaczenia, definiowania pojęcia
wiedzy, struktury uzasadnienia przekonań i granic
wiedzy. Habilitację uzyskał
w roku 2002 na podstawie
książki Moore i Wittgenstein.
Niekartezjańskie rozwiązania
problemu pewności.
Wykłady adresowane były
do mieszkańców Oświęcimia, głównie młodzieży
szkół licealnych i młodzieży studiującej, pracowników naukowych, pedagogów, kadry nauczycielskiej
oraz osób indywidualnych.
W spotkaniach uczestniczy-

Projekt zrealizowany został
dzięki finansowemu wsparciu
Fundacji Konrada Adenauera
w Polsce.
Beata Kozłowska

dr hab. Tadeusz Czarnecki

Fot. Tomasz Mól

Za przykład posłużyły pisma myślicieli starożytnych:
Platona, Arystotelesa, filozofów średniowiecza: świętych Augustyna i Tomasza
z Akwinu, renesansu: Nicollo Machiavellego, Thomasa
Hobbes’a, okresu oświecenia: Jana Jakuba Rousseau
i Johna Locke’a.
Punktem wyjścia przedsięwzięcia
zatytułowanego
„Między demokracją a totalitaryzmem. Filozoficzne
teorie ustroju politycznego”
były analiza totalitaryzmów
XX wieku i spostrzeżenie,
jak często współczesne reżimy odwoływały się w swej
ideologicznej argumentacji
do systemów filozoficznych. Spotkania pokazały,
jak doktryny filozoficzne,
również te, które powstały w starożytności, wykorzystywane były, poprzez
zręczne modyfikacje, do realizacji politycznych celów
skierowanych przeciwko
narodowi lub grupie.
Równie interesujące było
spostrzeżenie, jak bardzo
twórcy systemów totalitarnych i ich „realizatorzy”
potrzebowali intelektualnej nadbudowy, by nadać
naukowe ramy proceso-
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Słuchacze „Spotkań z filozofią”
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MEDYTACJA JEST SPOTKANIEM

Ż

eby medytować, nie potrzeba wiele. Wystarczy ciche miejsce, trochę czasu i jedno słowo: „Maranatha”.
Starożytna aramejska modlitwa „Przyjdź Panie” wypowiedziana wiele razy, wolno i rytmicznie, ma
wyciszyć umysł i sprawić, że łatwiej koncentrujemy się na Bogu. O tym, jak medytować, uczono podczas czerwcowych warsztatów w Centrum Dialogu i Modlitwy. Wzięło w nich udział ponad 30 osób z całej
Polski.
się duchowym centrum
dla setek grup medytujących chrześcijan na całym
świecie. Grupy spotykają
się nie tylko w parafiach
i domach, ale także w więzieniach. Medytacja zwykle
trwa około pół godziny.
Obecnie w 80 krajach działa
ponad 1,6 tys. grup i około 27 centrów medytacyjnych, inspirujących się nauką ojca Johna Maina OSB
oraz wczesną tradycją monastyczną, zwłaszcza benedyktyńską. Polska filia
została otwarta w ubiegłym
roku w Szczecinie. Informacji o Światowej Wspólnocie
Medytacji Chrześcijańskiej
szukać można na stronie internetowej: www.wccm.pl

ROZMOWA ZA STEFANEM REYNOLDSEM

fot. Marek Lewandowski

Organizatorem Szkoły Medytacji był polski oddział
Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. Do Oświęcimia przyjechało dwóch
oblatów benedyktyńskich
z Londynu: Stefan Reynolds
oraz Giovanni Felicioni, jeden z założycieli Rady Naczelnej Światowej Wspólnoty
Medytacji Chrześcijańskiej.
Spotkanie miało być czasem
wspólnej medytacji, treningu ćwiczeń ciała, wymiany
doświadczeń i zadawania
pytań.
Centrum Medytacji Chrześcijańskiej powstało w roku
1975. Jego założycielem był
o. John Main. Dwa lata później w Montrealu powstał
klasztor, który wkrótce stał

JAK MEDYTOWAĆ
Siądź w nieruchomej i stabilnej pozycji z wyprostowanym kręgosłupem. Przymknij delikatnie oczy. Odpręż się, pozostając jednak skoncentrowanym. Zacznij
bezgłośnie wypowiadać w rytm oddechu słowo modlitwy. Tym „słowem” może być imię „Jezus”, słowo
„Abba” albo „Maranatha”. Może to być także dłuższa
formuła „modlitwy Jezusowej”: „Panie Jezu Chryste,
Synu Boży, zmiłuj się nade mną” albo jakiś inny werset
z Pisma Świętego.
Medytuj, wypowiadając pierwszą część słowa na wdechu, a drugą część na wydechu. Podczas medytacji nie
rozmyślaj, nie analizuj, nie roztrząsaj swoich problemów. Skup się całkowicie na słowie. Traktuj swój wysiłek skupienia się na słowie modlitwy jako próbę skupienia się na Bogu. Kiedy pojawią się rozproszenia, po
prostu „porzuć je” z łagodnością i bez zniecierpliwienia i powracaj do słowa. Niech rozproszenia „ulatują”
powoli z „ekranu” Twego umysłu jak dym. W trakcie
medytacji nie reflektuj nad treścią rozproszeń ani nie
oceniaj tego, czy medytujesz we właściwy sposób. Nie
myśl o tym, co będzie jutro, ani o tym, co było wczoraj.
Zaufaj Bogu.
Bądź wierny medytacji. Jeśli możesz, medytuj dwa razy
dziennie (rano i wieczorem) i staraj się, by Twoja medytacja trwała każdorazowo przynajmniej 20 minut.
Jeśli nie możesz medytować 2 razy dziennie, to medytuj raz dziennie i wówczas niech Twoja medytacja nie
będzie krótsza niż 30 minut.

Stefan Reynolds

Medytacja w powszechnej świadomości kojarzy się raczej z religiami
wschodnimi, np. z buddyzmem. Skąd zatem
wywodzi się medytacja
chrześcijańska?
Nauczanie medytacji pochodzi ze średniowiecznej tradycji klasztornej. Mnisi wypracowali wówczas sposób modlenia się przez powtarzanie
krótkiego zdania po to, aby
lepiej się koncentrować. Jest
to rzeczywiście podobne do
tego, co obserwować można
w buddyzmie, hinduizmie
i w islamie.
Jak
ruch
medytacji
chrześcijańskiej, który
w Polsce dopiero się rozwija, wygląda w Europie
Zachodniej?
Medytacją interesują się ludzie, którzy wcześniej zetknęli
się chociażby z buddyzmem.
Jednak przecież np. modlitwa
różańcowa jest pewną formą
medytacji. Na zainteresowanie techniką medytacji wpłynął także stres i tempo życia
we współczesnym świecie,
zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ludzie potrzebują
jakiegoś sposobu na wyciszenie się.

(www.medytacja-chrzescijanska.pl)

Co pana zdaniem medytacja daje człowiekowi,
nie tylko na poziomie
duchowym, ale też – jak

Jeśli ktoś ma potrzebę medytowania, to jest w stanie się
tego nauczyć, choć nie jest to
łatwe. W medytacji nie chodzi
o to, żeby w ogóle nie myśleć,
ale o to, aby nie dać się pochłonąć towarzyszącemu nam zazwyczaj bezładnemu potokowi myśli. Dzięki powtarzaniu
mantry koncentrujemy się na
słowie, a nie na tym, co dzieje
się w naszej głowie. To pozwala na wyciszenie się.
Jak często pan medytuje?
Zalecamy godzinę medytacji
dziennie: pół godziny rano
i pół godziny wieczorem,
jednak oczywiście można
zaczynać od krótszych ćwiczeń. Medytowanie rano
i wieczorem nadaje dniu pewną strukturę, a żeby osiągnąć

