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Dziękujemy za wszystkie miłe słowa, które otrzymaliśmy
po pierwszym numerze „Osi”. W tym miesiącu skupiamy
się na pierwszym seminarium poświęconym zapobieganiu ludobójstwom. Dzięki temu projektowi Oświęcim ma
szansę stać się ważnym miejscem kształcenia urzędników
z całego świata. Na inauguracji prof. Władysław Bartoszewski mówił o naszej odpowiedzialności za współczesny świat. To przemówienie publikujemy w całości. Osobą,
która potrafiła wziąć na siebie wielką odpowiedzialność
był z pewnością rotmistrz Witold Pilecki. Bohatera ruchu
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GALERIA XX WIEKU

www.kasztelania.pl

WYDAWCA:

oporu wspominamy w 60. rocznicę śmierci. Poza tym
w „Osi” dowiedzą się Państwo, jak w Oświęcimiu czuje
się niemiecka wolontariuszka, na czym polega edukacja
niepełnosprawnych w Miejscu Pamięci, jak współczesny
Izrael ocenia znakomity reporter Paweł Smoleński, a także
do czego zdolny jest pasjonat, żeby zdobyć kilka butelek.

Dożynki 1931 roku na Nowym Rynku w Oświęcimiu. Grupa młodych wędkarzy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”.
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W „Galerii XX wieku” w portalu Kasztelania.pl prezentowane są zdjęcia związane z przeszłością naszego regionu. Osoby mogące pomóc nam w określeniu daty powstania zdjęć
oraz w opisaniu sytuacji na nich przedstawionych prosimy
o kontakt z naszą redakcją. Zwracamy się również z prośbą
do instytucji i osób prywatnych o pomoc w rozbudowie
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Dom Spotkań
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Galerii. Jeżeli posiadają Państwo takie zdjęcia (zarówno
w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej) i chcecie, aby znalazły się one w tej galerii, prosimy o kontakt: zbigniew.pluta@
kasztelania.pl. Gwarantujemy zwrot wypożyczonych materiałów (negatywy, odbitki) w stanie nienaruszonym.

Jak wiadomo – na osi wszystko się kręci. I wokół niej...
Wszystko, co jest w ruchu,
co działa, co jest dynamiczne
i twórcze!
Zintegrowane działanie, również wydawnicze, instytucji
wymienionych w redakcyjnej stopce, jako wydawcy,
współwydawcy i współpracownicy „OSi”, rokuje dobrze,
bo jak wiadomo w jedności
siła, sprawność i efektywność

działania. Działania wokół
wspólnej sprawy i tematu,
obejmujących historię naszego
miasta, jego wojenno-obozowe dzieje, jak i jego obecne „tu
i teraz!” W ujęciu tragicznym
i symbolicznym, dokumentalnym oraz – że tak to nazwę –
profilaktyczno-ostrzegawczym.
To wszystko cieszy i rodzi
nadzieje! Oby tylko nowy
na naszym wydawniczym
rynku, obecnie nieco „zwi-

jającym się”, miesięcznik,
staranny merytorycznie i poligraficznie, nie przekształcił się w biuletyn firmowy
wydających go instytucji.
W katalog i rejestr ich osiągnięć
i sukcesów, choć i o tym wiedzieć i pisać trzeba! Ale stał się
też forum problemowych dyskusji, twórczego wszechstronnego spojrzenia na problemy,
uwikłania, kłopoty i osiągnięcia naszego miasta. Nie

w cieniu, ale w optyce lat obozowej zbrodni i martyrologii,
związanej – czy chcemy tego
czy nie – z jego okupacyjnym,
ale też dawnym i obecnym
imieniem, np. w przypadku
pojęcia „kłamstwa oświęcimskiego”.
Żywię nadzieję, że kolejne numery „OSi” „kręcić się będą”
wokół takich między innymi
spraw!

Andrzej Winogrodzki

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
POSZUKUJE WOLONTARIUSZY
Do zadań wolontariuszy należy m.in.: przeprowadzanie
wywiadów z byłymi więźniami, tworzenie biogramów,
pomoc w organizowaniu konferencji, tłumaczenia i monitoring mediów.
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Do współpracy zapraszamy osoby pełnoletnie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Elżbietą Myrdko
tel. +48 (0) 33 844-81-49
e-mail: elzbieta.myrdko@auschwitz.org.pl
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PAMIĘĆ O ROTMISTRZU

W

Wikipedia.org

maju tego roku minęła 60. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera Wojska Polskiego, który dobrowolnie dostał się do Auschwitz, aby tworzyć tam ruch oporu. „Całe życie Witolda
Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba – umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna
być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków” – czytamy w uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który uznał Pileckiego za godny naśladowania wzór Polaka oddanego bez reszty sprawom
Ojczyzny.

Witold Pilecki – ppor. rezerwy (zdjęcie wykonane w latach trzydziestych)

Rotmistrz

o nim nie pisano. Dopiero
w ostatnim czasie postać
Rotmistrza zajęła należne
mu miejsce w historii. Jego
życiorys jest symbolem
całego pokolenia: Byli to
ludzie, którzy przez dwa
totalitaryzmy: hitlerowski
i stalinowski poddani zostali okrutnej próbie charakterów.
Witold Pilecki pochodził
z kresowej rodziny zie-

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Angielski historyk Michael Foot w książce Six
Faces of Courage (Sześć obliczy odwagi) uznał Pileckiego za jedną z sześciu
najwybitniejszych postaci
europejskiego ruchu oporu podczas drugiej wojny
światowej. Niestety, przez
wiele lat Pilecki z przyczyn
politycznych był odsunięty w cień i praktycznie

miańskiej o żywych tradycjach niepodległościowych.
Już w młodości wstąpił do
zakonspirowanego Związku Harcerstwa Polskiego,
a później do Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał
również udział w walkach
o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918-20. Tak
jak wszystkim Polakom
i jemu nie było dane długo
cieszyć się dopiero co odzyskaną niepodległością.
Już we wrześniu 1939 r.
znów
musiał
walczyć
w obronie Polski. Jako podporucznik kawalerii brał
udział w kampanii wrześniowej, a po jej zakończeniu od razu włączył się
w nurt walki konspiracyjnej. Był współorganizatorem Tajnej Armii Polskiej, która weszła później
w skład ZWZ-AK.
W 1940 r. celowo pozwolił
Niemcom się aresztować,
aby przedostać się do
nowo utworzonego przez
hitlerowców obozu Auschwitz. Zamierzał zebrać informacje o sytuacji w obozie i wewnątrz zorganizować ruch oporu. Dalsze
miesiące pokazały, że ten
brawurowy plan był możliwy do zrealizowania. To
z jego inicjatywy powstał
w obozie Związek Organizacji Wojskowej. Zebrane przez niego informacje
wysyłane były przez Armię
Krajową do Londynu. Dzięki temu świat dowiedział
się o zbrodniach nazistów
i o tym, czym był Auschwitz.
Wśród członków kierowanej przez Pileckiego
konspiracji znajdowali się
między innymi, wybitni
polscy działacze polityczni,
pracownicy naukowi, leka-

Zdjęcie z obozowej kartoteki więźnia Tomasza Serafińskiego
(pod takim nazwiskiem przebywał w Auschwitz Witold Pilecki)
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Wojenne losy Pileckiego nasuwają refleksje, że o wiele za mało wie się w Polsce (a prawie nic na świecie)
o tym rozdziale historii KL Auschwitz, który zaczął
się w czerwcu 1940 r. i trwał ponad dwadzieścia
miesięcy, kiedy nie było jeszcze transportów RSHA
(Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy), kiedy
terenów Birkenau nie uczyniono miejscem masowej
zagłady Żydów – mężczyzn, kobiet i dzieci z wielu
krajów Europy.
KL Auschwitz stał się już w latach 1940-1941 jednym z symbolicznych miejsc męczeństwa polskiej
inteligencji. Ten specyficzny rozdział dziejów obozu trzeba też w pełni przywrócić świadomości narodowej, przypomnieć losy zamordowanych tu oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, księży, nauczycieli, urzędników, robotników, studentów […]
Władysław Bartoszewski,
Przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
(fragment przemówienia wygłoszonego w 1995 r.
w Oświęcimiu z okazji otwarcia nowej ekspozycji
dotyczącej konspiracyjnej działalności więźniów
i przyobozowej akcji pomocy)
rze, oficerowie, duchowni
katoliccy, studenci i harcerze. W tym bowiem okresie
obóz służył głównie jako
miejsce wyniszczenia polskiej inteligencji. Od 1942 r.
stał się miejscem zagłady europejskich Żydów.

w II Korpusie gen. Władysława Andersa. Pod koniec
1945 r. podjął się utworzenia w rządzonym przez
komunistów kraju siatki
informacyjnej. W związku z tą działalnością został
aresztowany i oskarżony

„Wśród członków kierowanej przez
Pileckiego konspiracji znajdowali się
między innymi wybitni polscy działacze
polityczni, pracownicy naukowi,
lekarze, oficerowie, duchowni katoliccy,
studenci i harcerze”
Pilecki wydostał się na wolność po brawurowej ucieczce wraz z dwójką innych
więźniów w kwietniu 1943 r.
Działalność konspiracyjną
kontynuował także poza
obozem. Dowództwo podziemia nie zgodziło się jednak na realizację jego planu
zbrojnego odbicia obozu.
Uznano, że pomysł uwolnienia tak dużej liczby więźniów nie jest możliwy do
realizacji. W późniejszym
czasie Pilecki został wyznaczony do tworzenia organizacji „NIE”. Miała ona
być kontynuatorką AK po
zakończeniu okupacji niemieckiej i działać na obszarach zajętych przez Armię
Czerwoną.
W połowie 1944 r., przebywając w Warszawie, Pilecki brał czynny udział
w walkach Powstania Warszawskiego. Aresztowany,
trafił do obozów jenieckich
Lamsdorf (Łambinowice)
i Murnau. Po kapitulacji hitlerowskich Niemiec służył
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przez UB o szpiegostwo.
Po długotrwałym śledztwie
i torturach skazany został
na karę śmierci. Rotmistrz
Witold Pilecki został rozstrzelany strzałem w tył
głowy 25 maja 1948 r. Miejsce pochówku do dziś pozostaje nieznane.
Reżim komunistyczny nie
pozwalał mówić o jego
działalności przez ponad
pół wieku. Stalinowski wyrok anulowano dopiero
1 października 1991 r.

Pamięć

Dziś wiemy o Witoldzie Pileckim znacznie więcej. Obchodzonej w tym roku 60.
rocznicy jego śmierci towarzyszy wiele wydarzeń upamiętniających. Niezwykłej
historii Rotmistrza poświęcona była sesja edukacyjna zatytułowana „Ochotnik do Auschwitz”, która
27 maja 2008 r. odbyła się
w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau.
Podczas seminarium pra-

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Fot. Bartosz Bartyzel
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„Koryznówka” – drewniany dworek,
w którym Pilecki znalazł schronienie po ucieczce z obozu

cownicy naukowi Muzeum: dr Adam Cyra i Jadwiga Dąbrowska przedstawili sylwetkę Rotmistrza
oraz omówili zagadnienia
związane z tragiczną historią byłych więźniów KL
Auschwitz represjonowanych przez UB. Uczestnicy
sesji edukacyjnej zwiedzili
także ekspozycję poświęconą Pileckiemu w bloku
nr 11 oraz obejrzeli film
dokumentalny pt. Ucieczka
z Oświęcimia.
Kolejnym ważnym wydarzeniem
przypadającej
w tym roku 60. rocznicy
śmierci Witolda Pileckie-

go będzie odsłonięcie w
Nowym Wiśniczu poświęconej mu tablicy pamiątkowej. Dzięki staraniom
Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem i Państwowego Muzeum Auschwitz-

z Auschwitz. Warto nadmienić, że drewniany dworek jest miejscem, gdzie
splotły się losy dwóch wielkich Polaków. Dom ten,
zbudowany w połowie XIX
w., należący do rodziny Serafińskich, często odwiedzał
blisko spokrewniony z nimi
Jan Matejko. Ponad pół wieku później to właśnie znana
z głębokiego patriotyzmu
rodzina Serafińskich dała
schronienie Witoldowi Pileckiemu.
Pamięć o Rotmistrzu ma
wymiar nie tylko lokalny.
60. rocznicę jego śmierci
uczcił polski Senat. „Dokonania Witolda Pileckiego
powinny stać się wzorem
bohaterstwa i symbolem
oporu przeciw systemom

„Całe życie Witolda Pileckiego
jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba
– umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim
powinna być jednym z elementów
budujących zbiorową tożsamość Polaków”
Birkenau znajdzie się ona
na „Koryznówce”, domu,
w którym w 1943 r. Pilecki schronił się po ucieczce

udało się zniszczyć pamięć mięci Polaków. Pamiętajmy
o nim. Mimo rehabilitacji o Rotmistrzu…
i udekorowania go OrdeBartosz Bartyzel
rem Orła Białego, jego osoba jest wciąż mało znana
Za pomoc w przygotowaniu tego
młodemu pokoleniu. Naartykułu dziękuję
wiązując do tradycji patriodr. Adamowi Cyrze
tyzmu i poświęcenia dla
z Państwowego Muzeum
ojczyzny, Senat chce przyAuschwitz-Birkenau
wrócić go zbiorowej paRotmistrz
Witold Pilecki
1901-1948
Na „Koryznówce” od maja do sierpnia 1943 r.
Ukrywał się po ucieczce z KL Auschwitz.
Twórca konspiracji wojskowej w obozie,
Uczestnik Powstania Warszawskiego,
Jeniec wojenny obozów w Lamsdorf i Murnau,
Oficer II Korpusu we Włoszech.
W okresie terroru stalinowskiego zamordowany
w więzieniu mokotowskim w Warszawie 25 maja 1948 r.
Wierny przysiędze żołnierskiej do końca.
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OŚWIĘCIMIEM
25 maja 2008 r.
Tekst zamieszczony na tablicy odsłoniętej
w Nowym Wiśniczu w rocznicę śmierci
rotmistrza Witolda Pileckiego.

totalitarnym” – napisano
w specjalnej uchwale. Senatorowie zauważyli, że
za czasów PRL niemalże

