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Fotografi a przedstawiająca Rynek w Oświęcimiu powstała 26 kwietnia 1933 r. Pochodzi ze zbiorów „Galerii XX wieku” z portalu Kasztelania.pl

Czy w kilku zdaniach da się wyjaśnić, czym jest „Oś”? Defi -
nicji jest wiele, ale w tym przypadku, najprościej ujmując, to 
wspólny projekt czterech oświęcimskich instytucji stawiają-
cych w centrum swojej działalności historię Miejsca Pamięci 
i historię miasta. 
Pola aktywności każdej z nich są inne: Muzeum Auschwitz-
-Birkenau chroni i upamiętnia tereny byłego obozu zagła-
dy; Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży promuje 
idee dialogu młodych ludzi z wielu krajów i uczy historii 
poprzez niezwykle bogaty wachlarz aktywności; Centrum 
Żydowskie dba o spuściznę po żydowskich mieszkańcach 
Oświęcimia, którzy kiedyś w ogromnym stopniu współtwo-
rzyli jego historię; natomiast Centrum Dialogu i Modlitwy 
koncentruje się na sferze sacrum i pierwiastku duchowym 
w historii. „Oś”, co oczywiste, to początek nazwy miasta 
Oświęcim, gdzie działają wszystkie instytucje, ale to również 
symbol współdziałania, które musi mieć miejsce, aby w pełni 
wykorzystać ową różnorodność perspektyw. Cel nadrzędny 
jest bowiem jasny – praca na rzecz upamiętnienia i jak naj-
szerszej edukacji. O różnicach w podejściu do Miejsca Pamię-
ci, wyzwaniach, i osiągnięciach każdej z instytucji opowiada-
ją w pierwszym numerze „Osi” czterej dyrektorzy: dr Piotr 
M.A. Cywiński, Leszek Szuster, Tomasz Kuncewicz i ks. Jan 
Nowak. 
Miesięcznik „Oś” stworzyliśmy przede wszystkim, ponieważ 
chcemy, aby wiedzieli Państwo, co się u nas dzieje – a dzieje 
się dużo. W tym numerze tematem głównym jest uroczystość 
upamiętniająca 67. rocznicę deportacji oświęcimskich Żydów 
z miasta. Była to piękna, prosta i symboliczna ceremonia, co 

zobaczyć można m.in. na fotografi ach Tomasza Móla. Foto-
reportaże tego utalentowanego młodego człowieka, który ze 
swoim aparatem pojawia się w Oświęcimiu właściwie wszę-
dzie, publikować będziemy regularnie. 
Piszemy także m.in. o duchowych przeżyciach uczestników 
rekolekcji w Centrum Dialogu i Modlitwy, obrazach byłego 
więźnia Jana Barasia-Komskiego, przekazanych Muzeum 
Auschwitz-Birkenau i stanowiących niezwykły dokument 
historyczny, a także o międzynarodowej drodze wystawy 
„Inna Strona Świata”, przygotowanej na jubileusz Międzyna-
rodowego Domu Spotkań Młodzieży. 
W „Osi” poruszać będziemy także tematy związane z histo-
rią miasta. O swoich niezwykłych zbiorach opowiadać bę-
dzie Mirosław Ganobis, człowiek z wielką pasją, który nawet 
o najmniejszym drobiazgu ze swej kolekcji może mówić bez 
końca. W każdym numerze wspominać będziemy ludzi, któ-
rzy w czasie wojny pomagali więźniom obozu, wierzymy bo-
wiem, że ich postawa powinna być wzorem do naśladowania 
także dziś. Dzięki kalendarium historycznemu, przygotowy-
wanemu we współpracy z portalem Kasztelania.pl, dowie-
dzą się Państwo m.in. o tym, kiedy rozegrano pierwsze po-
wojenne piłkarskie derby Oświęcimia. Do nieco „lżejszych” 
tematów należą również recenzje (w tym numerze sprawdzić 
można, czy warto obejrzeć nagrodzony Oscarem fi lm „Fał-
szerze”), a ponieważ nie samą prasą człowiek żyje, w „Osi” 
polecamy także wydarzenia kulturalne z naszego regionu.

 Zapraszamy do lektury  i czekamy na Państwa opinie 
Redakcja „Osi” 

os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU

OD REDAKCJI

W „Galerii XX wieku” w portalu Kasztelania.pl prezentowa-
ne są zdjęcia związane z przeszłością naszego regionu. Oso-
by 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 ga-

lerii. Jeżeli posiadają Państwo takie zdjęcia (zarówno w wer-
sji tradycyjnej, jak i elektronicznej) i chcecie, aby znalazły się 
one w tej galerii, prosimy o kontakt: zbigniew.pluta@kaszte-
lania.pl. Gwarantujemy  zwrot wypożyczonych materiałów 
(negatywy, odbitki) w stanie nienaruszonym.

Szczegóły w Internecie: www.kasztelania.pl/galeria20.php

16151413121110987654321
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 Kieruje pan Muzeum 
od prawie dwóch lat. To 
nie tylko ogromne wy-
zwanie zawodowe, zwią-
zane z charakterem tego 
miejsca, ale także wyzwa-
nie osobiste, ponieważ 
w pewnym sensie musiał 
pan podzielić swoje życie 
na dwa miejsca. Co ta pra-
ca zmieniła w pana życiu?

Wyzwanie to dobre słowo. 
Jest to także wysiłek i na 
pewno niemałe poświęce-
nie. Auschwitz jest nie tyl-
ko w Oświęcimiu, ale także 
w Warszawie, Paryżu, Jero-
zolimie, Nowym Jorku, na 
Węgrzech, czy w Niemczech. 
Ta praca wymaga kontaktu 
z różnymi kulturami, trady-
cjami, czy doświadczeniami 
historycznymi. Jest to spotka-
nie z całym światem – bardzo 
bliskim i bardzo dalekim. 

 Jednak jako dyrektor Mu-
zeum dużo czasu spędza 
pan także na miejscu – jak 
to miejsce wygląda z tej 
najbliższej perspektywy?

Zagadnienia, którymi czło-
wiek się tu zajmuje, są zu-
pełnie niezwykłe. Chyba 
dla każdego pracownika 
Muzeum jest to rzecz bez 
precedensu. Mówi się, że 
tutaj ludzie przychodzą pra-
cować albo na kilka miesię-
cy, albo na całe życie i coś 
takiego daje się tutaj odczuć. 
Wielu podchodzi do pracy 
z niezwykłym poświęceniem 
i z przekonaniem, że to jest 
poniekąd celem ich życia, że 
tutaj realizują się w sposób 
wyjątkowy. Dla mnie oso-
biście jest to również możli-
wość wprowadzenia w życie 
pewnych wartości przyswo-
jonych w różnych poprzed-
nich doświadczeniach.

 Jakie to doświadczenia?

Bardzo wiele dało mi wielo-
letnie zaangażowanie w róż-
ne działania ekumeniczne 
i międzyreligijne w ramach 
warszawskiego Klubu In-
teligencji Katolickiej. Nie 
chodzi tu o wymiar teolo-
giczny Auschwitz, a bardziej 
o umiejętność wsłuchiwania 
się i zrozumienia różnych 
punktów widzenia. Dużo 
dało mi także zaangażowanie 
w działania proeuropejskie, 
np. zjazdy gnieźnieńskie. To 
tutaj mam wrażenie, że doty-
kam fundamentu wspólnoty 
europejskiej, która powstała 
właśnie po tej wielkiej trage-
dii cywilnych ofi ar drugiej 
wojny światowej. Dużo dało 

mi również mieszkanie wiele 
lat za granicą – w Szwajcarii 
i we Francji, co pozwala do-
strzec inne spojrzenia na hi-
storię i edukację. Sporo dało 
mi doświadczenie życia w 
rodzinie opozycyjnej w cza-
sach komunistycznych. To 
była nauka pewnej ostroż-
ności, która w tym miejscu 
jest bardzo ważna, ponieważ 
człowiek często nie wie, czy 
jest jeszcze muzealnikiem, 
czy już dyplomatą. Pod tym 
względem jest to miejsce 
trudne, ale w radzeniu sobie 
z tym pomogła mi współpra-
ca z ludźmi z MSZ, a przede 
wszystkim z prof. Władysła-
wem Bartoszewskim, który 
przez ostatnie 6-7 lat był dla 
mnie ojcem wprowadzają-
cym w ten temat. Poznanie 
tego miejsca od strony „pań-
stwowej” było jednym z naj-
lepszych przygotowań, jakie 
można sobie wyobrazić. Na 
różne zagadnienia tej pracy 
staram się patrzeć z punktu 
widzenia prawdy historycz-
nej, a zarazem racji stanu 
i polityki państwowej. Te 
dwie płaszczyzny nie mogą 
się wykluczać.

 Czy tak intensywny kon-
takt z Miejscem Pamięci 
czegoś pana nauczył?

To miejsce mnie bardzo wyci-
sza i pozwala nabrać dystan-
su do tego, co się dzieje na co 
dzień. Poza tym czuję na bar-
kach moją własną odpowie-
dzialność za przyszłość tego 
świata. Wiele decyzji, które 
tutaj podejmuję, dotyczy np. 
tego, co ludzie zobaczą, albo 
czego nie zobaczą, co zro-
zumieją, albo czego nie zro-
zumieją, co ich zainteresuje, 
albo obok czego przejdą obo-
jętnie. W efekcie to wszystko 
może mieć wpływ na to, czy 
odwiedzający Muzeum bę-
dzie później w stanie zarea-
gować, kiedy np. ktoś pobije 
kogoś na przystanku. Przy 
milionie dwustu tysiącach 
ludzi takie decyzje mają już 
wymierny wpływ na przy-
szłość świata – chyba dużo 
większy, niż gdziekolwiek 
indziej w Polsce.

 Co w ciągu tych niemal 
dwóch lat pana obecności 
tutaj udało się w Muzeum 
zrobić?

Została zmieniona we-
wnętrzna struktura Muzeum 
i powstały w niej nowe ko-
mórki z nowymi zadaniami. 
Myślę tu m.in. o rozwoju 
wolontariatu, komunikacji 
społecznej, czy organizacji 

inwestycji. Przeprowadzona 
restrukturyzacja nie spowo-
dowała redukcji etatów, co 
było dla mnie niezmiernie 
ważne. Poza tym zdefi nio-
waliśmy zadania na przy-
szłość. Najważniejsze jest dla 
nas przygotowanie nowej 
wystawy, co jest przedsię-
wzięciem na lata. Powstała 
już międzynarodowa grupa 
robocza zajmująca się tymi 
sprawami, założenia scena-
riusza przyjęła Międzyna-
rodowa Rada Oświęcimska, 
powstały koncepcje uzupeł-
niające, takie jak wystawa 
wstępna, czy wystawa sztuki 
obozowej. Poza tym pracu-
jemy nad nową stroną inter-
netową, która z pewnością 
będzie ważnym narzędziem 
komunikowania ze światem. 
Trwają również bardzo po-
ważne prace konserwatorskie 
w Birkenau, których celem 
jest wypracowanie metod 
walki z wodami grunto-
wymi zagrażającymi temu 
miejscu. Dzieje się tu wiele 
rzeczy, które pokazują, że ta 
instytucja kultury funkcjonu-
je dobrze.

 Jakie są w tej chwili naj-
ważniejsze wyzwania 
Muzeum, jeśli chodzi 
o płaszczyznę konserwacji 
i edukacji? 

W sprawach konserwacji 
ogromny nacisk położyliśmy 
na zdobycie nowych fundu-
szy. Środki, które mamy, są 
niewystarczające na reali-
zację tak obszernych zadań. 
Bardzo liczę na pomoc fun-
dacji, czy fi rm, a wręcz rzą-
dów europejskich oraz Unii 
Europejskiej i to niekoniecz-
nie z funduszy lokalnych, 
ale z jakiegoś osobnego unij-
nego projektu, ponieważ to 
miejsce jest ważne dla samej 
Unii. Edukacyjnie dzieje się 
niezwykle dużo, biorąc pod 
uwagę skromne środki, któ-
rymi dysponujemy – przede 
wszystkim przestrzenne. 
Bez budynku „starego tea-
tru”, który będzie siedzibą 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, trudno mówić 
o rozwoju tej działalności, 
a w tej chwili są to już dzie-
siątki kursów i seminariów 
dla różnych grup z kraju i z 
zagranicy rocznie. A przecież 
dysponujemy tylko dwoma 
salami i małym kinem. To 
wielka szkoda, ponieważ 
szanse są olbrzymie. Wiem, 
że wiele grup jest zaintere-
sowanych kilkudniowymi 
pobytami tutaj, ale nie jeste-
śmy w stanie stworzyć ta-

kich programów w oparciu 
o możliwości przestrzenne, 
które mamy. Póki nie mamy 
siedziby, rozwijamy zupeł-
nie nową sekcję tzw. „e-lear-
ningu”, czyli edukacji przez 
internet dla osób, które tutaj 
nie mogą dotrzeć. Trwają 
prace nad materiałami edu-
kacyjnymi w kilku językach, 
a także nad kursami inter-
netowymi. Staramy się też 
otwierać inne ścieżki w na-
uczaniu, czego przykładem 
jest rozpoczęty projekt edu-
kacji w więzieniach – to coś 
zupełnie nowego na świecie, 
a dla edukacji temat niezwy-
kle ciekawy. 

 Oświęcim jest na świecie 
kojarzony dość jedno-
znacznie i trzeba przyznać, 
że to rzecz niesprawied-
liwa dla mieszkańców, 
a także samego miasta 
i jego historii. Z drugiej 
strony na świecie widać 
ciągły wzrost zaintere-
sowania historią byłego 
obozu – o tym świadczy 
chociażby rekordowa fre-
kwencja. Jak można wy-
korzystać to, że właśnie 
w Oświęcimiu znalazło 
się miejsce, które jest jed-
nym z najważniejszych 
symboli dla całego świata 
i czy jest szansa na przeło-
żenie ogromnego zainte-
resowania Miejscem Pa-
mięci na zainteresowanie 
miastem?