Medytacje są dla mnie wielopłaszczyznową drogą rozwoju. Jest to, jak się zdaje,
jedyna forma Modlitwy, która nigdy nie
nasyca tak, by nie trzeba było do niej znów
wracać. Jest najbardziej naturalnym poruszeniem ducha, jak trwanie czy oddychanie. Jest potrzebna do życia w pełni.
Michał (Kraków)
Niektórzy mogą powiedzieć, że to strata czasu,
że zamiast siedzieć bez
ruchu, powinniśmy coś
robić.
Wielu medytujących to
ludzie bardzo aktywni.
Medytacja daje energię
i jasność umysłu, a podczas
działania potrzebna jest także wielka uwaga. Czasami
działamy po to, aby usprawiedliwić własne istnienie,
jednak medytacja pokazuje
nam, że nasze „ja” jest na
pierwszym miejscu. Kiedy
już mamy tę świadomość
istnienia, czyny mają większe znaczenie.
Czy trudno jest medytować? Jak to wygląda
technicznie? Czy medytacja wymaga wiele
czasu i treningu?

stan wyciszenia moim zdaniem potrzeba przynajmniej
dwudziestu minut.
Podczas warsztatów w
Centrum Dialogu i Modlitwy szkolą państwo
trenerów medytacji. Jak
wyglądają zajęcia?
Generalnie ruch medytacji
chrześcijańskiej opiera się
na małych grupach. Ludzie
spotykają się w parafiach lub
w domach, żeby medytować.
Chcemy wykształcić liderów takich grup, którzy będą
w stanie w prosty sposób
wyjaśnić, czym jest medytacja nowym osobom. Przygotowaliśmy serię wykładów
na temat tradycji medytacji,
a podczas zajęć każdy może
opowiedzieć o własnych doświadczeniach i podyskutować.

fot. Marek Lewandowski

Medytacje te są dla mnie czasem spotkania, bycia, doświadczania
samego siebie i Boga. Czasem doświadczania wspólnoty i Dialogu.
Czasem budowania pokory i służby. Przyjemnym doświadczeniem
bycia tu i teraz w bezpiecznym miejscu, wśród życzliwych,
świadomych i współczujących ludzi. Są to moje pierwsze medytacje
w takim miejscu. Niedaleko stąd zostało wyrządzonych wiele
krzywd, a teraz doświadczam tu wiele miłości. Czuję wdzięczność,
że mogłem przeżyć te chwile w milczeniu.
Grzegorz (Ornatowice)

Uczestnicy Szkoły Medytacji

1

sam pan mówi – w codziennym życiu pełnym
napięcia i stresu?
Modlitwa w pewnym sensie powinna pochłonąć całą
osobę. W medytacji uczymy
tego, że jeżeli chcemy poczuć,
to, kim jest Bóg, musimy najpierw zwrócić się do samych
siebie i poczuć, kim jesteśmy.
Temu właśnie służy medytacyjne wyciszenie. Wówczas
możemy odkryć, że wokół
nas jest coś większego, coś
co nazywamy Bogiem. Dopiero w stanie całkowitego
spokoju możemy poczuć
boską obecność. To warstwa
duchowa, ale są ludzie, którzy medytują tylko dla tego
poczucia spokoju. Zresztą
każdy rozumie medytację na
swój sposób.
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jest trudnym wyzwaniem,
bo tutaj trudno jest o spokój umysłu.
* Stefan Reynolds – oblat
benedyktyński, studiował
w seminarium benedyktyńskim w Anglii. Ma tytuł
magistra historii chrześcijaństwa i dialogu międzyreligijnego. Prowadził wykłady na
Uniwersytecie Georgetown
w Waszyngtonie. Naucza
Medytacji Chrześcijańskiej
w Londynie. W Indiach studiował tradycję medytacji
jako fenomen obecny we
wszystkich religiach. Jest
katolikiem, ale wierzy głęboko w konieczność szukania

fot. Marek Lewandowski

Zajęcia odbywają się Myślę, że spotkania te pozwoliły otworzyć
w specyficznym miej- swoje serca na słuchanie i doświadczenie
scu. Kilkaset metrów
od Centrum Dialogu działania Boga w nas samych, jak i innych,
i Modlitwy znajduje wspólnocie. Cieszy mnie fakt, że to właśnie
się były obóz zagłady. tu mogliśmy wspólnie milczeć, czuwać
Czy to jakoś wpływa na
i z naszym cierpieniem spotkać cierpienie
spotkanie?
tych
ludzi, którzy zginęli w Auschwitz.
Auschwitz i Holokaust w
pewnym sensie zmuszają Ważnym przesłaniem tego miejsca jest
człowieka do zachowania troska o jedność, a także apel miłości.
ciszy. To miejsce nie do końca można opisać słowami. Medytacje pozwoliły mi wejść głębiej
Wydaje mi się, że Auschwitz w te tajemnice i pozwolić się cieszyć tym we
to całkowite zaprzeczenie wspólnocie, jaką staliśmy się poprzez te dni.
cudu Boga. Widzimy tu, co
s. Teresa (Wiedeń)
człowiek zrobił samemu sobie. Medytacja jest modlitwą nych rzeczy, które się dzieją nym miejscu, które może
ciszy, która z pewnością nie na święcie. Dlatego też wy- być dowodem na nieobecjest w stanie objaśnić strasz- daje mi się, że w tak boles- ność Boga, cisza medytacji

Sala medytacji

wspólnych źródeł duchowości, tak wśród chrześcijan, jak i wyznawców innych religii.

Opracowali:
Wiktor Boberek, Paweł Sawicki

MATKA BOŻA ZZA DRUTÓW
„Twarz Matki Boskiej jest skupiona i smutna. Z Jej dłoni spływają promienie łaski, wkomponowane w fałdy płaszcza, a wieńcząca Jej głowę gwiaździsta korona zawiera motywy góralskie” – to opis niezwykłej rzeźby Matki Bożej Niepokalanej, nazwanej później „Matką Bożą
zza drutów”, której autorem był Bolesław Kupiec, więzień KL Auschwitz nr 792.

Fot. Archiwum PMA-B

na Pawiaku do KL Auschwitz. – Jest to miejsce szczególnej czci figury Matki Bożej,
która została wykonana w obozie koncentracyjnym Auschwitz przez więźniów i tam odbierała cześć, będąc podporą i
nadzieją w trudnych chwilach
życia obozowego – powiedział podczas poświęcenia
pasterz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Jednocześnie biskup
ogłosił Matkę Bożą zza
drutów Patronką Rodzin
Oświęcimskich.
„Proszę,
aby w tym pobłogosławionym miejscu modlono się
za wszystkich, którzy stracili życie w obozie, za tych,
którzy byli więźniami oraz
za ich rodziny” – czytamy
w dokumencie wydanym
przez bpa Rakoczego.
29 maja o godzinie 11:45
franciszkanie spotkali się
pod bramą Arbeit macht frei
w byłym obozie Auschwitz,
skąd przeszli do celi śmierci
o. Maksymiliana Kolbe. Po
złożeniu kwiatów w miejscu
męki świętego oraz modli-

Figura Matki Bożej zza drutów

Figurka Matki Bożej zza
drutów 29 maja trafiła do
kaplicy w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.
Kaplica została poświęcona
i oddana wiernym dokładnie w 67. rocznicę deportacji św. Maksymiliana Kolbe
z warszawskiego więzienia

twie w intencji wszystkich
ofiar II wojny światowej,
odbyła się uroczysta Msza
pod przewodnictwem biskupa Jerzego Maculewicza. Oprócz franciszkanów
uczestniczyły w niej Misjonarki Niepokalanej Ojca
Kolbego, a także przedstawiciele Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
oraz władze miejskie. Biskup w homilii podkreślił,
że nieopodal miejsca, w którym sprawowana jest msza
święta, znajduje się Ściana
Śmierci, pod którą Niemcy
zgładzili wiele tysięcy osób,
a także blok nr 11, zwany
Blokiem Śmierci. – W tym
miejscu, w którym umierało tylu ludzi, trudno mówić
o nadziei i ludzkich pragnieniach. Tutaj kończyły się
ludzkie pragnienia. Kończyło
się wszystko – mówił biskup
Maculewicz. – Często wielu
ludzi, mówiąc o Maksymilianie, widzi właściwie ten moment, który dokonał się na tej
ziemi. Jego decyzję o oddaniu
życia za drugiego człowieka.