Fot. firma DEPHOS z Krakowa

MUZEUM
W TRZECH
WYMIARACH

Fot. firma DEPHOS z Krakowa

Zdjęcie lotnicze byłego obozu KL Auschwitz II-Birkenau
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Już niedługo w oparciu
o wykonane pomiary, zdjęcia i nagrania wideo zostanie
stworzona niezwykle dokładna tzw. ortofotomapa,
czyli rzeczywista mapa terenu w układzie geodezyjnym.
– Skanowanie umożliwiło nam
zebranie cyfrowych danych, które teraz będzie można w dowolny sposób przetwarzać. Przede
wszystkim jest to rejestracja
stanu zachowania terenu poobozowego. Wkrótce będziemy
dysponować zarówno płaskimi
mapami, jak i przestrzennymi
wizualizacjami, które będzie
można wykorzystać w celach
konserwatorskich i edukacyjnych – powiedział Rafał Pióro, kierownik muzealnego
Działu Konserwacji.
– Fotografie i przestrzenne wizualizacje terenu będą bardzo
przydatne w naszej codziennej pracy. Na podstawie tych
materiałów będziemy mogli na

Zdjęcie lotnicze byłego obozu KL Auschwitz

1

D

zięki umieszczonemu na helikopterze nowoczesnemu skanerowi laserowemu powstanie cyfrowa mapa
terenu byłego obozu Auschwitz-Birkenau.
W Polsce z takiego rozwiązania skorzystały
m.in. miasto Kraków oraz zespół pałacowoparkowy w warszawskim Wilanowie.
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przykład przedstawić kolejne
etapy rozbudowy obozu albo
wirtualnie pokazać teren Muzeum. Zeskanowaliśmy cały
obszar z helikoptera i teraz dane
te możemy uzupełnić o skany
poszczególnych budynków. To
wszystko pozwoli stworzyć
cyfrową makietę, którą będzie
można dowolnie formować
– dodał Pióro.
Do pomiaru wykorzystano
nowoczesny i zaawansowany
technicznie system FLI-MAP
400, który oprócz trójwymiarowego obrazu o niezwykłej
dokładności wygenerowanego z chmur punktów laserowych, wykonuje także zdjęcia lotnicze i obraz wideo wysokiej rozdzielczości. Skanowanie przeprowadziła firma
DEPHOS z Krakowa, dzięki
której uprzejmości prezentujemy lotnicze zdjęcia terenu
Muzeum.
Paweł Sawicki
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„POCIĄG PAMIĘCI”
NA OŚWIĘCIMSKIM DWORCU PKP

N

między byłymi obozami
Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, wiceprzewodnicząca niemieckiego Bundestagu, Katrin GoeringEckardt powiedziała: – „Pociąg Pamięci” stanowi wkład do
kultury pamięci. Jeśli nie chcemy zapomnieć historii, a hasło
„Nigdy więcej!” pragniemy
wypełnić żywym działaniem,
to powinniśmy stworzyć więź
z historią. Zrozumieć, że miała
ona miejsce w konkretnym mieście, na mojej ulicy, w domu
Pociąg Pamięci na stacji kolejowej w Oświęcimiu
obok. I że ci, którzy byli przy
tym obecni, byli moimi przodUczestnicy spędzili w Oświę- będzie dalej zachowywana – do- kami, byli sprawcami, ofiarami,
biernymi uczestnikami.
cimiu dwa dni. W tym cza- dała dyrektor Oleksy.
sie zapoznali się z historią
Miejsca Pamięci Auschwitz, W dwóch specjalnych wa- Szef Centralnej Rady Niewzięli udział w ceremonii na gonach prezentowano foto- mieckich Sinti i Romów,
tzw. Altejudenrampe i spot- grafie, mapy kolejowe i do- Romani Rose, zwracając się
kali się z polskimi byłymi kumenty mówiące o roli nie- do młodzieży przypomniał,
więźniami. – Witając państwa mieckich kolei w procesie że pojęcie zagłady dotyczy
w miejscu, przez które ponad Zagłady oraz wzruszające także przedstawicieli jego
60 lat temu przejeżdżały po- zdjęcia, wiersze i rysunki narodu. – Konsekwencją Hociągi z deportowanymi na najmłodszych ofiar. W czasie lokaustu jest dziś duża wrażśmierć mężczyznami, kobietami podróży w wielu miastach liwość wobec różnych form ani dziećmi, chciałabym przywołać młodzi ludzie uczestniczyli tysemityzmu. Natomiast walka
słowa Elie Wiesela, który powie- w programach edukacyj- z rasizmem skierowanym przedział: „Mam nadzieję, że nikt, nych – poszukiwaniach śla- ciw Romom i Sinti nie ma prakto wejdzie na miejsce, gdzie ist- dów historii w swoich lokal- wie żadnego wsparcia na arenie
niał obóz Auschwitz, nie pozo- nych środowiskach. Często politycznej – mówił.
stanie tym samym człowiekiem, rozpoczynali je od jednego
gdy je opuści” – mówiła wice- nazwiska czy daty urodze- W czasach nazistowskich
dyrektor Muzeum Krystyna nia. Z pomocą dawnych Niemiec deportowano do
Oleksy, witając uczestników sąsiadów ofiar, krewnych, obozów zagłady kilkadzieprojektu na peronie oświę- którzy przeżyli Holokaust siąt tysięcy dzieci i młocimskiego dworca. – Zacho- lub też przechowywanych dzieży z III Rzeszy. Siecią
wanie pamięci o Auschwitz jest w archiwach dokumentów, kolejową ówczesnych Nienaszym obowiązkiem wobec dokonywali próby przywró- mieckich Kolei (Reichsbahn)
na
tych, którzy cierpieli i zginęli. cenia deportowanym ich przetransportowano
śmierć także kilkaset tysięDla pracowników Muzeum tak tożsamości.
duże zaangażowanie młodzieży Na uroczystości, która odby- cy dzieci i młodzieży z caw wasz projekt jest nadzieją na ła się na tzw. Altejudenram- łej Europy.
Paweł Sawicki
to, że pamięć o ofiarach obozu pe, starej bocznicy kolejowej

PYTAŁEM OJCA: CO TY ROBIŁEŚ
W TAMTYM CZASIE?

Fot. Bartosz Bartyzel

Fot. Paweł Sawicki

a swojej liczącej ponad 10 tys. kilometrów trasie niemiecki „Pociąg Pamięci” odwiedził 62 stacje kolejowe. Wystawę poświęconą deportacjom prowadzonym przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny
światowej, a w szczególności pamięci deportowanych dzieci, zobaczyło ponad 225 tys. osób. Półroczna
podróż zakończyła się symbolicznie 7 maja w Oświęcimiu. Pociągiem przyjechała do miasta także grupa niemieckiej młodzieży.

Jaka idea stała za „Po- Widzieliśmy ludzi, którzy
dziś mają 60-70 lat i którzy
ciągiem Pamięci”?
płakali na wystawie. PoHans Ruediger-Minow*: czątkowo nie rozumieliśmy
Nasz pociąg jest w pew- dlaczego. Powtarzało się to
nym sensie formą oporu na wielu stacjach. Okazaprzeciwko
zapomnieniu ło się, że byli to synowie
w Niemczech. Na począt- i córki tych „normalnych”
ku nie zamierzaliśmy wy- Niemców, którzy uczestjeżdżać na tory. Chcieliśmy niczyli może nie w mordotylko, żeby największa eu- waniu, ale którzy umożliropejska firma logistycz- wili istnienie Auschwitz,
na Deutsche Bahn A.G. będąc żołnierzami na fron(Koleje Niemieckie) po- cie albo będąc matkami
zwoliła nam pokazać małą i siostrami na zapleczu, jedwystawę na stacjach kole- nak również uczestnicząc
jowych. Takie ekspozycje w wojnie. Pytałem ojca,
przygotowano wcześniej który był jednym z takich
na wielu dworcach we „zwykłych” Niemców: co
Francji i w Holandii, z któ- ty robiłeś w tamtym czasie?
rych odjeżdżały pociągi Odpowiadał: byłem w Poldeportacyjne. Dopiero kie- sce, na Ukrainie, w Związdy DB nie zgodziła się na ku Radzieckim i we Francji.
umieszczenie wystawy na Ale co robił, w jaki sposób
stacjach, postanowiliśmy uczestniczył w wojnie –
zrealizować nasz projekt tego się nie dowiedziałem.
inaczej i wykorzystać tory Wielu odwiedzających nakolejowe, które w Niem- szą wystawę zrozumiało,
czech są własnością pub- że nie otrzymali odpowiedzi na podobne pytania
liczną.
i w dzieciństwie byli okłaWystawę obejrzało po- mywani. Teraz na eksponad 225 tysięcy ludzi. zycji widzą, co – być może
– ich rodzice robili. To barTo ogromny sukces.
dzo bolesne.
Zgadza się. Co ważne, dużą
Czy pociąg jest dobrym
grupę odwiedzających stanarzędziem edukacji?
nowili zwyczajni podróżni, którzy akurat znaleźli
się na stacji. Często byli to Zaczynając projekt, nie myludzie, którzy nie zadali śleliśmy o nim jako o prosobie wcześniej trudu kon- jekcie edukacyjnym. Chciefrontacji z nazistowskimi liśmy tylko upamiętnić dezbrodniami. Niemal poło- portowanych. Nie jesteśmy
wa osób, które zobaczyły instytucją rządową. Wydawystawę to ludzie młodzi. je mi się, że dzięki pociągoWielu z nich było poruszo- wi udało się zainteresować
nych emocjonalnie. Widać ludzi i skłonić ich do emoto było na ich twarzach, cjonalnego kontaktu z hia także we wpisach do storią ofiar. W Niemczech
ksiąg pamiątkowych. Jak bardzo często historia romówili: w szkole uczyli- dzin to historia sprawców.
śmy się dużo o tamtych cza- Jeśli niektórzy z odwiedzasach, faktach, sześciu mi- jących przychodzących do
lionach pomordowanych pociągu, głównie dzieci
itd., ale nigdy nie mieliśmy i młodzież, zabiorą w seremocjonalnego kontaktu cu do swoich rodzin którąś
z ofiarami. Moim zdaniem z prezentowanych biograjest to najbardziej interesu- fii dzieci-ofiar, to wtedy
nasza wystawa osiągnie
jący efekt wystawy.
swój cel.
A jak reagowali ci, którzy mogli jeszcze pamię- * Hans Ruediger-Minow
jest pomysłodawcą projektu
tać czasy wojny?
„Pociąg Pamięci”

Hans Ruediger-Minow, pomysłodawca projektu „Pociąg Pamięci”, przemawia przy Altejudenrape
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EDUKACJA OBYWATELSKA

Ż

yjemy w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym. Integracja europejska jest dziś
nie tylko hasłem politycznym, ale przede wszystkim codziennością dla wielu milionów mieszkańców
Starego Kontynentu. Procesy integracyjne dokonują się na różnych płaszczyznach, coraz odważniej ze
sfery gospodarki wchodzą w obszary życia społecznego. W warunkach rosnącej współzależności między państwami coraz istotniejsza jest wymiana informacji, poznawanie i uświadamianie sobie różnorodności Europy,
ale również poszukiwanie wspólnych wartości.

Fundamentem jednoczącej
się Europy są wartości demokratyczne, takie jak: godność człowieka, jego wolność, równość obywateli wobec prawa, pluralizm polityczny, czy rządy prawa połączone z ideą sprawiedliwego państwa. Zasadnicze
znaczenie w urzeczywistnianiu tychże wartości ma
aktywne, świadome i dojrzałe społeczeństwo, innymi
słowy: społeczeństwo obywatelskie.
Europejskie
społeczeństwo
obywatelskie
− mit czy rzeczywistość?
W ostatnich miesiącach
MDSM zorganizował dwa
seminaria akademickie dla
studentów z Polski, Niemiec
i Ukrainy.

lityki. Poprzez wymianę
wiedzy i doświadczeń typowych dla swoich krajów próbowali odpowiedzieć na pytanie o znaczenie historii w kreowaniu pamięci narodowej oraz jej roli
w dyskursie społeczno-politycznym.
Seminarzyści zastanawiali
się również, jaką rolę odgrywa edukacja historyczna
w procesie kreowania tożsamości narodowej. Szczególny nacisk położono na
egzemplifikcje procesów historycznych towarzyszących
powstawaniu i umacnianiu
się politycznej, etnicznej oraz
kulturowej samoidentyfikacji narodowej.
Wspólna praca rozpoczęła
się od teoretycznego wprowadzenia, a także m.in.:
studyjnego
zwiedzania

„Ogromne znaczenie dla uczestników
miały spotkania ze «świadkami historii»:
Marianem Turskim oraz Wolfgangiem
Templinem”
Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, wykładów zaproszonych prelegentów oraz
prezentacji uczestników seminarium. Kolejnym krokiem była praca warsztatowa. W czterech mieszanych
grupach roboczych studenci
omawiali i analizowali problematykę związaną m.in.
z: „polityką jako narzędziem
budowania tożsamości narodowej”, „uwarunkowaniami
historycznymi kształtowa-

Vallée w Paryżu, dr. Macieja Dybowskiego − członka
zarządu Agencji Praw Podstawowych UE, prof. Marka
Kucię oraz prof. Czesława
Porębskiego. Studenci z Polski, Niemiec i Ukrainy spotkali się z przedstawicielami
krakowskich organizacji pozarządowych, by posłuchać
o ich doświadczeniach oraz
nawiązać nowe kontakty.
Nie obeszło się oczywiście bez długiego spaceru po Krakowie – wizyty
w Collegium Maius, kościele Mariackim, na Wawelu
i na Kazimierzu.
W drugiej części semi-

jest ważne, ciekawe i czym
warto się pochwalić.
Nie trzeba przekonywać
o wartości wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i rozmów na temat wzajemnych
oczekiwań. Trójkąt PolskaNiemcy-Ukraina w kontekście europejskiego społeczeństwa
obywatelskiego
ma kluczowe znaczenie. Mamy tu bowiem do czynienia
z przedstawieniem politycznych i społecznych postaw
oraz zachowań młodzieży
z Europy Zachodniej, reprezentowanej przez Niemców, i środkowo-wschodniej
części kontynentu, repre-