Niesprawiedliwe przyrów-
nania są rzeczą ciągłą i to nie 
dziwi. Trzeba zwracać uwa-
gę, że nie jest to właściwe, ale 
to raczej nie jest wynikiem 
złej woli, albo zamierzonej 

niesprawiedliwości. Wielu 
z nas, katolików jadących do 
Jerozolimy, mówi, że jedzie 
do Ziemi Świętej. Mieszkają-
cy tam mogliby się obruszyć, 
że nie zauważamy wówczas 
Izraela. Ten subiektywizm 
spojrzenia jest w naturze 
rzeczy. Wydaje mi się, że lu-
dzie, którzy tu przyjeżdżają, 
nie przyjeżdżają, aby zoba-
czyć cokolwiek innego poza 
Auschwitz. To trochę tak, 
jak ci, którzy pielgrzymują 
na Jasną Górę niekoniecz-
nie zwiedzają potem jakieś 
częstochowskie muzea. Jeśli 
Oświęcim może gdziekol-
wiek wygrać, to właśnie 
przez inicjatywy wspierają-
ce zrozumienie Auschwitz. 
Takie instytucje już tutaj 
działają, ale dużo jest jeszcze 
do zrobienia. Ludzie, którzy 
tu przyjeżdżają, mają głębo-
ką chęć zrozumienia, czym 
było Auschwitz oraz chęć 
zrozumienia samego siebie 
i innych kultur. Często po-
trzebują jakiegoś dialogu, 
refl eksji i zagłębienia się 
w historię i istotę człowieka. 
Takie przedsięwzięcia mają 
tu szansę powodzenia, bo 
po prostu nie mogą powstać 
gdzie indziej. Widzę bar-
dzo dobre tendencje wśród 
lokalnych autorytetów, ale 
cały czas obijamy się o jakieś 
niezrozumienia, czy chęci 
ekonomicznego wyzysku 
tego miejsca, co na zewnątrz 
budzi sprzeciwy i złośliwe 
komentarze. A to bez sensu, 
bo tutaj można zrobić bardzo 
wiele dobrego.    
 

Rozmawiał Paweł Sawicki

SPOTKANIE Z CAŁYM ŚWIATEM
Rozmowa z dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – dr. Piotrem M.A. Cywińskim

dr Piotr M.A. Cywiński – dyrektor Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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Uratowała mnie umiejętność 
rysowania – wspomina 
w swych relacjach Jan Ba-
raś-Komski,  który dwa razy 
w życiu przeżył piekło Ausch-
witz. Udało mu się uciec 
z obozu, lecz został powtór-
nie złapany i uwięziony. Nie-
rozpoznany, uniknął kary za 
swój czyn. W obozie umiejęt-
ności malarskie pomogły mu 
ocalić życie. Po zakończeniu 
wojny i oswobodzeniu zajął 
się utrwalaniem swych obo-
zowych przeżyć na płótnie. 
Prace Komskiego przedstawiają 
sceny z życia codziennego więź-
niów KL Auschwitz: przybycie 
transportu, apel, jedzenie. Jego 
obrazy są uderzające, wyrażają 

niesamowite emocje – ocenia 
dr Igor Bartosik, kierownik 
Działu Zbiorów PMA-B. 106 
obrazów tego wyjątkowego 
artysty zostało przekazane 
do Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau przez 
Amerykański Instytut Kultu-
ry Polskiej w Pinellas Park na 
Florydzie. Rzadko się zdarza, że 
do jakiegokolwiek muzeum trafi a 
tak duża tematyczna kolekcja jed-
nego autora. Dlatego bardzo nas 
cieszy, że te rysunki i obrazy tra-
fi ają do naszych zbiorów – mówi 
dr Piotr M.A. Cywiński, dy-
rektor Państwowego Muze-
um Auschwitz-Birkenau. Pla-
cówka wcześniej posiadała 
86 płócien Komskiego, które 

artysta sam przekazał do 
zbiorów. Jan Baraś-Komski 
mówił, że możliwość malo-
wania w obozie była dla nie-
go bardzo ważna – pozwalała 
mu choć na chwilę zapomnieć 
o potwornościach, które go 
otaczały. Po wojnie autor  
kolekcji w prosty sposób po-
trafi ł przekazać esencję obo-
zowej rzeczywistości. Obrazy 
te mają ogromną wartość do-
kumentalną. Były malowane 
po wojnie, w związku z czym 
część z nich ma zaburzoną to-
pografi ę terenu, jednak twarze 
i postacie są realistyczne – mówi 
dr Bartosik. Otwarcie wysta-
wy odbędzie się 14 czerw-
ca 2008 roku w 68. rocz-
nicę przybycia do Ausch-
witz pierwszego transportu 
więźniów.   

Aleksandra Głownia

[w więzieniu] Wyszło na jaw, 
że jestem artystą malarzem. 
Następnego dnia były już farby, 
papier, pędzle. Mogłem rysować, 
mogłem malować. Znów robiłem 
portrety. Kilka dni później przy-
szedł rozkaz przetransportowa-
nia mnie do Oświęcimia.

Do muzeum [tzw. Lagermuse-
um – stworzonego przez eses-
manów w obozie] dochodziłem 
dorywczo, po zakończeniu pracy. 
To wynikało tylko z mojego za-
miłowania do rysowania. Chcia-
łem także spotykać kolegów o 

podobnych zainteresowaniach. 
Wreszcie możliwość malowania, 
tam w obozowym muzeum, 
pozwalała przynajmniej na 
chwilę – zapomnieć o potwor-
nościach codziennej rzeczywi-
stości. W muzeum panowała 
atmosfera wolnościowa, zresztą 
sami sobie stworzyliśmy tę at-
mosferę.

W obozie malowałem, jak na 
tamtejsze stosunki, bardzo dużo. 
Pracując jeszcze w Bauleitungu 
codziennie portretowałem. Było 
to traktowane w pięćdziesięciu 
procentach jako mój zawód, 
niemal jako obowiązek. Prace 
zabierali esesmani, ale do rzad-
kości należało, aby taki portre-
towany esesman dał mi jakąś 
bułkę czy coś do zjedzenia.                                   

Podobne rozwiązania z po-
wodzeniem wykorzysty-
wane są na całym świecie, 
m.in. w: Watykanie, nowo-
jorskim Metropolitan Muse-
um of Art, paryskim Luwrze 
i izraelskim Instytucie Pa-
mięci Yad Vashem. Dzięki 
słuchawkom odwiedzający 
Muzeum mogą komfortowo 
słuchać wyjaśnień przewod-
nika, nawet kiedy na wysta-
wie znajduje się jednocześ-
nie wiele grup. – Nad całym 
systemem pracowaliśmy ponad 

dwa lata. Ważne jest dla nas za-
chowanie kontaktu odwiedzają-
cego z przewodnikiem. Dlatego 
nie planujemy wprowadzenia 
np. odtwarzanego z urządzenia 
nagrania typu „audio gui-
de” – powiedział Andrzej 
Kacorzyk, kierownik orga-
nizacyjny Międzynarodo-
wego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście. 
– Dzięki słuchawkom możliwe 
jest zwiększenie komfortu prze-
kazu i zmniejszenie poziomu 
hałasu na wystawach – dodał 

Kacorzyk. Ze słuchawko-
wego systemu korzystają 
wszystkie grupy zorgani-
zowane, liczące powyżej 10 
osób. Jest on wykorzystywa-

ny tylko na terenie byłego 
obozu Auschwitz I. Obec-
nie po terenach i obiektach 
byłego obozu w trzynastu 
językach oprowadza ponad 

220 przewodników, specjal-
nie przygotowanych pod 
względem merytorycznym 
i językowym.                                

(P.S.) 

WIĘKSZY KOMFORT PRZEKAZU 
DZIĘKI SŁUCHAWKOM

Ostatnie miesiące w oświęcimskim Muzeum świadczą o ciągle wzrastającym zain-
teresowaniu historią byłego obozu na całym świecie. W 2007 roku padł kolejny 
rekord frekwencji – milion dwieście dwadzieścia tysięcy odwiedzających. Tego-

roczne dane pozwalają przypuszczać, że nie jest to jeszcze koniec. Aby utrzymać profe-
sjonalną merytoryczną obsługę  przyjeżdżających, zdecydowano się sięgnąć po nowo-
czesną technologię. Od kwietnia zorganizowane grupy korzystają z nowego słuchawko-
wego systemu oprowadzania.

Wśród odwiedzających Muzeum w 2007 r. najwięcej było Polaków – 465 tys. – co 
w porównaniu z 2006 r. oznacza wzrost o 124 tys. Wśród osób ze świata, których do 
byłego obozu Auschwitz przyjechało 755 tys. (w 2006 r. było ich 648 tys.), najliczniej-
sze były grupy z Wielkiej Brytanii (104 tys.), USA (blisko 91 tys.), Niemiec (ponad 
60 tys.) i Izraela (ponad 44 tys.). Wśród odwiedzających było także blisko 38 tys. oby-
wateli Korei Południowej, 6,8 tys. Japończyków i 4,5 tys. Chińczyków, co świadczy 
o sporym zainteresowaniu historią Auschwitz na kontynencie azjatyckim.  

NIEZWYKŁA KOLEKCJA 
W ZBIORACH MUZEUM

• Urodził się 3 lutego 1915 r.
w Birczy niedaleko Sa-
noka.

• Ukończył studia na wy-
dziale malarstwa i rzeź-
by Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie.

• 29 kwietnia 1940 r. został 
aresztowany podczas 
próby przedostania się 
na Zachód.

• 4 czerwca 1940 r. trafi ł 
wraz z pierwszym trans-
portem z Tarnowa do 

Auschwitz. Otrzymał 
numer 564. Rozwijał swą 
działalność artystyczną.

• 29 grudnia 1942 r. wraz 
z trzema towarzyszami 
uciekł z obozu. 

• 1 października 1943 r. po 
zatrzymaniu w łapance 
ulicznej, powtórnie został 
skierowany do Ausch-
witz. Jako Jan Nosek 
otrzymał numer 152 884.

• Został przewieziony do 
obozu w Buchenwaldzie, 

a następnie do więzienia 
w Krakowie. W roku 
1944 już pod własnym 
nazwiskiem został zare-
jestrowany w KL Gross-
Rosen.

• Po uwolnieniu z Dachau 
29 kwietnia 1945 r., kon-
tynuował swą twórczość. 

• W 1949 r. wyjechał do 
USA. Współpracował 
z gazetą „The Washing-
ton Post”. 

• Zmarł 20 lipca 2002 r. 
w Arlington.

Z RELACJI 
JANA BARASIA-

-KOMSKIEGO

JAN BARAŚ-KOMSKI – BIOGRAFIA:

fo
t. 

B
. B

ar
ty

ze
l

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Wrogowie państwa (ze zbiorów PMA-B)

Msza więzienna (ze zbiorów PMA-B)

16151413121110987654321



Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura , nr 1, maj 2008

 Każda z oświęcimskich 
instytucji zajmujących 
się historią byłego obozu 
patrzy na to miejsce ina-
czej. Jaka jest perspekty-
wa MDSM? 

Wywodzi się ona z tradycji, 
w której ten dom powstawał. 
W latach 70. młodzi ludzie 
z Niemiec w ramach rozli-
czenia się z historią swoich 
rodziców i dziadków przy-
jeżdżali, aby pracować na 
terenie byłego obozu Ausch-
witz-Birkenau. Ponieważ 
grup przybywało, a możli-
wości zakwaterowania były 
skromne, jeden z organiza-
torów tych podróży – Volker 
von Törne, poeta i referent 
ds. Europy Wschodniej Ak-
cji Znaków Pokuty/Służby 
dla Pokoju w Berlinie, wpadł 
na pomysł budowy domu, 
gdzie młodzi Niemcy i Po-
lacy znaleźliby miejsce, by 
mówić o trudnej wspólnej 
historii. Ten początek okre-
ślił zadania tej instytucji. W 
różnych środowiskach byli 
również przeciwnicy po-
wstania Domu lub osoby 
sceptycznie nastawione do 
tego pomysłu. Choć uwa-
żali oni, że proces polsko-
-niemieckiego pojednania 
wymaga zinstytucjonalizo-
wania dialogu, to obawiali 
się, że bliskie sąsiedztwo 
obozu nie będzie sprzyjać 
otwartości prowadzonych 
tu rozmów. Wtedy po raz 
pierwszy włączyli się w roz-
wiązanie tego problemu byli 
więźniowie i dobitnie stwier-
dzili, że ten dyskurs polsko-
niemiecki musi odbywać się 
w Oświęcimiu. Pierwsi pe-
dagodzy Domu korzystali z 
doświadczeń niemieckich. 
Pedagogika Miejsc Pamięci 
była w Polsce jeszcze poję-
ciem mało znanym. Wów-
czas wypracowano koncep-
cję rozwijaną przez nas do 
dzisiaj – „Oświęcim jako 
miejsce nauki”. Przesłanie 
płynące z Auschwitz jest na 
tyle uniwersalne, że instytu-
cja, w sensie oferty pedago-
gicznej, stała się interesująca 
dla młodych ludzi z całego 
świata. Zawdzięczamy to 
także temu, iż działalność 
Domu skoncentrowała się 
nie tylko na historycznej ana-
lizie tego miejsca, lecz objęła 
szerokie spektrum tematów, 
które implikuje Auschwitz.

 Jakie tematy pozostają 
w kręgu zainteresowań 
MDSM?

Misją Domu jest tworzenie 
zwartego systemu dzia-
łań pedagogicznych, które 
wyzwolą głębszą refl eksję 
i pomogą odpowiedzieć na 
najważniejsze pytania, któ-
re rodzą się w konfrontacji 

z tym miejscem. Misję tę rea-
lizujemy w dwóch głównych 
nurtach. Pierwszy to przy-
gotowanie i  organizacja po-
dróży studyjnych dla grup, 
które przyjeżdżają do Oświę-
cimia na kilkudniowe poby-
ty, by zapoznać się z historią 
tego miejsca. Zajmujemy się 
też zagadnieniami ważny-
mi obecnie, które z tematem 
Auschwitz bezpośrednio są 
związane: problematyką pra-
wicowego ekstremizmu, an-
tysemityzmu, kwestią praw 
człowieka, stereotypów, 
uprzedzeń, które wprost lub 
pośrednio wypływają z prze-
słania Auschwitz. Każda gru-
pa, w ramach realizowanego 
programu, odwiedza były 
obóz, pracuje w archiwach 
Muzeum, a także zwiedza 
miasto Oświęcim. Rozgra-
niczenie między Auschwitz 
a Oświęcimiem jest ważne. 
Nasi goście powinni wie-
dzieć, że oprócz byłego obo-
zu jest tu 40-tysięczne miasto 
ze swoją interesującą historią. 
Jesteśmy dumni, że 160-180 
grup rocznie odkrywa mia-
sto dzięki oprowadzaniu ich 
przez naszych wolontariuszy 
lub młodzież oświęcimską. 