HISTORIA RZEŹBY
„MATKI BOŻEJ ZZA DRUTÓW”
Wysoka na 17,5 cm, drewniana figura powstała w KL
Auschwitz w 1940 r. z rąk Bolesława Kupca, górala
z Poronina. Była wyrazem wdzięczności dla księdza Władysława Grohsa de Rosenburga za pomoc materialną, jakiej udzielał więźniom. W figurze artysta umieścił gryps
z prośbą o pomoc dla swoich rodziców, którzy pozostali na wolności. Po jednej stronie napisał: „Tę karteczkę
powierzam w opiekę Matce Boskiej i niech nas nadal ma
w swojej opiece”. Po drugiej: „Prosimy o pomoc dla naszych rodziców, którzy pozostali bez opieki, gdyż sześciu
synów jest zamkniętych od 17 I 1940 r. Tę figurkę wykonał
jeden z tych synów. Adres: Kupcowie, Poronin k. Zakopanego, ul. Kasprowicza 7”. Figura została potajemnie przekazana księdzu, lecz grypsu nie odnaleziono. Dopiero
31 lat później brat Bolesława Kupca, Władysław, odczytał
jego wiadomość. Zgodnie z życzeniem księdza Grohsa po
jego śmierci figurkę Matki Bożej zza drutów przekazano
do Niepokalanowa, by Jej kult związać z osobą męczennika ziemi oświęcimskiej. W 1990 r. franciszkanie przewieźli figurę jako obozową pamiątkę do Centrum świętego
Maksymiliana w Harmężach.
A ja bym powiedział, że to była
przede wszystkim jego wewnętrzna miłość do Boga i człowieka. To przede wszystkim
było pragnienie uratowania

drugiego człowieka, by mógł
żyć dla własnej rodziny. To
nie było pragnienie śmierci, ale
życia dla drugiego – dodał.

Aleksandra Głownia (PWSZ)

•8 października 1894 r.
Rajmund Kolbe przyszedł
na świat w Zduńskiej Woli.
•1907 r.
Rozpoczął naukę w małym
seminarium franciszkanów
we Lwowie.
•1912 r.
Wysłano go na studia do
Rzymu, gdzie później uzyskał doktorat z filozofii
i teologii.
•1917 r.
Wraz z kolegami założył
tam stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej.
•28 kwietnia 1918 r.
Przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie.
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•1927 r.
Założył pod Warszawą klasztor-wydawnictwo Niepokalanów.
•1930 r.
Wyjechał do Japonii, gdzie
organizował podobne ośrodki.
•1936 r.
Sprowadzono go do Polski, by kierował ośrodkiem w Niepokalanowie.
•19 września 1939 r.
Został aresztowany, po
czym wyszedł na wolność.
•17 lutego 1941 r.
Został ponownie aresztowany, przesłuchiwano go
na Pawiaku.
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•29 maja 1941 r.
Został przewieziony do
KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy
16670.
• 14 sierpnia 1941 r.
Zmarł dobity zastrzykiem
trucizny w celi bloku nr
11, po tym, jak dobrowolnie zgłosił się na śmierć
głodową za współwięźnia
Franciszka Gajowniczka.
•17 października 1971 r.
Papież Paweł VI ogłosił go
błogosławionym.
•10 października 1982 r.
Jan Paweł II uznał go za
świętego.

Fot. Paweł Sawicki

ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE

Kaplica Matki Bożej zza Drutów w kościele w Harmężach
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TOGETHER DLA BIAŁORUSI

J

fot. Krzysztof Janik

eszcze rok temu o Białorusi wiedzieli niewiele. Właściwie tyle, ile kazano nauczyć im się w szkole: że to totalitaryzm, że sąsiedzi Polski. Zimą ubiegłego roku wpadł im w ręce film Mirosława Dembińskiego pt. „Muzyczna Partyzantka”. Mniej więcej w połowie emisji zrodził się w nich bunt i poczucie solidarności z rówieśnikami,
którzy za chęć powiedzenia prawdy trafiają do więzienia.
Jest ich pięcioro. Tworzą grupę Together, bo swojej solidarności trzeba dać wyraz razem. Prawie natychmiast zrodziła się myśl o zorganizowaniu w Oświęcimiu małego azylu dla Białorusinów. Pierwszy krok to uświadomienie
ludzi, co naprawdę znaczy totalitaryzm, brak wolności słowa i jedyna słuszna prawda.

Wernisaż wystawy Zoi Łucewicz

Odsłona 1

fot. Łukasz Kuś

fot. Krzysztof Janik

Pierwsze spotkanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyło się
14 maja. Pokazano na nim
film „Muzyczna Partyzantka”, który przedstawia życie młodych ludzi na Białorusi. Gościem specjalnym
był reżyser filmu Mirosław
Dembiński, który opowiadał o sytuacji na Białorusi.
Jego film odkrywa absurdy
reżimu Łukaszenki. Jest to
historia grupy białoruskiej
młodzieży, która nie może

grać w we własnym kraju
koncertów, ponieważ teksty
ich piosenek zawierają treści patriotyczne, sprzeczne
z ideologią władzy. Dlatego
postanawiają oni przyjechać
na krótką trasę do Polski.
Jednak po powrocie do kraju czekają ich spore problemy.
Młodzi bohaterowie opowiadają o swojej walce,
o rozczarowaniach i strachu. W ich kraju za pokazywanie się z ojczystą flagą
czy mówienie w języku białoruskim grozi więzienie.

Co prawda, próbują bronić „Samochodowe szyby to Dembińskiego, który mósię, urządzając happeningi, takie rzeczy, które mogły wił o tym, jak kręcono film
podczas których ludzie śpie- «widzieć» bardzo dużo. „Muzyczna Partyzantka”.
wają w języku białoruskim Na samochodowych szyi wznoszą hasło „Wolna Bia- bach zostają jakby odpieOdsłona 3
łoruś”. Spotkania te są jed- czętowane niekończące
nak często rozbijane przez się drogi, krajobrazy, linie
W
trzecim
spotkaniu
władze przemocą. Sceny te, kropli deszczy, linie życia
w MDSM wzięli udział Judokładnie ukazane w fil- ludzi. A ile myśli przeszło
lia i Paweł, Białorusini stumie, wywołały żywą reakcję przez głowy kierowców
diujący w Krakowie, dziawśród młodych widzów. i pasażerów podczas dłułający w Klubie Studentów
– Prezydent Aleksander Łu- gich podróży, ile wspoPolonijnych przy Stowarzykaszenko najchętniej pozbyłby mnień, marzeń” – czyszeniu „Wspólnota Polska”.
się z kraju całej młodzieży. tamy na stronie galerii
Opowiedzieli o swoich doZ pewnością jeszcze dopłaciłby Zoya.
świadczeniach i planach na
im do bezpowrotnego wyjazdu
za granicę – powiedział Mi- dyrektor artystyczny war- przyszłość. Gościem specjalnym był prezes stowarosław Dębiński.
szawskiej galerii sztuki rzyszenia Inicjatywa Wolna
„Zoya”, która opowiadała Białoruś, Jacek Kastelaniec.
o pracach Zoji i sytuacji Opowiedział on o początOdsłona 2
białoruskich artystów, oraz kach, ideach, problemach
Piotr
Dudanowicz, stu- i sukcesach IWB, a także
28 maja w MDSM otwarto
wystawę prac białoruskiej dent filologii białoruskiej zdał multimedialne spraWarszaw- wozdanie z dotąd przeproartystki, Zoi Łucewicz. Ar- Uniwersytetu
tystka, obecnie mieszkają- skiego, asystent Mirosława wadzonych akcji.
ca w Stanach Zjednoczonych, urodziła się w 1970 r.
w Mińsku. Ukończyła stuSTOWARZYSZENIE
dia na wydziale malarstwa
INICJATYWA
WOLNA BIAŁORUŚ
na białoruskiej Akademii
Sztuk oraz na Akademii Stowarzyszenie zajmowało się organizowaniem pikiet
Sztuki w Dusseldorfie. oraz happeningów w czasie Pomarańczowej Rewolucji
W latach 1992-1994 praco- na Ukrainie, a następnie w czasie powtórzonej drugiej
wała w Galerii „Hasp” w tury wyborów zorganizowało Polską Misję ObserwaAustrii. Tworzy na szybach cyjną w regionie charkowskim. Od 2005 roku Stowarzysamochodowych. Jej pra- szenie prowadzi głównie działania wspierające democe, sprawiające wrażenie kratyczne przemiany na Białorusi. Obecnie najbardziej
przestrzennych instalacji, znanym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest organizachwycają swoim rozmia- zacja od 2006 roku koncertów „Solidarni z Białorusią”,
rem, a przede wszystkim transmitowanych przez TVP. Stowarzyszenie utworzyło
przekazem. Gośćmi wer- również portal www.WolnaBialorus.pl
nisażu byli Anna Karwat,