„Uczestnicy seminarium zastanawiali się
nad interpretacją określonych zdarzeń
oraz niebezpieczeństwem, jakie niesie
traktowanie historii jako narzędzia
współczesnej polityki”
narium, która odbyła się
w Oświęcimiu, młodzież odwiedziła były obóz Auschwitz-Birkenau spotkała się
z byłym więźniem, aktorem
i działaczem społecznym
Augustem Kowalczykiem.
Młodzi ludzie spędzili sporo
czasu na pracy warsztatowej,
w małych grupach opracowywali koncepcje ewentualnych, przyszłych projektów
adresowanych do młodzieży
z trzech krajów.
Podsumowaniem programu
był wieczór trzech kultur −
każda z grup narodowych
prezentowała, często z humorem to, co w ich kulturze

zentowanej przez Polaków
i Ukraińców. Polska jest
dziś członkiem UE, a proces transformacji ustrojowej
można uznać za zakończony. Ukraina wydaje się być
na początku trudnej drogi
transformacji społeczno-politycznej, wymagającej determinacji i konsekwencji. Potrzebę współpracy potwierdza towarzyszące uczestnikom projektów przekonanie
o potrzebie solidarności, otwarcia się na Ukrainę i jej
problemy, a także kontynuowania partnerskiego dialogu.
Joanna Dyduch

Fot. Joanna Dyduch

Pierwsze seminarium zatytułowane Naród, Ojczyzna,
Europa odbyło się w listopadzie 2007 r. Motywem
przewodnim była kwestia tożsamości zbiorowej,
szczególnie zaś tożsamości
narodowej. Uczestnicy seminarium zastanawiali się
nad interpretacją określonych zdarzeń oraz niebezpieczeństwem, jakie niesie
traktowanie historii jako
narzędzia współczesnej po-

nia się tożsamości narodowej w Polsce, Niemczech
i na Ukrainie”, „nauczaniem
historii jako narzędziem
kształtowania
tożsamości
narodowej” oraz „tożsamością narodową w kontekście
integracji europejskiej”.
Ogromne znaczenie dla
uczestników miały spotkania ze „świadkami historii”:
Marianem Turskim oraz
Wolfgangiem Templinem.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Ciekawym
i poruszającym punktem
programu była projekcja
filmu Dom na granicy oraz
spotkanie z reżyserką − Ewą
Misiewicz.
Po uzyskaniu pozytywnych
efektów projektu postanowiono kontynuować polskoniemiecko-ukraińską
wymianę poświęconą problematyce politycznych i społecznych aspektów współistnienia w Europie. W maju br. MDSM zrealizował
wspólnie z Wyższą Szkołą
Europejską oraz Fundacją
Konrada Adenauera projekt
seminaryjny pt. Młodzi Polacy, Niemcy, Ukraińcy – budowa społeczeństwa obywatelskiego i jego rola w tworzeniu pozytywnych wzajemnych relacji.
Pierwsze trzy dni uczestnicy spędzili w Krakowie,
biorąc udział w wykładach
i dyskusjach prowadzonych
przez wybitnych polskich
naukowców, m.in.: prof.
Joannę Nowicki − dyrektor
Instytutu Nauk Społecznych
na Université de Marne-la-

Uczestnicy warsztatów w MDSM w czasie spotkania z Marianem Turskim
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HISTORIA PRZEZ SZTUKĘ
EDUKACJA HISTORYCZNA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W MIEJSCU PAMIĘCI
AUSCHWITZ-BIRKENAU I W MIĘDZYNARODOWYM DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY

Z

Jedną z metod, którą można wykorzystać w pracy
z młodzieżą niepełnosprawną w ramach pedagogiki
miejsc pamięci, może być
art-terapia (terapia poprzez
sztukę). W programach edukacji pozaszkolnej dotyczącej zagadnień II wojny światowej elementy sztuki bądź
art-terapii są rzadko wykorzystywane. Art-terapia, jak
podkreśla Birgit Dorner, może aktywnie wspierać konfrontację z historią i ma większe zastosowanie tam, gdzie
język werbalny, jako środek
komunikacji, nie wystarcza
bądź nie spełnia oczekiwań
adresatów. Art-terapia sięga
bowiem do najprostszych
sposobów autoekspresji, do
których zdolny jest każdy
człowiek, niezależnie od
wieku, stanu zdrowia i zdolności artystycznych.
Zastosowanie
elementów sztuki w pojmowaniu
miejsc pamięci może być
wykorzystywane w pracy
z młodzieżą z upośledzeniami wzroku lub słuchu,
problemami emocjonalnymi, czy socjalnie zaniedbaną, gdyż często zdarza się,
że nauczanie metodami
tradycyjnymi nie przynosi
w takich przypadkach pożądanych wyników.

sko-niemieckie warsztaty
artystyczne dla młodzieży
niesłyszącej i niedosłyszącej;

życia i działania związane
z miejscem pamięci stanowią
punkt wyjścia do wymiany doświadczeń, dyskusji

„Zastosowanie elementów sztuki
w pojmowaniu miejsc pamięci może być
wykorzystywane w pracy z młodzieżą
z upośledzeniami wzroku lub słuchu,
problemami emocjonalnymi, czy socjalnie
zaniedbaną”

• 11-19 stycznia 2002 r. −
Oświęcim na szkle – polsko-niemieckie warsztaty
artystyczne dla młodzieży
niesłyszącej i niedosłyszącej;
• 30 maja – 6 czerwca
2003 r. − Gdyby kamienie
mogły mówić... – polskoniemieckie warsztaty dla
młodzieży
niewidomej,
Nikolauspflege Stuttgart
– SOSW Kraków;
• 25 czerwca – 2 lipca
2004 r. − ...jak drzewo
– polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży niesłyszącej, BBW Neuwied
– SOSW Wrocław;
• 3-10 czerwca 2006 r. −
część I, Cierpliwość papieru
– polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży niewidomej, Nikolauspflege
Stuttgart − SOSW Kraków;
część II, Cierpliwość papieru
– Stuttgart;
Projekty dla młodzieży
• 1-7 maja 2007 r. – Nie do
z upośledzeniem
wyrzucenia – polsko-niewzroku i słuchu
mieckie warsztaty dla
Jednym z przykładów pramłodzieży
niesłyszącej,
cy pedagogicznej MiędzyBBW Neuwied − SOSW
narodowego Domu Spotkań
Wrocław.
Młodzieży z wykorzystaniem założeń art-terapii są Polsko-niemieckie
warsztaty artystyczne dla spotkanie a konfrontacja
młodzieży niepełnospraw- z historią KL Auschwitz
nej z Polski i Niemiec. MDSM Na wyjątkowość polskodostrzega możliwości tego niemieckiego projektu dla
niepełnosprawnych
rodzaju projektów i od osób
1999 r. ma je w swojej ofer- wpływa fakt, że osią semicie seminaryjnej. Dotychczas narium jest poznanie historii
zrealizowano następujące KL Auschwitz. Większość
projektów międzynarodoseminaria:

i bliższego poznawania się.
Proces pojednania, który
się dokonuje, dodatkowo
integruje grupę w kontekście historycznym. Podczas
spotkań podsumowujących,
młodzież za każdym razem
podkreślała, że najważniejszym przeżyciem dla niej
była możliwość nawiązania
kontaktów z innymi.

Działania artystyczne
– proces twórczy – wystawa
Projekt zakłada, że wszyscy
uczestnicy otrzymują podstawowe informacje związane z konkretną techniką
sztuki, a udział art-terapeutów, którzy czuwają,
doradzają i kierują pracą,
stwarza równe szanse dla
wszystkich
uczestników.
Doświadczenia potwierdziły, że proces twórczy i działania artystyczne spełniają
znaczącą rolę, którą można
przedstawić następująco:
• pomoc w radzeniu sobie
z emocjami i wrażeniami
po wizycie w byłym obozie;
• wzmacnianie procesu integracyjnego grupy polsko-niemieckiej;
• poznawanie nowej techniki artystycznej, „przygoda
z materiałem”;
• odkrywanie własnych możliwości.
Zakończeniem seminarium
jest uroczyste otwarcie wystawy prac uczestników, na
które zapraszani są mieszkańcy Oświęcimia i grupy
przebywające w MDSM, co
„W programach edukacji pozaszkolnej
w oczach młodzieży poddotyczącej zagadnień II wojny światowej
wyższa rangę wystawy. Dla
elementy sztuki bądź art-terapii są rzadko
uczestników wystawa jest
wykorzystywane”
przeżyciem szczególnym,
ponieważ występują w roli
• 13-21 listopada 1999 r. wych dla młodzieży nie- twórców.
– polsko-niemieckie war- pełnosprawnej z reguły nie
sztaty artystyczne dla mło- zajmuje się tematami histo- Seminarium dla nauczycieli
dzieży niesłyszącej i nie- rycznymi w miejscach pa- i multiplikatorów
mięci. Po wizycie w byłym Na podstawie doświadczeń
dosłyszącej;
• 18-25 listopada 2000 r. − obozie proces integracyjny pracy z młodzieżą w ramach
projektów
Spotkania artystyczne – pol- zacieśnia się. Wspólne prze- realizowanych
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zrodziła się idea, aby zorganizować seminarium dla
osób pracujących na co dzień
z młodzieżą z upośledzeniem słuchu i wzroku.
W ramach seminarium, które odbyło się w MDSM w
dniach 26 stycznia – 1 lutego
2008 r., chcieliśmy zaprezentować i omówić możliwości
realizacji programów edukacyjnych dla młodzieży
niepełnosprawnej w Miejscu
Pamięci Auschwitz, zainteresować i uwrażliwić pedagogów na tematykę związaną
z Auschwitz i Holokaustem,
a przede wszystkim umożliwić pracownikom różnych organizacji wzajemne
poznanie się, zaprezentowanie własnej działalności
i wymianę doświadczeń.
Do projektu zostali zaproszeni
przedstawiciele
z Fundacji Kształcenia Osób
Niewidomych w Stuttgarcie (Nikolauspflege Stuttgart), Ośrodka Kształcenia
Zawodowego Osób Niesłyszących w Lipsku (BBW
Leipzig), Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla
Młodzieży
Niesłyszącej
w Krakowie i Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla Młodzieży Niewidomej
w Krakowie.

Fot. Ewa Guziak

apoznanie się z historią KL Auschwitz-Birkenau i zrozumienie tragicznych wydarzeń jest bardzo istotne.
Osoby niepełnosprawne także powinny mieć możliwość pełnego uczestniczenia w edukacji historycznej. Jej zaniechanie może nieświadomie stanowić jeden z elementów wykluczenia tej grupy ze społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby edukacja historyczno-polityczna obejmowała również młodzież borykającą
się z problemami wynikającymi z niepełnosprawności.

Uczestniczka seminarium

osobistego zaangażowania
oraz aktywnego współdziałania i otwarcia się na nową
sytuację.
Na uwagę zasługuje fakt,
że większość uczestników

„Większość projektów międzynarodowych
dla młodzieży niepełnosprawnej
z reguły nie zajmuje się tematami
historycznymi w miejscach pamięci”
Podczas dyskusji zastanawiano się, w jaki sposób przygotować młodzież do wizyty w byłym obozie, w jaki
sposób wzbogacić projekt
poprzez
wprowadzenie
treści związanych z aktualną sytuacją polityczno-społeczną oraz jakie
metody i formy pracy odpowiednie są dla każdej
z grup upośledzenia.
Podczas seminarium przeprowadzono m.in. rundę
zapoznawczą w parach oraz
tzw. Stadtrally – poznawanie miasta w małych polskoniemieckich grupach. W ten
sposób multiplikatorzy weszli w rolę swoich podopiecznych oraz mieli możliwość
wyrażenia swojego zdania
z perspektywy pedagoga.
Uczestnicy stwierdzili, że
zadania wymagały od nich
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polskich, choć już wcześniej
uczestniczyła w zwiedzaniu
byłego KL Auschwitz, po raz
pierwszy miała możliwość
uczestniczenia w podobnym
projekcie. Uczestnicy niemieccy zwracali uwagę, że
choć wcześniej uczestniczyli
w różnych projektach edukacyjnych, obawiali się samej
konfrontacji z miejscem historycznym. Projekt spełnił
oczekiwania, tym bardziej
że było to pierwsze seminarium uwzględniające potrzeby i możliwości młodzieży zazwyczaj niedostrzeganej w kontekście edukacji
o Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Podziękowania dla
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży za finansowe
wsparcie wszystkich projektów
Ewa Guziak, MDSM

Centrum Dialogu i Modlitwy
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DLA MNIE POLSKA TO FASCYNUJĄCY KRAJ

P

Annegret Fuehr z byłą więźniarką Heleną Niwińską

Pierwszy raz odwiedziłam
Oświęcim, biorąc udział
w seminarium dla nauczycieli organizowanym w Centrum Dialogu i Modlitwy
(w październiku 2006 r.).
Wówczas poszliśmy także
na ten ogromny cmentarz –
Birkenau, gdzie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej
wraz z ks. Manfredem Deselaersem. W tamtej chwili
miałam przed oczyma słowa
z wiersza Paula Celana, Fuga
Śmierci: „Śmierć mistrzem
co rodem jest z Niemiec”.
Gdy niepewnie spoglądaliśmy na prycze w barakach,
a następnie staliśmy nad
ruinami krematoriów, przypomniał mi się kolejny wers:
„sypiemy w przestworzach/
hen grób tam nie leży się
ciasno”.
Zastanawiałam się, jakie
nowe wyzwania mogę znaleźć w moim „życiu po szkole”. W niedługim czasie zostałam członkiem Maximilian-Kolbe-Werk – organizacji założonej w 1973 r. przez
Alfonsa Erba z Freiburga
w Szwarcwaldzie. Spotkał
się on z ówczesnym Kardynałem Karolem Wojtyłą,
którego nauki w kwestii
uznania winy i pojednania
wywarły na nim głębokie
wrażenie. Kardynał Wojtyła
podzielał jego chęć utworzenia organizacji w Niemczech, która mogłaby opiekować się byłymi polskimi
więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Tym
właśnie zajmuje się Maximilian-Kolbe-Werk po dziś

dzień. Poprzez odwiedziny
w domach, zapraszanie na
wakacje do Niemiec, oferowanie pomocy medycznej
(m.in.: utworzenie przychodni w Krakowie, Łodzi
i innych polskich miastach,
zaopatrywanie w okulary,
aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie) pracownicy i wolontariusze z tej organizacji
starają się pokazać byłym
więźniom, że nie zapomniano o nich w Niemczech.
Po co to wszystko? My
Niemcy (większość z nas)
zdajemy sobie sprawę z naszej historycznej winy, z niewyobrażalnego cierpienia,
jakie z naszych rąk spotkało
Żydów, Polaków, Rosjan,
Sinti i Romów oraz innych
ludzi. W ciągu zaledwie
dwunastu lat Trzeciej Rzeszy dokonała się najpierw
moralna porażka dla tak
wielu Niemców, a następnie
śmierć i zniszczenie w całej
Europie. Co za dziedzictwo!

tym spotkaniu zadawałam
sobie pytanie, jak doszło do
tego, że Niemcy tak mało
wiedzą o lękach ich polskich
sąsiadów.
W tym samym roku po raz
pierwszy przyjechałam do
Oświęcimia. Była to moja
druga wizyta w Polsce:
w 1997 r. byłam z młodzieżą we Wrocławiu w ramach
programu wymiany pomiędzy szkołami z Polski
i Niemiec. Potem, podczas
wspomnianego seminarium
w Centrum Dialogu, poczułam, że to może być dla
mnie odpowiednie miejsce
do pracy w ramach wolontariatu. Uświadomiłam sobie, że goście przybywający
do Centrum, odwiedzający
Auschwitz i Birkenau potrzebują osoby, z którą mogliby porozmawiać. Podczas
naszego seminarium towarzyszył nam ks. Manfred,
który chciał i mógł słuchać.
Jednakże osoby powracające
z indywidualnego zwiedzania Miejsca Pamięci, kierują
się zwykle do swoich pokoi
i pozostają same! Kogoś, kto
był w Miejscu Pamięci i oglądał zdjęcia oraz przedmioty
świadczące o niewyobrażalnym ludzkim cierpieniu, nie
można pozostawić samemu
sobie.