 Co odkrywają młodzi 
ludzie, przyjeżdżając do 
MDSM? 

Dzięki naszemu pośred-
nictwu dochodzi do kilku 
szczególnych odkryć. To 
pierwsze jest prozaiczne: aso-
cjacja z nazwą Auschwitz jest 
w świecie jednoznaczna. Ist-
nienie miasta jest dla naszych 
gości dużym odkryciem 
i to w szerszym kontek-
ście. Zwiedzanie odbywa 
się w towarzystwie jego 
młodych mieszkańców. To 
zupełnie inny model po-
znania niż ten, który mogą 
oferować biura podróży. Dy-
namika zwiedzania jest zu-
pełnie inna, kiedy licealista 
pokazuje swoją szkołę czy 
dom, w którym mieszka jego 
babcia, czy kiedy wieczorem 
razem z grupą spędza czas. 
W podsumowaniach projek-
tów element odkrycia miasta 
powtarza się bardzo często. 
Podróże studyjne stano-
wią główny obszar działań 
Domu, który realizują  pe-
dagodzy (5 osób) i wolonta-
riusze (4 osoby). To 180 grup 
studyjnych w roku − około 6 
tys. osób. To na tyle znacząca 
liczba, że nie można jej lek-
ceważyć z punktu widzenia 
interesów miasta w zakresie 
kształtowania jego wizerun-
ku. 

 Jakie są jeszcze odkrycia?

Chyba najważniejszym od-
kryciem jest przemiana zwią-
zana ze spotkaniem z byłym 

więźniem. Każda grupa 
w czasie swojego pobytu 
ma możliwość rozmowy ze 
świadkiem historii i to jest 
kulminacja jej programu. 
Może to trochę krzywdzące 
dla młodzieży, ale młodzi 
nie do końca są przyzwy-
czajeni do obcowania ze 
starszymi ludźmi. Szybko 
jednak uświadamiają sobie, 
że ich rozmówca, który dzie-
li się z nimi swoimi prze-
życiami, był w ich wieku, 
kiedy został poddany temu 
strasznemu doświadcze-
niu. To w sposób znaczący 
zmienia podejście do byłego 
więźnia. Przejawia się to nie 
tylko w wyjątkowym zainte-
resowaniu. Po samym spot-
kaniu młodzi ludzie starają 
się okazać respekt i szacu-
nek: coś przynoszą, odpro-
wadzają, proszą o zdjęcie, 
ustępują miejsca. Obserwu-
jemy to z wielką satysfak-
cją. W konsekwencji często 
młodzi ludzie mniej lub 
bardziej patetycznie wpisują 
do księgi gości: „wyjeżdżam 
stąd innym człowiekiem niż 
przyjechałem”. Spotkanie ze 
świadkiem historii w tym 
miejscu budzi nowy rodzaj 
empatii. 
Trzecie odkrycie wiąże się ze 
spotkaniem, które, zgodnie 
z naszą koncepcją, urasta do 
rangi kategorii pedagogicz-
nej. Staramy się stworzyć 
zagranicznym gościom moż-
liwość spotkania z rówieśni-
kami z Polski: albo gośćmi 
domu, albo z młodzieżą 
oświęcimską. Może to nieco 
ogólne stwierdzenie, ale mi-
nimum 60 procent naszych 
gości jest nie tylko po raz 
pierwszy w Oświęcimiu, 
ale i w Polsce. Ci ludzie od-
krywają nowy, nieznany im 
wcześniej kraj, miasto, swo-
ich rówieśników. Fakt ten 
nakłada na nas ogromną od-
powiedzialność. 

 Oprócz pobytów studyj-
nych MDSM realizuje 
także autorskie projekty. 

Dzięki kreatywności i aktyw-
ności pracowników Działu 
Programowego realizujemy 
ok. 20 projektów autorskich 
rocznie. Są to seminaria i war-
sztaty w polsko-niemieckim, 
bądź w międzynarodowym 
składzie. To ważne choćby 
z powodu potrzeby otwar-
cia na wschód. Próbujemy 
w ten sposób choć w części 
spłacić dług zaciągnięty po-
nad 20 lat temu, kiedy nasze 
nowo powstające instytucje 
obywatelskie otrzymywały 
wsparcie z Zachodu. W tej 
chwili, zwłaszcza po wstą-
pieniu do Unii, to my jeste-
śmy Zachodem dla naszych 
sąsiadów. Uczestnicy z Eu-
ropy wschodniej zwolnieni 

są z jakichkolwiek opłat, 
a także otrzymują wsparcie 
na pobyt w Domu. To  pięk-
na forma sztafety. W naszych 
projektach próbujemy po-
przez medium bliskie mło-
demu człowiekowi stworzyć 
mu możliwość konfrontacji 
z tematem Auschwitz. Stąd 
działania warsztatowe, ar-
tystyczne, teatralne, fotogra-
fi czne czy dziennikarskie. 
Pracujemy z młodzieżą nie-
pełnosprawną, niewido-
mymi, niedosłyszącymi, co 
narzuca dodatkowe wyzwa-
nia metodologiczne. Przed 
kilkoma laty realizowali-
śmy także seminaria archi-
tektoniczne. Pracowaliśmy 
ze studentami medycyny 
i pielęgniarstwa w oparciu 
o tematykę eksperymentów 
medycznych. Organizowa-
liśmy seminaria dla studen-
tów historii i politologii po-
święcone prawom człowieka 
i tolerancji. Tych tematów 
jest mnóstwo i wszystkie 
pozostają w bezpośrednim 
związku z przesłaniem tego 
miejsca. 

 Co sprawiło, że zdecydo-
wali się Państwo stwo-
rzyć w Domu oddzielny 
program wydarzeń kul-
turalnych? 

Wynika to z przekonania, że 
taka instytucja jak nasza nie 
może działać w oderwaniu 
od krajobrazu miasta. Stąd 
zaproszenie kierowane do 
mieszkańców Oświęcimia 
i powiatu. Myślę, że popu-
laryzacja kultury związana 
jest z faktem, że sztuka to 
uniwersum, które ponad po-
działami stwarza płaszczy-
znę, gdzie każdy znajduje coś 
dla siebie. Stąd nie tylko 12 
wystaw w roku, niekoniecz-
ne związanych z martyrolo-
gią. To także Festiwal Kultur 
i Otwartych Drzwi, obecność 
pięknego słowa w postaci re-
alizacji pomysłu Anny Dym-
nej, który zadomowił się u 
nas już dwa lata temu – Kra-
kowskiego Salonu Poezji. To 
także „Spotkania z fi lozofi ą” 
organizowane we współpra-
cy z Fundacją Konrada Ade-
nauera, czy „Europejskie 
rozmowy”, podczas których 
gościliśmy znakomite osoby 
z dziedziny życia publiczne-
go i politycznego. Obecność 
mieszkańców Oświęcimia 
na naszych imprezach kul-
turalnych bardzo nas cieszy 
i satysfakcjonuje, a udział 
młodych ludzi z Oświęci-
mia w naszych seminariach 
umożliwia im otwarcie się 
na świat. 
Dla niektórych z nich spot-
kanie z MDSM jest także 
przepustką w dorosłe życie. 
Doskonałym tego dowodem 
jest wystawa „Inna strona 

świata”, która już drugi rok 
pokazywana jest w Europie. 
Ilustruje ona spotkania mło-
dych ludzi ze świadkami hi-
storii w naszym Domu. Bio-
grafi e młodzieży znajdujące 
się w katalogu potwierdza-
ją, że pobyt lub współpraca 
z MDSM zaważyła na wybo-
rze drogi życiowej. To daje 
ogromną satysfakcję. Młodzi 
ludzie wzbogacili nas swoją 
kreatywnością, a my wzbo-
gaciliśmy ich życie, otwiera-
jąc ścieżki osobistego rozwo-
ju.                  

Rozmawiał Paweł Sawicki 

Leszek Szuster – dyrektor 
Międzynarodowego Domu 

Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu

OŚWIĘCIM JAKO MIEJSCE NAUKI
Rozmowa z dyrektorem Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży – Leszkiem Szusterem
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Inna strona świata w Parlamencie Europejskim

Inna strona świata w Akademii Konrada Adenauera w Berlinie

Zamierzeniem twórców i osób, które swoją pracą współtworzyły Międzynarodowy Dom Spotkań Mło-
dzieży, stało się to, by był on antytezą historii pobliskiego obozu zagłady. Koncepcję pedagogicz-
ną Domu oparto zatem o założenie, iż „Auschwitz” może, a nawet powinno stać się miejscem nauki. 

7 grudnia 1986 roku, na uroczystościach otwarcia Domu, baron Maurice Goldstein wyraził nadzieję, że miej-
sce to stanie się „inną stroną świata”.

„INNA STRONA ŚWIATA”

W centralnym miejscu dzia-
łalności Domu postawio-
ny został człowiek, jego 
potrzeby, lęki i wyzwania 
dnia codziennego. Formuła 
debaty nad człowieczeń-
stwem w kontekście wy-
jątkowej historii, oparta 
została o najskuteczniejszy 
z możliwych sposobów 
uczenia historii, a więc 
konfrontację z miejscem hi-
storycznym i spotkaniem 
ze „świadkami czasu”.  Byli 
więźniowie, którzy od po-
nad dwóch dekad spotykają 
się w MDSM z młodzieżą, 
odwołując się do własnej 
biografi i, uczą młodych po-
kory i odwagi, apelują o pa-
mięć i odpowiedzialność, 
ale nade wszystko stanowią 
jedyny w swoim rodzaju 
most między historią a te-
raźniejszością. Takie po-
dejście niesie ze sobą wiele 
więcej niż standardowa lek-
cja historii, stwarza bowiem 
nieograniczoną przestrzeń 
do interpretacji, ukazuje 
wielowymiarowość losów 
jednostki na tle komplekso-
wych i złożonych procesów 
społeczno-politycznych.

„Byli więźniowie stanowią jedyny 
w swoim rodzaju most między historią 
a teraźniejszością”

Próbą wizualizacji tysięcy 
spotkań młodzieży z histo-
rią stała się jubileuszowa 
wystawa Domu Spotkań 
zatytułowana „Inna stro-
na świata. Twarzą w twarz 
– Spotkania”.  Prezentuje 
ona portrety byłych więź-
niów, zestawione z portre-
tami młodych ludzi. Każ-
dej parze towarzyszy cytat 
z „Księgi Gości” MDSM. Bo-
haterowie wystawy byli nie 

tylko gośćmi Domu. Wielu 
z nich tak mocno związało 
się z instytucją, że uzasad-
nione jest nazywanie ich po 
prostu domownikami. Wy-
mownym tego potwierdze-
niem są słowa pana Hen-
ryka Mandelbauma, który 

zwykł mówić, że „MDSM to 
mój drugi dom”. Wystawa 
i towarzyszący jej katalog 
jest także swoistym podzię-
kowaniem byłym więźniom 
za zaufanie, jakim obdarzyli 
oni instytucję. Swoją obec-
nością w Domu potwier-
dzali potrzebę wykorzysta-
nia przesłania „Auschwitz” 
i legitymizowali działania 
na rzecz wychowania oby-
watelskiego. 
O autentyzmie i wadze czasu 
spędzonego przez młodych 
w Domu Spotkań postron-
ny obserwator może dowie-
dzieć się więcej, zerkając do 
krótkich notek biografi cz-
nych młodzieży związanej 
z Domem, towarzyszących 
tak wystawie, jak i katalo-
gowi. Ponadto wymownym 
dowodem na związki Domu 
z młodymi są ich powro-
ty do MDSM, wielokroć w 
charakterze wychowawców 
kolejnych pokoleń. Wśród 
nich na przestrzeni lat jest 
duża grupa młodych Oświę-
cimian, jest także blisko 60 
wolontariuszy z zagranicy, 
głównie z Niemiec i Austrii, 
realizujących swoją roczną 

służbę wolontariacką, a tak-
że uczestnicy seminariów 
międzynarodowych i setek 
podróży studyjnych organi-
zowanych przez Dom. Fakt, 
że byli wolontariusze, jak 
na przykład Matthäus Rest 
z Austrii czy Sandra Münch 
z Niemiec, tuż po zakończe-
niu służby wolontariackiej 
w MDSM zaangażowali się 
w organizację podróży do 
miejsca pamięci Auschwitz-
-Birkenau, świadczy o głę-
bokości i sile doświadczeń 
zdobytych w MDSM–ie.
 

„Prosty 
i symboliczny 
przekaz zachęca 
do refl eksji 
spotkania z drugim 
człowiekiem”

Wystawa i towarzyszący jej 
katalog, oprócz waloru do-
kumentacyjnego, okazały się 
także ważnym medium,  za 
pomocą którego można opo-
wiadać o działalności Domu. 
Autorzy liczą, że prosty 
i symboliczny przekaz zachę-
cać będzie oglądających do 
refl eksji nad rolą wydarzeń 

minionych w życiu każdego 
z nas, nad znaczeniem spot-
kania z drugim człowiekiem 
i dzielenia się doświadczenia-
mi. Wreszcie wystawa stano-
wi zaproszenie do współtwo-
rzenia nowych kart historii 
Domu Spotkań w Oświęci-
miu.    

Joanna Dyduch

Inauguracyjna prezentacja wystawy i towarzyszącego jej katalogu miała miejsce z oka-
zji 20-lecia MDSM  7 grudnia 2006 r. Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie: były 
więzień KL Auschwitz – Henryk Mandelbaum oraz pierwszy wolontariusz Domu – 
Rolf Krieg, który służbę rozpoczął w 1986 r. Po trzech miesiącach wystawa rozpoczęła 
podróż po Europie. Pierwszym adresem, pod który zawitała, był Pałac Towarzystwa 
Miłośników Sztuk Pięknych w Krakowie. Następnie prezentowana była w Ratzebur-
gu, Ratuszu miejskim w Kassel, w siedzibie Fundacji Fridricha Eberta w Bonn, a także 
w ramach „Woche des Antifaschismus” w siedzibie fi rmy IG Metal w Wolfsburgu. 
Kulminacją prezentacji był wernisaż w Akademii Konrada Adenauera w Berlinie, to-
warzyszący warsztatom i spotkaniom z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofi ar 
Holokaustu. Prosto z Berlina wystawa powędrowała do Brukseli, gdzie prezentowana 
była w Parlamencie Europejskim. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem 
przez przewodniczącego Parlamentu prof. Hansa Gerta Pötteringa. „Inna strona świata” 
kontynuuje swoją podróż, przez cały rok 2008 będzie prezentowana w Niemczech, mię-
dzy innymi w siedzibach Landtagów w Düsseldorfi e oraz w Saarbrücken. Na początku 
2010 r. planowana jest ekspozycja wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie.        