Wernisaż wystawy Zoi Łucewicz
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Spotkanie ze studentami z Białorusi
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Punktem kulminacyjnym całego projektu będzie koncert
Dla Wolności, podzielony
na część plebiscytową, której zwycięzca zagra na marcowym koncercie Solidarni
z Białorusią, oraz na część,
podczas której zagrają białoruskie zespoły: Dali, BN
oraz Andre Karp. Gwiazdą koncertu będzie zespół
punk-rock-metalowy Proletaryat. Koncert odbędzie się
w Oświęcimiu 23 sierpnia.
Ostatnim etapem będzie pod-

sumowanie podjętych działań. 24 września zaprezentowane zostaną fotocasty oraz
film zrealizowany podczas
całego projektu przez młodych filmowców działających w Amatorskim Klubie
Filmowym przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Spotkanie to stwarza
możliwość podzielenia się
opiniami o tego typu przedsięwzięciach, jak również
zachęcenie szczególnie młodzieży, do tworzenia własnych inicjatyw.
Opracował Paweł Sawicki

GRUPA TOGETHER
Kazimierz Bik – student
socjologii oraz zarządzania
organizacjami publicznymi.
Działa w kole naukowym
socjologów Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach
oraz w kole naukowym politologów przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
w Oświęcimiu. Pisał pracę
licencjacką na temat subkultur oraz ich adaptacji w
dorosłym życiu. Jest także

Motywacje

fot. Łukasz Kuś

Odsłona 4

członkiem Klubu Fantastyki działającym przy Oświęcimskim Centrum Kultury.
Robert Gworek – student
politologii interesujący się
zagadnieniami
polityki
międzynarodowej.
Łukasz Korczyk – student
zarządzania i socjologii.
Członek grupy rockowej –
gra na perkusji. Od kilku lat

Grupa Together

pracuje w branży reklamo- Kultury. Laureat kilku konwo-promocyjnej.
kursów krajowych i międzynarodowych z dziedziny
Martyna Krzemień – uczen- fotografii i wideo. Jest wonica liceum ogólnokształcą- lontariuszem Międzynarocego, współpracuje z Inter- dowego Centrum Edukacji
netową Telewizją Oświęcim. o Auschwitz i Holokauście.
Udziela się też w konkur- Dwukrotnie
uczestniczył
sach literackich oraz w war- w programie wymiany stusztatach dziennikarskich.
denckiej „Work and Travel
USA”.
Michał Sznajder – student
fotografii z Oświęcimia. Więcej informacji o działaW os-tatnim czasie jego niach grupy znaleźć możprace wystawiane były w na na stronie internetowej
Oświęcimskim
Centrum www.dlawolnosci.pl

•Mieszkańcy Oświęcimia
i okolic często nie zdają
sobie sprawy z rzeczywistej sytuacji panującej
na Białorusi. Wynika to
z dosyć prowincjonalnego
położenia miasta, przez co
inicjatywy mające o tej sytuacji informować dzieją
się daleko od nich.
•Pomimo że Oświęcim zajmuje szczególną pozycję
na świecie, to brak jest formalnej oferty edukacyjnej
skierowanej do mieszkańców miasta, szczególnie
tych dotyczących równości, tolerancji czy też praw
człowieka.
•W mieście i jego okolicach
brakuje inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej
(w tym młodzieży).
•Istnienie na terenie miasta
i okolic patologii wśród
młodzieży, takich jak:
alkoholizm, narkomania
czy przestępczość, wynika
z braku możliwości wykorzystania swego potencjału.

WOLNA BIAŁORUŚ W OŚWIĘCIMIU
ROZMOWA Z ŁUKASZEM KORCZYKIEM, CZŁONKIEM GRUPY TOGETHER
Co inicjatywa „Wolna
Białoruś” robi w Oświęcimiu?
Jej początki są spontaniczne.
Michał Sznajder, wolontariusz z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
pewnego dnia opowiedział
mi o inicjatywie „Wolna Białoruś”, o której dowiedział
się od pracownika Muzeum,
Jacka Kastelańca. Okazało
się, że jest on zaangażowany
w działania na rzecz wolnej Białorusi. Wraz ze swoimi przyjaciółmi stworzył
w Warszawie stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, której jest prezesem.
Michał zaproponował, że
może powinniśmy spróbować zrobić coś podobnego
w Oświęcimiu.
Skąd to nagłe zainteresowanie sytuacją na Białorusi?
Jedyny kontakt z „Wolną
Białorusią” miałem przy
podpisaniu listy o uwolnienie Kazulina. Poza tym nie
słyszałem nic na ten temat.
W styczniu obejrzeliśmy
film Muzyczna Partyzantka,
produkcji polskiej, którego
reżyserem jest Mirek Dembiński. Opowiadał o sytuacji na Białorusi, pokazał,
że młodzież z Białorusi ma
problemy, nie mogą np. śpie-
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wać po białorusku, nie ma
u nich wolności słowa, prasy,
nawet w szkole muszą uczyć
się po rosyjsku. To, że zajęliśmy się tą sprawą, było naturalnym odruchem. Jesteśmy
ich rówieśnikami, żyjemy
w wolnym kraju, możemy
coś zrobić, możemy im pomóc. Postanowiliśmy zrobić
koncert.
Czyli Ty, Michał... czy
ktoś jeszcze wam pomagał?
W sumie jest nas pięcioro,
wszyscy z Oświęcimia. Stworzyliśmy nieformalną grupę
Together. Do grupy oprócz
mnie i Michała należą także:
Martyna Krzemień, Kazik
Bik oraz Robert Gworek.
Tak po prostu uznaliście,
że trzeba coś zrobić? To
rzadki odruch.
To było bardzo spontaniczne... W Oświęcimiu brakuje
działań związanych z kulturą, działań, które mogą
pokazać młodym ludziom,
że mogą zrobić coś pożytecznego, zadbać o to, gdzie żyją,
jak żyją. Nikt z nas nie miał
pojęcia, skąd zebrać fundusze na uruchomienie naszej
akcji. Znaleźliśmy fundusz
europejski „Młodzież w działaniu”. Okazało się jednak,
że na samo zorganizowanie
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koncertu funduszy uzyskać
nie możemy. Pomyśleliśmy,
że koncert nie odda całej idei
naszego projektu i postanowiliśmy dodać coś jeszcze.
Zorganizowaliśmy „Spotkania z Białorusią”.
Sami?
Nie. Pomogła nam w działaniach pani Alicja Bartuś z Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży.
Byliśmy pierwszą grupą
z Oświęcimia, która przyszła
do MDSM i powiedziała, że
chce coś zrobić, coś wspólnie
opracować. Kiedy przyszliśmy do pani Alicji z projektem spotkań młodych ludzi,
była bardzo zaskoczona, że
w Oświęcimiu znalazł się
ktoś taki. Nasz projekt wpisał
się w ideę MDSM. Większość
osób z Oświęcimia nie wierzyła, że uda nam się coś zrobić. Mieli bardzo sceptyczne
podejście. Było to trudne, ale
kiedy zobaczyliśmy, że nasze
działania przynoszą efekty,
zaczęło nam to przynosić
wielką satysfakcję.

rusi: Pawłem z Grodna oraz
Julią z Mińska. Niestety, więcej osobom nie mogło do nas
przyjechać, bo właśnie trwała
sesja na studiach, kilku osobom nie udało się wyjechać
z Białorusi.
Chcieliśmy, żeby młodzież
spojrzała na Białoruś z perspektywy polskiej, ale i młodzież z Oświęcimia mogła
zobaczyć, jak wiele swobód
mamy, jak wiele możemy
zdziałać.
Tu w kraju?
To była też pomoc dla polskiej młodzieży, żeby doceniła, że żyje w wolnym kraju.
Może ktoś zacznie podobne
projekty?