Zwróciłam się z pytaniem
do księży, którzy kierują
Centrum: ks. Jana Nowaka
i ks. Deselaersa, czy mogłabym tam pracować. Po
tym spotkaniu, z pomocą
Maximilian-Kolbe-Werk,
w kwietniu 2007 r. rozpoczęłam służbę jako wolontariuszka. Czasem zadawałam sobie pytanie, czy już
powinnam wracać. Zostałam jednak do końca października. Artykuł ten piszę
w maju 2008 r., zatem, jak
widać, wróciłam do Centrum, i, podobnie jak w roku
Zaczęłam bardziej intere- ubiegłym, planuję tu pozosować się Polską. Czytałam stać do końca października.
wiele książek: o historii Polski, o polskich pisarzach, W Centrum czasem pomamalarzach, kompozytorach, gam w kuchni, tłumaczę aro stosunkach polsko-nie- tykuły na stronę internetomieckich, o dzisiejszej Pol- wą, staram się pozyskiwać
sce. We wrześniu 2006 r. darmowe książki do bibliospędziłam trzy tygodnie na teki, a także wyszukuję filpołudniu Niemiec wspólnie my, które później mogą być
z 23 gośćmi z Polski – byłymi wykorzystane przez dział
więźniami obozów koncen- edukacyjny. Moim główtracyjnych. Na wspólnych nym zadaniem pozostaje
spotkaniach opowiadali oni jednak pomoc gościom, by
historię swojego życia – cza- czuli się tutaj jak najlepiej.
sem bardzo ciężką i smutną, Pomagam grupom szkola czasem wzruszającą. Po nym i akademickim, za-
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równo młodzieżowym, jak
i „dorosłym” grupom parafialnym, a także gościom
indywidualnym. Oni wszyscy chcą wiedzieć więcej
o Auschwitz, lecz przede
wszystkim chcą rozmawiać
o tym, czego tu doświadczają. Potrzebują osoby, która
mogłaby ich wysłuchać.
Chcą podzielić się swoimi
uczuciami: strachem, żalem i wstydem. Czasami
mam okazję prowadzić bardzo poruszające rozmowy
z byłymi więźniami. Pewien
pan z Kielc (ur. 1925 r.),
który przeżył: getto, Birkenau, Mauthausen, Ebensee,

Pracując tu, nie zapominam
o obowiązkach wynikających z członkostwa w Maximilian-Kolbe-Werk: odwiedzam byłych więźniów
mieszkających w różnych
częściach Polski, kilka tygodni spędzam z gośćmi
z Europy Wschodniej, tj.
z Ukrainy i Białorusi, którzy są zapraszani do sanatoriów m.in. w Nałęczowie
i Inowrocławiu. Podczas takich wyjazdów niektórych
byłych więźniów spotykam
wielokrotnie, dzięki czemu
myślimy o sobie jak o przyjaciołach.

„Wspomnienie o Auschwitz nie powinno
nas czynić chorymi, lecz bardziej ludzkimi”
ks. Manfred Deselaers
po wyzwoleniu przeniósł
się do Izraela, a obecnie
jest obywatelem Szwecji,
wskazał na krzyż wiszący
nad drzwiami i powiedział:
– On też był Żydem. Czy
nie zauważamy „napisu”,
gdy patrzymy na Krzyż?
Cieszę się, że mogę żyć
i mieszkać w tym miejscu.
Poznaję tu niezwykle interesujących ludzi z całego
świata; z wieloma utrzymuję kontakt. Niektórych
miałam okazję spotkać
w Centrum ponownie.
Dzięki temu czuję się częścią pewnego rodzaju sieci
kontaktów
międzyludzkich.

W wolnych chwilach lubię
wybrać się nad rzekę lub
do miasta, czy też pojechać
na rowerze do Harmęż, by
móc odpocząć nad jednym
z tamtejszych stawów. Moim marzeniem jest zobaczyć tyle Polski, ile to tylko
będzie możliwe. Dlaczego?
Dla mnie Polska to fascynujący kraj.
Annegret Fuehr
wolontariuszka w Centrum
Dialogu i Modlitwy
Dinslaken, Niemcy
Opr. cytatów z wiersza
Fuga Śmierci: Jacek Filek
Tłumaczenie: Wiktor Boberek

Fot. Wiktor Boberek

Fot. Wiktor Boberek

o zakończeniu pracy nauczycielki języka angielskiego i religii, a później dyrektorki katolickiego
gimnazjum w Turyngii, postanowiłam poznać Polskę. Pochodzę z Niemiec Zachodnich. Nie miałam
żadnych więzów zarówno z Niemcami Wschodnimi, jak i z Polską. Wcześniej nie miałam także możliwości odwiedzin naszych najbliższych sąsiadów, dlatego na pewien czas chciałam zamieszkać w Polsce.

Annegret Fuehr
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OŚWIĘCIM – CENTRUM EDUKACJI

U

wrażliwienie pracowników rządowych średniego szczebla z całego świata na problem ludobójstwa, w tym
jego polityczne, ekonomiczne i humanitarne konsekwencje – taki jest cel cyklu seminariów organizowanych w Oświęcimiu przez Muzeum i Centrum im. Rafała Lemkina.

Uczestnicy seminarium na inauguracji w Centrum Dialogu i Modlitwy

Pierwsze z nich odbyło się
w dniach 12-19 maja br. Wzięli w nim udział przedstawiciele jedenastu krajów świata, m.in.: Argentyny, Bośni,
Burundi, Finlandii, Kambodży, Łotwy, Polski i Stanów
Zjednoczonych. Wśród wykładowców znaleźli się: Israel Charny, Ted Gurr, Barbara
Harff, Gregory H. Stanton
i Philip Zimbardo. Seminarium uroczyście otworzył
przewodniczący
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej prof. Władysław Bartoszewski.

pobieganiem ludobójstwom
będzie debatował cały świat.
– Polska w ogóle i Oświęcim w
szczególności mają potencjał, by
skutecznie nauczać cały świat.
Nikt nie ucierpiał bardziej w czasach Holokaustu, niż mieszkańcy
Polski. Oświęcim jako miasto został poniżony szczególnie, gdyż
utworzono w nim najgorszy
obóz koncentracyjny na świecie.
Jego mieszkańcy mają prawo, by
uczyć resztę świata, ponieważ
wycierpieli tak wiele, rozumieją
cierpienie i wiedzą, czego świat
powinien się nauczyć – powiedział Fred Schwartz.

„Rafał Lemkin, którego imieniem nazwano
Centrum, był polskim prawnikiem i twórcą
terminu «ludobójstwo»”
– Potrzebujemy nie dziesiątki,
ale setki i tysiące ludzi na całym, prawie ośmiomiliardowym
globalnym świecie, którzy będą
mieli odwagę w swoich krajach,
w swoich partiach politycznych,

„Oświęcim jako
miasto został
poniżony
szczególnie, gdyż
utworzono
w nim najgorszy
obóz koncentracyjny
na świecie. Jego
mieszkańcy mają
prawo by uczyć resztę
świata, ponieważ
wycierpieli tak wiele”
Fred Schwartz
w swoich kościołach, grupach etnicznych, przeciwstawiać się niebezpieczeństwu bierności. Bierności, która powoduje odwrócenie wzroku i rodzi zdanie: „To
nie jest moja sprawa” – powiedział prof. Bartoszewski (pełen tekst przemówienia na
następnej stronie).
Pomysłodawcą i sponsorem
seminarium jest nowojorski
filantrop Fred Schwartz. Jego
zdaniem Oświęcim ma szansę stać się miejscem, w którym
o sprawach związanych z za-
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Wśród tematów poruszanych podczas seminarium
były m.in.: „Historia zjawiska ludobójstwa w XX wieku”, „Działania organizacji pozarządowych”, „Negocjacje dla zapobiegania
ludobójstwom”, „Psychologiczne komponenty ludobójstwa: Niemcy i Ruanda”, „Rola rozwiązań militarnych w odpowiedzi na
ludobójstwo: strategie, wyzwania, potrzeby”, czy „Polskie reakcje na Auschwitz
i Holokaust”. Uczestnicy seminarium w kilkuosobowych grupach zapoznali się
też z historią Miejsca Pamięci
i wzięli udział w dyskusji
na Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem „Nigdy
więcej?”.
Seminaria Centrum im. Rafała Lemkina będą odbywać
się w Oświęcimiu kilka razy
w roku. Kolejne zaplanowano na jesień.

W dniu, w którym rozpoczynamy seminarium, zmarła
Irena Sendler, która była
wielką bohaterką ludzkości, dawała nam wszystkim
przykład i inspirację, jak
zrozumieć to, że jako ludzie
w obliczu zbrodni mamy
wobec siebie ogromną odpowiedzialność. Dlatego chciałbym zadedykować pierwsze
seminarium jej pamięci. Naszym patronem jest Rafał
Lemkin – Polak, który już
w 1931 r. zrozumiał naturę
zjawiska, którym się zajmujemy i dostrzegł, że w ówczesnym świecie zabicie jednego człowieka powoduje
karę, a zabicie wielu ludzi
nie jest przestępstwem. Jego
własna rodzina padła niestety ofiarą zbrodni, którą określił terminem „ludobójstwo”.
Dlatego uznaliśmy, że seminarium poświęcone zapobieganiu ludobójstwom powinno także upamiętnić pracę
i dokonania Rafała Lemkina.
Ludobójstwo jest tak stare,
jak sam człowiek i istnieje po
dziś dzień. Dlaczego więc
wybraliśmy Auschwitz na
miejsce, w którym powinniśmy przygotować nasze
seminarium? Jeden z powodów jest taki, że tutaj dokonano największej zbrodni
w historii świata, ale – i ta lekcja jest znacznie ważniejsza
– w Auschwitz nowoczesny
naród wykorzystał wszystkie swoje możliwości, naukę
i technologię, aby wyprodukować śmierć. Po 1945 r.,
w którym wyzwolono więźniów tego obozu, ludzkość
opracowała znacznie doskonalsze metody zabijania.
Współcześnie dysponujemy
pociskami
międzykontynentalnymi, bronią chemiczną, biologiczną i atomową.
Dlatego uważamy, że świat
powinien się zatrzymać
i popatrzeć na to, co stało się
w Auschwitz jak na ostrzeżenie. Jeżeli nie zrozumiemy
tej lekcji i użyjemy naszego
współczesnego arsenału, to
w konsekwencji Auschwitz

wyda się przy tym drobnym
zdarzeniem w historii.
Ludobójstwa cały czas dokonywane są na całym świecie
i widać, jak różne narody
próbują zareagować: ograniczyć je lub powstrzymać.
Niestety, nasze wysiłki
w tym względzie nie odnoszą powodzenia. Kiedy zwracamy się do poszczególnych
krajów o pomoc i interwencję, to tak naprawdę zwracamy się do jednostek – ludzi,
którzy rządzą w danym państwie. Bardzo często ci, do
których świat woła o pomoc
i zatrzymanie ludobójstwa,
nie mają doświadczenia
i wiedzy, co robić w takiej
sytuacji. Nasze seminarium
ma działać długofalowo
i nauczyć piastujących dziś
wysokie stanowiska w administracjach państwowych
zrozumienia
ludobójstwa
i sposobów jego powstrzymywania.
Reprezentanci
krajów, którzy uczestniczą
w pierwszym seminarium,
zostali wybrani ze względu
na co najmniej pięcioletnią
służbę publiczną oraz głębokie zainteresowanie kwestiami praw człowieka. W ciągu
swoich karier potrafili już zademonstrować umiejętności
przywódcze, zatem istnieje
szansa, że w przyszłości to
oni staną się liderami w swoich krajach.
W czasie seminarium odbędą się zajęcia obejmujące
trzy zagadnienia. Pierwsze
to historia oraz charakterystyka ludobójstwa – w jakich
przypadkach ono wystę-

puje i gdzie może wystąpić
w przyszłości. Drugie to
możliwości działania urzędników średniego szczebla,
takich jak uczestnicy seminarium, w obliczu ludobójstwa – przyjrzymy się Holokaustowi i porównamy
dwie postaci: Adolfa Eichmanna i Chiune Sugiharę.
Obaj byli urzędnikami średniego szczebla z pewnymi
możliwościami
wpływu.
Jeden wybrał uczestnictwo
w ludobójstwie, a drugi walkę z ludobójstwem. Trzeci temat to podstawowe
umiejętności, które można
wykorzystać, aby zapobiegać ludobójstwom. To nie
są abstrakcyjne idee, tylko
praktyczne metody: ekonomiczne, polityczne, religijne,
międzynarodowe, prawne
czy wojskowe. Dzięki temu
uda nam się stworzyć grupę
ludzi na całym świecie mających pojęcie o ludobójstwie,
którzy w chwili zagrożenia
będą mogli zjednoczyć się
i na przykład wyjaśnić
w swoich krajach, jakie działania należy podjąć.
Planujemy w przyszłości
organizować do pięciu seminariów rocznie. Na początku ukończą je setki, ale
później tysiące ludzi piastujących ważne stanowiska
z całego świata. Wszyscy oni
odwiedzą Miejsce Pamięci
Auschwitz i poznają metody
zapobiegania ludobójstwu.
Dzięki współpracy z Muzeum powinniśmy osiągnąć nasz cel.