„INNA STRONA ŚWIATA” W PODRÓŻY PO EUROPIE
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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OBIEKTYWEM MÓLA

W środę 16 kwietnia 2008 r. przed oświęcimską synagogą zapłonęły znicze, tworząc napis: „Pamiętamy – Zochrim”. Po raz 
pierwszy w powojennej historii Oświęcimia jego mieszkańcy zgromadzili się przed synagogą, aby oddać hołd Żydom oświę-
cimskim – obywatelom miasta, którzy w 1941 r. zostali przymusowo deportowani przez nazistów do gett w Będzinie, Chrza-
nowie i Sosnowcu.  
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Fotografi e ze zbiorów Centrum Żydowskiego

Stonowane światło świec, nastro-
jowa muzyka, a przede wszystkim 
pełna do granic możliwości sala 
w oświęcimskim Centrum Ży-
dowskim. W takiej atmosferze od-
była się zorganizowana przez Cen-
trum Żydowskie uroczystość upa-
miętniająca 67. rocznicę deportacji 
ludności żydowskiej z Oświęcimia 
zakończona stworzeniem przed 
synagogą rozświetlonego polsko-
-hebrajskiego napisu „Pamiętamy 
– Zochrim”.
W 1941 r. oświęcimscy Żydzi zo-
stali przymusowo deportowani 
przez nazistów do gett w Będzinie, 
Chrzanowie i Sosnowcu. Po likwi-
dacji gett niewielu z nich powróci-
ło do swojego rodzinnego miasta. 
Nie był to już jednak ich „Oszpi-
cin”, który w języku jidysz znaczył 
„goście”, ale niemiecki Auschwitz. 
Symboli podczas tego wieczoru 
było wiele. Pierwszy, i chyba naj-
ważniejszy, to ten, że mieszkańcy 
Oświęcimia oddali hołd swoim 
dawnym żydowskim sąsiadom po 
raz pierwszy. Każdy może inter-
pretować to po swojemu. Dla jed-
nych kilkadziesiąt lat ciszy będzie 
powodem do zadumy i refl eksji 
nad stanem naszej zbiorowej pa-
mięci. Dla innych wartością będzie 
obecność na uroczystości ponad 
200 osób (w tym dużej grupy mło-

dzieży) w wieczór, który ze wzglę-
du na pogodę zdecydowanie 
bardziej zachęcał do pozostania 
w domu. Budowanie świadomej 
pamięci wymaga czasu i wysiłku, 
dobrze zatem, że istnieje instytu-
cja, która ten wysiłek podejmuje. 
Cała ceremonia była niebywale 
prosta, co stanowiło o sile przeka-
zu jej przesłania. Zebrani zobaczy-
li fi lm dokumentalny, w którym 
dawni żydowscy mieszkańcy 
Oświęcimia z oddali emigracji 
opowiadali swoją historię – zwią-
zaną nie tylko z wysiedleniami, 
traumą straty najbliższych i bólem 
spowodowanym powrotem po 
wojnie do miasta, które nie witało 
ich z otwartymi ramionami. Usły-
szeć można było także o chwilach 
radosnych: uczuciach rodzących 
się w człowieku, kiedy ktoś wy-
ciąga pomocną dłoń z kromką 
chleba, magicznym momencie 
odnalezienia żyjącego bliskiego, 
czy przypadkach bezinteresow-
nego ratowania życia. Kiedy wi-
dzi się twarze i słyszy głosy ludzi 
oraz kiedy ktoś opowiada w tak 
charakterystyczny sposób, jak np. 
Henryk Schönker, historię odbiera 
się zupełnie inaczej. Dzięki tym 
skrawkom  osobistych wspomnień 
i przede wszystkim dzięki wzru-
szającym detalom zachowanych 

w zakamarkach pamięci, świat 
z archiwalnych, czarno-białych 
zdjęć zawieszonych na ścianach 
Centrum Żydowskiego nabrał 
wielu wymiarów i odcieni. 
W babińcu dawnej oświęcimskiej 
synagogi odbył się też dialog prze-
szłości z teraźniejszością. Trójka 
uczniów Liceum im. Stanisława 
Konarskiego w Oświęcimiu prze-
czytała fragmenty wspomnień 
Henryka Schönkera i Chaima 
Wolnermana. Młodzi ludzie, stojąc 
w pięknie oświetlonych światłem 
świec oknach, wyglądali niemal 
jak duchy, które chciały nam, 
współczesnym, pozostawić swoje 
słowa, jako świadectwo zgładzo-
nego świata. 
Na zakończenie wszyscy goście 
z zapalonymi świecami wyszli na 
zewnątrz i przed dawną synagogą 
Chewra Lomdei Misznajot ułożyli 
z nich napis, będący mottem całej 
ceremonii: PAMIĘTAMY /   ז׀כרים 
(ZOCHRIM).
We wrześniu 1945 r. do miasta 
powróciło 186 z ponad siedmiu 
tysięcy jego żydowskich dawnych 
mieszkańców. Większość z nich 
wyjechała do Izraela i USA. 
W 2000 r. umarł Szymon Kluger, 
ostatni żydowski mieszkaniec 
Oświęcimia.                  

Paweł Sawicki

PAMIĘTAMY

Dla jednych kilkadziesiąt lat ciszy będzie powodem do zadumy i refl ek-
sji nad stanem naszej zbiorowej pamięci. Dla innych wartością będzie 
obecność na uroczystości ponad 200 osób. Budowanie świadomej pa-

mięci wymaga czasu i wysiłku.

(...) Gdy ja wróciłem do Oświęcimia Żydzi już nosili opaski białe z niebieską gwiazda Da-
wida na lewej ręce. (...). godzina policyjna dla ludności żydowskiej wyznaczona była od 8-ej 
wieczór (...). 

Relacja Pawła Gliksmana, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

(...) Z każdym dniem władze niemieckie coraz bardziej ograniczały naszą swobodę porusza-
nia się. Żydom nie wolno było chodzić po Jagiellońskiej i po lewej części rynku, przylegającej 
do tej ulicy. Za miasto nie można było wyjść. W żydowskich sklepach byli komisarze (...).

Relacja Anny Hoenig, ze zbiorów Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

(...) Niemcy w 6 tygodni po wkroczeniu do Oświęcimia obleli główną bożnicę mieszczącą 
się przy ulicy Berka Joselewicza i w nocy podpalili ją. Dach i wnętrze zostały spalone a mury 
zostały później rozebrane na rozkaz władz niemieckich (...).

Relacja Pawła Gliksmana, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu  Historycznego w Warszawie.
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(...) w mieście zapanowały żałoba i strach. Żydzi byli wstrząśnięci i zrozpaczeni. Wszyscy 
czuli, że utracili coś bliskiego i drogiego, coś, co było sednem ich dotychczasowego życia (...) 
Po kilku dniach zmarł szames bożnicy (...). Jego serce nie wytrzymało tej straty. Odbył się 
pogrzeb, w czasie którego oddano hołd zmarłemu, a wraz z nim Wielkiej Synagodze (...).

Henryk Schönker, Dotknięcie Anioła, Warszawa 2005.

(...) Praca przymusowa, którą każdy wykonywał raz lub dwa razy w tygodniu teraz stała się 
nie do zniesienia. Bito i znęcano się nad robotnikami w niemożliwy sposób.  Gmina nie może 
skompletować drużyny robotniczej, każdy drży o swoją skórę. Z sercem przepełnionym 
trwogą wyruszali rano do pracy (...).

Relacja Tauby Grunn, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

(...) były plakaty oświadczające uprzednio o wysiedleniu Żydów, w których podano także 
terminy wysiedleń. Powody tej akcji nie były nam znane. Można było zabrać co się chciało, 
lecz nie każdy mógł sobie pozwolić na transport wszystkiego, co chciałby wziąć. Część Ży-
dów wysiedlono do Chrzanowa, większość jednak do Będzina i Sosnowca.

Relacja Sabiny Rosenbach,  ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

NIEPODLEGŁA RZECZPO-
SPOLITA (1918-1939)

•1921 
Oświęcim liczy ogółem 12 187 
mieszkańców, w tym 4950 Ży-
dów (40,6%).

•1921 
Po śmierci swego ojca Osias 
Pinkasa Bombacha, stanowisko 
głównego rabina Oświęcimia 
obejmuje jego syn Eljasz Bom-
bach (1883-1943).
 
•1932 
W 32-osobowej Radzie Miejskiej 
Oświęcimia zasiada 18 radnych 
żydowskich.

•1934 
Wiceburmistrzem Oświęcimia 
zostaje wybrany jednogłośnie 
dr Emil Reich.

•1939 
W oparciu o rozbieżne dane 
Oświęcim liczy 14 000 mieszkań-
ców, w tym 8 200 Żydów (58,5%). 
Inne źródła podają liczbę 7 000 
Żydów.

ZAGŁADA (1939-1945)

•1939 
Wybuch II wojny światowej. Za-
jęcie Oświęcimia przez wojska 
niemieckie w pierwszych dniach 
września.

•1939 
Wielka Synagoga zostaje znisz-
czona przez Niemców w nocy 
z 29 na 30 listopada 1939 r.

•1940
Zgodnie z niemieckim spisem 
ludności Oświęcim liczy 11 209 
osób, w tym 7 613 Żydów.

•1941
Oświęcimscy Żydzi zostają de-
portowani do gett w: Chrzano-
wie, Będzinie i Sosnowcu.

•1945 
Wyzwolenie KL Auschwitz-Bir-
kenau oraz miasta Oświęcimia 
przez wojska radzieckie. Do 
Oświęcimia powracają również 
pierwsi Żydzi, mieszkańcy mia-
sta, ocaleni z Zagłady (77 osób do 
czerwca). We wrześniu liczba ta 
wzrosła do 186.

LATA KOMUNIZMU
(1945-1989)

• 1945-1946 
Większość Żydów opuszcza 
Oświęcim, wyjeżdżając głównie 
do Izraela i USA.

•1946 
Społeczność żydowska Oświęci-
mia liczy 40 osób. 

•1977 
Budynek Synagogi Chewra Lo-
mdei Misznajot przejmuje Skarb 
Państwa.

WOLNA POLSKA  (OD 1989)

•1998 
Synagoga Chewra Lomdei 
Misznajot zostaje zwrócona Ży-
dowskiej Gminie Wyznaniowej 
w Bielsku-Białej.

•1998 
Synagoga Chewra Lomdei Misz-
najot zostaje przekazana na rzecz 
Auschwitz Jewish Center Foun-
dation przez Żydowską Gminę 
Wyznaniową w Bielsku-Białej.

•2000 
Umiera Szymon Kluger, ostatni 
żydowski mieszkaniec Oświęci-
mia.

•2000 
Uroczyste otwarcie Centrum 
Żydowskiego i jedynej ocalałej 
w Oświęcimiu synagogi Chewra 
Lomdei Misznajot.

•2006 
Centrum Żydowskie w Oświę-
cimiu zostaje stowarzyszone 
z Muzeum Dziedzictwa Żydow-
skiego w Nowym Jorku.

Z KALENDARIUM HISTORII ŻYDÓW 
W OŚWIĘCIMIU OD 1918 ROKU

Źródło: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
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 Znajdujemy się w miejscu 
szczególnym, bo w budyn-
ku obok synagogi, która 
przetrwała wojnę. Dziś 
jest to siedziba Centrum 
Żydowskiego. Jaka jest hi-
storia jego powstania? 

Głównym pomysłodawcą 
i pierwszym fundatorem 
Centrum był Fred Schwartz, 
który, odwiedzając Muzeum 
Auschwitz, dowiedział się, że 
obok jest miasto, gdzie przed 
wojną mieszkała duża spo-
łeczność żydowska. Zaprag-
nął, żeby znalazło się miej-
sce, które upamiętni miasto, 
istniejące przed Auschwitz. 
W 1995 r. w Nowym Jorku 
powstała Auschwitz Jewish 
Center Foundation, mająca 
na celu stworzenie żydow-
skiego centrum kulturalno-
-edukacyjnego w Oświęci-
miu, która rok później powo-
łała w Polsce Fundację Edu-
kacyjne Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu. Ofi cjalne ot-
warcie nastąpiło we wrześniu 
2000 r.
 

 Czym zajmuje się Cen-
trum?

Przede wszystkim kulty-
wowaniem pamięci Żydów 
– mieszkańców miasta i edu-
kacją na temat świata, który 
zniknął w czasie Holokaustu. 
Przed wojną 60% ludności 
miasta stanowili Żydzi.
 

 W jaki sposób realizujecie 
te cele? 

Mamy kilka programów skie-
rowanych głównie do mło-
dzieży, np. Moi dawni sąsie-
dzi, składający się z czterech 
warsztatów. Pierwszy, Starsi 
bracia w wierze, dotyczy juda-
izmu, a jego tytuł nawiązuje 
do tego jak Żydów nazywał 
Jan Paweł II. Drugi, Czym był 
Oszpicin? (Oszpicin to na-
zwa Oświęcimia w jidysz), 
przedstawia historię Żydów 
w Oświęcimiu, małym pol-
skim mieście. Trzeci warsztat 
to  „praca w terenie”: spa-
cer po mieście, odkrywanie 
miejsc żydowskich na terenie 
miasta, odkrywanie symbo-

liki żydowskich nagrobków 
i historia osób tam pochowa-
nych. Zamysł programu był 
taki, żeby historię maksymal-
nie zindywidualizować, bo 
łatwiej jest się zidentyfi kować 
z konkretną osobą. A faktem 
jest,  że wiedza na temat Ho-
lokaustu jest nadal bardzo 
powierzchowna. Brak jest 
zrozumienia, co się naprawdę 
stało. Nie dociera fakt, że była 
Zagłada i dlatego ta synagoga 
teraz stoi pusta. Podobnie jest 
w całej Polsce. Są cmentarze, 
gdzie od 60 lat nikt nie został 
pochowany. Tych ludzi nie 
ma. To jest Holokaust. 