Czy to była jednorazowa
„akcja”, czy macie jeszcze jakieś plany do zrealizowania?
Mamy sporo do zrobienia.
Chcemy, aby nasza nieformalna pięcioosobowa grupa
Together przekształciła się
w stowarzyszenie. Na bazie
tego stowarzyszenia chcemy
podejmować kolejne działaCo to były za działania? nia, np. mam pomysł, żeby
Wymyśliliśmy cykl spotkań zorganizować w Oświęcimiu
z Białorusią: na pierwszym festiwal dialogu trzech kultur.
spotkaniu był film, na druPolskiej, romskiej...
gim wernisaż Zoi Łucewicz, a
na trzecim spotkaniu rozma- I żydowskiej. Ten pomysł
wialiśmy z młodzieżą z Biało- długo tkwił w mojej głowie,
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ale nie było okazji, by nad
tym przysiąść i pomyśleć.
Przy okazji pierwszego seminarium Centrum im. Rafała
Lemkina w Oświęcimiu mieliśmy okazję spotkać wielu
ciekawych ludzi i porozmawiać. Okazało się, że wśród
nich było kilka osób, które
chciałyby nam pomóc w zorganizowaniu tego festiwalu.
Myślę, że ten festiwal mógłby tu zaistnieć.
W Oświęcimiu brak
dialogu międzykulturowego?
Myślę, że trochę tak. Brakuje
pokazania tego, że w Oświęcimiu te kultury istniały,
wspólnie żyły. Ludność
Oświęcimia jest charakterystyczna, bo w większości nie
pochodzi stąd – jest napływowa. Mało jest rdzennych
mieszkańców. Ci, którzy po
wojnie przyjechali tu za pracą, nie pamiętają przedwojennego Oświęcimia, mało
wiedzą o jego historii. Ten festiwal mógłby przyczynić się
do zidentyfikowania się młodych ludzi z tym miastem,
z jego historią. Nie tylko
historią, kiedy obok istniał
obóz, ale z piękną historią
sprzed wojny.
Rozmawiała
Agnieszka Juskowiak

Centrum Żydowskie
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PRZYSZLI AMERYKAŃSCY DOWÓDCY
W POLSCE

D

wunastu kadetów z amerykańskich uczelni wojskowych po raz kolejny odwiedziło Oświęcim w ramach programu edukacyjnego American Service Academies Program organizowanego corocznie przez
Centrum Żydowskie. Przyszli oficerowie: z Akademii Wojskowej West Point, Akademii Marynarki
Wojennej, Akademii Sił Powietrznych oraz z Akademii Straży Przybrzeżnej spędzili w Polsce dwa tygodnie.
W programie ich pobytu znalazły się przede wszystkim miejsca związane z historią Holokaustu oraz drugiej
wojny światowej. Zdobytą wiedzą i doświadczeniami podzielą się z innymi kadetami i rówieśnikami w akademiach wojskowych w Stanach Zjednoczonych.

Fot. Maciej Zabierowski

Fot. Maciej Zabierowski

li udział w specjalnie przy- roku szkolnego projektu
gotowanych
warsztatach dla polskich uczniów w raMiędzynarodowego Cen- mach programu „Moi dawtrum Edukacji o Auschwitz ni sąsiedzi”. Ostatni dzień
i Holokauście. Filozoficzne w Oświęcimiu poświęcony
i religijne aspekty Ausch- był pracom porządkowym
witz były przedmiotem na miejscowym cmentadyskusji z ks. Manfredem rzu żydowskim oraz indyDeselaersem w Centrum widualnemu zwiedzaniu
Dialogu i Modlitwy. Kadeci miasta i byłego obozu. Na
zaplanowamieli także okazję poznania zakończenie
historii obozu z zupełnie no- no objazd historycznych
wej dla nich perspektywy – miejsc dawnej Galicji, któwięźniów romskich. Spot- rych zwiedzanie przygotokanie z b. więźniem Ausch- wali sami kadeci. W pierwwitz, Edwardem Paczkow- szym dniu uczestnicy poskim, w Centrum Romskim znali Tarnów, Łańcut oraz
było niezwykle porusza- były obóz śmierci Bełżec.
długiego
jącym elementem pobytu Zwieńczeniem
w Oświęcimiu, a także oka- dnia był nocleg w Zamku
zją do rozmowy o współ- w Krasiczynie. Goście odczesnej sytuacji mniejszości wiedzili następnie Boboromskiej w Polsce. Proble- wą – w II połowie XIX w.
matyce traktowania mniej- działał tam słynny cadyk
Uczestnicy programu na bankiecie u Konsul Generalnej – Anne Hall
szości we współczesnym Halberstam, założyciel dyW tym roku pobyt amery- spektyw: polskiej i żydow- gdzie spędzili kolejne czte- świecie poświęcony był war- nastii cadyków i znanej jekańskich kadetów rozpo- skiej. Po dwóch wykładach ry dni. Pierwszym punk- sztat „Po co nam tolerancja?” sziwy. Szlomo Halberstam,
czął się w Warszawie, gdzie w Instytucie Judaistyki tem pobytu było poznanie przygotowany w języku an- wnuk cadyka z Nowego
uczestnicy poznali studen- Uniwersytetu
Żydowskiego:
Jagielloń- Centrum
tów Wojskowej Akademii skiego studenci odsłonili jedynej ocalałej w Oświę- Uczestnictwo w programie było
Technicznej, którzy oprowa- przed kadetami średnio- cimiu synagogi Chewra niezapomnianym doświadczeniem, ale także
dzili ich po Starówce i towa- wieczny Kraków, poka- Lomdei Misznajot oraz
rzyszyli podczas kolejnych zując gościom zza oceanu dwóch wystaw: „Żydzi wyzwaniem dla przyszłych przywódców,
dni w stolicy. Polacy i Ame- rynek i jego okolice, Wa- w Oświęcimiu” oraz „Pol- aby być silnym wobec przeciwności i mieć
rykanie zwiedzili m.in. teren wel oraz najstarszy gmach scy Bohaterowie. Ci, którzy odwagę występować w słusznej sprawie.
byłego getta warszawskiego krakowskiej
wszechnicy ratowali Żydów”. Kolejne
Stefanie Culp
oraz jedyną ocalałą w War- − Collegium Maius. Wie- dwa dni poświęcone były
szawie synagogę Nożyków. czorem uczestnicy progra- zwiedzaniu Państwowego gielskim przez Centrum Ży- Sącza, Chaima HalberWażnym i interesującym mu wraz z wykładowcami Muzeum Auschwitz-Birke- dowskie. Jest to część prowa- stama, rabin Oświęcimia
punktem programu była wi- i przedstawicielami Sztabu nau, gdzie uczestnicy wzię- dzonego regularnie w ciągu i Wisznicy, był znakomitym
zyta w Muzeum Powstania Wojska Polskiego spotkali
Warszawskiego, które wy- się na bankiecie zorganiwarło na gościach ze Sta- zowanym z okazji wizyty
nów Zjednoczonych duże kadetów przez Konsul Gewrażenie. W ostatnim dniu neralną USA w Krakowie −
w stolicy kadeci odwiedzili Anne Hall. Krakowski KaŻydowski Instytut Histo- zimierz, który przez wieki
ryczny.
dawał schronienie żydowskim przybyszom, oraz
w którym naziJako przyszli oficerowie Podgórze,
ści utworzyli getto, będące
musimy być wzorem
synonimem końca lokalnej
społeczności żydowskiej,
dla innych. Rzeczą
wypełniły kolejny dzień
najwyższej wagi jest
Krakowie. Szczególnie
powstrzymanie powsta- w
ważnym akcentem było
wania kolejnych komór spotkanie z polskim Spragazowych, jak to miało wiedliwym wśród NaroŚwiata, profesorem
miejsce w Auschwitz, dów
Lechem
Rościszewskim,
oraz masowego zabój- który niezwykle przejmustwa, jakie wydarzyło
jąco opowiadał kadetom
o swoich losach podczas
się w Katyniu.
John Gustus drugiej wojny światowej,
z Akademii Straży ratowaniu Żydów od dePrzybrzeżnej portacji oraz walce w zgrupowaniu
partyzanckim
Kolejne dni kadeci spę- Armii Krajowej. Z Krakodzili w Krakowie. Miasto wa amerykańscy studenci
Uczestnicy programu zwiedzają Tarnów
poznawali z dwóch per- przyjechali do Oświęcimia,
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Centrum Żydowskie
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nauczycielem rabinów, propagował ascetyczne życie
i sprzeciwiał się oświacie
publicznej. Założył dwór
i własną szkołę talmudyczną, do której ściągali Żydzi z Europy Środkowej.
W Bobowej znajduje się
dziś odrestaurowana synagoga, a na żydowski cmentarz z ohelem cadyka ściąga
corocznie wielu chasydów.
Końcowym akcentem wycieczki był wspólny spływ
tratwami na Dunajcu. Po

noclegu w malowniczo położonych
XIX-wiecznych
chatach na Polanie Sosny
w Niedzicy studenci po-

