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NOWE PROGRAMY ZWIEDZANIA MIEJSCA
PAMIĘCI DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

O

d 1 października 2014 r. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwiedzają Miejsce Pamięci
Auschwitz zgodnie ze specjalnie opracowanymi programami przygotowanymi przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

– Jest to nasza odpowiedź na
zasygnalizowane przez nauczycieli potrzeby związane
z modyfikacją podstawy programowej w polskich szkołach
oraz brakiem odpowiedniej
liczby godzin lekcyjnych, poświęcanych tematyce historii
II wojny światowej i Zagłady
w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor MCEAH. – Uczniowie
szkół gimnazjalnych nie uczą
się teraz na lekcjach historii o
II wojnie światowej i Zagładzie, dlatego nowy program
zwiedzania został specjalnie
dostosowany do ich programu
nauczania – dodał Andrzej Kacorzyk.
– Zasadniczym celem tych
zmian jest to, by zachęcić
uczniów i przekonać dyrekcje
szkół o konieczności wizyty
w Auschwitz nie jeden raz,
ale więcej – powiedział Tomasz Michaldo, szef Metodyki
Oprowadzania w Centrum
Edukacji. – Całość zwiedzania
jest dostosowana do poziomu
emocjonalnego i percepcji, a
także stanu wiedzy uczniów

w danym wieku. Chcemy
zachęcić uczniów do większej aktywności w zwiedzaniu, by wizyta była
wstępem do dyskusji nad
tematyką Auschwitz i Zagłady oraz kwestiami moralnymi – dodał Michaldo.
Należy także pamiętać
o wcześniejszym przygotowaniu młodzieży do
wizyty w Miejscu Pamięci oraz o jej późniejszym
podsumowaniu. Pomóc
w tym mogą informacje
zamieszczone na naszej
stronie internetowej. Pełne informacje, jak należy
przygotować
młodzież
przed, w trakcie i podsumować wizytę, znajdują
się również w Pakiecie
przygotowującym do wizyty
w Miejscu Pamięci. Obecnie
jest on dostępny w wersji
książkowej (wersja polska
i angielska) w księgarni Muzeum, ale także
w wersji elektronicznej (po
angielsku).

NOWY PROGRAM ZWIEDZANIA MIEJSCA PAMIĘCI:
• dla uczniów szkół gimna- • dla uczniów szkół ponadzjalnych:
gimnazjalnych
(opcjonalnie – zamiast zwieAuschwitz I:
dzania standardowego)
Brama „Arbeit macht frei”
(wprowadzenie)
Auschwitz I:
Plac apelowy (tematyka reżi- Brama „Arbeit macht frei”
mu obozowego)
(wprowadzenie)
Blok 6 (tematyka rejestracji i Plac apelowy (tematyka reżiegzystencji więźniów, Blok mu obozowego)
11 i dziedziniec, znaczenie w Blok 6 (warunki egzystencji)
obozowym terrorze)
Blok 10 (eksperymenty meBlok 27 (wystawa Szoa)
dyczne)
Blok 5 (zagadnienie związane Blok 11 i dziedziniec (znaczez mieniem Ofiar)
nie w obozowym terrorze)
Blok 27 (wystawa Szoa)
Auschwitz II-Birkenau:
Piętro bloku 4 (model komory
Brama Śmierci (temat założe- gazowej)
nia obozu Birkenau)
Blok 5 (mienie Ofiar)
Rampa (warunki transportu, Komora gazowa i krematoselekcje)
rium
Ruiny komory gazowej i krematorium nr II lub nr III (te- Auschwitz II-Birkenau:
mat Zagłady)
Brama Śmierci (wprowadzeBarak dziecięcy w obozie ko- nie)
biecym (warunki egzystencji i Rampa (rozpoczęcie Zagłady,
los dzieci).
transporty, selekcje)
Czas pobytu: ok. 3,5 godziny, Ruiny komory gazowej i krecena 200 zł
matorium nr III (Zagłada)

Agnieszka Juskowiak-Sawicka,
Paweł Sawicki

Magazyny „Kanady” (wykorzystanie mienia Ofiar)
Centralna Sauna (proces rejestracji więźniów)
Ruiny komory gazowej i krematorium nr II
Barak dziecięcy w obozie kobiecym (warunki egzystencji
więźniów).
Czas zwiedzania: ok. 4 godzin, cena: 220 zł
W celu rezerwacji zwiedzania
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prosimy o
kontakt z Działem Rezerwacji
Muzeum:
Obsługa Odwiedzających
tel. 33 844 8099
tel. 33 844 8100
mail:
rezerwacja@auschwitz.org
mail:
reservation@auschwitz.org

XXVII POSIEDZENIE MIĘDZYNARODOWEJ
RADY Oświęcimskiej

T

emat zbliżającej się 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, a także kwestia finansowania stworzenia siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Nowej Wystawy Głównej w Miejscu Pamięci, zdominowały obrady Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

XXVII posiedzeniu Rady,
które 1 października odbyło się w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
w Warszawie, przewodniczył prof. Władysław
Bartoszewski.
Choć Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata
Omilanowska, nie mogła wziąć udziału w posiedzeniu osobiście ze
względu na posiedzenie
Sejmu związane z exposé
nowego rządu, to przesłała do członków MRO
specjalny list, w którym
zaproponowała rozwiązania konkretnych problemów
związanych
z przyszłością edukacji
o Auschwitz i o Holokau-
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ście, m.in. kwestii adaptacji tzw. Starego Teatru na
siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
oraz
utworzenia
w Miejscu Pamięci Nowej
Wystawy Głównej.
– Chciałbym wyrazić
najwyższe uznanie i najserdeczniejsze podziękowania dla Pani Minister
Małgorzaty Omilanowskiej. Kwestie finansowania adaptacji Starego Teatru na siedzibę MCEAH
oraz prac nad Nową Wystawą Główną były od lat
priorytetami dla Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej – mówił Marek
Zając, sekretarz MRO. –
Deklaracje złożone w li-
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ście przez Panią Minister
w liście dają nie tylko
nadzieję ale też gwarancje, że wreszcie ruszymy
z miejsca – podkreślił
Marek Zając.
–
Żyjemy
w
dobie,
w której mnożą się opinie
negacjonistyczne i skandaliczne
przeinaczenia
historii obozu – powiedział dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M.A.
Cywiński. – Tymczasem
edukacja jawi się jako jedyna droga do tego, by
straszna prawda o tym
największym z niemieckich nazistowskich obozów
koncentracyjnych
i zagłady była podstawą
głębszej zmiany świadomości zwłaszcza u przy-
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szłych pokoleń – podkreślił Cywiński.
Podczas posiedzenia dyrektor Muzeum podsumował działania w Miejscu Pamięci Auschwitz
w ciągu kilku ostatnich
miesięcy. Przede wszystkim skupiały się one na
przygotowaniach do 70.
rocznicy
wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Rada zapoznała
się ze stanem przygotowań do ostatniej okrągłej rocznicy, która będzie obchodzona jeszcze
w obecności licznej grupy ocalałych.
„Niedługo jednak to już
nie świadkowie tamtych
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lat, ale my – powojenne
pokolenia – będziemy
nieśli dalej tę potworną
naukę i wynikające z niej
przytłaczające wnioski”
– podkreślił Piotr Cywiński w rozmowie opublikowanej w serwisie
70.auschwitz.org – specjalnej stronie poświęconej rocznicy. Znajduje
się na nim m.in. Światowa Mapa Pamięci, na której odnotowywane będą
wszystkie
wydarzenia
upamiętniające związane
z 27 stycznia 2015 r.
Odchodzenie pokolenia
świadków uzmysławia,
jak bardzo wzrasta rola
edukacji w Miejscu Pamięci. Rada zapoznała
się z rozwojem projek-

Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

tów edukacyjnych w tym
m.in. wolontariatu oraz
e-learningu. Na stronie
internetowej
Muzeum
w ostatnich miesiącach
opublikowano kilka zupełnie nowych lekcji poświęconych m.in. deportacji Żydów z Węgier,
Sinti i Romów w Auschwitz, czy też cywilnej
ludności
Warszawy
przywożonej do obozu
w czasie Powstania Warszawskiego.
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Dyrektor Cywiński mówił też o rosnącej frekwencji w Miejscu Pamięci, nie tylko wśród
starszej młodzieży i osób
dorosłych. – Obserwujemy także m.in. wyraźny
wzrost przyjazdów grup
dzieci. Poznawanie tego
szczególnego
miejsca
w tak młodym wieku nie
jest naszym zdaniem dobrym pomysłem. Jednak
musimy na taką sytuację
reagować. Dlatego też

nasi edukatorzy przygotowują dla takich grup
specjalny program wizyty – powiedział dyrektor
Cywiński.

dowę Funduszu, który
ma zabezpieczyć finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości
po obozie Auschwitz.
W zebraniu brakujących
18 milionów euro pomóc
ma 18 darczyńców indywidualnych – „18 Filarów
Pamięci”.

nia fragmentów relacji
Ocalałych w przestrzeni
byłego obozu Auschwitz-Birkenau. – To działania
niezwykle cenne, ponieważ dzięki temu osoby
zwiedzające Miejsce Pamięci będą mogły, widząc
konkretne miejsce, poznać także relacje bezpośrednich świadków wyDyrektor Cywiński prze- darzeń – podkreślił.
kazał również członkom
Rady informacje o realiPaweł Sawicki
zacji projektu umieszcze-

Wśród
poruszanych
przez dyrektora tematów były także kwestie
związane Kapitałem Wieczystym Fundacji Ausch-witz-Birkenau. Wyraził
on nadzieję, że przed
70. rocznicą wyzwolenia
uda się zakończyć bu-

70. ROCZNICA BUNTU SONDERKOMMANDO

P

rzy ruinach komory gazowej i krematorium IV na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau 7 października
upamiętniono 70. rocznicę buntu więźniów Sonderkommando. Była to grupa robocza, złożona głównie z więźniów żydowskich, których Niemcy zmusili do obsługi komór gazowych, stosów spaleniskowych i krematoriów.
wybrane jako jeden z pięciu cytatów – świadectw
na 70. rocznicę wyzwolenia
Auschwitz 27 stycznia 2015
r. – „Mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy”.

70. rocznica buntu Sonderkommando

– Pod koniec lata 1944 r., gdy
zmniejszała się liczba transportów Żydów kierowanych
na zagładę do Auschwitz, esesmani postanowili stopniowo zredukować liczbę więźniów Sonderkommanda. We
wrześniu zamordowali około
200 z nich. Pozostali zdawali sobie sprawę z rosnącego
zagrożenia i dlatego zaczęli
planować bunt. 7 października, kiedy esesmani przyszli
zabrać więźniów z terenu
krematorium IV, zostali zaatakowani przez więźniów
uzbrojonych w młotki i siekiery – powiedział dr Igor
Bartosik z Centrum Badań
Muzeum Auschwitz, autor
nowej publikacji Bunt Sonderkommando, w której zrekonstruował dokładny przebieg
buntu.
– W trakcie nierównej walki
więźniowie zdołali podpalić budynek krematorium,
wkrótce potem akcję podjęli
także ich koledzy z krematorium II. Przecięli oni druty

ogrodzenia i zaczęli uciekać
w kierunku południowym.
Podczas walki użyli prymitywnych granatów, do wykonania których użyli materiału wybuchowego zdobytego z narażeniem życia od
więźniarek pracujących przy
montażu zapalników i pocisków w pobliskich zakładach
Union. Uciekinierzy zostali
jednak zabici przez oddziały pościgowe SS. W wyniku
buntu i egzekucji, jakich dokonali w tym dniu esesmani
zginęło ok. 450 z 660 więźniów tego komanda. Więźniom udało się zabić trzech
i zranić kilkunastu uzbrojonych esesmanów – dodał
Bartosik.
W miejscu, gdzie rozpoczął
się bunt więźniów, złożono
znicze, odmówiono Kadisz,
a także odczytano fragmenty
relacji i rękopisów więźniów
Sonderkommando.
Odręczne notatki sporządzone
przez kilku więźniów jeszcze
w czasie istnienia obozu, zo-
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stały po wojnie odnalezione
i opublikowane. To jedne
z najważniejszych dokumentów dotyczących Zagłady
w Auschwitz.
Jednym z autorów był Załmen Gradowski, polski
Żyd, współorganizator konspiracji w Sonderkommando i jeden z organizatorów
buntu.
Przypuszczalnie
zginął tego samego dnia w
trakcie walki lub został zastrzelony przez SS w ramach
represji tuż po stłumieniu
buntu. Gradowski opisywał w emocjonalnej i pełnej
wewnętrznych refleksji formie, ważniejsze wydarzenia
mające miejsce na terenie
krematoriów. Dotyczą one
m.in. transportu jego rodziny do Auschwitz, zagłady
Żydów z obozu familijnego
w Birkenau BIIb oraz selekcji wśród więźniów Sonderkommando, która miała
miejsce w lutym 1944 r.
W jego zapiskach znalazło
się zdanie, które zostało
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Fot. Bartosz Bartyzel

Fot. Bartosz Bartyzel

także i dziś budzić trwogę. Wiemy bardzo dużo,
o wiele więcej, niż wiedziano
w 1944 r. Tym bardziej obciąża nas ciężka odpowiedzialność za naszą dzisiejszą
niezdolność do konkretnego
– Historia więźniów Sonder- przeciwstawiania się złu –
kommando należy bez wąt- dodał dyrektor.
pienia do najciemniejszych
rozdziałów
w
dziejach Przed ceremonią upamiętobozu Auschwitz. Spraw- niającą rocznicę odbyła się
cy bowiem postanowili również sesja edukacyjna
z premedytacją wykorzy- poświęcona historii buntu
stać ofiary do obsługi urzą- w Sonderkommando przydzeń zagłady. Dlatego fakt, gotowana przez Międzynaiż ryzykowali oni życiem, rodowe Centrum Edukacji
aby udokumentować zbrod- o Auschwitz i Holokauście.
nie, aby przekazać kolejnym Z okazji rocznicy Muzeum
pokoleniom to, co miało przygotowało również wymiejsce za ogrodzeniami stawę czasową 70. rocznikomór gazowych i krema- ca buntu Sonderkommando.
toriów, jest przejawem dale- Można ją zwiedzać w salach
kowzroczności, rozeznania wystaw czasowych bloku
swojej sytuacji oraz ogrom- 12 na terenie Auschwitz I
nej odwagi – powiedział do 17 listopada w godz. od
dyrektor Muzeum dr Piotr 10.00 do 16.00 (z wyjątkiem
M.A. Cywiński.
poniedziałków oraz 1 i 11 listopada).
– To zdanie Załmena GraPaweł Sawicki
dowskiego powinno w nas

70. rocznica buntu Sonderkommando

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 78, październik 2014

70. ROCZNICA DEPORTACJI CYWILNEJ
LUDNOŚCI Z POWSTAŃCZEJ WARSZAWY

C

eremonią upamiętniającą cywilnych mieszkańców Warszawy deportowanych 70 lat temu do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau zakończyły się 26 września dwudniowe
obchody rocznicowe w Miejscu Pamięci. Na stronie internetowej natomiast udostępniono nową lekcję internetową: Z powstańczej Warszawy do Auschwitz.
Na rampie wyładowczej
w byłym obozie Auschwitz
II-Birkenau spotkali się
byli więźniowie z Warszawy, młodzież stołecznych
szkół ponadgimanzjalnych
biorąca udział w specjalnej
„Podróży Pamięci”, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, a także
pochodzący z Warszawy
dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
dr Piotr M.A. Cywiński.
– Powstanie Warszawskie
kojarzy się z harcerzami,
powstańcami, czy piosenkami
powstańczymi.
Trochę w tle zostaje dramat mieszkańców miasta,
dramat dziesiątek tysięcy
rodzin. Myślę, że zorganizowane przez nas wyda-

rzenia wpisuje się właśnie
w odzyskiwanie pamięci –
nie tylko o tych bohaterskich
i radosnych stronach tego
wydarzenia, ale również
o tym, co najtragiczniejsze
– podkreślił dyrektor Cywiński.