Fot. Tomasz Pielesz

Fot. Tomasz Pielesz

FRED SCHWARTZ, POMYSŁODAWCA SEMINARIUM

Fred Schwartz

Paweł Sawicki

Centrum im. Rafała Lemkina na rzecz Przeciwdziałania Ludobójstwu (Raphael Lemkin Center for Genocide Prevention) powołane zostało przez Instytut Auschwitz dla Pokoju i Pojednania (The Auschwitz Institute for Peace and
Reconciliation). Rafał Lemkin, którego imieniem nazwano Centrum, był polskim prawnikiem i twórcą terminu „ludobójstwo”. W czasie wojny udało mu się przedostać do USA. Przyjęta w 1948 r. konwencja ONZ o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa powstała w znacznym stopniu dzięki jego wysiłkom jako odpowiedź wspólnoty międzynarodowej na zbrodnie Holokaustu. W zamyśle jej twórców miała ona zapobiegać w przyszłości masowym zbrodniom.
Tymczasem wydarzenia w Kambodży, Bośni, Ruandzie i Darfurze pokazały, że po ponad 60 latach od wyzwolenia
obozu Auschwitz ludzkość nie wyciągnęła lekcji ze zbrodni drugiej wojny światowej.
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KTOŚ COŚ MUSI ZROBIĆ!

P

oniżej publikujemy tekst wystąpienia prof. Władysława Bartoszewskiego, wygłoszonego 12 maja w Centrum
Dialogu i Modlitwy na inauguracji pierwszego seminarium dotyczącego zapobiegania ludobójstwom, zorganizowanego przez Centrum im. Rafała Lemkina i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
nie mogłem sprawić zawodu
i Personowi i Wieselowi, pojechałem na tę konferencję,
wygłosiłem kilkuminutowe
przemówienie, które dotyczyło kondycji ludzkiej po tej
wojnie. Było to również przemówienie, które wygłaszałem
już po wizycie Jana Pawła II
pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie, gdzie znów do innej
części ludzkości, w sposób
bardzo publicznie widoczny,
dzięki telewizji całego świata, wysoki autorytet chrześcijaństwa powtórzył swoimi
zachowaniami, słowami, pokorą, gestami i modlitwą to,
co jest treścią i naszych niepokojów. Jest nad czym ubolewać, jest za co przepraszać,
jest za co pokutować, ale przede wszystkim trzeba osiągnąć
taki poziom oświecenia ludzi,
aby nie było możliwe powtórzenie się choćby części tych
potworności, które ludzkość
przeżyła w XX w.
Jan Paweł II w cztery lata po
swej podróży do Izraela ogło-

ciąg jest nam, niestety, znany.
Wybitna polska pisarka Zofia
Nałkowska użyła w 1945 r.
sformułowania, które weszło
do historii powiedzeń w Polsce: „Ludzie ludziom zgoto-

typie: Rwanda-Burundi czy
inne części Afryki. Polski
misjonarz z Rwanda-Burundi, który był tam dziesięć lat,
opowiadał mi, że tam wystarczyło być z tego drugiego ple-

„Wychowywać, wychowywać i jeszcze
raz wychowywać. Oświecać, tłumaczyć,
wskazywać przykłady, bo okazuje się,
że tego nigdy nie jest za dużo, a raczej
zawsze za mało”

Fot. Tomasz Pielesz

wali ten los”. Tak – ludzie lu- mienia, aby zostać zabitym,
dziom. Nie żywiołowe zjawi- bez względu na to, czy się
sko z innej planety, ale ludzie. było kobietą, dzieckiem, czy
Ludzie wykształceni, ofice- starcem. Po prostu dlatego, że
rowie, inżynierowie, leka- było się z drugiego plemienia.
rze, profesorowie, który byli Dzikie zwierzęta walczą o żer,
w służbie zbrodni, gotowali ale nie o przyjemność zabicia.
Prof. Władysław Bartoszewski
ludziom ten los. Ludobójstwo To jest miarą ostrzegawczych
nie było wykonywane przez sygnałów po Auschwitz, po
Szanowni Państwo,
go półtora roku w piwnicy,
jakieś prymitywy umysłowe, Kołymie i Archipelagu Gułag.
Wszystkie akademickie se- przy niegasnącym dzień
przez ciemnych ludzi, analfa- Oznacza to, że w XXI w. nie
minaria, panele i kongresy i noc świetle. Mogę więc pobetów. Jego architektami byli jesteśmy wolni od zagrożeń.
na świecie na ogół są zdomi- wiedzieć, że jestem przede
ludzie wykształceni, ludzie Wychowywać, wychowywać
nowane przez rozważania wszystkim praktykiem i na
często starannie wychowani, i jeszcze raz wychowywać.
teoretyczne, choćby nawet na gruncie tej praktyki docholudzie dość zamożni, ludzie, Oświecać, tłumaczyć, wskabardzo wysokim poziomie. dziłem do pewnych konkluzji
którzy nie robili tego dla pie- zywać przykłady, bo okazuniędzy, ale dlatego, że uwa- je się, że tego nigdy nie jest
„Infernalny system zorganizowanego i technologicznie
żali to za słuszne i potrafili za dużo, a raczej zawsze za
prowadzonego niszczenia ludzi wyprzedzał okrucieństwa
dopuścić do siebie myśl, że to mało. Operowanie pojęciami
i nadużycia wielu wojen”
różnego typu ideologii byjest słuszne.
To zjawisko jest wielkim wało pretekstem do wrogieW moim wstępnym wystą- dotyczących sensu i wartości sił książkę Pamięć i tożsamość. ostrzeżeniem. Wiemy dziś go traktowania wszystkich,
pieniu nie zamierzam z tym życia. Byłem wychowany re- Autor uważa, że miarą zła w o podobnych zdarzeniach na którzy nie chcieli wyznakonkurować, ale chciałem ligijnie, w katolicyzmie, ale XX w. był totalitaryzm, syste- inną skalę, ale w tym samym wać danej ideologii. Dziazwrócić uwagę, że mówię to nie stanowi żadnej różni- my autorytarne, nietolerancja,
tu nie jako wysoki urzędnik cy, bo to Mojżesz powiedział: gwałcenie praw ludzkich,
państwa polskiego, nawet nie „nie zabijaj”. Dziś zarówno które w konsekwencji doproMENG-TRY EA
jako pełnomocnik premiera chrześcijaństwo, judaizm i is- wadziły do wstrząsu w hirządu polskiego do spraw lam w teologicznych sformu- storii ludzkości. Oczywiście
CENTRUM DOKUMENTACYJNE
dialogu międzynarodowego, łowaniach twierdzą, że życie to pisał papież, ale pisał to
W KAMBODŻY
tylko mówię jako człowiek ludzkie jest święte. Mimo to również Polak, który przeżył
swojej epoki, swojej generacji, nie ma miesiąca, tygodnia, część XX w. koło Krakowa Jestem ocalałym z ludobójstwa, które miało miejsce
która jeszcze świadomie prze- może nawet dnia na kuli i w Krakowie i który jako stu- w Kambodży w latach 1975-79. Podczas seminarium
żywała II wojnę światową. ziemskiej, żeby ta zasada nie dent był świadkiem tego, co wszyscy uczestnicy mieli szansę odwiedzić autentyczWojna była wprawdzie nie była gwałcona. To taki dziw- działo się w naszym kraju w ne miejsce. Potem odbywały się wykłady i zajęcia, na
początkiem, ale bardzo ja- ny znak – nazwisko Rafała latach okupacji hitlerowskiej. których dowiadywaliśmy się, dlaczego to wszystko się
skrawym uzewnętrznieniem Lemkina, naszego wielkiego Kraków i Wadowice nie są aż wydarzyło, dlaczego Niemcy zabijali Żydów, co stało
tego, co najgorsze w natu- rodaka, uczonego i prawni- tak daleko od Oświęcimia. Te za tym ludobójstwem, dlaczego jedni ludzie zrobili coś
rze ludzkiej może wystąpić. ka. To on sformułował po raz rzeczy były mu wiadome i on takiego innym ludziom. Uczymy się, co się działo w saInfernalny system zorgani- pierwszy terminy, które we- nosił się z tym, i do końca ży- mym obozie, jak zabijano, z jakich powodów przywożozowanego i technologicznie szły do obiegu nauk praw- cia dawał świadectwo, że go no tu więźniów.
prowadzonego
niszczenia nych i prawa międzynaro- to obchodzi.
Poprzez autentyzm miejsca przyjazd do Oświęcimia jest
ludzi pod tym względem dowego. To bardzo słusznie, Chodzi o to, aby skłonić nas znacznie ważniejszy, niż na przykład udział w seminawyprzedzał
okrucieństwa że seminarium prowadzone do tego, byśmy się zastanowi- rium w sali wykładowej w Paryżu, czy jakimkolwiek
pod jego imieniem zajmuje się li, czy można być obojętnym, innym miejscu na świecie. Dzięki obecności tutaj tak nai nadużycia wielu wojen.
Mówiąc do Państwa, że na- sprawą prewencji w zapobie- bo zapobieganie początkom prawdę czujemy się w pewnym sensie związani z tym, co
to jest jedyna właściwa pre- się wydarzyło. Dla mnie jest to szansa zdobycia wiedzy
leżę do tej generacji, która ganiu tego typu zbrodniom.
to przeżywała, mówię to Miałem okazję przed siedmiu wencja, zanim nie jest za na temat Holokaustu. Zapobiec ludobójstwom będziemy
jako praktyk w doznawaniu laty w Sztokholmie uczestni- późno. Mówi się dziś, że kto mogli, jeśli zrozumiemy sytuację z przeszłości – uwarunbezprawia, czyli braku praw czyć w konferencji zorgani- zaczynał od palenia książek, kowania polityczne, system dehumanizacji – jeżeli poczłowieka. Mając lat 18, sie- zowanej pod egidą premiera ten potem palił ludzi. Ale to znamy korzenie ludobójstwa. Wówczas można będzie
działem tu, w hitlerowskim Persona, który był bardzo mówimy dziś. Kiedy w cywi- przeciwdziałać i nie dopuścić do jego powtórzenia.
obozie
koncentracyjnym zaangażowany w zwracanie lizowanych Niemczech palo- Kiedy wrócę do Kambodży, będę mógł opowiedzieć, co
Auschwitz. Mając lat 60, sie- uwagi neutralnych Szwedów no książki, tak jeszcze nikt nie stało się w Auschwitz i co do niego doprowadziło. Chcę,
działem internowany przez na straszną spuściznę moral- mówił. My to teraz wiemy, by mieszkańcy mojego kraju wiedzieli, że oprócz ludojuntę wojskową w ośrodku ną i ideową tej wojny. Była to ale wówczas świat tego nie bójstwa w Kambodży podobne rzeczy zdarzają się w ininternowania, co spowo- konferencja poświęcona nieto- wiedział, a może nie chciał nych miejscach świata. Dzięki temu ludzie będą mogli się
dowali moi właśni rodacy. lerancji. Głównym referentem wiedzieć. Palono książki tyl- uczyć i działać wspólnie, aby nigdy więcej się to nie poPo drodze przebywałem miał być Elie Wiesel, ale on ko dlatego, że były napisane wtórzyło. Świadomość społeczna jest bardzo ważna – bez
sześć i pół roku w więzie- nie mógł przyjechać i wskazał przez Żydów albo przez lu- niej nic się nie da zrobić.
niach stalinowskich, z cze- Personowi mnie. Wobec tego dzi obcych poglądów. Dalszy
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DR PIOTR CYWIŃSKI
DYREKTOR PAŃSTWOWEGO
MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

J

eśli dziś, we współczesnych realiach,
kilka godzin podróży samolotem od
nas, dzieci umierają z głodu, są mordowane, czy niszczone w inny sposób,
a my zastanawiamy się, cóż może zrobić jednostka, cóż mogą zrobić ludzie, to
oznacza to, że chyba coś nie tak jest z naszą cywilizacją.
Nasze możliwości działania i organizowania się, nasze
warunki wpływu na rzeczywistość są dużo większe niż
w okupowanej Polsce pierwszej połowy lat 40. XX w.
Bardzo często myślimy o odpowiedzialności za dzisiejszy świat zorganizowanych struktur – rządów, organów
administracji i organizacji międzynarodowych. Mamy
prawo zastanawiać się nad tą odpowiedzialnością, natomiast nie może nas to zwalniać z myślenia o naszej indywidualnej odpowiedzialności.
Dziś u bram byłego obozu KL Auschwitz rozpoczynamy seminarium przeznaczone dla osób będących częścią administracji państwowej z różnych krajów świata.
Cieszę się, że Muzeum współpracuje przy organizacji
tego kursu. Administracje państwowe, znacznie częściej
niż jednostki, mają świadomość strukturalnej ociężałości, czy nawet bezradności wobec szybko następujących,
w dużej mierze politycznych, wydarzeń na świecie. Konkretnym ludziom, którzy są odpowiedzialni za pewne
działania bądź za brak pewnych działań, należy pomagać i dawać narzędzia, które umożliwią im ożywianie
struktur administracyjnych, tak aby osoby bezbronne
i niewinne nie ginęły masowo w XXI wieku.
To miejsce jest miejscem pamięci, ale ta pamięć – poprzez
uświadamianie nam dramatu zagłady Żydów, Polaków,
Romów, jeńców radzieckich i innych ludzi – powinna
nas prowadzić w kierunku zupełnie innego świata.
ło się tak w średniowieczu,
w czasach inkwizycji, w czasach prześladowania Żydów
w Europie, we wzajemnych
prześladowaniach w czasie
wojen domowych i wyznaniowych wśród Holendrów,
czy Niemców. To wszystko
mieliśmy już za sobą, tylko
wydawałoby się, że powinno
to należeć do absolutnie zakończonej przeszłości.

tego – tego nie było, bo jakiś
polityk tak powiedział. Robi
się międzynarodowe „naukowe zjazdy”, które mają dyskutować o wypowiedzi prezydenta Iranu na ten temat.
To jest przykład niebywały,
bo to mogło się zdarzyć oszalałemu pseudofilozofowi, ale
polityk, głowa państwa, który mówi to po Hitlerze i po
Stalinie...? Powiedziałbym, że