Niezwykle interesujący program obfitujący w wieczorne dyskusje będzie niezapomnianym doświadczeniem

Uważam, że każdy przyszły oficer powinien
przed zaprzysiężeniem wziąć w udział w takim
lub podobnym programie, ponieważ jest to
ważny element rozwoju etycznego.

Keidrick Roy
z Akademii Sił Powietrznych

jechali do Krakowa, skąd dla wszystkich uczestników.
odlecieli do Nowego Jorku. John Gustus z Akademii

Straży Przybrzeżnej, która
w tym roku zainicjowała
swój udział w programie,
powiedział: – Jako przyszli
oficerowie musimy być wzorem
dla innych. Rzeczą najwyższej
wagi jest powstrzymanie powstawania kolejnych komór
gazowych, jak to miało miejsce
w Auschwitz oraz masowego
zabójstwa, jakie wydarzyło
się w Katyniu. Stefanie Culp
z Akademii Sił Powietrznych uzupełnia: – Uczestnictwo w programie było nieza-

pomnianym doświadczeniem,
ale także wyzwaniem dla przyszłych przywódców, aby być
silnym wobec przeciwności
i mieć odwagę występować
w słusznej sprawie. Keidrick
Roy, z tej samej uczelni,
podsumował: – Uważam, że
każdy przyszły oficer powinien
przed zaprzysiężeniem wziąć
w udział w takim lub podobnym programie, ponieważ jest
to ważny element rozwoju
etycznego.
Maciej Zabierowski

MOJA DRUGA OJCZYZNA

N

Moje życzenie w dużej mierze udało się urzeczywistnić
dzięki niemieckiej organizacji Akcja Znaków Pokuty
(Aktion Suehnezeichen Friedensdienste). Organizacja ta
corocznie wysyła 150 młodych Niemców do różnych
krajów europejskich, do
Stanów Zjednoczonych oraz
do Izraela. Ochotnicy pracują tam głównie w Miejscach
Pamięci, domach starców,
uczestniczą w projektach
skierowanych do osób niepełnosprawnych i innych
projektach socjalnych, oraz
z ludźmi, którzy cierpieli
pod nazistowską okupacją. Akcja Znaków Pokuty
umożliwia
jednocześnie
młodym ludziom, którzy nie
są Niemcami, odbycie podobnej służby w Niemczech,
Polsce, oraz w Wielkiej Brytanii. Ta, trwająca dłuższy
czas, praca ma uwrażliwiać
na wydarzenia z przeszłości
oraz wnosić wkład w pokój
i porozumienie.
Jestem też uczestniczką programu „Młodzież w Europie” (Jugend in Europa) realizowanego przez Unię Europejską, w ramach którego
wspierana jest współpraca
młodzieży oraz finansowany jest mój pobyt w Oświęcimiu. Jeśli ktoś interesuje
się europejską wymianą
młodzieży i chciałby odbyć
kilkumiesięczną służbę za
granicą jako ochotnik, polecam właśnie ten program.
Do Polski i jednocześnie
do Centrum Żydowskiego
sprowadziła mnie przede
wszystkim fascynacja językiem polskim oraz kulturą
tego kraju, a także moje zainteresowanie religią oraz
historią. Do moich głównych
zadań, jako ochotniczki, należy oprowadzanie po Centrum oraz po mieście grup
niemiecko- i anglojęzycznych. Informuję ich głównie
o żydowskiej historii i staram się jednocześnie wyczu-
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lić naszych gości na fakt, że
„Auschwitz to nie to samo
co Oświęcim”. Po zwiedzeniu miasta każdy uczestnik
będzie pamiętać nie tylko
tragiczne obrazy, jakie zobaczył z muzeum Auschwitz-Birkenau, ale również
zachowa w pamięci jedną
z wielu historii związanych
z żydowską przeszłością
miasta oraz sceny ukazujące
życie zwykłego miasteczka,
np. starszych panów siedzących nad Sołą i łowiących
ryby, czy też dzieci stojące
w kolejce po lody przed kawiarnią.
Oprócz oprowadzania po
mieście pomagam również
w organizowaniu warsztatów skierowanych do
polskich uczniów, których
tematami są kwestie związane z judaizmem. Jest to
dla mnie niezwykle ważne
zadanie, gdyż osobiście nie
dorastałam w atmosferze
religijnej. Teraz przebywając w Polsce, w kraju katolickim, staram się przybliżyć
młodym ludziom religię żydowską, cały czas przy tym
się ucząc.
Jestem wdzięczna za to, że
dzięki mojej pracy w Centrum Żydowskim mam
możliwość spotkania wielu
interesujących i wspaniałych ludzi. Nigdy dotąd nie
doznałam negatywnych doświadczeń podczas mojej
pracy z żydowskimi czy też
polskimi grupami. Przeciwnie! Za każdym razem jestem
zaskoczona serdecznością,
jaką okazują mi na przykład
ci, którzy jako dzieci przeżyli Shoah.
Czuje się znakomicie w międzynarodowej
atmosferze, panującej w Centrum.
Współpraca z ochotnikami
oraz pracownikami z pięciu
krajów, a także spotkania
z grupami przyjeżdżającymi
z licznych krajów wzbogacają mnie i poszerzają moje
horyzonty.
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Fot. Tomasz Mól

azywam się Franziska Koch i mam 20 lat. Od dziewięciu miesięcy mieszkam i pracuję w Oświęcimiu.
Urodziłam się i dorastałam w Niemczech. Po zdaniu matury na wiosnę ubiegłego roku chciałam poznać kraj, który znajduje się niespełna godzinę drogi od mojej rodzinnej miejscowości, i o którym
wiem mniej niż o innych krajach sąsiadujących z Niemcami. Postanowiłam wyjechać jako ochotniczka do
Polski i spędzić tam rok pracując w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.

Pamiętamy − Zochrim

Pewne jest, że gdy we
wrześniu wrócę do Niemiec,
to nasz wschodni sąsiad zza
Odry nie będzie już dla mnie
obcy, ale stanie się moją drugą ojczyzną!
Poza tym, właśnie udało
się mnie i mojej koleżance
z MDSM urzeczywistnić
pewien projekt, który umoż-
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liwi niemieckim uczniom
własne opracowanie zwiedzania miasta i prezentację
w grupach różnych ważnych miejsc na jego terenie. Gdyby zatem spotkali
Państwo kiedyś na rynku
jakąś niespokojną grupę niemieckich uczniów, bardzo
proszę o wyrozumiałość.
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Uczniowie przypuszczalnie
będą „łamać sobie języki”
próbując wymówić takie
słowa, jak: „ulica Berka Joselewicza”, czy też „ulica
Józefa Piłsudskiego”.
Franziska Koch
tłum. Łukasz Martyniak
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KRYSTYNA ŻYWULSKA – PUSTA WODA
„Nadciągają ciemne wagony bydlęce. Coraz silniej brzmi rytmiczny stukot kół. Spoza żelaznych krat w okienkach umieszczonych wysoko wyzierają twarze. Szare,
o wyblakłych spojrzeniach. Poznaję ich. Żydzi z getta. Jadą w ostatnią drogę. Może wśród
nich jest mój ojciec. Zobaczy mnie zdrową, opaloną, niedosiężną. Po stronie życia. Myślę
o ucieczce, lecz stoję jak porażona. Co robić, jeśli go spostrzegę? Krzyknąć: Przebacz, tatusiu! Nonsens. Dawno mi przebaczył. Tylko ja nie przebaczę sobie nigdy”.
„Pusta woda” to zapis wydarzeń sprzed powstania
w getcie, zanim Krystyna
Żywulska została wywieziona do Auschwitz. Naprawdę nazywała się Sonia
Landau. Nowe imię i nazwisko wymyśliła podczas
przesłuchania w warszawskiej siedzibie gestapo w Al.