KL Auschwitz II-Birkenau zorganizowanej dla uczniów
szkół
oświęcimskich
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Fragmenty ze spotkania publikujemy poniżej.

cjalne przesłanie na przyszłość – Przesłanie do młodych przyjaciół:. „Walczcie
o spokojną przyszłość, wolną od agresji i cierpienia,
a zbrodniczy twórcy wojny
i obozów koncentracyjnych,
niech na zawsze pozostaną
przestrogą dla następnych
pokoleń. Mamy nadzieję,
że nasze wołanie, poparte

świadectwem, nie będzie
tylko legendą, lecz gromkim okrzykiem ostrzegawczym przed niszczycielskim
działaniem wojny, którą to
oskarżamy o doświadczone zło i utraconą szansę na
zupełnie odmienne życie” –
napisano w tekście.

W jej trakcie, oprócz wspominania wydarzeń z przePrzed uroczystością war- szłości, byli więźniowie
Bartosz Bartyzel, Paweł Sawicki
szawska młodzież zwie- przekazali uczniom spedziła teren byłego obozu.
W autentycznej przestrzeni
Po wybuchu zbrojnego Powstania w Warszawie poprzez obóz przejściowy w Pruszpoobozowej spotkali się
kowie do KL Auschwitz w sierpniu i wrześniu 1944 r. deportowano blisko 13 tys.
z byłymi więźniami, świadaresztowanych mieszkańców Warszawy: mężczyzn, kobiet i dzieci. Osadzono ich
kami wydarzeń sprzed
na terenie obozu Auschwitz II-Birkenau.
70 lat, którzy opowiadali
o swoich obozowych doWśród przywiezionych były osoby z różnych środowisk społecznych, różnych zaświadczeniach.
wodów (urzędnicy państwowi, naukowcy, artyści, lekarze, handlowcy, robotnicy),
różnej kondycji fizycznej (ranni, chorzy, inwalidzi, kobiety ciężarne), w różnym
25 września natomiast byli
wieku – dzieci począwszy od kilkutygodniowych niemowląt do starców powyżej
więźniowie byli honorowyosiemdziesięciu sześciu lat. W nielicznych przypadkach byli to także ludzie innych
mi gośćmi sesji edukacyjnej
narodowości, wśród nich ukrywający się na tzw. aryjskich papierach Żydzi.
Z powstańczej Warszawy do
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5 września w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie młodzieży szkół powiatu oświęcimskiego
z grupą byłych dzieci – więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych, upamiętniające ich wygnanie z Warszawy i uwięzienie w niemieckich obozach koncentracyjnych. Oto jego obszerne fragmenty.

1

2

3

4

5

6

7

8

nym już bydlęcym wagonie,
z konieczności usiedliśmy blisko drzwi, które zaryglowano.
Nikt nie wiedział, dokąd mają
nas wywieźć. Pociąg ruszył,
aby niebawem zatrzymać się
w Skierniewicach. Gdy otwarto wagon, na dworze było już
ciemno. Tymczasem służba
PCK rozpytywała, czy są chorzy i małe dzieci. Nikt poza

nami się nie zgłosił. Mamie
polecono położyć się na noszach i udawać chorą. […] My
wsiedliśmy do wagonu, którego drzwi zatrzaśnięto z łoskotem. Dopiero chyba gdzieś
pod Częstochową doszły nas
wieści, że transport skierowany jest do Oświęcimia (KL
Auschwitz-Birkenau). Mama
doznała szoku. W rozpaczy

biła głową o ścianę wagonu.
Przeraziłam się jej stanem”.
Barbara Doniecka z domu
Racka, nr obozowy 86341:
„W efekcie znaleźliśmy się
w zaryglowanym wagonie
towarowym, jak dla bydła,
a podróż w nieznane mijała
w warunkach antysanitar-

Fot. Marek Lach

Wiesława Borysiewicz, z cę Bema, byliśmy już bardzo
domu Kajak, nr obozowy znużeni drogą, tym bardziej,
83267:
że towarzyszyła nam ogromna spiekota, makabryczne
„Pierwsze wypędzenia ludno- doznania oraz narastający lęk
ści cywilnej Warszawy zaczęły o życie własne i najbliższych.
się chyba dopiero od wysoko- Wkrótce jednak dotarliśmy do
ści naszej ulicy. Poczynając od dworca Zachodniego, aby korogatek miasta, na Woli, ulica lejką podmiejską dojechać do
po ulicy, o czym informowali Pruszkowa, skąd bydlęcymi
zbiegli ludzie z tamtych tere- wagonami wywieziono nas
nów, Niemcy systematycz- w nieznane”.
nie, zbiorowo mordowali.
[…] Gdy po raz drugi, pod Elżbieta Sobczyńska, z domu
nadzorem niemieckiego woj- Gremblicka nr obozowy
ska wypędzano nas z domu, 85536:
mieliśmy więcej szczęścia.
Nie przeżywaliśmy już bez- „Wczesnym
popołudniem,
pośredniego zagrożenia życia. a był już 11 sierpnia, rozdzieNiemniej nie minął nas szok lono tłum zalegający halę,
powstały w wyniku obrazów kierując go do dwóch przeciwzniszczeń, oraz widoków sto- ległych wyjść. Opuściliśmy ją
sów spalonych i walających się przejściem od strony wschodpojedynczych trupów. Idącym niej
nam ze zgrozy płynęły łzy, i ruszyliśmy na lewo, w głąb
gdyż miasta w tej dzielnicy już porośniętego badylami terenie było. Ale o tym, do czego nu. Zaniepokojeni, że nie było
miałyby nastąpić powroty, z nami nikogo ze znajomych,
wtedy jeszcze nie myślano. zawróciliśmy, ale hala była już
Tymczasem wypędzony tłum pusta. W poszukiwaniu wywraz z nami gnano ulicą Wol- prowadzonych ludzi przeszliską do Kościoła Św. Wojcie- śmy przez wyjście zachodnie
cha. Tam się zatrzymaliśmy, i raptem znaleźliśmy się na
aby sformować większą grupę rampie, gdzie załadowywano
po wybiórczej selekcji męż- transport. Dołączeni do wyczyzn. Po wkroczeniu w uli- jeżdżających, upchnięci w peł-
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nych, bez jedzenia, picia, podczas gdy ówczesny sierpień
był wielce upalny. Ogromne
stłoczenie jadących powodowało, że w wagonie było bardzo duszno. Ponadto wydzielał się okropny odór odchodów, gdyż ludzie załatwiali
swoje potrzeby bezpośrednio
w tej ogromnej, bydlęcej skrzyni. Warunki te sprawiały, że
niektórzy słabli. Do Birkenau
transport z Warszawy dotarł
nocą. […] My na razie nie wiedzieliśmy, gdzie się znajdujemy, ale pamiętam, jak jeden
z mężczyzn krzyknął: »Rany
Boskie to Oświęcim«. Dorośli
już wiedzieli, co ich czeka, że
są w obozie koncentracyjnym,
ale ja jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy”.
Stefan Sot,
192705:

nr

obozowy

jest to, co robimy teraz. Czyli
nic. Stoimy godzinami przed
blokiem. […] Stoimy w szeregu, zwrócone piersiami do
pleców stojącej obok osoby.
W ten sposób mniej zmarzniemy. Tylko pierwsza i ostatnia
kobieta narzekają na wiejący
na nie wiatr i proszą o zamianę miejsc. Tak mi zimno! Nigdy nie stałam w otoczeniu
tylu kobiet, nagich kobiet. Jest
ciemno, chciałabym zasnąć.
Mamusia mocno mnie trzyma i z głową ułożoną na piersi
Mamusi – stojąc zasypiam.
[…] Suknie, które nam rzucono, przeważnie były wizytowe, czarne, długie lub krótkie, niektóre haftowane lub
z dżetami, prawdopodobnie
wyjęte z bagażów wcześniej
przybyłych tu więźniarek. Pomalowano nam na nich farbą
olejną, grubą linię i przyszyto
do sukien czerwone trójkąty
tzw. winkle z literą »P«. Te
trójkąty czerwone znaczyły, że
stałyśmy się polskimi więźniami politycznymi. Ja, więzień
polityczny? Pod nimi, na białej
szmatce umieszczono nadany
nam numer. Od tej chwili nazywać się będę 83110. Tylko,
że ja jeszcze nie wiem, co to
znaczy być więźniarką i to polityczną.”.