„We mnie stosunkowo wcześnie w życiu
wytworzyło się przeświadczenie,
że bez względu na konsekwencje
nie wolno być obojętnym”
Tymczasem to nie jest tak. Pojawiają się przejawy negowania faktów. Użyłem niedawno publicznie określenia, że
jeżeli prezydent poważnego
jakościowo kraju, jakim jest
Iran, bo to nie jest kraj, który
miałby milion mieszkańców
i nic nie miał – to jest kraj bogaty, liczebny i sprawny; jeżeli jego prezydent mówi, że
obozy koncentracyjne, w tym
Auschwitz-Birkenau, to jest
wymysł, to w takim razie on
nie obraża Żydów – on obraża ludzkość, bo w takim razie
ojciec Kolbe umarł na grypę,
a Edyta Stein na szkarlatynę!
Oznacza to, że nikt nie ginął,
bo tego nie było − katolików,
Żydów, wierzących, niewierzących, z tego kraju, z tam-
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to jest novum, bo nawet jeśli
straszne rzeczy robią, to tego
nie mówią, ale jeżeli mówią,
to znaczy, że w ogóle nie widzą powodów do wahań.
Potem widzimy takie zjawiska, że Muzułmanie: Szyici
i Sunnici na terenie Iraku
wysadzają się wzajemnie
w powietrze i masowo mordują przed świątyniami,
gdzie mają się modlić do tego
samego Allacha. Jakie jest logiczne wytłumaczenie? Czy
może to być pozostawione
bez badań, przede wszystkim
psychologicznych, ale także
historycznych, socjologicznych i to z uwzględnieniem
stanu rozwoju i tradycji cywilizacyjnej oraz kulturowej różnych regionów i narodów?
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Wiem, że są tu obecni ludzie,
którzy nie zajmują się zawodowo edukacją, ani nie są
dziennikarzami, czy pisarzami. Są to raczej ludzie, którzy
pracują w strukturach swoich państw na odpowiedzialnych stanowiskach. Chciałbym przypomnieć, że i taka
grupa ludzi nie była kiedyś
wolna od infekcji. W przypadku krajów rządzonych
leninowsko i faszystowsko
urząd państwowy i obowiązki urzędnika państwowego
nie były gwarancją, że mamy
do czynienia z kimś, kto jest
przedstawicielem i opiekunem ludzi. Mieliśmy do czynienia ze zorganizowanym
aparatem precyzyjnego niszczenia: od instytucji kolei, która przewoziła ofiary – dobrzy
urzędnicy i dobrzy dyrektorzy dbali, żeby to funkcjonowało – poprzez instytucje
przemysłu, które budowały
urządzenia – dobrzy inżynierowie i dobrzy majstrowie
dbali, żeby to funkcjonowało
– poprzez instytucje lekarzy,
którzy wśród tych skazanych
na śmierć wybierali ofiary na
tortury – tu znany przykład
Mengelego, ale to oczywiście
nie on jeden i nie w jednym
miejscu.
To wszystko wskazuje na
jakąś głęboką deprawację ludzkości i dlatego we
mnie stosunkowo wcześnie
w życiu wytworzyło się przeświadczenie, że bez względu
na konsekwencje nie wolno
być obojętnym. Ludzie dobrej woli pracując nad uświadomieniem, wychowaniem
i wykształceniem, równocześnie muszą umieć podnosić głos publicznego protestu.
Nie – tego być nie może! Nie!
To jednoznaczne „nie” powinno rozbrzmiewać tak, aby
zmuszało innych do czynniejszego zachowania. W wielkiej mądrości Bożej zapisanej
w Biblii znajdujemy przykład
Sodomy, która zginęła z woli
Bożej. To przykład bardzo
pouczający i, niezależnie od
krytyki ścisłości historycznej,
przykład głęboki. Dlaczego zginęła Sodoma? Zabrakło dziesięciu ludzi, którzy
chcieliby
zrozumieć
zło
i przeciwstawić się złu. My
potrzebujemy nie dziesiątki, ale setki i tysiące ludzi na
całym, prawie ośmiomiliardowym, globalnym świecie,
którzy będą mieli odwagę
w swoich krajach, w swoich
systemach i swoich partiach
politycznych, w swoich kościołach, grupach etnicznych,
którzy będą potrafili wszędzie tam przeciwstawiać się
niebezpieczeństwu bierności.
Bierności, która rodzi zdanie:
„To nie jest moja sprawa”
i odwrócenie oczu.
Ludzie młodego pokolenia
pytają mnie dziś, czym kierowałem się, włączając się
w czasie II wojny światowej
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Fot. Jarek Mensfelt
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Prof. Władysław Bartoszewski i dr Piotr Cywinski – dyrektor PMA-B

w beznadziejną przecież akcję ratowania ludzi, która nie
mogła ocalić milionów, bo
takich szans materialnych nie
było. Stale odpowiadam: widzimy jakiś pożar – pali się,
no ktoś coś musi zrobić; powódź, woda zalewa okolice
– ktoś coś musi zrobić. Kto?
A ty?! Gdzie jesteś ty, który
widzi zło, odwraca głowę
i mówi: „ktoś, coś”?! A potem
jest za późno... Takie złudzenia mogły mieć ofiary getta,

ale musimy, mając świadomość zła, uświadamiać tych,
którzy tej pełnej świadomości
nie mają.
Po
dwóch
spotkaniach
z delegacjami izraelskimi,
po bytności z premierem RP
w Jerozolimie w kwietniu i po
kwietniowej wizycie prezydenta Izraela w Warszawie jestem w stanie powiedzieć, że
po obu stronach uznaliśmy,
że minął okres, kiedy dominowało zło nad dobrem. Za-

„Widzimy jakiś pożar – pali się, no ktoś coś
musi zrobić; powódź, woda zalewa okolice
– ktoś coś musi zrobić. Kto? A ty?! Gdzie
jesteś ty, który widzi zło, odwraca głowę
i mówi: „ktoś, coś”?! A potem jest za późno”
które w pierwszych transportach na śmierć nie wiedziały,
dokąd idą, a inni się łudzili,
że tamci pojechali do pracy.
To wiemy, ale takich złudzeń
nie mieli już ci, którzy w getcie warszawskim 65 lat temu
podnieśli broń w imię obrony
zasady. Nie w imię uratowania tysięcy ludzi. Oni doskonale wiedzieli, że nie można
uratować przez ten zryw wielu ludzi, kiedy front był odległy o tysiąc kilometrów. Stało
się to hasłem i wyzwaniem.
Do dziś w całym świecie
pamiętamy, ale czy potrafimy wyciągnąć z tego hasła
i wyzwania wnioski? Każdy
europejski naród ma w swojej tradycji tych, którzy cierpieli w interesie ogółu, ginęli
w interesie ogółu, mędrców,
filozofów, ludzi świętych
i sprawiedliwych, mądrych,
szlachetnych, którzy są duchowymi przywódcami swoich narodów, ale ostateczne
wnioski nie zostały wyciągnięte. Dlatego dobrze się
stało, że powstał Instytut im.
Rafała Lemkina i dobrze, że
instytut ten zajmuje się podstawowym problemem: być
albo nie być ludzkości i człowieka – każdego człowieka:
wierzącego i niewierzącego,
tego i innego wyznania, tej
i innej narodowości. My pracujemy dyskutując, publikując, dając do myślenia, pobudzając młodych ludzi, my
pracujemy także dla człowieka, który tego nie rozumie.
Może uważamy, że sami siebie nie musimy uświadamiać,
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czął się okres, kiedy jesteśmy
na wspólnym froncie, bo bronimy tych samych wartości,
walczymy z tym samym terroryzmem, widzimy te same
zagrożenia. To ja podpowiedziałem moim żydowskim
przyjaciołom: wy się obrażacie na prezydenta Iranu, a co
ja mam powiedzieć jako katolik, kiedy prezydent Iranu
uważa, że Kolbe w ogóle nie
umarł, choć był uśmiercony
zastrzykiem w Auschwitz I?
On obraża zdrowy rozsądek
i każdego człowieka!
Musi być pewna jedność
w działaniu. Słyszałem, że do
dziś w Ameryce Południowej
szuka się ofiar junt wojskowych, Amerykanie do dziś
szukają jeńców, którzy nie
wrócili z Wietnamu i z Korei.
Oznacza to, że człowiek jest
najwyższą wartością i szukamy każdego. To uczulenie,
z taką praktyczną notką, że
to może któregoś dnia dotyczyć każdego, i ty możesz
być przyczyną solidarności innych, i ty możesz być
przyczyną oburzenia świata,
jeśli ciebie też coś dotknie
– ty masz być zaangażowany
i masz prawo wtedy liczyć na
zaangażowanie innych.
Instytut im. Rafała Lemkina
i miejsce, w którym jesteśmy,
czynią zajmowanie się takimi
sprawami szczególnie właściwym. Życzę państwu interesujących refleksji, znaków zapytania i refleksji nad tym, jakie jest życie bez tolerancji i bez
świadomości tego, jakim złem
jest zagrożenie tolerancji.

Centrum Żydowskie
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60 LAT ZIEMI OBIECANEJ

aśnie światło i cichną wszelkie rozmowy. Pospiesznie zajmowane są miejsca. Tak właśnie rozpoczął
się pierwszy z czterech pokazów filmów towarzyszący organizowanym przez Centrum Żydowskie obchodom 60. rocznicy powstania państwa Izrael. Filmy zostały udostępnione przez Archiwum Filmów
Żydowskich Stevena Spielberga (Steven Spielberg Jewish Films Archive) w Jerozolimie.
Zorganizowane na początku maja projekcje ukazały
zmiany, jakie zachodziły
w ciągu pół wieku nie tylko
w samym państwie Izrael,
ale i w jego kulturze. – Dla
społeczności lokalnej ważne
jest, by dostarczyć informacji na temat współczesnego
Izraela. Czym jest, co się w
nim dzieje, jak wygląda jego

historia i kultura – mówi
Artur Szyndler z Centrum
Żydowskiego. – Te filmy są
stosunkowo trudno dostępne
poza pokazami zamkniętymi
w kinach studyjnych. Są perełkami i jest to jedna z niewielu
okazji, kiedy można je w Polsce
zobaczyć. Mają przygotowane
polskie wersje językowe, gdyż
były pokazywane w Warsza-

wie na festiwalu „Żydowskie
motywy”.
Największym zainteresowaniem cieszyły się filmy
nieme, w których cały przekaz stanowił obraz wraz
z doskonale uzupełniającą
go muzyką. Jednak filmy to
nie wszystko. Każdy pokaz
poprzedzony był obszernym wprowadzeniem. Za-

interesowaniem cieszyła się
rozmowa na temat współczesnego Izraela z Pawłem
Smoleńskim,
dziennikarzem „Gazety Wyborczej”,
pokaz slajdów z Marszów
Żywych z lat 2005-2008
oraz wykład dr Edyty Gawron z UJ dotyczący historii Izraela. Obchodom
towarzyszyły dwie wysta-

wy fotografii: „Przyroda
i pejzaże Izraela” autorstwa
Shai Ginott i „...Droga do
niezapomnienia” autorstwa
Tomasza Móla przedstawiająca zeszłoroczny Marsz
Żywych.
Renata Dębowska

Ortodoksyjny Żyd w jednej z wielu szkół religijnych

IZRAEL
JUŻ NIE FRUNIE

Tytuł jest dedykowany mojemu zmarłemu niedawno
przyjacielowi Israelowi Segalowi,
portretowanemu
w tej książce. Kiedy książka powstawała, tytuł miał
pokazać, że Izrael przestał
„fruwać”. Zderzenie życia
z ideą syjonistyczną pokazało, że jest ono silniejsze
od każdej idei. Było wiele
pięknych projektów i idei
dotyczących organizowania
życia społecznego i żaden
z nich długo nie przetrwał.
Co nie znaczy, że idea syjonistyczna jest martwa. Izrael jako zsocjalizowany twór
został poddany bardzo podobnej terapii jak Polska po
1989 r. Kraj, gdzie właściwie

nie było bogatych i wszyscy byli równi, nagle stał się
krajem o szerokim rozwarstwieniu społecznym. Może
i bardzo dobrze, że przestał
fruwać. Ale gdzie się człowiek w Izraelu nie obejrzy,
okazuje się, że pewien nadrealny pierwiastek istnieje.
Dla wielu jest on związany
z żydowską religią. Jest coś
takiego w Izraelu, że mimo
iż w ciągu ostatnich lat normalniał, normalny nadal nie
jest.

KIBUCE

To, co legło u podwalin
Izraela, to syjonizm i kibuce, które w dalszym ciągu
funkcjonują. Oczywiście nie
funkcjonują tak prężnie jak
kiedyś. Prezydent Izraela
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Szymon Peres powiedział
mi, że kibuce to 2% mieszkańców kraju. Ale produkt,
który stamtąd wychodzi, to
około 7%, co pokazuje, że
są one gospodarczo ważne.
Peres nazywa kibuce najbardziej sprawiedliwą organizacją społeczną. Nie wiem,
czy tak jest, ale na pewno
jest w tym prawda.
Pierwsze kibucowe dzieci niemal cały czas były
z dala od rodziców: w żłobku, przedszkolu, jadły, bawiły się, uczyły i kąpały, a na
noc wracały do domu. Tak
też jest dziś. Rodzice chętnie
się na to godzili, bo nie mieli
zbyt wiele czasu: trzeba było
pracować, bronić się, itp.
Gdy dzieci urosły, zaczęły
rodzić się wnuki. Okazało
się, że żadna idea nie potrafi oderwać babci od wnuka.
Drugie pokolenie urodzonych w kibucu niekoniecznie tak chętnie jest oddawane do żłobków, przedszkoli.
Można powiedzieć, że ta
babcino-dziadkowa miłość,
która być może jest najpiękniejsza na świecie, zabiła
ideę kibuców.
Kibuc nie jest organizacją,
która łamie charaktery, która
unifikuje ludzi. Ma pozwolić
ludziom się rozwijać. Jeśli w
kibucu jest uzdolnione dziecko, to robi się wszystko,
aby mu ułatwić edukację. Jeśli ktoś chce pracować poza
kibucem, może, jednak jest
jedno zastrzeżenie: nigdy
nie zobaczy pieniędzy, które
zarobił. Są one automatycznie wpłacane do wspólnej
kasy kibucu, by później dla
wszystkich wydzielić równe kieszonkowe. To nie jest
system, który prowadzi do
korupcji, złodziejstwa i sobiepaństwa. Ja tego nie zauważyłem. Nie jest tak, że
ktoś kogokolwiek będzie
tam na siłę trzymał. Kibucnikiem był Amos Oz, który
wyszedł z poczuciem dumy,

że był kibucnikiem, a z drugiej strony z lekką traumą,
bo kibuc silnie wiąże ludzi.
Mam wrażenie, że o wiele
łatwiej jest opuścić kibuc,
niż wyjść z ortodoksyjnego
judaizmu.