 A czwarty warsztat?

Warsztat zatytułowany Po co 
nam tolerancja? to szczególnie 
wartościowe spotkanie. Po-
zwala na swobodną dysku-
sję i konfrontację poglądów 
i uprzedzeń, które siedzą 
głęboko w ludziach. Staramy 
się w sposób bezpośredni 
i praktyczny tłumaczyć me-
chanizmy uprzedzeń. Ważne 
jest podkreślenie ich destruk-
cyjności, nie tylko wobec ofi a-
ry, ale wobec osoby, która ma 
uprzedzenie. Ona zamyka się 
na drugiego człowieka, a lu-
dzie mniej otwarci na świat 
i na inne kultury, nie wzbo-
gacają własnego wnętrza, są 
mniej światli. Podczas war-
sztatu z jednej strony mamy 
do czynienia z historią, a z 
drugiej ze współczesnością, 
z tym, w jaki sposób wiedza 
o Holokauście przekłada 
się na życie dzisiaj. Oglą-
damy fi lm o dyskryminacji 
Niebieskoocy. Rozmawiamy 
o współczesnych przejawach 
dyskryminacji. To temat bar-
dzo szeroki: uprzedzenia 
rasowe, religijne, kwestia 
osób niepełnosprawnych, 
ateistów, różnych grup et-
nicznych, innej orientacji 
seksualnej. Oglądamy fi lm 
o uprzedzeniach wśród dzie-
ci, który pokazuje jak wcześ-
nie stykamy się z nietoleran-
cją. To warsztaty maksymal-
nie interaktywne. 

 Dla kogo są przeznaczone?
 
Głównie dla młodzieży 
z Oświęcimia i okolic, ale też 
z całej Polski. Niektóre szko-
ły czy klasy, które tu przyjeż-
dżają, wybierają tylko jeden 
warsztat. Młodzież z Oświę-
cimia uczestniczy w całości 
programów. W tym roku na 
przykład mieliśmy program 
dla lokalnej młodzieży – pro-

jekt związany z wystawą Pol-
scy bohaterowie. Była to seria 
warsztatów dotyczących lu-
dzi ratujących Żydów w cza-
sie Holokaustu. Prezentowa-
liśmy całe spectrum proble-
mu włączając tło historyczne, 
a następnie uczestnicy tych 
warsztatów przyprowadzali 
swoich rówieśników, którym 
prezentowali wystawę.
 

 Edukacja rówieśnicza?

To tzw. peer education. Naj-
pierw kilkoro uczniów z każ-
dej szkoły w Oświęcimiu zo-
stało gruntownie przeszko-
lonych w temacie. Następnie 
zaprezentowali wystawę 
swoim kolegom, mówili im, 
czym było ratowanie Żydów 
w czasie Holokaustu. Po-
dobny projekt miał miejsce 
przy wydarzeniu Pamiętamy, 
które odbyło się 16 kwiet-
nia. Przeprowadziliśmy se-
rie warsztatów dla uczniów 
z oświęcimskich szkół. Ucz-
niowie przygotowali plakat 
dotyczący tej tematyki, a na-
stępnie w swoich klasach 
opowiadali o tym, co się tutaj 
wydarzyło. 

 Czy edukujecie tylko 
młodzież? 

Mamy też spotkania dla do-
rosłych. W lutym organizo-
waliśmy spotkanie dotyczą-
ce Henryka Sławika, jednego 
z bardziej zasłużonych w ra-
towaniu Żydów, koncerty, 
pokazy fi lmu żydowskiego, 
w marcu odbyły się spot-
kania dotyczące Marca ’68, 
w kwietniu wydarzenie Pa-
miętamy. Spotkania są zwią-
zane z tematyką żydowską, 
ale także ze zjawiskami nie-
tolerancji i uprzedzeń. Za-
interesowanie jest spore, bo 
niemal zawsze mamy pełną 
salę. Z reguły przychodzi 
między 50 a 100 osób. To chy-
ba dużo.

 Centrum mieści się w bu-
dynku przy synagodze, ale 
tuż za nią jest Dom Kluge-
ra. Ten dom też jest częścią 
Centrum? 

Centrum składa się z kilku 
części: Synagogi Chewra Lo-
mdei Misznajot, jedynej oca-
lałej synagogi w Oświęcimiu, 
która została odrestaurowa-
na i obecnie stanowi miejsce 
modlitwy, refl eksji, jak rów-
nież edukacji. Ponadto Muze-
um Żydowskie, gdzie mieści 
się wystawa poświęcona lud-

ności żydowskiej Oświęcimia 
przed II wojną światową oraz 
wystawy czasowe. Obec-
nie prezentujemy wystawę 
Polscy bohaterowie, przedsta-
wiającą sylwetki Polaków 
– Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata, którzy ra-
towali Żydów w czasie Ho-
lokaustu. Mamy też Centrum 
Edukacyjne, bo wszystkie 
nasze działania związane są 
z uczeniem o historii, kulturze 
i religii żydowskiej, i wreszcie 
jest tu też projekt Dom Klu-
gera – dom, w którym przed 
II wojną mieszkał –  wraz ze
swoim rodzeństwem, rodzi-
cami i dziadkami – Szymon 
Kluger. Chcemy, aby w Do-
mu Klugera, poza stałą eks-
pozycją, były prezentowane 
wystawy czasowe, które przy-
bliżą zwiedzającym rozmaite 
aspekty życia codziennego  Ży-
dów  galicyjskich, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rodzin 
z Oświęcimia. Kluger, zmarły 
w 2000 r., jest jedyną osobą po-
chowaną po wojnie na cmen-
tarzu żydowskim. 

 Jakie są plany Centrum na 
przyszłość? 

Chcielibyśmy rozwijać osobny 
program dotyczący kwestii to-
lerancji. Mamy też w planach 
wystawę poświęconą ocalałym 
z Holokaustu. Chcemy poka-
zać pewną kontynuację, bo 
ponad 90% Żydów zginęło, 
ale jacyś przeżyli – pokazać 
co się z nimi stało, czy zosta-
li, dlaczego wyjechali, co się 
działo z nimi i ich rodzinami, 
jaki jest ich związek z miej-
scem pochodzenia, co się sta-
ło potem. 

 Centrum mieści się z dala 
od byłego obozu. Niewie-
lu odwiedzających wie, że 
miasto w ogóle istnieje. 
Centrum ich przyciąga?

 
Centrum jest najważniejszym 
miejscem przyciągającym do 
Oświęcimia turystów odwie-
dzających Auschwitz. Poza 
tym promuje historię miasta 
przed Auschwitz. Istnienie 
naszego Centrum jest dla 
Oświęcimia pewnego rodza-
ju cudem. Rocznie odwiedza 
nas ponad 20 tysięcy tury-
stów. Dzięki takiemu dzia-
łaniu postrzeganie Oświę-
cimia wciąż się zmienia.  

Rozmawiała 
Agnieszka Juskowiak

CZYM BYŁ OSZPICIN? 
Rozmowa z  dyrektorem Centrum Żydowskiego – Tomaszem Kuncewiczem

Centrum  Żydowskie

Tomasz Kuncewicz – dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu
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Trwa nieco ponad 5 minut, a przenosi nas do świata, o którym często nie myślimy, albo go już nie pamię-
tamy. Centrum Żydowskie w swoim nowym fi lmie promocyjnym przenosi odbiorcę do zapomnianego 
miasta, jakim był przedwojenny Oświęcim. 

NIE TYLKO AUSCHWITZ

– Wyzwaniem jest zrozumieć, 
że było coś przed Holocaustem 
– mówi w nim Naczelny 
Rabin Polski, Michael Schu-
drich. Oświęcim to przecież 
nie tylko obóz zagłady, ale 
przede wszystkim miasto, 
które przed wojną żyło peł-
nią życia. – Celem fi lmu jest 
przedstawienie przedwojennej 
historii miasta, ale i przedsta-
wienie Centrum jako instytucji 
edukacyjnej. Dzięki temu, że 
całość jest w języku angielskim, 
możemy dotrzeć do ludzi na 

całym świecie – mówi Maciej 
Zabierowski, pracownik 
Centrum. – Takie samo zada-
nie ma spełniać wykorzysta-
nie internetu jako głównego 
środka przekazu. Najważniej-
sze jest jednak przypomnienie 
dawnego Oświęcimia, miasta 
którego ponad połowę miesz-
kańców stanowili Żydzi. Film 
został przygotowany przez 
Muzeum Dziedzictwa Kul-
turowego w Nowym Jorku, 
a zgromadzony materiał, 
może stanowić podstawę 

do powstania w przyszłości 
innego dokumentu. – Oświę-
cimskie Centrum Żydowskie 
jest antidotum na ocean żydow-
skich ofi ar, ponieważ daje Ży-
dom życie, daje im historię, daje 
im kontekst – twierdzi Dawid 
Marwell, Dyrektor Muzeum 
Dziedzictwa Żydowskiego 
w Nowym Jorku.

Na początku słyszymy wy-
powiedzi osób ocalałych 
z Holocaustu. Jednocześnie 
na ekranie widzimy zdjęcia 
obecnego i dawnego Oświę-
cimia oraz jego mieszkańców. 
Wszystko to jest podstawą 
do refl eksji na temat wojen-
nej historii miasta i ogromu 
strat istnień ludzkich. Film 
jest jedynie jednym z ele-
mentów edukacyjnej działal-
ności Centrum. Na obrazie 
zobaczyć można chociażby 
pierwszą część realizowane-

go właśnie czteroetapowe-
go programu „Moi dawni 
sąsiedzi” przeznaczonego 
zarówno dla młodzieży, jak 
i dorosłych. Jego uczestnicy 
mają nie tylko zaznajomić 
się z kulturą żydowską i hi-
storią judaizmu, ale i poznać 
historię miasta, które na 
początku zeszłego stulecia 
było miejscem, gdzie współ-
istniało wiele kultur.    

Renata Dębowska 

Marzec ’68 nadal jest żywy w pamięci tysięcy polskich Żydów, którzy w tym czasie musieli opuścić Pol-
skę i zrzec się obywatelstwa polskiego. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wykorzystało 40. roczni-
cę tamtych wydarzeń do spotkań i refl eksji nad ich przyczynami i konsekwencjami. 

TO BYŁO MOJE NAJGORSZE PRZEŻYCIE 

17 marca odbyły się poka-
zy fi lmów: Marzec ’68 w oku 
milicyjnej kamery Piotra 
Morawskiego oraz Rachela 
na Dworcu Gdańskim Ewy 
Szprynger. Pierwszy z nich 
przedstawia archiwalne 

materiały fi lmowe, komen-
towane przez uczestników 
ówczesnych wydarzeń, 
drugi relacje polskich Ży-
dów, którzy w 1968 r. wy-
emigrowali do Szwecji. 26 
marca Centrum Żydowskie 
zaprezentowało fi lm w re-
żyserii Marka Drążewskie-
go Pociąg do Wiednia, w któ-
rym wydarzenia marcowe 
przedstawione zostały za-
równo z punktu widzenia 
wyjeżdżających, jak i pozo-
stających w Polsce. Ostatni 
z fi lmów nosi tytuł Dwo-
rzec Gdański. Reżyser Maria 
Zmarz-Koczanowicz przed-
stawia w nim losy emigran-
tów z Marca ‘68 r., w życiu 
których, mimo upływu lat, 
nadal obecna jest Polska. 
− Jednym z aspektów wyda-
rzeń marcowych była kampa-
nia antysemicka. Za sprawą 
aparatu państwowego wiele 
tysięcy polskich Żydów zostało 
wypędzonych ze swej ojczy-

zny. Te fi lmy zawierają relacje 
świadków wydarzeń marco-
wych, przedstawiają ich histo-
rie – mówi Artur Szyndler 
z Centrum Żydowskiego 
w Oświęcimiu. 
Najważniejszym punktem 
marcowego programu Cen-
trum Żydowskiego była 
pierwsza promocja książki 
Życie przecięte. Opowieści 
pokolenia Marca autorstwa 
Joanny Wiszniewicz. 27 
wywiadów, podzielonych 
na trzy części, zawiera emo-
cjonujące historie polskich 
Żydów dotyczące Marca 
‘68. − To było moje najgorsze 
przeżycie – wyznaje Marta, 
jedna z rozmówczyń Joan-
ny Wiszniewicz. Po otrzy-
maniu dokumentu podróży 
i przymusowym opuszcze-
niu kraju, wielu emigrantom 
świat zamknął się w Marcu 
‘68. Musieli odzyskać toż-
samość, którą utracili wraz 
z obywatelstwem polskim. 

Inaczej potoczyło się ży-
cie tych, którzy pozostali 
w Polsce. – To pokolenie nie 
znało wcześniej zła – stąd siła 
ich protestu – mówi autorka 
książki. − Inaczej reagowali 
ich rodzice, którzy przeżyli pie-
kło Holokaustu. Trauma mar-
cowych wydarzeń zmniejszyła 
różnice między generacjami, 
w wielu rodzinach zakończyła 
etap milczenia o przeszłości. 
Wiszniewicz zaczęła zbie-
rać wywiady w pierwszej 
połowie lat 90., gdy w Pol-
sce nie zaszły jeszcze takie 
zmiany, a jej rozmówcy byli 
w średnim wieku. Część 
z nich życzyła sobie, by ich 
imiona zostały zmienione. 
Wypowiedzi umieszczone 
w książce są szczere, intym-
ne, a tematyka trudna. − Le-
piej dać więcej życia, a mniej 
nazwiska – uważa Joanna 
Wiszniewicz. W książce nie 
opisano głównych bohate-
rów wydarzeń marcowych, 

jej specyfi ka polega na spon-
taniczności i autentyczności 
szarych ludzi. Życie przecię-
te. Opowieści pokolenia marca  
to książka o historii i tożsa-
mości.   

Aleksandra Głownia

Marta Petrusewicz: Czy wiedziałam, że moje koleżanki szkolne i przedszkolne to często Ży-
dówki? Nie, i o wielu nie wiedziałam aż do sześćdziesiątego ósmego roku jeszcze. Ale dla mnie 
problem żydostwa i inności bardzo długo nie istniał. Bo nikt wokół nie był inny! 

Michał Fajersztajn: Ja zawsze czułem się Żydem. Zawsze byłem bardzo dumny, że jestem Ży-
dem. Mnie w szkole od Żydów wciąż wyzywano, ciągle przypominano, raz mi ktoś cegłą z ty-
łu rzucił w głowę, krzycząc „Parszywy Żydzie!” (jak on z tyłu, z daleka poznał, ze ja jestem 
Żyd?!).