Fot. Marek Lach
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Uczestnicy ceremonii upamiętniającej cywilnych mieszkańców Warszawy deportowanych 70 lat temu do
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau
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wkrótce zabrakło. Pozostało
tylko pieczołowicie zachowane o nim wspomnienie, które
głęboko zapadło w mej pamięci na zawsze. Oto ono. Niedługo po przeniesieniu mnie wraz
z innymi chłopcami z bloku
dziecięcego 16A odcinka kobiecego, na kwarantannę męskiego lagru BII A, przyszedł
do mnie ojciec! To był jedyny
raz, kiedy spotkaliśmy się w
obozie. Usiadł na progu mojego bloku. Popatrzył na mnie,
gdy przybiegłem, a ja rzuciłem
się mu na szyję. Ale czasu na
rozmowę już nie starczyło. Ojciec musiał pospiesznie wracać na swój blok. Następnego
dnia szukałem go wśród więźniów, lecz bezskutecznie. Nie
odnalazłem. Był to ostatni raz
w życiu, gdy widziałem Ojca!
Dużo później, bo w październiku dowiedziałem się, że nie
żyje! Wtedy poczułem się na
świecie zupełnie sam. Do dziś
nie wiem, co się z nim dokładnie stało! Co gorsza, uświadomiłem sobie, że nie było już
nikogo, komu mógłbym się
poskarżyć i wypłakać”.
Róża Krzywobłocka-Laurów:
„Obie z siostrą zostałyśmy zagnane do bloku numer 16A,
zwanego dziecięcym. Piętrowe koje w ogromnym baraku –
dla niektórych miejsce życia na
najbliższe pół roku. Mnie było
pisane co innego, gdyż już 30
sierpnia 1944 r. znalazłam się
na rewirze, czyli w szpitalu
obozowym, z podejrzeniem
o szkarlatynę. Myślę, że nie
byłam wtedy jeszcze chora.
Zaraziłam się szkarlatyną
dopiero na rewirze. Jednak
werdykt wyjątkowo złośliwej
felczerki w stosunku do dzieci
z transportu warszawskiego,
więźniarki kryminalnej z zielonym winklem, był jednoznaczny – chora. Musiałam
zostać na rewirze. […] Większość chorych były to kobiety
żydowskiego
pochodzenia
deportowane do Auschwitz-Birkenau z różnych krajów
Europy. Rozłąka z rodziną