ORTODOKSYJNY
JUDAIZM

Wyjście z ortodoksyjnego judaizmu w znakomitej większości przypadków oznacza
całkowite zerwanie z dawnym światem. Gdy ktoś
opuszcza grupę religijną,
odprawiana jest stypa, dla
rodziny ta osoba nie żyje.
Bywa tak, że cała wiedza,
którą chłopcy w ortodoksyjnych grupach otrzymują
w jesziwach, na zewnątrz
jest kompletnie niepotrzeb-

na. Wielogodzinne studia,
roztrząsanie wersów z Talmudu, w codziennym życiu
świeckiego Izraela nie są
wiele warte. Język, którym
mówią w religijnych grupach, o ile mówią w ogóle
po hebrajsku, jest językiem
martwym. Nie znajdują oni
wspólnego języka, słowa
znaczą co innego, plan ulicy
jest inny.
Ortodoksi nie wychodzą ze
swoich dzielnic. Światy żyją
obok siebie, owszem można
wejść np. do Mea Szearim,
ale ludzie ze sobą nie rozmawiają. I to jest prawdziwy
dramat, kiedy ktoś decyduje
się porzucić wiarę.
Israel opowiadał mi, jak
studiował w jesziwie Konowicz pod Tel Awiwem. Był
jednym z najzdolniejszych

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

IZRAEL OCZAMI PAWŁA SMOLEŃSKIEGO*
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Via Dolorosa – stare miasto w Jerozolimie
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WSPÓLNA
TOŻSAMOŚĆ
IZRAELCZYKÓW

KWESTIA
HOLOKAUSTU
W IZRAELU

W Izraelu trwa od wielu lat
namiętna debata jak traktować pamięć Holokaustu. Czy
aby Izrael jej przypadkiem
nie instrumentalizuje. Trwa
na przykład bardzo poważna rozmowa, czy wolno
grupy młodzieży izraelskiej
przywozić do Polski tylko
na turę pokazującą męczeństwo Żydów. Ludzie, którzy mówią, „nie”, mają dwa
argumenty: pierwszy, że
w Polsce były nie tylko komory gazowe, tu była powstająca setki lat kultura
żydowska, polsko-żydowska i polska, tworzona żydowskimi rękoma. Kto tak
pięknie pisał po polsku jak
nie Tuwim? Nie ma drugiego takiego jak Słonimski. To
wszystko ci młodzi ludzie
powinni obejrzeć. Moi izraelscy przyjaciele wywodzący się z Polski nie pozwolili
swoim dzieciom jechać na
taką wycieczkę. Powiedzieli:
pojedziecie ze mną, pokażę wam dom babci, jak nas
wpuszczą to dobrze, jak nie,
to obejrzymy go sobie z zewnątrz, pokażę wam park,
gdzie się babcia z dziadkiem
poznali. Zobaczycie nie tylko
martyrologię. I pojawia się
drugi argument: ci młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do
Polski, mają 18 lat. Za chwilę
idą do wojska. Jeżeli młody
człowiek naładowany takimi
emocjami trafi w wojsku na

Fot. Paweł Sawicki

Jest coś takiego, jak tożsamość Izraelczyka. Dotyczy
to głównie świeckich Żydów i sabrów, czyli tych,
którzy się urodzili w Izraelu.
Są także ortodoksyjni Żydzi,
którzy nie powiedzą o sobie, że są Izraelczykami. Oni
powiedzą, że są Żydami.
Pośród nich są tacy, którzy
nie uznają istnienia państwa
Izrael, jako że powiedziane
jest w piśmie, że państwo
powstanie, gdy nadejdzie
mesjasz. W Izraelu jest około miliona ludzi z byłego
ZSRR. Nie używam tu słowa
„Żyd” i robię to absolutnie
świadomie. Cerkwie w Jerozolimie są tak samo pełne
jak cerkwie w Polsce. Ludzi
mówiących kiepską hebrajszczyzną, mówiących po rosyjsku jest bardzo wielu. Są

dzielnice, np. w Tel Awiwie,
w całości opanowane przez
Rosjan. Na targu warzywnym w dzielnicy jemeńskiej nie warto mówić po
hebrajsku, bo się człowiek
nie dogada. Do tego jeszcze
jest w Izraelu milion Arabów, którzy mają paszporty izraelskie, mają swoich
przedstawicieli w Knesecie
i w Sądzie Najwyższym.
Z nimi państwo też musi
się dogadywać. Jak to społeczeństwo zbierzemy razem, to rzeczywiście można
stwierdzić, że jest cudem
bożym, że państwo to przetrwało 60 lat.

dowódcę, który mu powie:
jesteś tu po to, żeby nie było
drugiego Holokaustu, to on
jest w stanie w to uwierzyć
i ciężko za to zapłaci.

KONFLIKT
IZRAELSKOPALESTYŃSKI

Można powiedzieć, że gros
tego konfliktu to definiowanie wojny jako wojny
narodowej. Z jednej strony
jest syjonizm, a z drugiej
idea narodu palestyńskiego, która jest nie kopią, ale
zubożałą wersją syjonizmu.
Do konfliktu prą ludzie,
którzy uważają, że ta ziemia
jest niepodzielna. Erec Izrael dla ortodoksyjnego Żyda
jest niepodzielny, bo jego
kształt, rozmiar i owoc to
efekt przymierza z Bogiem.
Nie można oddać czegoś,
co zostało ofiarowane przez
Boga. Po stronie palestyńskiej jest dokładnie to samo.
Celem, do którego Palestyna
dąży, jest wspólnota muzułmanów od dalekiego Pacyfiku, Indonezji, po Półwysep
Iberyjski, a może i dalej. Jerozolima jest rzeczywiście
miejscem, które jest święte
dla trzech religii, które mają
tendencje, żeby ją zawłaszczyć. Może człowiek tak jest
skonstruowany, a może Pan
Bóg nad Jerozolimą oczy
zamyka. To jest pasjonująca
ziemia, która z racji pierwiastka mistycznego powoduje, że końca konfliktu nie
widać.

OSTATNIA WOJNA

Ostatnia wojna to nowy rozdział w historii Izraela. Wedle Palestyńczyków, wedle
Arabów, Izrael przegrał tę
wojnę, pokazał swoją miękkość. Ta wojna ośmieliła
bardzo tych, którzy chcą,
żeby Izrael nie istniał. Z tego
mogą być bardzo duże konsekwencje dwojakiej natury:
jeżeli ktoś uważa, że mu się
raz powiodło, to zrobi to
drugi raz. Może dojść do kolejnych zaczepek, do strzelaniny i do śmierci, która tam
zdarza się zdecydowanie
za często. Z drugiej strony
można się obawiać również
tego, że w Izraelu dojdą do
głosu ludzie, którzy stwierdzą: jak tak, to my pokażemy prawdziwą pięść. Izraelczycy mają świadomość, że
mogą wygrać jeszcze sporo
wojen, ale co to zmieni? Nic.
Ale jeśli przegrają jedną, to
zmieni wszystko. Największe nawet zwycięstwa nie
posuwają ich naprzód. Co
to oznacza? To oznacza, że
wojny są bezużyteczne, że
trzeba rozmawiać.

OFIARY
I AGRESORZY?

Ofiary są po obu stronach.
Ale ofiary, które w dość ła-

Wnętrze meczetu w Akko
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Fot. Paweł Sawicki

uczniów. Jego rodzony brat
jest jednym z najważniejszych rabinów. Jego władza
jest równa władzy kilku
ministrów. Israel miał szansę być na jego miejscu, ale
w pewnym momencie zwątpił w Boga. Miał 20 lat, gdy
porzucił wiarę i musiał się
wszystkiego nauczyć od początku: od kupienia biletów
w autobusie, po założenie
konta i korzystanie z karty
kredytowej. To jest podstawowy podział w Izraelu:
na Izrael modernistyczny,
świecki, dynamiczny, i Izrael cofający się w przeszłość.
Religijne dzielnice cały czas
puchną, są coraz większe.
Ich mieszkańcy wymagają od państwa ochrony, ale
sami do wojska nie idą. Nie
płacą podatków, natomiast
żądają od państwa dotacji.
I z reguły je dostają. W ortodoksyjnej gazecie izraelskiej
mogą debatować całymi tygodniami, czy ortodoksyjnemu żydowi wolno spożywać
paprykę importowaną z Argentyny, czy nie. Partie religijne, które są w Knesecie,
są bardzo ważne. Nie ma
w Knesecie koalicji rządzącej bez partii religijnej. Partia
religijna rozdaje karty.

Izraelski żołnierz w Instytucie Yad Vashem

twy sposób zamieniają się
w oprawców. To jest strasznie skomplikowane. W Izraelu wszyscy idą do wojska,
jedynie nielicznym udaje
się go uniknąć. Coraz więcej ludzi odmawia służby
wojskowej na terytoriach
okupowanych. Są za to karani. Te kary są symboliczne, kilka tygodni więzienia.
Ale gest nie jest symboliczny
– oni nie chcą iść służyć na
terytoriach okupowanych.
Mogą iść na każdą wojnę, na
pierwszą linię frontu, dlatego, że są żołnierzami, a nie
żandarmami. Po palestyńskiej stronie też jest bardzo
dużo takich, którzy nie chcą
tej wojny, bo ona nic nie
przynosi. Istnieje cały szereg
organizacji w Izraelu, które
zajmują się monitorowaniem i awanturowaniem się
o naruszanie praw człowieka wobec Palestyńczyków.
I jeszcze jedna rzecz: jeżeli dziennikarz jedzie na
Zachodni Brzeg albo do
Gazy, w najgorszych czasach zobaczy wszystko, bo
wszystko mu pokażą. Będą
z nim fantastycznie współpracować, o każdej porze
dnia i nocy pokażą, co się
tam wydarzyło. W Izraelu
zrobią wszystko, żeby nic
nie pokazać... To wynika
z tego, że Palestyńczycy
znakomicie wiedzą, że bez
światowej opinii publicznej
nic by nie znaczyli. Natomiast w Izraelu mówią tak:
a co nas obchodzi, co inni
o nas myślą? Czego nie
zrobimy, to i tak będą nas
nienawidzić i dawać po głowie. Zawsze tak było. Coś
takiego bardzo trudno wyplenić z mentalności. Mój
tłumacz z Iraku mówił mi,
jak mam rozumieć mentalność arabską: jak ci mówią,
że zabito dwustu, to bądź
pewien, że może zabito
dwóch – bo tak jest. To jest
język, który zawsze tak wygląda. To nie jest kłamstwo,
wszyscy to rozumieją. Jeżeli
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odbiera się wprost komunikat, bez filtru kulturowego,
wtedy nie wiadomo nic.
Izrael jest krajem europejskim. Kraje arabskie to nie
są kraje europejskie, ja nie
mówię, że gorsze. Po prostu
inne i tę inność trzeba szanować i zrozumieć, ale też
wiedzieć, co ta inność oznacza, bo inaczej nie będzie
żadnego zrozumienia.
opr. Agnieszka Juskowiak

* Paweł Smoleński (ur. 1959)
− dziennikarz, reporter
i pisarz. Od 1989 roku dziennikarz „Gazety Wyborczej”.
Autor kilku książek o tematyce politologicznej, m.in.
Pokolenie kryzysu, „Gazeta
Wyborcza” − lustro demokracji, Irak. Piekło w raju oraz
zbioru reportaży i esejów
Izrael już nie frunie. Laureat
Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego 2003 oraz
Nagrody im. Kurta Schorka
za teksty poświęcone Irakowi. Powyższy tekst jest częściowym zapisem spotkania
z Pawłem Smoleńskim,
które 8 maja 2008 r. odbyło
się w Centrum Żydowskim
z okazji Dni Izraela.

Paweł Smoleński,
Izrael Już Nie Frunie,
Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2007, liczba stron: 288.
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Kultura

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
• 1 czerwca

Pomsta, czyli Zemsta Fredry po
śląsku
Artyści scen śląskich przedstawią
spektakl komediowy z muzyką
Katarzyny Gaertner do libretta Mariana Makuli pt. Pomsta, cena: 30 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 4 czerwca

XXI Biesiada Muzyczna
Kolejne spotkanie z tradycyjną
pieśnią ludową i wicami
godz. 18.30.
Salezjańskie Centrum dla Dorosłych przy parafii Miłosierdzia
Bożego (Zasole, os. Pileckiego 31)

• 4 czerwca

Spektakl Teatru „Na Stronie”
Teatr „Na Stronie” przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
zaprasza na spektakl Jaś i Małgosia, czyli gliniane serduszka.
godz. 17.00, wstęp wolny
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 7 czerwca

Koncert Młodzieżowej
Orkiestry Smyczkowej
W programie kompozycje: A. Jarzębskiego, C. Gardela, H. Góreckiego, T. Kiesewettera, F. Schuberta, J. Brahmsa, A. Vivaldiego
i G. F. Händla. Orkiestrą kieruje
Jakub Połącarz.
godz. 17.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 7 czerwca

Miejsce Dla Każdego
– podsumowanie pracy
Impreza podsumowująca roczną pracę sekcji Młodzieżowego
Domu Kultury w Oświęcimiu
pod hasłem MDK – Miejsce Dla
Każdego.
godz. 10.00
Teren Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

• 18 czerwca

XXII Biesiada Muzyczna
Kolejne spotkanie z tradycyjną

pieśnią ludową i wicami
godz. 18.30.
Salezjańskie Centrum dla Dorosłych przy parafii Miłosierdzia
Bożego (Zasole, os. Pileckiego 31)

• 20 czerwca

Kino plenerowe
z kulturą żydowską
godz. 19.30 – Shalom
godz. 19.45 – warsztaty tańca żydowskiego oraz chasydzkiego
w wykonaniu krakowskiej grupy
Kachol
godz. 20.30 – Max Klezmer Band
– występ zespołu, który koncertuje na całym świecie, grając
aranżacje jazzowo-klezmerskie
sięgające do tradycji żydowskich
godz. 22.00 – Kino Plenerowe:
Pociąg życia – reż. R. Mihaileanu,
komedia, prod. Belgia, Holandia,
Izrael
Austeria – reż. J. Kawalerowicz,
obyczajowy, prod. Polska
Park Miejski w Brzeszczach,
ul. Dworcowa