Henia (imię zmienione): I rośniesz z tą świadomością cały czas. Jak ten kwiat, co go wciąż 
tą samą wodą podlewają: że rodzina zginęła, że żyjemy na grobach, że tata płacze w nocy – ta 
tragedia cały czas gdzieś blisko mnie była, i nie tylko w domu! Bo jeszcze i literatura, w której 
to opisywano: Wygodzki, Nałkowska, i rozmowy ojca z mamą, o polskim antysemityzmie – że 
w Polsce nie ma miejsca dla nas, że musimy wyjechać, że Polska nie jest naszą ojczyzną i że 
Polacy zrobili ten pogrom w Kielcach (o pogromie kieleckim ja słyszałam całe życie!).

* Fragmenty pochodzą z książki Joanny Wiszniewicz Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008, 784 s.

Joanna Wiszniewicz 
na spotkaniu autorskim 
w Centrum Żydowskim

Joanna Wiszniewicz, 
Życie przecięte. 

Opowieści pokolenia Marca, 
Wydawnictwo Czarne, 

Wołowiec 2008

Centrum  Żydowskie
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Film można oglądać 
na internetowej stronie 
Centrum Żydowskiego 
www.ajcf.pl
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 Czym zajmuje się Cen-
trum Dialogu i Modli-
twy w Oświęcimiu?

Centrum jest miejscem edu-
kacji, a także miejscem na 
zadumę, pamięć i modlitwę 
dla wszystkich, którzy odwie-
dzają Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Prace podejmo-
wane w Centrum mają słu-
żyć badaniom nad dialogiem 
chrześcijańsko-żydowskim 
oraz niemiecko-polskim po-
jednaniem. Wszystkim przy-
jeżdżającym do nas gościom 
proponujemy udział w religij-
nych dniach skupienia, które 
organizowane są regularnie 
w okresie postu i adwentu, 
oraz na życzenie. Spotkanie  

z „Auschwitz” odgrywa tu 
istotną rolę. Padają pyta-
nia o Boga, zło, powołanie, 
odpowiedzialność, winę 
i wybaczenie, o stosunki 
chrześcijańsko-żydowskie. 
Organizujemy także mię-
dzynarodowe i międzyreli-
gijne seminaria, spotkania 
z byłymi więźniami, chrześ-
cijańskimi i żydowskimi, 
z młodymi ludźmi z Polski 
i Niemiec oraz innych kra-
jów, z profesorami, księżmi 
i rabinami. W 1997 r. roz-
poczęliśmy projekt semina-
riów pod hasłem „u progu 
Auschwitz”, które wkrótce 
nabrały międzynarodo-
wego i międzyreligijnego 
wymiaru. Prosty fakt, że 

wspólnie zwiedzaliśmy 
teren byłego obozu i słu-
chaliśmy świadectw tych, 
którzy go przeżyli, był 
ważnym doświadczeniem. 
W Centrum zajmujemy 
się również martyrologią 
narodu polskiego, nie tyl-
ko w chrześcijańskim tego 
słowa wymiarze, ale także 
patrząc z perspektywy in-
nych narodów, których na-
rodowy socjalizm w jakiś 
sposób dotknął swoją ideo-
logią. Chodzi o duchową 
konfrontację z tymi zagad-
nieniami. 

 Czy to jest tylko dialog 
między  chrześcijaństwem 
a judaizmem, czy możemy 
mówić tu o pełnym dialo-
gu międzyreligijnym?

Od ponad trzech lat w Cen-
trum pojawiają się goście 
związani z religiami inny-
mi niż chrześcijaństwo czy 
judaizm. W tym wypadku 
jest to spotkanie z przed-
stawicielami religii muzuł-
mańskiej, jak i buddyjskiej.

 W jaki sposób Centrum 
realizuje swoją misję?

Polega to przede wszystkim 
na przygotowaniu pobytu 
gościom odzwiedzjącym 
Miejsce Pamięci. Współpra-
cujemy tu ściśle z pracow-
nikami merytorycznymi 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau. My pomagamy zrozu-
mieć chrześcijański wymiar 
męczeństwa w kontekście 
drogi do świętości, poprzez 
przykłady św. Maksymi-
liana Kolbe i Edyty Stein 
– św. Teresy Benedykty 
od Krzyża. Pojawiają się u 
nas goście, którzy stracili 
w obozie swoją rodzinę, 
przyjeżdżają księża z Nie-
miec, z Francji i z krajów 
anglojęzycznych. 

 A edukacja?

Chodzi nam przede wszyst-
kim o pomoc w poznaniu 
historii Miejsca Pamięci 
i historii miasta Oświę-
cimia, z uwagi na to, że 
w tym miejscu jest nie 
tylko były obóz. Dlatego 
uczestnicy zapoznają się 
także z okolicą i jej bogatą 
i ciekawą historią. 

 Jakich partnerów do 
współpracy ma CDiM?

Przede wszystkim współ-
pracujemy z Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, słu-

żącym nam ogromnym 
wsparciem edukacyjnym, 
bez którego realizacja 
tych zadań, zwłaszcza 
w kontekście religijnym, 
byłaby po prostu niemoż-
liwa. Współpracujemy też 
z Międzynarodowym Do-
mem Spotkań Młodzieży 
i z Centrum Żydowskim, 
z którym przygotowujemy 
programy grup wizytują-
cych były obóz, chcących 
poznać historię przedwo-
jennego Oświęcimia w wy-
miarze kultury żydowskiej 
i obecności narodu ży-
dowskiego na tym terenie. 
Współpracujemy również 
ze szkołami w Oświęcimiu, 
liceum im. Konarskiego 
oraz IV Gimnazjum, a także 
z Domem Kultury z Tych. 

 Na czym ta współpraca 
polega?

To projekty dotyczące 
wystaw, wspólnych spot-
kań i innych wydarzeń. 
Z gimnazjalistami organi-
zowaliśmy projekt „Miej-
sce zamieszkania: Oświę-
cim”, który miał na celu 
przygotowanie młodzieży 
z Oświęcimia do spotkań 
i dyskusji z zagranicznymi 
gośćmi. Młodzież ta stała 
się „ambasadorem” miasta, 
a poprzez kontakt z byłymi 
więźniami była także sym-
bolicznym pomostem mię-
dzy pokoleniem Świadków 
a pokoleniem odpowie-
dzialnym za przyszłość. 
Centrum współpracuje tak-
że z Fundacją Hospicjum, 
która w sposób szczególny 
zaznacza swoje dzieło jako 
votum wdzięczności dla 
mieszkańców tych ziem. 
Ważna jest dla nas także 
współpraca z wszystkimi 
władzami terenowymi. 
Centrum jest miejscem ot-
wartym dla wszystkich.

 Jaka jest historia Cen-
trum?

Sama idea zrodziła się 
z sytuacji, w której udział 
miały siostry karmelitan-
ki. W wyniku decyzji Ojca 
Świętego Jana Pawła II 
o przesunięciu klasztoru 
sióstr karmelitanek w 1992 
roku powstało Centrum In-
formacji, Spotkań, Dialogu, 
Wychowania i Modlitwy. 
Jest to instytucja katolicka, 
założona przez ks. Arcybi-
skupa Franciszka Kardy-
nała Macharskiego w poro-
zumieniu z biskupami całej 
Europy i przedstawiciela-

mi organizacji żydowskich. 
Ksiądz kardynał Franci-
szek Macharski powołał to 
centrum dla przygotowa-
nia miejsca niedaleko byłe-
go obozu, które służyłoby 
wszystkim, niezależnie od 
religii i narodowości. Cho-
dzi o to, żeby z tak ogrom-
nego zła, którego skutki 
można oglądać na terenie 
byłego obozu, dało się wy-
prowadzić dobro, wzajem-
ny szacunek oraz idee po-
koju i pojednania. W 1998 
roku Centrum przyjęło dzi-
siejszą nazwę.

 Czyli Centrum jest wy-
nikiem współpracy mię-
dzyreligijnej?

Współdziałania.

 Jest instytucją katolicką...

Tak, ale przeznaczoną nie 
tylko dla katolików. Jest 
również otwarta na innych 
gości.

 Jakie są plany Centrum 
na przyszłość?

W tym roku chcemy przy-
gotować uroczystość zwią-
zaną z rocznicą (5 sierpnia) 
śmierci kardynała Jean-Ma-
rie Lustigera. Zamierza-
my odprawić mszę świętą 
w jego intencji oraz modlić 
się w byłym obozie zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Chce-
my zaznaczyć jego wkład 
w funkcjonowanie Centrum 
oraz pokazać jego osobistą 
relację z miejscem, w którym 
zginęła jego matka. 
Chcemy również przy-
czyniać się do pogłębiania 
dialogu między narodami, 
w szczególności dialogu 
międzyreligijnego. Pojawiają 
się u nas goście z Norwegii, 
Szwecji oraz goście z krajów 
anglojęzycznych, z Wielką 
Brytanią na czele. 

 Czy poza współpracą ze 
szkołami CDiM wpi-
suje się jakoś w dialog 
z mieszkańcami Oświę-
cimia? 

Tak, szczególnie gdy chodzi 
o uczestnictwo w wydarze-
niach związanych z mia-
stem. Czujemy się częścią 
tego miasta, choć wydawać 
by się mogło, że stąd do 
miasta jest daleko.          

Rozmawiała 
Agnieszka Juskowiak

Ks. Jan Nowak – dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

TU JEST MIEJSCE NA DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY
Rozmowa z dyrektorem Centrum Dialogu i Modlitwy – ks. Janem Nowakiem

Centrum Dialogu i Modlitwy
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Centrum Dialogu i Modlitwy organizuje rekolekcje dwa razy do roku – przed Wielkanocą i Bożym Narodze-
niem. W tym roku rekolekcje wielkopostne trwały trzy dni i przyciągnęły czterdzieścioro czworo uczest-
ników. Wzięli oni udział m.in. w Drodze Krzyżowej na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau oraz 

przysłuchiwali się wykładom prowadzonym przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. 

REKOLEKCJE SĄ TYLKO POCZĄTKIEM

W rekolekcjach uczestniczy-
ło ponad 40 osób z Polski 
i zagranicy. Wielu z nich po-
szukiwało odpowiedzi na py-
tania o przyczyny zła, o obec-
ność Boga w Auschwitz oraz 
o wiarę wobec zła. Zastana-
wiano się nad problemem zła 
we współczesnym świecie, 
a także nad zagadnieniem 
niezawinionego cierpienia. 
Spotkanie w miejscu, gdzie 
uczyniono tyle zła, było na 
pewno niezwykłym i nieza-
pomnianym przeżyciem dla 
jego uczestników. – Słyszymy 
często, że trzeba szukać głosu 
ziemi oświęcimskiej – mówi 
ksiądz Manfred Desealers 
z Centrum Dialogu. – Jest ona 
wielką raną i wezwaniem, któ-
re budzi wiele pytań: kim jest 
człowiek, gdzie był Bóg, jaki ma 
być świat, jaka ma być moja rola 
w tym wszystkim? Aby być doj-
rzałym człowiekiem, dojrzałym 
chrześcijaninem w dzisiejszym 
świecie, ważne jest poszukiwa-
nie swojej tożsamości w obliczu 
Auschwitz. Te rekolekcje w mo-
im przekonaniu są też przygoto-
waniem dla mnie i uczestników do 
dialogu oraz otwarcia do własnego 
przeżycia tego miejsca, aby lepiej 
rozumieć jego wezwanie. 
Tradycją Centrum Dialogu 
i Modlitwy jest zapraszanie go-
ści do współpracy przy prowa-
dzeniu rekolekcji. W tym roku 
były to Siostry Franciszkanki 
Służebnice Krzyża z ośrodka 
w Laskach k. Warszawy. Nie 
bez przyczyny siostry z tego 
zgromadzenia zostały zapro-
szone do współprowadzenia 
rekolekcji. − Siostry z Lasek 
żyją tradycją dialogu, pracują 
z niewidomymi, i rozumieją to 
jako wezwanie dla pracy ducho-
wej. Duchowość krzyża i bliskość 
cierpieniu jest dla nich ważna − 
powiedział ks. Desealers.
Rekolekcje rozpoczęły się 
krótkim wprowadzeniem 
w tematykę „u Progu Ausch-
witz” oraz mszą świętą. 
W sobotę uczestnicy zwie-

dzali były obóz Auschwitz-
-Birkenau oraz wzięli udział 
w Drodze Krzyżowej na te-
renie byłego obozu Ausch-
witz II. Na każdej z 15 stacji, 
oprócz rozważań i modlitwy, 
odczytywano teksty źród-
łowe, w tym relacje byłych 
więźniów, m.in. Tadeusza 
Borowskiego, Filomeny Franz 
czy Elie Wiesela. 
Uczestnikom Drogi Krzyżo-
wej w Birkenau towarzyszy-
ła zaduma nad cierpieniem 
i złem, które są także częś-
cią współczesnego świata. 
− Próby odpowiedzi na pyta-
nie o przyczyny zła, przyczyny 
cierpienia są znane od początku 
istnienia świata, od istnienia 
grzechu. Chodzi o to, by umieć 

przyjąć krzyż z ręki bożej i przez 
łaskę przemienić go w źródło siły, 
mocy i łaski dla innych. Bardzo 
często powstaje pytanie: dlaczego 
ja? dlaczego to zło mnie dotknę-
ło? Odpowiedź Pana Jezusa na 
pytanie kto zawinił, bywa zaska-
kująca: nikt nie zgrzeszył, stało 
się tak, żeby się okazała większa 
chwała boża – mówi siostra 
Benita. – W doświadczeniu 
cierpienia i zła można poszukać 
wielkiej łaski i daru bożego, który 
wyzwala pewne siły duchowe dla 
siebie i dla innych, tzn. wiemy, że 
cierpienie Pana Jezusa wysłużyło 
nam zbawienie i niebo i to cier-

pienie może być współudziałem, 
cząstką wzięcia na siebie ciężaru 
zbawienia świata − powiedzia-
ła siostra Benita, Służebnica 
Krzyża. 
Po odbyciu Drogi Krzyżowej 
uczestnicy wysłuchali wykła-
du siostry Rut Wosiek pt. „Ko-
rzenie duchowości Lasek”, 
który wyjaśniał ideę zgro-
madzenia oraz początki jego 
działalności.  Także w czasie 
niedzielnych zajęć siostry Ra-
dosławy Podgórskiej pt. „Od 
przymierza Boga z człowie-
kiem do dialogu i przymierza 
człowieka z człowiekiem” 
często przywoływano słowa 
Matki Elżbiety Róży Czackiej 
i ojca Korniłowicza – założy-
cieli Lasek. 