Fot. Marek Lach

Jej zażenowanie było dla mnie
bolesne i to bardzo. Mój Boże,
moja Mama, moja świętość
została tak bardzo upokorzona na oczach własnych dzieci. Starałam się nie spoglądać
poniżej jej twarzy. […] W
miarę jak zaczęłam oswajać
się ze swoją i ludzką nagością,
kolejnym upokorzeniem był
fakt przebywania wśród nas
esesmanów. Robili wrażenie,
jakby przechadzali się wśród
Elżbieta Sobczyńska z domu stada zwierząt”.
Gremblicka, nr obozowy
85536:
Henryk Duszyk, nr obozowy
192692:
„Los dzieliłam z dwunastoletnim bratem i Matką, którą „Choć w Auschwitz-Birkezawsze uważałam za gwaran- nau uwięziony zostałem z
ta mego bezpieczeństwa. Oni całą rodziną, to niebawem,
oboje mieli pełną świadomość, mając zaledwie 9 lat, zostaczym jest miejsce naszego po- łem w obozie sam. Mamy nie
bytu, lecz ukrywali to przede znałem. Zmarła, gdy miałem
mną. Toteż po przekrocze- 2 lata, więc jej bliskości nawet
niu progu sauny, doznałam nie umiem sobie wyobrazić.
pierwszego wstrząsu. Tu roz- 14-letnią siostrę Polę i macokazano nam bez względu na chę umieszczone początkowo
wiek i płeć, a byli chłopcy do w kobiecym lagrze FKL-u,
szesnastu lat, rozebrać się do wkrótce transportem wywienaga. Nie mogłam pogodzić ziono z obozu. Wiele, wiele lat
się z koniecznością publicz- po wojnie dowiedziałem się
nego obnażenia. Nagość w dopiero, że był to obóz konMaria Kosk z domu Brzęcka: mojej rodzinie nie była czymś centracyjny w Bergen-Belsen,
zwyczajnym, lecz wstydli- w głębi Niemiec, gdzie siostra
„[…] A co to znaczy »apel«? wym. Nigdy przedtem nie zmarła chorując na tyfus. A ojDowiaduję się, że to właśnie widziałam rozebranej matki. ciec? Tak bliskiego mi Ojca też
„Na miejsce dotarliśmy 11
sierpnia 1944 r. Jeszcze było
jasno, kiedy pociąg zatrzymał
się na stacji w Oświęcimiu.
Pozwolono nam wysiąść,
zaczerpnąć gdzieś wody,
wyjść za potrzebą. […] Kiedy się ściemniło, zapędzono
nas wszystkich ponownie do
wagonów, a pociąg powolutku ruszył i po niedługiej już
chwili wjechał na rampę w
Birkenau! Podczas wyładowywania nas, rampa była dobrze
oświetlona. Wszędzie stali
krzyczący »raus« i »sznela«
esesmani z ujadającymi psami.
Początkowo nie widzieliśmy
zbyt wielu więźniów. Za to
ukazał się rozległy obszar porozdzielany jakby na odcinki
siatką przyciemnionych światełek, umieszczonych na brzęczących drutach, które były
pod napięciem. Natomiast po
przekroczeniu rampy, w dali
widniała ogromna łuna. To co
palono wydzielało nieznośny
mdławy odór. A z ciemności
dochodziły głosy, »skąd jesteście?«”.
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i brak jakichkolwiek wiadomości o niej, gdyż tylko raz
w ciągu mojego pobytu w
szpitalu udało się mojej mamie, za cenę niesienia nieboszczyka przez 4 kilometry dostać
się do mnie na chwilę, spowodowało, że gorączkowo zaczęłam myśleć, jak wcześniej, niż
to było przewidziane, opuścić
rewir. Wpadłam na pomysł, że
im szybciej pozbędę się łuszczącej skóry, tym szybciej wyjdę z rewiru. Czekało mnie tylko jeszcze odwszenie i łaźnia.
W warunkach obozowych
polegało to na przebywaniu
po gorącym prysznicu nago,
na wietrze i zimnie przez kilka godzin w oczekiwaniu na
odwszone ubranie. Toteż moja
radość z powrotu na blok dzieci zdrowych i połączenia się
z siostrą nie trwała długo.
Znów wylądowałam na rewirze, tym razem z ostrym zapaleniem płuc i stawów”.
Jerzy Maria Ulatowski, nr
obozowy 192823:
„Otrzymałem numer 192823,
rozdzielono mnie z matką i
siostrą. Poszły na obóz kobiecy, ja znalazłem się na kwarantannie, w męskim obozie.
Pozbawiony opieki matki oraz
jakiegokolwiek z nią kontaktu,
któregoś dnia postanowiłem
po prostu położyć się pod barakiem i czekać – nie bardzo
wiadomo na co. Tam odnalazł
mnie wujek, który do Auschwitz trafił półtora roku wcześniej. Wujek pełnił w obozie
Auschwitz funkcję tzw. rejestratora zmarłych, co umożliwiało mu przemieszczanie się
wewnątrz całego obozu. To
jemu i jego kontaktom z tak
zwanymi »starymi więźniami« zawdzięczam trzykrotny
pobyt na rewirze. […] We
wrześniu 1944 roku byłem
świadkiem selekcji na rewirze
z udziałem doktora Mengele.
Kiedy on przychodził na rewir, więźniowie stawali w szeregu. Wybierał tych, których,
jego zdaniem, nie opłacało
się dłużej leczyć. Tych, któ-
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Janina Rekłajtis:
„W okresie trwającej kwarantanny uprawialiśmy przymusowy spacer. Nieodmienna
trasa wiodła pomiędzy naszym a blokiem matek dookoła placu apelowego, odgrodzonego pojedynczym drutem
kolczastym od wewnętrznej
ulicy lagrowej. Przechodząc
tuż przy jej brzegu wypatrzyłam »SKARB«. Była to wdeptana w zaschnięte gliniane błoto mało widoczna pajdka chleba! Widok ten spowodował,
że z przejęcia zaschło mi w
gardle. Podniosłam ją jednak
odruchowo i bardzo szybko.
Nie wzbudzając na szczęście
niczyjej uwagi natychmiast
ukryłam ją w dłoni wiedząc,
że takie nadzwyczajne znalezisko wzbudziłoby zazdrość
i pożądanie innych! W bloku
ukradkiem oczyściłam chleb
z błota i bez namysłu zjadłam
uszczęśliwiona, pomimo, że
piasek trzeszczał mi w zębach.
W prawdzie głodu nie zaspokoiłam, ale zaczęłam rozmyślać. Kto mógłby zgubić
tę piętkę chleba? Może zguba
była resztką dziennej porcji
umożliwiającej przetrwanie
dnia? Przyszła mi nawet na
myśl rozpacz tej osoby, która to cenne dobro straciła. A
może miała tę świadomość, że
ją gubi, lecz sytuacja nie sprzyjała, aby się po nią schylić i odzyskać? Tyle dylematów bez
odpowiedzi, choć nie całkiem.
Dziś, gdy chleba powszedniego jest nadmiar, kiedy niejednokrotnie go ludzie nie cenią
i wyrzucają, to zawsze mam
w pamięci ten szczęśliwy dla
mnie incydent obozowy. Ja
bardzo szanuję chleb!”.
Zofia Wareluk – relacja Apolonii Dolińskiej, dyplomowanej pielęgniarki, byłego
więźnia politycznego KL
Auschwitz-Birkenau, nr obozowy 83703:
„Zaświadczam, że w dniu 13
stycznia 1945 r. w tym obozie,
więźniarka Jadwiga Chyłkiewicz urodziła dziewczynkę.
W jakich warunkach rodziła,
trudno sobie wyobrazić. Na
koi bród, zakrwawiona słoma,
brak wody. Urodzone dziec-
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ko ważyło na oko (brak wagi)
około 900 – 1000 gramów. Było
chude, wyniszczone, wygląd
starczy. Cała skóra pomarszczona. Nie było w stanie wydobyć z siebie krzyku, słychać
było tylko jego kwilenie. Jedna
z więźniarek, narażając swoje
życie, zorganizowała trochę
mleka dla matki. To niemowlę
nie miało szans przeżycia.
Bałam się, że mogą przyjść
Niemcy i zabrać je od matki.
Byłam świadkiem niejednego
porodu, kiedy maleństwo zabierano matce. W tym czasie
w obozie panował wielki ruch,
gdyż szykowano nas do ewakuacji. Dlatego czym prędzej
ochrzciłam to maleństwo z
wody, bojąc się, że nie przeżyje. Na drugi dzień dziecko
jeszcze żyło. 17 stycznia 1945 r.
po południu przyszli Niemcy i
wypędzili nas z bloku. Czekaliśmy już tylko na wyprowadzenie z obozu. Dalszego losu
matki i dziecka nie znałam. Po
wojnie, kilkanaście lat później,
zostałam odszukana przez
urodzoną w obozie. Była ona
szczegółowo poinformowana
o swoich urodzinach przez
matkę. Zosia przeżyła tylko
dzięki wyzwoleniu obozu w
dniu 27 stycznia 1945 r.”.
Elżbieta Sobczyńska z domu
Gremblicka:
„Pod koniec grudnia, nastąpiło jakby rozluźnienie dyscypliny. Postanowiłam to wykorzystać i na własną rękę, nikogo
nie prosząc o zgodę, odwiedzić na rewirze Mamę, której tak długo nie widziałam.
Oprócz tęsknoty, powodów,
którymi się kierowałam, było
wiele. Bolał mnie tego dnia
brzuch, miałam obtartą piętę
i brzemieniem nierozgrzeszonej winy, nadal ciążyła mi kradzież mego paltka. Wybrałam
się, gdy było już ciemno, ale
dość czasu do wieczornego
apelu. Rewir był chyba przedostatnim w ulicy lagrowej, a
za nim tylko trupiarnia. Wiedziałam, że mogę wejść tylko
drzwiami od słabo oświetlonych drutów. Szłam zatem
wzdłuż baraku. Blask światła
pozostawał za moimi plecami. Wtedy ku memu przerażeniu dostrzegłam, że gdzieś
przy jego końcu pod ścianą,
leżą jedne na drugich sterty
nagich trupów, a w nich coś
się rusza. Zawracałam trzykrotnie, nim przezwyciężyłam
strach i dotarłam do Mamy.
W końcu przytuliłyśmy się
do siebie, bo mama była już
w trakcie rekonwalescencji.
Lecz radość spotkania stopniowo odpływała, gaszona natrętnymi myślami. Co
stanie się, gdy odkryją, że
mnie nie ma w baraku? Jak
wyjdę sama w te ciemności
i przebrnę obok martwych
ciał, w których buszują szczury? Jak zdążę przejść niezauważona przez cały długi lager,
gdy nagle ogłoszą blocksper-
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rę? Boże! Gdzie podziało się
to bezpieczeństwo, którego
ostoją zawsze była mi Mama?
I wtedy, pomimo, że nadal
siedziałam na jej kolanach,
poczułam się nagle bardzo
zagrożona i przeogromnie
samotna, a miałam zaledwie
dziesięć lat”.
Jacek Kublik, nr obozowy
192761:
„Dziś wigilia. Wcześniej zakończyliśmy pracę przy rolwadze. Apel nieco krótszy.
Obiad: po 5 ugotowanych
kartofli w łupinach, trochę
zupy z całymi liśćmi jarmużu.
Wydano od razu kolację: pajdka czarnego chleba, cieniutki
plasterek końskiej kiełbasy,
kawałeczek margaryny. Na
koi śpi nas ośmiu. Postanowiliśmy wspólnie zjeść dzisiejszą
kolację. Zupę każdy wypił
sam. Kartofle złożyliśmy do
jednej pasiastej mycki. Wspólnie je obieramy. Chleb pokroiliśmy na kromki. Jedna jest
bardzo cieniutka – to będzie
opłatek! Kolacja przygotowana. Zasłoniliśmy kocami
boki koi – chcemy być sami.
Tak robią ci nad nami, ci pod
nami i inni. Dzielimy się kawałkiem czarnego chleba jak
opłatkiem: »Abyśmy przeżyli
i byli wolni«. »Abyśmy spotkali naszych bliskich żywych
i zdrowych«... Myśl ucieka
do Warszawy, na lager BIIE
do Matki i Siostry, w nieznane – do Ojca. Każdemu chyba
chce się płakać, ale nikt nie
płacze! W milczeniu zjedliśmy dzisiaj wszystko. Chociaż
dziś być sytym. A jutro... nieważne! Kolacja trwała krótko – nie było przecież wiele
do jedzenia. I nagle na bloku
rozbrzmiała stara, polska kolęda: »Bóg się rodzi«. Śpiewają
wszyscy, a szczególnie mocno
i głośno zabrzmiały słowa:
»Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą…«
Może usłyszy tę prośbę Ten,
który się dziś narodził! Także
tu! Właśnie tu – w KL Ausch-witz-Birkenau?”.