Szucha, po aresztowaniu
za podejrzenie działalności
w ruchu oporu. Pierwszą
książkę, „Przeżyłam Oświęcim”, o pobycie w obozie,
napisała zaraz po wojnie.
„Pusta woda”, powstała
niemal 20 lat później, nie cieszyła się już takim zainteresowaniem, a szkoda. Bogata

w opisy życia w getcie, chociażby codziennego rytuału
spożywania „pustej wody”,
czyli gorącego wrzątku podanego w wazie, przemawia do wyobraźni czytelnika. Narrator nie formułuje
sądów wprost, jedynie w
subtelny sposób ukazuje
codzienność getta. Tylko

gdzieniegdzie odzywa się
głos jego sumienia nękany
tym, że za murami pozostawił ojca. Jedna z obowiązkowych lektur.
(aj)
Krystyna Żywulska,
„Pusta Woda”,
Instytut Wydawniczy Latarnik,
Michałów-Grabina 2008.

ARCHITEKTURA ZBRODNI.
SYSTEM ZABEZPIECZENIA I IZOLACJI OBOZU AUSCHWITZ

R

zadko zdarza się, że książka przeznaczona jest zarówno dla laików, jak i ekspertów
w danej dziedzinie. W przypadku „Architektury zbrodni. Systemu zabezpieczeń
i izolacji obozu Auschwitz” − nowej publikacji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau − wyjątek ten zdaje się potwierdzać.

W pierwszej części czytelnik
znajdzie podstawowe wiadomości dotyczące systemu
zabezpieczeń stosowanych
w byłym obozie Auschwitz-Birkenau: informacje

o długości ogrodzenia, liczbie wież strażniczych, obozowych bram, czy wymiarach betonowych słupów.
Ponadto znaleźć tam można
informacje m.in. o specjalnym komandzie więźniarskim wytwarzającym ogrodzeniowe słupy (Betonkolonne), czy szczegółowej
historii budowy systemu
zabezpieczeń obozu. Tekst

historyczny wzbogacają relacje byłych więźniów.
Druga cześć książki to zdecydowanie źródło wiedzy
dla osób, poszukujących
technicznych
szczegółów
konserwacji np. drewnianych obiektów, w złym
stanie technicznym, czy też
przedmiotów dotkniętych
korozją. Najważniejsze są tu
wiadomości dotyczące prac

konserwatorskich, a tak- z archiwum Państwoweże opis tego, w jaki sposób go Muzeum Auschwitzopracowywano nowatorskie -Birkenau.
metody pracy z materiałami
(aj)
dotychczas nie restaurowanymi, m.in. wzmacnianie
„Architektura zbrodni.
powierzchni betonu poSystem zabezpieczenia
przez iniekcje czy stosoi izolacji obozu Auschwitz”,
wanie impregnacji. Całości
pod red. Teresy Świebockiej,
dopełnia zestaw archiwalPaństwowe Muzeum
nych dokumentów, planów
Auschwitz-Birkenau,
i fotografii pochodzących
Oświęcim 2008.

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
• 4-6 lipca

Z okazji Święta Karpia w Zatorze odbędzie się szereg imprez
kulturalnych i rozrywkowych
w tym m.in.: zawody strzeleckie do rzutków, prezentacje
taneczne, spektakl ogniowy.
Wystąpią zespoły: IRA, ABBA
SHOW, BONEY M.SHOW,
KRYWAŃ,
FALKOSHOW.
Prze-widziane jest także wiele
innych atrakcji. Szczegółowy
rozkład imprez: http://kasztelania.pl/imprezy.php?page=6

• 5 lipca

Dni Gminy Oświęcim. Od
godz. 16.00 trwać będzie Dzień
Młodzieży. Z tej okazji przewidziany jest Otwarty Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy oraz
koncert zespołów młodzieżowych – w tym gwiazdy wieczoru – zespołu Indios Bravos.

• 6 lipca

Dni Gminy Oświęcim. Od
godz. 15.00 trwać będzie Dzień

1

Rodziny. Z tej okazji odbędzie
się koncert orkiestr dętych oraz
pokaz formacji tanecznych.
Wieczór uświetni też swoim
występem kabaret Noł Nejm.
Na zakończenie dnia odbędzie
się „Festyn pod gwiazdami”.

• 13 lipca

• 7-25 lipca

Dom Kultury w Kętach zaprasza na Wakacyjną Akademię
Przygód. W programie m.in.:
quizy, zajęcia plastyczne, gry
i zabawy sportowe. Więcej na
stronie: http://kasztelania.pl/
imprezy.php?page=8

• 8 lipca

W Kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu w niedzielę
8 lipca 2008 r. o godz. 17.30
odbędą się Letnie Koncerty
Organowe z udziałem Wolfganga Reisingera, organisty
z Wiednia. W programie
m.in.: Toccata secunda Georga Muffata, Preludium chorałowe „Schmücke dich, o lie-
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be Seele” Johanna Sebastiana
Bacha, Toccata francese Augustinusa Franza Kropfreitera
oraz Pastorał – Finał z I Sonaty op. 42 Feliksa Aleksandra
Guilmanta.
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W Kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu w niedzielę
13 lipca 2008 r. o godz. 17.30
odbędą się Letnie Koncerty Organowe z udziałem Urszuli Dereń-Kokoszki i Zygmunta Kokoszki, organistów z Krakowa.
W programie m.in.: Preludium
chorałowe „Liebster Jesu, wir
sind hier” Johann Sebastiana
Bacha, Andantino g-moll Césara Francka oraz Menuet gotycki Leona Boëllmanna.

• 20 lipca

W Kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu w niedzielę
20 lipca 2008 r. o godz. 17.30
odbędą się Letnie Koncerty
Organowe z udziałem Stanisla-
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va Šurina, organisty z Trnavy.
W programie m.in.: Aria Quarta Johanna Pachelbela, Toccata
i fuga d-moll Johanna Sebastiana Bacha, a także II Sonata
c-moll op. 65 nr 2 Felixa Mendellsohna-Bartholdy’ego.

• 27 lipca

W Kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu w niedzielę
27 lipca 2008 r. o godz. 17.30
odbędą się Letnie Koncerty
Organowe z udziałem Ryszarda Leszka Szostaka, organisty i Kingi Bocheńskiej-Szostak, skrzypaczki z Krakowa.
W programie m.in.: Sonata II
A-dur na skrzypce i klawesyn
Johanna Sebastiana Bacha, Recitativo i Scherzo Fritza Kreislera oraz Kaprys polski na
skrzypce solo Grażyny Bacewicz.
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Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI
Wspominamy mieszkańców Oświęcimia,
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
DANUTA BYSTROŃ
(1922-1985, PO MĘŻU PYTLIK)
Urodziła się 24 września 1922 r. w Brzeszczach
k. Oświęcimia. Absolwentka szkoły powszechnej
w Brzeszczach, uczennica
gimnazjum w Cieszynie.
Od 18 stycznia 1940 r. do
października 1944 r. pracowała w zakładzie dentystycznym Heleny Kollman
w Jawiszowicach, w sąsiedztwie filii KL Auschwitz
– podobozu Jawischowitz.