Cechą wspólną Centrum Dia-
logu i Modlitwy i Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek 
jest idea dialogu międzyreli-
gijnego. − Idea modlitwy eku-
menicznej jest w Laskach waż-
na – twierdzi siostra Benita. 
− Ojciec Korniłowicz, współza-
łożyciel duchowy i twórca Lasek 
w latach międzywojennych, już 
wtedy, kiedy o ekumenizmie nie 
było mowy, gromadził wokół 
siebie ludzi innych opcji religij-
nych, poszukujących, ale także 
dalekich od Boga, czy o zupełnie 
innym religijnym podłożu. Idea 
modlitwy wspólnej, budowania 

jedności miłości w dialogu jest u 
nas żywa. 
W czasie rekolekcji uczestni-
cy mieli okazję do rozmów 
w małych grupach. Dla wielu 
z nich było to jedno z waż-
niejszych wydarzeń w czasie 
spotkania. − Jak sobie człowiek 
wyobrazi te nieprawdopodobne 
męki, jakie tu ludzie znosili, to 
w konfrontacji z tym, jesteśmy 
zmuszeni przyjrzeć się jeszcze raz 
naszej wierze, czy my naprawdę 
wierzymy w zmartwychwstanie 
– twierdzi uczestnik warszta-
tów prof. Karol Tarnowski − 
Jesteśmy zmuszeni przemyśleć 
na nowo, czy mamy nadzieję. To 
jest pytanie o nią i jednocześnie 
rachunek sumienia z naszej mi-
łości bliźniego. Czym są oświę-
cimskie rekolekcje? Próbą 
odnalezienia siebie samego, 
wyrwaniem się z codzien-
ności i poszukiwaniem od-
powiedzi na trudne pytania, 

tak ważne dla wszystkich 
ludzi? Pytań o miłość bliź-
niego, o siłę wiary, o sens 
zmartwychwstania? Ważne 
jest szukanie odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego zło trium-
fowało, ale jeszcze ważniej-
sze jest niedopuszczenie, by 
triumfowało dziś. Ważne jest 
dostrzeżenie, że obok siły zła, 
istniało też dobro. − Ostatecz-
ne orędzie płynące z Auschwitz 
nie jest orędziem o sile zła, ale 
o sile dobra: o godności człowie-
ka, o sensie pojednania, współ-
życia różnych religii i narodów 
– twierdzi ks. Manfred − to 
wydobywanie dobra, które się 
kryje w Auschwitz, jest nieła-
twym, ale bardzo ważnym za-
daniem. Te rekolekcje są tylko 
początkiem i wielu uczestników 
wróci, wraca i szuka dalej.   

Agnieszka Juskowiak

• 1910 r. – Róża Czacka 
powołuje w Warszawie 
Towarzystwo Opieki na 
Ociemniałymi. 

• 1917 r. – Róża Czacka 
wstępuje do III zakonu 
św. Franciszka.

• 1918 r. – Matka Elżbie-
ta Róża Czacka zakła-
da Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Służebnic 
Krzyża. 

• listopad 1918 r. – Matka 
Elżbieta uzyskuje zgodę 
Prymasa, arcybiskupa 
Aleksandra Kakowskiego 
na przyjmowanie kandy-
datek do nowego Zgroma-
dzenia. 

• 1 grudnia 1918 r. – Zgro-
madzenie zaczyna praw-
nie funkcjonować.

• 1923 r. – odbywa się I Ka-
pituła i otwarcie nowicjatu 

w Laskach. 
• 1921 r. – Antoni Daszew-

ski ofi arowuje Towarzy-
stwu część ze swego ma-
jątku w Laskach k. War-
szawy.

• 1922 r. – do powstające-
go Zakładu w Laskach 
przyjeżdżają siostry wraz 
z pierwszymi niewido-
mymi.

 

• II wojna światowa – część 
niewidomych i sióstr 
ewakuuje się do majątku 
Towarzystwa w Żułowie 
na Lubelszczyźnie.

• 1939 i 1944 r. − na te-
renie Zakładu działają 
szpitale wojenne. Po wo-
jennych zniszczeniach 
i przy narastających trud-
nościach ze strony władz 
komunistycznych, Matka 
Czacka przystąpiła do od-
budowy Dzieła Lasek. 

• 1967-1970 – okres prac 
Zgromadzenia nad od-

nową życia zakonnego 
w myśl uchwał Soboru 
Watykańskiego II (m.in. 
opracowanie projektu no-
wych Konstytucji i Ustaw, 
stanowiących prawo 
Zgromadzenia). 

• 15 sierpnia 1981 r. − za-
twierdzenie konstytucji 
przez Stolicę Apostolską. 

Kalendarium powstało 
na podstawie strony 

internetowej Zgromadzenia: 
http://www.fsk.opoka.org.pl

/index.php 

Centrum Dialogu i Modlitwy

ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK 
SŁUŻEBNIC KRZYŻA – HISTORIA

Wierzyć w Oświęcimiu znaczy tyle, co 
nieustannie szukać sensu wiary. Nasza wiara 
w Boga staje się tutaj Jego szukaniem, które 
nieprzerwanie nasuwa pytanie: Boże mój, Boże, 
czemuś mnie opuścił? [...] Tu w Oświęcimiu 
puste frazesy byłyby tylko zniewagą ofi ar. 
Idąc w Oświęcimiu-Brzezince Drogą Krzyżową, 
przemierzamy duchowo podwójną drogę: 
idziemy z ludźmi, którzy tutaj cierpieli i ginęli, 
i którzy na tej drodze tracili często swoją 
wiarę. Idziemy również drogą męki i śmierci 
Jezusa Chrystusa, wierząc, że on szedł tą drogą 
z ludźmi.

 (z Wprowadzenia do Drogi Krzyżowej w Birkenau, 
w oprac. ks. Manfreda Desealersa).

Uczestnicy rekolekcji w Birkenau 
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• 18 kwietnia-16 maja 2008 
– Średniowieczna twierdza Wołek – wystawa, 
której tematem jest średniowieczna twierdza 
Wołek. Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego 
w Kętach.

• 30 kwietnia-18 maja 2008 
– „Droga do Niezapomnienia” – wystawa 
fotografi i Tomasza Móla przedstawiająca 
„Marsz Żywych” z 2007 r. Oświęcimskie Cen-
trum Kultury.

• 1-4 maja 2008 
– „Majówka” – wycieczka szlakiem czeskich 
skalnych miast. Organizator: Koło Przewod-
ników Beskidzkich i Terenowych oraz Koło 
Miejskie PTTK przy O/PTTK „Ziemi Oświę-
cimskiej” w Oświęcimiu. 

• 3 maja 2008
– „Festyn Majowy” – impreza plenerowa 
przy OCK (w programie m.in.: zajęcia dla 
dzieci w wykonaniu grupy „Centrum Uśmie-
chu”, prezentacje laureatów eliminacji powia-
towych XXI Małopolskiego Festiwalu Form 
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopol-
ski 2008” oraz koncert „Big-Bandu” Jarosława 
Grzybowskiego).

• 4 maja 2008 
– II „Majowe Orkiestr Koncertowanie” – ple-
nerowe koncerty orkiestr dętych będą się od-
bywały na estradzie obok Oświęcimskiego 
Centrum Kultury. Koncerty w dniach 4, 11, 
18 i 25 maja rozpoczynać się będą o godzinie 
15:00.

• 16-17 maja 2008 
– XVI Ogólnopolskie Spotkania Recytato-
rów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”. 
Oświęcimskie Centrum Kultury.

• 16 maja 2008 
– „Proste jest prawo miłości”– koncert w wy-
konaniu Pauliny Bisztygi.  Oświęcimskie Cen-
trum Kultury, godzina 19:00.

• 17 maja 2008 
– „Ławeczka” – spektakl teatralny, zrealizo-
wany na podstawie tekstu Aleksandra Gelma-
na, wyreżyserowany przez Piotra Cyrwusa, 
w wykonaniu Iwony Konieczkowskiej i Piotra 
Cyrwusa. Oświęcimskie Centrum Kultury, go-
dzina 18:00.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Salomon „Sally” Sorowitsch 
cieszy się wszystkimi aspek-
tami berlińskiego rozrywko-
wego półświatka, jako kobie-
ciarz, lekkoduch i stały bywa-
lec szemranych lokali. Choć to 
już rok 1936, wątpliwej urody 
Don Juan zdaje się nie zwracać 
uwagi na sytuację politycz-
ną w kraju i przez nieostroż-
ność zostaje aresztowany. Po 
umieszczeniu w obozie kon-
centracyjnym szybko daje się 
poznać jako zdolny rysownik, 
a ten talent zwraca na niego 

uwagę SS. Wkrótce, w ramach 
supertajnej akcji, zostaje do-
łączony do grona ludzi, któ-
rzy podejmą się największej 
dotychczas akcji fałszowania 
pieniędzy i dokumentów.
Historia oryginała, jakim jest 
główny bohater fi lmu, nie jest 
na szczęście bohaterską wizją 
walk moralnych, ale przyzwo-
itą analizą tragicznej sytuacji, 
w jaką uwikłany jest „Sally”. 
Pomimo dość jasnego przebie-
gu wydarzeń (ramy czasowe 
są siłą rzeczy narzucone przez 

historię) fi lm potrafi  trzymać 
w napięciu i niepewności. 
Dodatkowi bohaterowie kon-
fl iktu podkreślają dramatyzm 
sytuacji w jakiej znaleźli się 
tytułowi „fałszerze”. Obraz 
Stefana Ruzowitzky’ego to 
mało wybitne, ale jednak in-
teresujące dzieło. Tematyka, 
którą podejmuje autor została 
pozostawiona jednak bez jed-
noznacznej odpowiedzi, a tym 
samym uwolniła produkcję 
od kłopotliwych pytań. Na te 
chyba musimy odpowiedzieć 

sami. I to właśnie jedyny man-
kament fi lmu, który zdaje się 
umywać ręce od puenty, która 
przecież widzowi się należy. 

***
W latach 1943-1945 grupa 144 
więźniów żydowskich podro-
biła 136 milionów funtów 
szterlingów, dolarów amery-
kańskich oraz dużą ilość pasz-
portów i innych dokumen-
tów. Ta suma czterokrotnie 
przewyższała wartość rezerw 
walutowych ówczesnego 
Banku Anglii. Do dziś żyje 
jeszcze trzech dawnych więź-
niów z grupy „fałszerzy”.   

K. Jasiński 

Niekiedy zdarza się, że byli 
więźniowie w swoich wspo-
mnieniach próbują powie-
dzieć o obozie zbyt wiele. 
Przestają mówić o swoich do-
świadczeniach i zamieniają 
się w historyków próbują-
cych przekazać czytelnikowi 
„wszystko o Auschwitz”. 
Sześć krótkich, wstrząsają-
cych opowiadań Liany Mil-
lu, deportowanej z Włoch do 
obozu za przynależność do 
partyzantki, znajduje się na 
przeciwnym literackim bie-
gunie. Dzięki dziennikarskie-

mu doświadczeniu udało się 
jej stworzyć bardzo prywatne, 
intymne reportaże. Co praw-
da obóz jest tutaj najważniej-
szy, ponieważ determinuje 
życie bohaterek, ale pisarka 
stara się traktować go bardziej 
jak scenografi ę, pomiędzy 
którą rozgrywa się coś znacz-
nie ważniejszego. W Dymach 
Birkenau Millu ukazała zale-
dwie skrawek obozowego ży-
cia: spotkanie matki z synem 
zakończone tragicznie na 
drutach kolczastych, cynicz-
na kapo wysyłająca więźniar-

kę do gazu z powodu zazdro-
ści o mężczyznę, czy walka 
jednej z więźniarek o dono-
szenie ciąży. Dzięki owym 
skrawkom, wzmocnionym 
przez znakomity opis detali 
– zarówno obozowego życia 
i panujących w nim warun-
ków, relacji między więźnia-
mi, jak wewnętrznych uczuć 
autorki – możemy poznać 
Auschwitz z innej perspekty-
wy. Świat w opowiadaniach 
Millu to przestrzeń nieustan-
nego konfl iktu pomiędzy 
wartościami wolnego świata, 

a rzeczywistością obozową. 
Więźniarki pochodzące z róż-
nych krajów, o różnych cha-
rakterach i różnej przeszłości 
starają się wygrać z machiną, 
do której zostały wrzucone. 
Niestety świat za drutami, 
nad którym nieustannie snu-
je się dym z krematoryjnych 
kominów, świat ze swoimi 
specyfi cznymi zasadami 
i systemem wartości, w któ-
rym ostatecznie liczy się chęć 
przeżycia kolejnego dnia, 
a często o wszystkim decy-
duje przypadek, przeważnie 
wygrywa. Na człowieczeń-
stwo nie ma tam miejsca.     

P. Sawicki

Kultura

8 maja (czwartek)
godz. 17:00 – „Izrael już nie frunie” 
– rozmowa z Pawłem Smoleńskim, 
autorem i dziennikarzem „Gazety 
Wyborczej” na temat współczes-
nego Izraela.
godz. 19:00 – „Z archiwum fi lmu 
żydowskiego Stevena Spielberga” 
– retrospektywa, część I. Wszyst-
kie prezentowane w ramach re-
trospektywy fi lmy stanowią część 
unikalnych, niezwykle trudno do-
stępnych materiałów fi lmowych 
nakręconych w latach 1919-1954. 
Zostały one udostępnione przez 
Steven Spielberg Jewish Films Ar-
chive w Jerozolimie. Filmy dźwię-
kowe posiadają polskie napisy.
Filmy nieme 
(1919-1938, czas: 91’):
•„Ziemia wyzwolonego Izrae-

la”, reż. Ya’acov Ben Dov (frag-
menty, Palestyna 1919, 10’).
•„Ziemia obiecana”, reż. Ya’acov 
Ben Dov (fi lm niekompletny, Pa-

lestyna–Mandat Brytyjski 1924, 
19’).