Fot. Marek Lach

rych wskazał czekała śmierć
w komorze gazowej. Tego
dnia Mengele szedł powoli,
minął mnie. Zatrzymując się
obok wybrał dwóch dorosłych
Żydów, moich towarzyszy
z pryczy. Zostali wyselekcjonowani. Jeden z nich podszedł
do mnie mówiąc: »Żegnaj. Nazywam się Pański. Jeśli uda ci
się stąd wydostać, opowiedz,
co się ze mną stało. Masz tu
moją szczoteczkę do zębów,
mnie już nie będzie potrzebna.
Najpóźniej za dwie godziny
wyfrunę stąd do nieba przez
komin«. Do końca życia będę
pamiętał szczoteczkę Pańskiego”.

Stefan Sot,
192705:

nr

obozowy

„17 stycznia 1945 r., późnym
wieczorem, podczas siarczystego mrozu, po selekcji nienadających się do marszu,
zostaliśmy
wyprowadzeni
z lagru. Dostaliśmy na drogę
po bochenku chleba, puszkę
konserw i kostkę margaryny
na ośmiu. To wszystko. Podróż trwała osiem dni, z czego
pierwsze cztery pieszo. Nocowaliśmy w różnych folwarcznych stodołach, gdzie się dało.
Pierwszej nocy wymieszaliśmy się z grupą więźniarek.
Próbowałem dowiedzieć się,
co z matką. Pytałem, czy ktoś
jej nie widział, ale żadna z nich
nie potrafiła mi odpowiedzieć.
Rano pędzili nas dalej. Jeśli ktoś
wyszedł z szeregu, albo nie
nadążał i zostawał w tyle, tego
esesmani zabijali na miejscu,
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Uczestnicy ceremonii upamiętniającej cywilnych mieszkańców
Warszawy deportowanych 70 lat temu do niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau

a ciało pozostawało na drodze.
Ja szedłem i wpatrywałem się
w te leżące w śniegu zwłoki, bo wydawało mi się, że to
może moja Matka! Czwartego
dnia dotarliśmy do Wodzisławia Śląskiego, gdzie dopiero
zapakowali nas do pociągu”.
Barbara Pankowska, nr obozowy 85747:
„Ostatnie chwile w obozie
Auschwitz-Birkenau wspominam z ogromną grozą. Wraz
z mamą, chorą na serce, po
przebytym zawale, jesteśmy
zamknięte przez niemiecką obsługę w bloku szpitalnym, na
tak zwanym rewirze. Ja mam
ropiejące krosty na ciele i ostre
zapalenie dróg moczowych,
powodujące dotkliwy ból
i krwawienie. Oprócz nas
w bloku znajdują się inne, chore kobiety, leżące na pryczach,
które odmawiają kolejne pacierze i litanie, a widok ich wyniszczonych twarzy i postaci
budzi grozę. Nie mamy żadnych szans, żeby wydostać się
z tego zaryglowanego bloku.
Boimy się, że skazane jesteśmy
na wykończenie, bo obóz jest,
jak przypuszczałyśmy zaminowany. W pewnym momencie zaczyna się potężne i długotrwałe bombardowanie. Strach
nasz się potęguje. Nadciąga
front. Artyleria przerażająco
»ryczy«. Od wybuchów staje
się oślepiająco jasno, a łuny
ognia coraz są bliższe. Nagle
nastaje cisza i ktoś otwiera nasz
barak. Wychodzę na zewnątrz
boso, okryta tylko podartym
kocem i widzę kilku półnagich
mężczyzn, przecinających druty kolczaste. Byli to więźniowie
rosyjscy. Radość z oczekiwanej wolności była tak wielka,
że mimo śniegu i siarczystego
mrozu, nie czułam ani zimna,
ani bólu”.
Henryk Duszyk, nr obozowy
192692:
„Kiedy wyszedłem przed barak w pewnym momencie podeszli do mnie jacyś obcy, dziw-
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nie ubrani na biało mężczyźni,
a ja usiłowałem wyjaśnić im,
że jestem więźniem. Był to
zwiad rosyjski. Jeden z żołnierzy podarował mi dwie
puszki konserw, a drugi kilka
kostek cukru. Podzieliliśmy to
z chłopcami pomiędzy sobą i
zjedliśmy od razu. Niebawem
rosyjskie wojsko zainstalowało kuchnie polowe. Następnie wszystkich uratowanych
zaczęto wozami wywozić
z Birkenau do oddalonego
o 3,5 kilometra Auschwitz.
Tam w blokach byłego obozu
zorganizowano szpital PCK.
W przestronnych salach poustawiano masę łóżek, jedno
obok drugiego. Zaczął się dla
nas czas rekonwalescencji. Zajęły się nami sanitariuszki, a lekarze badali i opatrywali rany.
Dano jeść nie za wiele, bacząc,
aby po tym wygłodzeniu nie
zaszkodziło.
Opiekowano
się nami ofiarnie. […] Mój samotny powrót do Warszawy
towarowym pociągiem, ale w
towarzystwie polskiego wojska, zorganizowany dzięki
ofiarności i opiece przygodnego kolejarza, nastąpił dopiero
pod koniec marca 1945 r. Wysiadłem z niego na rogatkach
Warszawy bliżej Ochoty, bo
w tej dzielnicy mieszkałem. Z
bijącym sercem bardzo spieszyłem do mego rodzinnego
domu. Domu, który ku memu
przerażeniu okazał się całkowicie wypaloną ruiną! […] Stałem zrozpaczony, zmarznięty i
głodny, ale najgorzej, że SAM,
a miałem już 10 lat! […] Dziś z
głębokim żalem stwierdzam,
że wojna skradła mi dzieciństwo, a młodość pozbawiając
rodzicielskiego domu obdarła
także ze wszystkich mi najbliższych, zostawiając całkowicie
samego na świecie. Ale już nie
jestem sam. Założyłem rodzinę – mam żonę dwóch synów,
troje wnucząt. Wszyscy mieszkają w pobliżu siebie. Cieszymy się naszą bliskością na co
dzień. Mam także serdecznych
przyjaciół. Wreszcie dźwignąłem się z beznadziejnej samotności!”.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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HONOROWE OBYWATELSTWO
ZOBOWIĄZUJE

K

Fot. Biblioteka Galeria Książki

olejna tablica w Alei Pisarzy przy Galerii Książki odsłonięta. Tym razem jest to cytat z książki Pasażerka
autorstwa Zofii Posmysz – dobrze znanej oświęcimianom damy polskiej literatury, byłej więźniarki obozów
koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück i Neustadt Glewe, a od zeszłego roku – Honorowej
Obywatelki Miasta Oświęcimia.

Uroczystość odsłonięcia tablicy Zofii Posmysz w Alei Pisarzy w Bibliotece Galerii Książki w Oświęcimiu

Pisarka podziękowała wszystkim, a zwłaszcza obywatelom
miasta Oświęcimia, których
szlachetne oblicze mogła poznać już w roku 1942. Kiedy
jej obozowe komando szło
do pracy, przekraczając most,
zawsze widywała tam kobietę kreślącą znak krzyża. Był
to dla Zofii Posmysz przejaw
odwagi, gest otuchy, dający
nadzieję, że ktoś o nich myśli
i za biednych skazańców się