W 1943 r. nawiązała kontakt z brzeszczańską grupą
Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Posługiwała się
pseudonimem „Jadwiga”.
Zajmowała się organizowaniem kryjówek dla uciekinierów z obozu. Niekiedy
przyjmowała ich i przygotowywała im schronienie
na terenie przyobozowym.
W lipcu 1944 r. wspólnie
z „Birkutem” – Władysła-

Z SZAFY GANOBISA

wem Pytlikiem – odebrała dwóch zbiegłych z KL
Auschwitz Żydów (Josef
Meisel, Szymon Zajdow)
i przekazała ich łącznikom
grupy brzeszczańskiej, którzy przeprowadzili uciekinierów do Krakowa. Od
maja 1944 r. utrzymywała
kontakt z centralą aptek
na Śląsku, skąd przywoziła lekarstwa dla więźniów
KL Auschwitz. Pośredniczyła także w obiegu tajnej korespondencji między
obozem a światem zewnętrznym. W październiku 1944 r. zagrożona
aresztowaniem
opuściła
Brzeszcze i przedostała się
do Krakowa, gdzie nadal
działała w konspiracji. Po
wojnie rozpoczęła studia
na Wydziale Lekarskim
Akademii
Medycznej

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.

Został pochowany na
Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.

Z HISTORII
OŚWIĘCIMIA
– LIPIEC

Ż

w Krakowie. W 1949 r.
została żoną Władysława
Pytlika, z którym miała
syna, Krzysztofa. Zmarła w Krakowie w marcu 1985 r. Za działalność
w ruchu oporu odznaczona Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem
Zwycięstwa i Wolności.

ółta tablica z czarnym napisem
26 lipca 1942 r.
„Auschwitz. Okręg Bielski” to eweW nocy pijani policjanci
nement. Nikt, nawet w Muzeum,
niemieccy wtargnęli siłą
do
budynku
plebani
takiej tablicy nie ma. Nikt nie pamięta jak
parafii oświęcimskiej. Za
społecznikiem i lekarzem
wyglądała. Nie zachowały się żadne zdję- 1 lipca 1910 r.
„rozszerzanie wiary żyubogich. Na wniosek burRząd austriacki utworzył
cia, które szczegółowo pokazywałyby
dowskiej” dotkliwie pobili
mistrza Romana Mayzla w
c.k. starostwo oświęcimtablicę. Kilka lat temu podczas kręcenia
księży: proboszcza Jana
1911
r.
Rada
Miejska
przyskie podległe bezpośredSkarbka oraz wikarego
sceny do filmu historycznego BBC był
znała mu tytuł Honorowenio namiestnictwu we
Władysława Grohsa (kapego Obywatela Królewskieproblem z uzyskaniem informacji, jak wyLwowie. Na siedzibę urzęlana AK). Następnego dnia
go
Miasta
Oświęcimia.
du wyznaczono nowo
glądały tablice z czasów okupacji. Nikt
aresztowanych duchowwyremontowany zamek
nych przewieziono do
nie potrafił wtedy odpowiedzieć na to
15
lipca
1768
r.
w Oświęcimiu.
więzienia w Katowicach.
pytanie.
W Kętach, na zjeździe
szlachty z byłych księstw
2 lipca 1947 r.
oświęcimskiego i zator- 27-29 lipca 1471 r.
Na terenach byłego nieHistoria tej tablicy jest niezwykle przypadkowa. Znalazłem ją, stojąc na drabinie na terenie gospodarstwa u pewnej kobiety,
w której domu montowano okna. Zauważyłem kawałek blachy z tłoczonymi
literami. Z początku nie
wiedziałem, co przedstawia
napis, bo była odwrócona,
ale po chwili odczytałem
tłoczenie: Auschwitz. Okręg
Bielski. Tablica była zgięta
i pochodziła z czasów okupacji. Poszedłem do właścicielki, u której znalazłem tę
blachę, i zapytałem, skąd ją
ma. Okazało się, że po odejściu Niemców jej mąż zde-

montował z pachołka tablicę
z nazwą miejscowości. Przez
lata leżała w szopie jako pamiątka, do momentu, kiedy
została zgięta w pół i przykryto nią ul, stojący na terenie
gospodarstwa.
Całe szczęście, że była zamontowana odwrotnie, dlatego napisy przetrwały ponad 60 lat. Przez całe lata
była dachem. Otrzymałem
ją za darmo. Chciałem wyprostować, ale jednocześnie
nie chciałem jej uszkodzić.
Rozpaliłem ognisko, zacząłem opalać i odrdzewiać.
W końcu udało mi się ją wyprostować.

mieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau utworzono Państwowe Muzeum w Oświęcimiu. W 1979 r. Muzeum
zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa
UNESCO.

skiego, jednogłośnie zdecydowano o przystąpieniu
ziemi oświęcimskiej do
konfederacji barskiej.

16 lipca 1767 r.

Po długotrwałych i kosztownych zabiegach czynionych przez Akademię
Krakowską papież Klemens XII kanonizował
wyniesionego na ołtarze
w 1680 r. kapłana bł. Jana
Kantego.

2 lipca 1959 r.

I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka dokonał uroczystego uruchomienia linii produkcyjnej
kauczuku syntetycznego,
najnowszej jak na owe
czasy instalacji w kombinacie Zakłady Chemiczne
„Oświęcim”.

Mirosław Ganobis

7 lipca 1962 r.

Brzeszcze otrzymały prawa miejskie. Tym samym
w powiecie oświęcimskim
było już 5 miast: Oświęcim, Kęty, Zator, Wilamowice i Brzeszcze.

22 lipca 1965 r.

W Oświęcimiu uroczyście
otwarto szpital powiatowy
im. dr. Jerzego Gromkowskiego.

W Iwoniczu Zdroju zmarł
w wieku 65 lat burmistrz
Oświęcimia mgr Roman
Michał Mayzel. Rodowity krakowianin, a oświęcimianin z wyboru od
1892 r. Wybrany w 1909 r.
na burmistrza piastował
urząd nieprzerwanie przez
26 lat, aż do swojej śmierci.
Nie uznawał różnic religijnych i narodowościowych,
był człowiekiem wysoko
cenionym przez oświęcimską gminę Żydowską.

Fot. Archiwum PMA-B

Zmarł dr Antoni Ślosarczyk zwany „oświęcimskim Judymem”. Urodzony w Jankowicach k.
Białej, w 1886 r. przybył
do Oświęcimia. Z zawodu
był lekarzem kolejowym,
z wyboru wielkim patriotą,

Żółta tablica z czarnym napisem „Auschwitz. Okręg Bielski”.
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28 lipca 1563 r.

Przebywający w Wilnie
król polski Zygmunt August potwierdził uchwałę
rajców oświęcimskich o
„czopowym” podatku nałożonym na napoje alkoholowe. Uzyskane w ten
sposób pieniądze miały
być przeznaczone na dokończenie budowy murów
obronnych Oświęcimia.

29 lipca 1494 r.

23 lipca 1935 r.

12 lipca 1935 r.

Obrany przez stany czeskie
na króla Czech Władysław
Jagiellończyk w drodze do
Pragi gościł w Oświęcimiu, ostatniej południowo-zachodniej warowni
polskiego monarchy.

16

W Krakowie zawarto
umowę sprzedaży księstwa zatorskiego przez
Janusza (Hanusza), ostatniego księcia z oświęcimskiej linii Piastów Śląskich, królowi polskiemu
Janowi Olbrachtowi za 80
tys. złotych florenów węgierskich płatnych jednorazowo.

Opracował przewodnik terenowy
i beskidzki Leszek Żak
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Fotoreportaż

W 2008 roku mija 10. rocznica istnienia powiatu oświęcimskiego. Z tej okazji przewidziano cykl imprez. Jedną
z nich był Piknik Historyczny, który odbył się 15 czerwca. Zaprezentowano na nim m.in.: spektakl „Kuglarze”
w wykonaniu aktorów Teatru „Gry i Ludzie” Stowarzyszenia Ogrody Teatru z Katowic, pokaz grupy cyrkowej „Coolor” Staromiejskiego Centrum Kultury w Krakowie, pokazy walk rycerskich, dawne tańce, koncert
Państwowego Romskiego Teatru Muzycznego „Romathan” z Koszyc na Słowacji oraz sceniczny pokaz „Fire
show” połączony z oddaniem salw z zrekonstruowanych armat.

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól
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