•„Emek Zewulun”, reż. Erich 
Brock (Palestyna–Mandat Bry-
tyjski 1934, 15’).

•„Ziemia Święta i żydowscy pio-
nierzy”, reż. Fred Nettler (Szko-
cja 1937, 42’).

•„Tel-Awiw w kolorze”, autor 
nieznany (Palestyna–Mandat 
Brytyjski 1938, 5’).

11 maja (niedziela)
godz. 17:00 – pokaz slajdów z Mar-
szów Żywych z lat 2005-2008 au-
torstwa Tomasza Móla i Jarosława 
Praszkiewicza.
godz. 17:45 – „Z archiwum fi lmu 
żydowskiego Stevena Spielberga” 
– retrospektywa, część II.
Filmy dźwiękowe sprzed powsta-
nia państwa (1931-1948, czas: 88’):
•„Palestyna w pieśni i tańcu”, au-

tor nieznany (USA 1931, 10’).
•„Aga przedstawia orkiestrę Ba-

harava – muzyka hebrajska”, 
reż. Baruch Agadati (Palestyna–
Mandat Brytyjski 1939, 10’).

•„Więcej ziemi, więcej ludzi”, au-
tor nieznany (Wielka Brytania 
1938, 6’).

•„Droga do wolności”, reż. Nor-
man Lourie (RPA 1946, 11’).

•„Wielka obietnica”, reż. Joseph 
Leytes (Palestyna–Mandat Bry-
tyjski 1947, 45’).

•„Amerykańscy Żydzi witają 
państwo Izrael”, reż. Joseph 
Krumgold, Norman Lourie 
(USA 1948, 6’).

12 maja (poniedziałek)
godz. 17:00 – „Jak powstawał 
współczesny Izrael – 60 lat historii 
państwa Żydowskiego” – wykład 
dr Edyty Gawron (Katedra Judai-
styki UJ).
godz. 18:45 – projekcja fi lmu doku-
mentalnego „Miejsce spotkania”, 
reż. Ronit Avni, Julia Bacha (Izrael 

2006, 85’, polska wersja językowa).

13 maja (wtorek)
godz. 18:00 – „Z archiwum fi lmu 
żydowskiego Stevena Spielberga” 
– retrospektywa, część III.
Wczesne fi lmy izraelskie (1949-
-1954, czas: 126’):
•„Pieśń o Negew”, reż. Joseph 

Leytes (Izrael 1950, 50’).
•„Namiot”, autor nieznany (USA 

1950, 9’).
•„Świt”, reż. Leopold Lahola (Izra-

el 1952, 37’).
•„Ostateczny termin dla 

Danny’ego”, reż. Baruch Dienar 
(Izrael 1954, 30’).

Imprezy towarzyszące:
•„Przyroda i pejzaże Izraela” 

– wystawa autorstwa wybitnej 
izraelskiej fotografi czki Shai Gi-
nott. Wystawę będzie można 
oglądać w Centrum Żydowskim 
w dniach od 8 do 29 maja.

•„... Droga do niezapomnienia” 
– wystawa fotografi i autorstwa 
Tomasza Móla z ubiegłoroczne-
go Marszu Żywych. Wystawę 
będzie można oglądać w Oświę-
cimskim Centrum Kultury 
w dniach od 30 kwietnia do 
18 maja.

Wstęp wolny. 
Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu
Pl. ks. Jana Skarbka 3-5, 
32-600 Oświęcim
www.ajcf.pl

STEFAN RUZOWITZKY – FAŁSZERZE

DNI IZRAELA – 60. ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA IZRAEL

LIANA MILLU – DYMY BIRKENAU
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Po raz dziesiąty w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Tychach odbył się konkurs pla-
styczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. 
Honorowy patronat nad imprezą objął dr 
Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau, które było 
także jednym z organizatorów konkursu. 
Zainteresowanie jubileuszową edycją było 
ogromne. Jury oceniło aż 998 prac młodych 
plastyków z Polski, Czech, Włoch i Rosji.
– Ta ilość świadczy o tym, że młodzież chce pa-
miętać i chce przejąć od świadków historii, któ-
rzy już niedługo odejdą, rolę strażników pamięci 
– powiedziała Teresa Wodzicka, dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury w Tychach. 
Zdaniem organizatorów konkurs daje au-
torom możliwość złożenia hołdu pomor-
dowanym i tym, którzy przeżyli. Stwarza 
też szansę przedstawienia swoich marzeń 
o lepszym świecie – bez przemocy, agre-
sji i ludobójstwa, bez ksenofobii i rasizmu.
W konkursie nagrodzono trzydzieści dwie 
prace, czterdzieści jeden otrzymało wyróż-
nienia, a do wystawy zakwalifikowano sto 
czterdzieści jeden. W jury zasiadali trzej byli 
więźniowie KL Auschwitz: August Kowal-
czyk, Jerzy Maria Ulatowski oraz Florian 
Granek, a także profesor katowickiej ASP 
Adam Romaniuk, artysta plastyk Bogusław 
Trybus i Robert Płaczek – historyk i plastyk, 
pracownik Działu Wystawienniczego Mu-
zeum w Oświęcimiu. – Muzeum pięknie po-
maga nam w organizacji. Dzięki tej współpra-
cy konkurs nabrał rumieńców i stał się ważną 
imprezą – powiedziała Teresa Wodzicka.
Komisja była zaskoczona wysokim poziomem prac, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek uczestników – 
mówił Jerzy Ulatowski, podkreślając również 
wagę międzynarodowości konkursu: – Część 
wyróżnionych i nagrodzonych prac była wykona-
na przez osoby z zagranicy, które mając zaledwie 
kilkanaście lat nie mogły mieć wyobrażenia tego, 
co działo się w czasach, kiedy obóz działał – dodał. 
– Bardzo dobrze, że w konkursie bierze udział mło-
dzież z różnych krajów świata, ponieważ Ausch-
witz to nie tylko polska tragedia i nie tylko Polacy 

muszą o nim pamiętać – dodała Teresa Wodzi-
cka. Wiele prac miało charakter symboliczny. 
August Kowalczyk w specjalnym przesłaniu 
do uczestników konkursu napisał: Po wie-
lu latach ręce dzieciaków, tym razem bez nume-
rów, dzieci otulonych opieką kochających matek, 
otworzyły magiczną siłą pamięci tamten świat 
swoich rówieśników, świat dzieci-więźniów 
KL Auschwitz, więźniów Birkenau, więźniów 
Monowitz. Okazało się, że te nasze dzieci wie-
dzą wystarczająco dużo, aby artystyczną for-
mą kolorów wykrzyczeć swoje ‹pamiętamy›... 

 (P.S.)

MŁODZI STRAŻNICY PAMIĘCI
X jubileuszowy konkurs plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Praca Anny Kulisz Praca Weroniki Grabowskiej Praca Katarzyny Trzcińskiej

Praca Marleny Owsiany

Praca Deborah Scilabra Praca Magdaleny Łukaszewicz

Kultura
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1 maja 1946 r.
rozegrano pierwsze po-
wojenne piłkarskie der-
by Oświęcimia między 
drużynami Towarzy-
stwa Sportowego „Soła” 
a Związkowym Klubem 
Sportowym „Syntety-
ka”. 

1 maja 1962 r.
ukazał się pierwszy nu-
mer „Chemika Oświę-
cimskiego” czasopisma 
związanego z Zakładami 
Chemicznymi „Oświę-
cim”. Było to jedyne pis-
mo, na łamach którego 
oprócz tematyki związa-
nej z życiem kombinatu 
chemicznego znalazły 
się również publikacje 
miłośników naszego 
miasta piszących o mie-
ście i okolicy.

3 maja 1993 r.
po raz pierwszy za-
brzmiał na oświęcim-
skim Rynku Głównym 
hejnał miasta – cztery 
pierwsze takty „Polo-
neza weselnego” oświę-
cimianina Aleksandra 
Orłowskiego.

3 maja 1994 r.
w salach oświęcimskie-
go zamku uroczyście 
otwarto Zbiory Histo-
ryczne Miasta Oświęci-
mia prezentujące histo-
rię miasta i okolicy, jego 
rozwój na przestrzeni 
wieków oraz ekspona-
ty związane z życiem 
mieszkańców.

12 maja 1945 r.
ukonstytuowała się 
pierwsza Miejska Rada 
Narodowa w Oświęci-
miu złożona z przed-
stawicieli PPR-u, PPS-u, 
SD i Związków Zawo-
dowych. Pierwszym 
przewodniczącym Rady 
został Julian Spisak.

15 maja 1892 r.
uroczyście poświęcono 
fi gurę św. Jana Nepo-
mucena, która stanęła 
na wysokim sześcio-
bocznym postumencie 
w centrum oświęcim-
skiego Rynku Głównego. 
„Nepomuk” – patron od 
„wysokiej wody”, miał 
chronić miasto i tereny 
podmiejskie przed zale-
wami powodziowymi. 

18 maja 1944 r.
w czasie ataku na słynne 
wzgórze 593 w bitwie 
o Monte Cassino zginął 
oświęcimianin ppor. 
Edmund Wilkosz – wy-
chowanek gimnazjum 
im. ks. St. Konarskiego, 
pasjonat harcerstwa (był 
komendantem hufca), 
a po klęsce wrześniowej 
żołnierz Brygady Strzel-
ców Karpackich. 

21 maja 1932 r.
zorganizowano na 
boisku sportowym 
w Oświęcimiu zlot ży-
dowskich drużyn skau-
towskich. Uczestniczyło 
w nim ok. 400 młodych 
ludzi z Małopolski 
i Górnego Śląska.

28 maja 1260 r.
ks. opolski Władysław 
udzielił zezwolenia be-
nedyktynkom ze Sta-
niątek k. Krakowa na 
osadzenie wsi Zator 
na prawie niemieckim. 
Klasztor ze Staniątek ok. 
1239 r. otrzymał w da-
rze od Klemensa Jaksy 
z Ruszczy herbu Gryf 
część Zatora, Smolice, 
Kęty i Graboszyce.

30 maja 1945 r.
został ofi cjalnie przepro-
wadzony pierwszy po-
wojenny wybór burmi-
strza Oświęcimia. Został 
nim Marcin Krzemień.

31 maja 1894 r.
podczas procesji ósme-
go dnia oktawy Bożego 
Ciała na ruinach koś-
cioła pw. Św. Krzyża 
w Oświęcimiu ukazała 
się postać Matki Boskiej.

31 maja 1988 r.
w Oświęcimiu oddano 
do użytku most Jagiel-
loński, drugą znajdującą 
się w granicach miasta, 
przeprawę drogową 
przez Sołę.

Opracował przewodnik 
terenowy i beskidzki, 

Leszek Żak

Urodziła się 8 lutego 1903 r. 
w Oświęcimiu. Jej mąż, Wła-
dysław Ilisiński, prowadził 
sklep i restaurację w Starych 
Stawach. Mieli troje dzie-
ci: Władysława, Franciszka 
i Elżbietę. W czasie okupa-
cji cała rodzina dostarczała 
żywność i lekarstwa więź-
niom KL Auschwitz, głów-

nie tym, którzy wychodzili 
do pracy poza obóz. W ich 
domu mieścił się punkt do-
żywiania – przygotowywa-
no tam zupę i rozdzielano ją 
wśród więźniów. Więźniom 
udzielano także pomocy 
medycznej. Julia Ilisińska 
przejmowała grypsy od więź-
niów, a także współdziałała 
w przygotowywaniu ucie-
czek z obozu. Za swoją dzia-
łalność we wrześniu 1941 r.
została razem z mężem 
aresztowana i umieszczo-
na w więzieniu śledczym 
w Oświęcimiu, a następnie 
przeniesiona do więzienia w 
Mysłowicach. Nie przyznała 
się do niczego i w lipcu 1942 r.
została zwolniona. Jej mąż, 
podejrzewany o posiadanie 
broni i radia, 13 września 
1941 r. trafi ł do KL Ausch-
witz. Następnie przeniesiono 
go do więzienia w Wadowi-
cach, gdzie 12 października 
1942 r. został rozstrzelany. 

Zaraz po aresztowaniu ich 
dom został skonfi skowany, 
a opiekę nad dziećmi przejęła 
rodzina (dzieci zostały pota-
jemnie wywiezione na teren 
Generalnej Guberni, a po 
zwolnieniu Julii z więzienia 
ponownie przywiezione do 
Oświęcimia). Po wojnie Julia 
razem z dziećmi wróciła do 
domu w Starych Stawach. 
Żyła w trudnych warunkach. 
Dzięki pomocy księży sale-
zjanów wykształciła dzieci. 
Zmarła w 1978 r. Po wojnie 
została odznaczona Srebr-
nym Krzyżem Zasługi.  

Opracowano na postawie
„Ludzie Dobrej Woli. Księga 

Pamięci mieszkańców
ziemi oświęcimskiej 

niosących pomoc więźniom
KL Auschwitz”, 

pod. red. Henryka
Świebockiego, PMAB

i TOnO, Oświęcim 2005.

Rycina przedstawiająca 
fragment synagogi zosta-
ła namalowana przez Jó-
zefa Wójcika, mieszkańca 
Oświęcimia, który w czasie 
okupacji pracował w nie-
mieckim Biurze Projektów, 
mieszczącym się w budyn-
ku naprzeciwko synagogi. 
Z okna biura na pierwszym 
piętrze widział budynek, 
który postanowił uwiecznić 
na rycinie. Na pierwszym 
planie widać fragment sy-
nagogi oraz jej wejście, które 
dziś już nie istnieje. Po lewej 
stronie widać fragment bu-
dynku, gdzie obecnie mie-
ści się Bank Spółdzielczy. 
W oddali znajdują się zabu-
dowania mieszkalne, a za 
nimi część Zamku z wieżą. 
Jeżeli Niemcy zauważyli-
by, że Wójcik maluje sy-
nagogę, na pewno szybko 
wysłaliby go do obozu. 
Malował więc po kryjomu, 
przez kilka dni, codziennie 
domalowując kolejne szcze-
góły. Rysował dla siebie. To 
był jego jedyny rysunek, ze 
strachu więcej już nie ma-
lował. Po wojnie malował 
na kamieniach różne wi-
zerunki: obozu i miasta.    

Mirosław Ganobis

Z HISTORII 
OŚWIĘCIMIA 

– MAJ

LUDZIE DOBREJ WOLI

Julia Ilisińska z domu Dziubek (1903-1978)

Z SZAFY GANOBISA

Historia

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
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