RYSZARD MAREK GROŃSKI
– PROCA DAWIDA
Kabaret w Polsce okresu
międzywojennego tworzyli w znacznej mierze artyści
pochodzenia żydowskiego.
Po rozpoczęciu wojny wielu
z nich trafiło do gett i obozów koncentracyjnych. Nie
oznaczało to jednak, choć
może trudno w to uwierzyć, że humor i żart nagle
przestały istnieć. W swojej
książce Proca Dawida. Kabaret
w przedsionku piekieł felietonista Marek Groński próbuje
pokazać świat, któremu trudno przebić się przez pełne

cierpienia, tragedii i śmierci
wojenne opowieści i relacje.
Może się wydawać, że mówienie o humorze tamtych
czasów jest niestosowne, ale
przecież humor był jednym
z czynników, które pozwalały ludziom, choć przez
chwilę, oderwać się od grozy
codzienności. Groński opisuje
m.in. świat kulturalny warszawskiego getta i piosenki
z kabaretu stworzonego
w Terezinie, przybliża też
postać warszawskiego konferansjera Fryderyka Járosy’ego

• 23 czerwca

Koncert jazzowy zespołu
Metrum Jazz Quartet
godz. 18.00
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Brzeszczach

• 28 czerwca

IV Oświęcimski Kinowy
Ogródek Plenerowy
Nocne spotkanie z filmami na
parkingu obok Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
W programie dwa filmy produkcji polskiej: Nie kłam kochanie oraz
Ranczo Wilkowyje.
OKOP rozpocznie się w godzinach wieczornych – około godziny 21.30, gdy tylko zapadnie
zmrok, i potrwa do późnych godzin nocnych.
Uwaga! Proszę przynieść własne
krzesełka, leżaki, materace.
Oświęcimskie Centrum Kultury

i twórcę szlagierów, Andrzeja
Własta. Jedna z najbardziej
wstrząsających
opowieści
mówi o gettowym „głupku”
Rubinsztajnie, dla którego
obłąkanie stało się tarczą chroniącą nawet przed Niemcami.
Książka, co istotne, opisuje
śmiech, który przeraża. Marek
Groński nie ukazuje jednak
świata kabaretu w oderwaniu
od tragicznej wojennej rzeczywistości. W czasach istnienia gett wielu potępiało tworzenie pozorów normalności.
Pamiętać trzeba, że świat
teatrów i kabaretu dostępny
był niemal wyłącznie dla zamożnych. Biedacy, jak pisze
Groński, „mijali kawiarnie
z występami i teatralne afisze

z nienawiścią odtrąconych”.
Tak naprawdę był to tylko
śmiech przez łzy, a puenta
dla większości żydowskich
artystów była taka sama.
Proca Dawida to książka interesująca, choć mam nadzieję, że felietonowe historie są
tylko szkicem, który posłuży
w przyszłości do stworzenia
wielkiej monografii, będącej pomnikiem dla artystów,
który mieli siłę, aby nie przestać śmiać się w świecie,
w którym tak naprawdę nikomu do śmiechu nie było.
Paweł Sawicki

Ryszard Marek Groński,
Proca Dawida. Kabaret
w przedsionku piekieł,
Warszawa 2007, MUZA, s. 184.

JANINA KATZ – PUCKA

J

anina Katz przed przetłumaczeniem na polski i wydaniem w 2006 r. Mojego życia
barbarzyńcy była pisarką niemal nieznaną polskiemu czytelnikowi. Kolejna jej powieść Pucka, powstała w 1997 r., na tłumaczenie musiała czekać niemal 11 lat. Ale
jest. W końcu.

Trudno jest jednoznacznie
określić, o czym jest książka.
Pucka to nie tylko opowieść
„dziewczyńska” o trudnych
relacjach matki i córki, czy
pierwszych miłosnych rozterkach 20-letniej pannicy,
ale także autobiograficzna
historia, w której tle pojawia się problem żydowskiej
tożsamości ocalałych z Zagłady. To przede wszystkim
powieść o Krakowie lat 60.,
o jego artystycznym świat-
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ku, okraszonym wódką
i dyskusjami o sztuce, filozofii, pierwszej fascynacji
socjalizmem i późniejszym
wyzwoleniu się spod jego
idei. Kto liczy jedynie na
rozprawianie się z Marcem
’68, ten będzie mile zaskoczony. Kto oczekuje powieści autobiograficznej, tego
może rozczarować epilog,
w którym autorka tłumaczy,
kto jest kim, co jest prawdą,
a co zmyśloną fantazją i dla-
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czego postanowiła wykorzystać historię zapomnianej Fani Kapłan. Motywy
autobiograficzne
zajmują
jednak sporą część powieści,
a pierwowzorem wielu postaci były autentyczne osoby. Młody czytelnik może
mieć jednak problem z odgadnięciem, kim był malarz
z Auschwitz, kim Szymonubek, a kim Jan, którego
Pucka zdradziła dwukrotnie
przed jego śmiercią. Książka
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jest „dokumentem” minionej epoki, doskonale oddającym atmosferę umysłowych
niepokojów lat 60., a także
stosunków polsko-żydowskich.
Agnieszka Juskowiak
Janina Katz, Pucka,
Warszawa 2008,
wyd. Santorski &
Co Agencja Wydawnicza,
s. 373.
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Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI
WŁADYSŁAW SATERNUS (1897-1944)
Urodził się 13 marca 1897 r.
w Gorzowie k. Oświęcimia, syn Antoniego i Marianny (Marii) z d. Patyk.
Po ukończeniu szkoły
podstawowej uczęszczał
do Szkoły Wydziałowej
w Dziedzicach, potem
do Gimnazjum Realnego
w Bielsku. Do momentu
wybuchu II wojny światowej pracował na kolei:
najpierw jako telegrafista,

następnie jako dyżurny ruchu. Potem awansował
i został zawiadowcą stacji w Dziedzicach.
Podczas okupacji pracował w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa w Oświęcimiu. Dzięki znajomości
języka niemieckiego otrzymał stanowisko zaopatrzeniowca. Praca ta dawała mu możliwość swobodnego poruszania się po ziemiach krakowskiej
i śląskiej, a nawet po całym ówczesnym Protektoracie Czech i Moraw. Wykorzystał to w swojej
działalności konspiracyjnej w ramach ZWZ–AK
Obwodu Oświęcimskiego i Inspektoratu Bielskiego.
Posługiwał się pseudonimem „Borynia”. Zajmował
się wywiadem, głównie zdobywaniem informacji

Z SZAFY GANOBISA
Moja historia zbierania butelek i etykiet z fabryki Haberfelda zaczęła się w nietypowy sposób. Mój ojciec, który
tam pracował, któregoś dnia
przyniósł do domu fragment
etykiety i jedną butelkę znalezioną w czasie porządków
na strychu fabryki. Od razu
zainteresowałem się, czy
można zdobyć więcej butelek, ale było to niemożliwe
– obcy nie mogli wchodzić
na teren zakładu. Postanowiłem spróbować dostać
tam pracę. Okazało się, że
konwojent potrzebował pomocnika. Po miesiącu pracy poprosiłem kierowniczkę, żeby wpuściła mnie na
strych. Po wielu namowach
dostałem klucz. Odkryłem, że nad wysprzątanym
już strychem była jeszcze
nadbudowa, coś w rodzaju
mniejszego strychu, który
pozostał nietknięty. W kącie,
pośród sterty zbutwiałych
dokumentów, stała szafka
z zakurzonymi butelkami.
Niektóre miały zniszczone
etykiety, jednak po wyjęciu
wierzchniej warstwy ukazał
się rząd nietkniętych butelek.
Kierowniczka zgodziła się,
żebym je zabrał. Po jakimś
czasie znowu wszedłem na
strych i znalazłem jeszcze
kilka butelek z nieznanymi
mi wcześniej etykietami.

Wszystkie butelki i etykiety w mojej kolekcji są
przedwojenne. Większość
pochodzi od mieszkańców
Oświęcimia lub z samej fabryki. W zbiorach jest około 80 butelek i 100 etykiet
z fabryki Haberfelda − to
jedna z większych tego
typu kolekcji. Butelki są
różne − po „prawdziwych
sokach” i różnych alkoholach. Wiek etykiet jest
trudny do ustalenia, ale
na pewno pochodzą co
najmniej z lat 20. XX w.,
ponieważ wtedy zamknięto strych, na którym były
przechowywane. Butelki
z alkoholem produkowanym w fabryce Haberfeldów docierały do wielu
miejsc na świecie, m.in.
na Kubę (Kuba Rum) i do
Austrii
(Kaiserschutze).
Bardzo często zdobywały medale na światowych
wystawach. Uwagę zwraca
drewniana butelka po koniaku, a właściwie drewniana obudowa szklanej
butelki. To dar jednego
z pracowników fabryki,
który dowiedział się o mojej
pasji. Przyciąga wzrok, bo
połączenie drewna i szkła
jest bardzo nietypowe. Zamykana jest drewnianym
korkiem.
Mirosław Ganobis

3 czerwca 1312 r.

Mieszko I książę cieszyński i pan na Oświęcimiu w dokumencie
wydanym w Bielsku
po słowach „... et dominus Osswetim” użył
napisanego w nawiasie
niemiecko
brzmiącego zwrotu „Zu Auswintzen”.

boszcza oświęcimskiego ks. kanonika Jana
Skarbka, Rada Miejska
nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Oświęcimia.

21 czerwca 1816 r.

Odbyła się publiczna licytacja kościoła i klasztoru oo. Dominikanów
w Oświęcimiu. Na
podstawie dekretu cesarza Józefa II z 1782 r.
oświęcimski
klasztor
został skasowany.

7 czerwca 1979 r.

W czasie pierwszej
pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II
w homilii wygłoszonej
podczas mszy świętej, odprawianej na
terenie byłego niemieckiego obozu zagłady
Auschwitz-Birkenau,
wypowiedział słowa:
„Nie mogłem tutaj nie
przybyć jako papież.
[...] Oświęcim jest rozrachunkiem z sumieniem
ludzkości, [...] miejscem,
którego nie można tylko zwiedzać. Trzeba
przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym,
gdzie leżą granice nienawiści”.

22 czerwca 1894 r.

Komitet Obywatelski,
założony z inicjatywy
proboszcza oświęcimskiego ks. prałata Andrzeja Knycza, wykupił
od kupców żydowskich
ruiny kaplicy św. Jacka.

23 czerwca 1881 r.

W Oświęcimiu, w kamienicy
Haberfelda
wybuchł pożar, który
bardzo szybko rozprzestrzenił się, zajmując sąsiednie kamienice oraz
budynki.
Płomienie
strawiły zabudowania
pn.−zach. części miasta wraz z: kościołem
parafialnym, plebanią,
wikarówką, budynkami
szkolnymi i szpitalem.

14 czerwca 1940 r.

24 czerwca 1390 r.

W przysiółku
między Malcem a Kętami
urodził się Jan Wacięga, św. Jan Kanty. Po
ukończeniu
studiów
w Akademii Krakowskiej na wydziale nauk
wyzwolonych uzyskał
święcenia kapłańskie.
Kierował szkołą Bożogrobców w Miechowie,
a po uzyskaniu stopnia doktora został profesorem
krakowskiej
uczelni. Znaczną część

20 czerwca 1920 r.
Fot. Mirosław Ganobis

Zarejestrowane zostało
Towarzystwo Sportowe
„Soła”, jeden z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce.

20 czerwca 1934 r.

W czasie obchodów 25lecia kapłaństwa pro-

Butelki z fabryki Haberfelda
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Biogram pochodzi z publikacji:
Ludzie Dobrej Woli.
Księga Pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz,
pod. red. Henryka Świebockiego,
PMAB i TOnO, Oświęcim 2005.

Z HISTORII OŚWIĘCIMIA
– CZERWIEC

Z więzienia gestapo
w Tarnowie przybył
do niemieckiego obozu
koncentracyjnego
Auschwitz
pierwszy
transport 728 polskich
więźniów politycznych
skazanych za „działalność przeciwko III Rzeszy”.

1

i dokumentów o zbrodniach SS w KL Auschwitz,
w tym fotografii i planów sytuacyjnych, które przekazywał władzom konspiracyjnym. Dla więźniów
organizował zaś pomoc żywnościową, dostarczał
im lekarstwa, pośredniczył w tajnej korespondencji
ze światem zewnętrznym. Za tę działalność został
aresztowany w Oświęcimiu przez gestapo 20 marca
1944 r. Osadzono go następnie w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Stamtąd po kilku miesiącach wywieziono go do KL Auschwitz i umieszczono w bloku nr 11 („Blok Śmierci”). W dniu
14 sierpnia 1944 r. został rozstrzelany. Pośmiertnie odznaczono go Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.
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życia poświęcił na przepisywanie
traktatów
teologicznych oraz filozoficznych, komentarzy
do Starego i Nowego
Testamentu oraz pism
Ojców Kościoła (do
dziś zachowało się ok.
18 tys. stron). Zmarł
w 1473 r. Po beatyfikacji
w 1680 r. jego relikwie
przeniesiono do konfesji w kościele św. Anny
w Krakowie. Kanonizowany w 1767 r.

27 czerwca 1866 r.

Wojska pruskie przekroczyły granicę na Wiśle,
aby zająć dworzec kolejowy w Oświęcimiu.
W bitwach pod Rajskiem
i przy obronie stacji Prusacy ponieśli klęskę i zostali zmuszeni do wycofania się za rzekę.

28 czerwca 1345 r.

Biskup krakowski Jan
Grot rzucił klątwę kościelną (ekskomunikę)
na księcia oświęcimskiego Jana I zw. Scholastykiem i zagroził
interdyktem (zakazem
sprawowania kultu religijnego) w jego siedzibie, Oświęcimiu, jeśli
do 14 dni nie zwróci
on zagrabionych dóbr
klasztoru mogilskiego
i nie wypłaci odszkodowania. Groźba biskupa
poskutkowała.

29 czerwca 1933 r.

W Oświęcimiu nad brzegiem Soły poświęcono
i otwarto przystań kajakową I Żeglarskiej Drużyny
Harcerskiej im. Maurycego Beniowskiego.

Opracował przewodnik terenowy
i beskidzkiLeszek Żak
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Fotoreportaż

Blisko 8 tysięcy osób – 6 tys. Żydów z ponad 55 krajów świata oraz 1,6 tys. Polaków – wzięło udział 1 maja
w XVII Marszu Żywych – w hołdzie pamięci o ofiarach Holokaustu. Uczestnicy tradycyjnie przeszli Drogą Śmierci
z byłego Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau.

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

Fot. Tomasz Mól

OBIEKTYWEM MÓLA
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