modli. Pani Zofia przy wielu
okazjach wspomina ten epizod, gdyż nieodłącznie kojarzy się on jej z naszym miastem.
Po części oficjalnej w auli
św. Wawrzyńca odbyło się
spotkanie z pisarką, które poprowadził dyrektor
MDSM – Leszek Szuster. Na
początku rozmowy dyrektor
Galerii Książki, Leszek Palus,
wręczył Zofii Posmysz tradycyjny upominek – czytnik
e-booków ze zdjęciem uhonorowanej przed chwilą autorki.
Zofia Posmysz (ur. 23 sierpnia
1923 r. w Krakowie) została
aresztowana za posiadanie
nielegalnej prasy podziemnej
w 1942 r. Z więzienia gestapo
na Montelupich w Krakowie
przewieziono ją, po serii przesłuchań, do obozu głównego
Auschwitz, a w niedługim
czasie do Birkenau. Tam udało jej się przeżyć cudem, jak
sama zaznacza, tyfus i krwawą biegunkę. Na początku
1945 r., w obliczu zbliżającego
się frontu, razem z tysiącami
pędzonych więźniów odbyła
„marsz śmierci”, który zakończył się dla niej w Ravensbruck. Wyzwolona w maju
1945 r. przez aliantów, ruszyła w pieszą wędrówkę do
Polski. Po spotkaniu z matką
(ojciec zginął w czasie wojny,
zastrzelony podczas pracy na
kolei) postanowiła wyjechać
do Warszawy, gdzie osiedliła
się jej starsza siostra. Ukończywszy studia polonistyczne, podjęła pracę w dziale literackim Polskiego Radia.
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Początkowo niechętna tematyce obozowej, w 1959 r. pisze słuchowisko pt. Pasażerka
z kabiny 45. Skłoniło ją do
tego zdarzenie, które przeżyła w Paryżu. Znalazłszy się
w tłumie ludzi na Place de la
Concorde, usłyszała głos, mówiący po niemiecku, który był
łudząco podobny do głosu jej
nadzorczyni z Auschwitz –
Aufseherin Franz. Wiedziała,
że kobieta ta nigdy nie została
osądzona za swoją „pracę” w
obozie. Zanim się obejrzała, w
panice zastanawiała się, co ma
zrobić: zawiadomić policję,
czy... się przywitać. Annelise
Franz, surowa i często bezwzględna, w stosunku do Zofii Posmysz nie była złą es-

opłacił, gdyż film otrzymał
na festiwalu filmowym w
Cannes prestiżową nagrodę
krytyki filmowej.
W roku 1968 Aleksander
Miedwiediew, uczeń D. Szostakowicza, tworzy libretto
do opery Pasażerka, a muzykę
komponuje Mieczysław Weinberg. Pierwsza realizacja
sceniczna tego dzieła miała
miejsce dopiero w 2010 r.! Brytyjski reżyser David Pountney
wystawił operę na festiwalu
operowym w Bregenz. Produkcja ta zasłużyła na miano
największego
wydarzenia
operowego roku! Kolejne
przedstawienia zaczęły się
więc pojawiać jak grzyby po
deszczu: Warszawa, Londyn,
Karlsruhe, Huston, a ostatnio
Nowy Jork (Lincoln Center),
gdzie pani Zofia obejrzała
spektakl oraz wzięła udział w
konferencji prasowej. Na rok
2015 planowana jest premiera
opery w Jerozolimie.
Pisarka odpowiedziała również na kilka pytań ze strony
przybyłych licznie na spotkanie czytelników, z których
każdy został obdarowany
prezentem w postaci najnowszego wydania opowiadania
Zofii Posmysz pt. Chrystus
oświęcimski. Opowiadanie to
zostało podarowane przez
autorkę Międzynarodowemu
Domowi Spotkań Młodzieży
z okazji 25-lecia działalności
tej placówki w Oświęcimiu.
Na jego podstawie powstały
warsztaty dla młodzieży pt.
Argument – Biografia. Wartości

Fot. Biblioteka Galeria Książki

Uroczystość
odbyła
się
4 września. W obecności
członków kapituły Alei Pisarzy (m.in. dr. hab. Krzysztofa
Zajasa prof. UJ i prof. Joanny
Papuzińskiej), poetki Ewy
Lipskiej (której tablicę wmurowano kilka miesięcy wcześniej), władz miasta i licznie
zgromadzonej publiczności,
pani Zofia odsłoniła swoją
tablicę z następującym cytatem: „Jest wolnym ten, kto
nie ma nic do stracenia. Niewolnikiem czyni człowieka
pragnienie życia”. Wspólne
przedsięwzięcie
Miejskiej
Biblioteki Publicznej im.
Ł. Górnickiego Galeria Książki
i Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży zgromadziło liczną publiczność,
w tym pokaźną grupę młodzieży. Zofia Posmysz współpracuje z MDSM od 10 lat,
uczestnicząc w wielu seminariach, warsztatach, spotkaniach z młodzieżą polską
i niemiecką, będących źródłem niezapomnianych wrażeń i głębokich przeżyć oraz
refleksji.

esmanką. W przypadku procesu najprawdopodobniej
wezwałaby Zofię Posmysz
na świadka obrony, bo dzięki niej i pracy „szrajberki”
w obozowej kuchni – być
może pani Zofia przeżyła
obóz. „Obejrzałam się. To
nie była ona, ale mnie ta
myśl już nie opuściła. Opowiedziałam o tym mężowi
i on mi poradził, żebym
o tym napisała. Ja umiejscowiłam to wydarzenie
na statku, bo stamtąd,
w razie takiego spotkania,
nie ma ucieczki. Zarzucano
mi jednak, że ostatecznie nie
doprowadziłam do konfrontacji kata i ofiary” – mówiła
autorka.
To był dopiero początek kariery Pasażerki. W roku 1960
powstała adaptacja teatralna
słuchowiska dla Teatru Telewizji, a następnie scenariusz
filmu Andrzeja Munka.
W 1962 r. Zofia Posmysz napisała powieść pt. Pasażerka.
Jest to wspaniałe studium
psychologiczne, bez podziału na tych złych i dobrych,
prezentujące punkt widzenia obu stron – kata i ofiary.
To nowatorskie ujęcie jak
na tamten czas, niespełna
20 lat po wojnie. Realizację
filmu (w 1963 r.) przerwała
tragiczna śmierć Andrzeja
Munka oraz utrata części
nakręconego już materiału.
Pozostali współpracownicy
reżysera jednak nie rezygnują, postanawiając „poskładać” filmowy obraz z
tego, co zostało. Wysiłek się
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Fot. MDSM

Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w Centrum Dialogu
i Modlitwy lub Centrum Żydowskim, pani Zofia stara się
za każdym razem zobaczyć
coś nowego, „odkryć” nowy
fragment „swojego” miasta.
Na zakończenie spotkania
w Bibliotece, Zofia Posmysz
podzieliła się swoimi wrażeniami z wizyty w Specjalnym
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z pobliskiego Zasola.
Poruszona sytuacją tak bardzo doświadczonych przez
los dzieci, niezwykle ofiarną
pracą tamtejszych opiekunów
i pedagogów oraz technicznymi barierami panującymi
w Ośrodku, Zofia Posmysz
postanowiła przekazać na
rzecz planowanej budowy nowej siedziby SOSW pierwszą
cegiełkę – finansowe wsparcie w nadziei, że inicjatywa
ta znajdzie naśladowców
i sprzymierzeńców. Wierzy,
że znani ze swej wrażliwości mieszkańcy Oświęcimia
w obywatelskiej solidarności
doprowadzą ten projekt do
finału. Jako Honorowa Obywatelka miasta czuje się za
nie odpowiedzialna. Powołując się na powiedzenie noblese oblige, pisarka stwierdziła:
„Honorowe
obywatelstwo

Wizyta pani Zofii Posmysz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu

humanistyczne w świecie odczłowieczonym, organizowane
przez MDSM.
Niesamowita historia medalika – talizmanu, który
z narażeniem życia pani Zofia przechowywała w obozie
i który „doniosła do wolności” tak, jak przyrzekła jego
ofiarodawcy,
Tadeuszowi
Paolone-Lisowskiemu – stała
się pretekstem do wspomnień
o rzeczonym „cichym bohate-

rze tamtych czasów”, oficerze
Wojska Polskiego, rozstrzelanym w Auschwitz za działalność konspiracyjną. Podobnie
ciepło wspominała pani Zofia
doktora Mąkowskiego, który
w obozie, również narażając
życie, zdobył dla niej lekarstwo. Wspomniany lekarz stał
się bohaterem opowiadania
pisarki pt. Ten sam doktor M.
Bardzo wzruszająca okazała
się opowieść Zofii Posmysz

o wizycie w Birkenau tuż
po wojnie na prośbę mamy,
która chciała zobaczyć, jak jej
córka „mieszkała” w obozie.
Kiedy biedna kobieta zobaczyła wnętrza baraków, nie
odważyła się o nic więcej
zapytać i kazała Zosi o tym
wszystkim zapomnieć. Przyjeżdżając kilka razy w roku
do Oświęcimia, by spotkać się
z młodzieżą z całego świata
w Międzynarodowym Domu

też zobowiązuje”. Nie sposób nie przypomnieć przy tej
okazji podobnej inicjatywy,
zakończonej sukcesem, a mianowicie budowy Pomnika
Hospicjum Miastu Oświęcim
dzięki sile sprawczej autorytetu śp. Augusta Kowalczyka,
również byłego więźnia KL
Auschwitz. Naprawdę godne
podziwu są te działania osób,
które doświadczyły na naszej
ziemi tyle zła, a w jesieni swego życia chcą jej darować tyle
dobra.
Życie 91-letniej dziś Zofii
Posmysz oraz jej książki są
przykładem
nieustannego
dawania świadectwa człowieczeństwa, mimo nieludzkich
przeżyć z czasów młodości.
Pisarstwo okazało się rodzajem autopsychoterapii na
koszmary Auschwitz. Czy
historia zatoczyła koło przez
to, że pani Zofia powraca do
Oświęcimia, by zostać w nim
na zawsze w Alei Pisarzy?
Wszyscy życzylibyśmy sobie
– jak powiedziała Ewa Lipska
– by to koło historii zawsze
prowadziło nas w kierunku
życia, światła i pokoju. Jedno
jest pewne: życie pisarki to
koło indywidualnego losu,
które pokonało tryby historii.
Małgorzata Gwóźdź

ARTYSTYCZNA DIAGNOZA CHORÓB ŚWIATA

T

o już V Biennale Plakatu Społeczno–Politycznego w MDSM! Kolejne rozdanie nagród, kolejna wspaniała
wystawa, kolejna edycja imprezy o zasięgu międzynarodowym, która tak trafnie wpisuje się w rolę
i przesłanie współczesnego Oświęcimia Miasta Pokoju. Jak zgodnie podkreślają organizatorzy oraz prezydent
miasta Janusz Chwierut, nie chcemy, by Oświęcim kojarzył się tylko z nazistowskim obozem koncentracyjnym,
ale by „wydawał krzyk” dotyczący współczesnego świata, by zajmował jasną pozycję w obliczu dziejących się
wydarzeń politycznych i społecznych, które, niestety, pokazują, że jeszcze nie wszyscy odrobili zadanie domowe
z Auschwitz. Dlatego tym większe nasze zobowiązanie w obronie pokoju, tolerancji, praw człowieka na świecie,
bo nic z tych rzeczy nie jest nam dane raz na zawsze.
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odkrywczy,
zaskakujący,
prowokujący, wręcz porażający. Słusznie stwierdził
starosta oświęcimski Józef
Krawczyk, że: „Takie dzieło
to swoisty oręż, który wpływa na świadomość.” Szkoda
tylko, że zobaczyć je można jedynie na wystawach
i w galeriach sztuki, a nie na
ulicach miasta. Być może plener to dobry pomysł na organizację ekspozycji za dwa
lata.
Życie plakatów kolejnych odsłon Biennale nie kończy się
na wystawie w MDSM. Zwykle podróżują one zarówno po
Polsce, jak i za granicę (w tym
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu).
Wszędzie ekspozycje spotykają się z dużym zainteresowaniem i pozytywną reakcją odbiorców i mediów. Również
w samym MDSM wykorzystywane są podczas warsztatów edukacyjnych dla młodzieży, odnoszących się do
tematyki praw człowieka.
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W tegorocznym konkursie
wzięło udział 142 autorów
z 18 krajów (3 kontynentów):
USA, Polski, Litwy, Rosji,
Tajwanu, Czech, Meksyku,
Chin, Włoch, Słowacji, Turcji, Niemiec, Serbii, Argentyny, Japonii, Ukrainy, Grecji,
Iranu). Spośród nadesłanych
312 plakatów do wystawy zakwalifikowano 72.

Pierwsza scena pokazuje przyjeżdża z zewnątrz, z lomieszkańców pewnego mia- kalną społecznością. Nagle
steczka – takiego „wszędzie muzykę przerywa rozdzierai zawsze”. Oni tańczą, a my jący krzyk. To jedna z kobiet
widzimy, kto kogo kocha, straciła wzrok. Po niej nastęa kto nie za bardzo. Warto do- pują kolejne „oślepnięcia” –
rzucić, że w scenie tej, oprócz jakby ślepota była zaraźliwa.
aktorów, wzięli udział adepci Od tego momentu w miarę
oświęcimskiej szkoły tańca normalny, przyjemny, rozSławomira Kurzaka. To bar- tańczony, cywilizowany spodzo piękny, przygotowany sób życia ulega ruinie. Ślepcy
wcześniej zabieg, mający na zostają zamknięci w szpitalu?
W drugiej części wieczoru or- celu zbliżenie teatru, który getcie?, a ich liczba nieustanganizatorzy zaprosili oświęcimian na teatralną ucztę.
Teatr KTO z Krakowa zaprezentował przedstawienie
plenerowe pt. Ślepcy, którego
scenariusz zainspirowany został powieścią portugalskiego
Noblisty Jose Saramago pt.
Miasto ślepców. Pięć lat (od
pokazania Arki przez Teatr
Ósmego Dnia z Poznania)
czekaliśmy, aby w ogrodach
MDSM-u znowu zagościł teatr niebanalny, ekspresyjny,
z przedstawieniem niosącym
głębokie,
humanistyczne
V Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
przesłanie.
Fot. MDSM

Maria Anna Potocka, dyrektor krakowskiego MOCAK-u
Muzeum Sztuki Współczesnej, wyjaśniła zgromadzonym miejsce plakatu w kontekście sztuki. Plakat to wyrażenie wspólnego poglądu.
Poziom, na którym porusza
się artysta, to powierzchnia
tego, czym żyjemy, czyli powszechne problemy, które
nieustannie trapią człowieczeństwo: głód, choroby, bieda, niesprawiedliwość, nietolerancja, zagrożenie współczesnymi technologiami, globalne ocieplenie, inwigilacja,
cenzura, konflikty wojenne.
Plakat społeczno-polityczny
to artystyczna diagnoza chorób świata.
Artysta nie bierze na warsztat
swojej duszy, ale bada duszę
świata i stara się myśleć tak,
jak ci, którzy cierpią. Aby
to wyrazić, nie ma mowy
o abstrakcji. Znak graficzny
musi być czytelny, a kontekst
zestawienia poszczególnych
elementów kompozycji –
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Jury w składzie: przewodniczący prof. Werner Schaub (Federalny Związek Artystów Plastyków, Międzynarodowe Towarzystwo Sztuk Pięknych w Berlinie), prof.
Józef Hołard (UŚ w Katowicach), Peter Grohmann (Fundacja AnStifter, Stuttgart),
Krzysztof Dydo (Galeria Plakatu Dydo Poster Collection w Krakowie), Paweł Warchoł (artysta grafik, kurator Biennale, Oświęcim), Leszek Szuster (dyrektor MDSM)
i Bożena Grzywa (MDSM) przyznało następujące nagrody:
I nagroda – Sebastian Kubica (Polska) za plakat Compromise
II nagroda – Nicos Terzis (Grecja) za plakat Mayday
Fot. MDSM

III nagroda – Alice Drueding i Joe Scorsone (USA) za plakat Global hunger
Ponadto przyznano nagrody:

V Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

Fundacji AnStifter dla Przemysława Bukowskiego (Polska) za plakat Face to face
burzyć jego poczucie bezpieRektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla Leszka Żebrowskiego (Polska) za
czeństwa – gdy na jaw wyjdą
plakat Nie truj
wszystkie zwierzęce instynkRektora ASP w Katowicach dla Haliny Hołubowej (Ukraina) za plakat Crime scene
ty, które co prawda pozwolą
na przetrwanie, ale za cenę
Rektora Wyższej szkoły Technicznej w Katowicach dla Luo Xi (Chiny) za plakat Rezniszczenia bądź upodlenia
strictions of Internet
innych i siebie. Co ciekawsze:
role kata i ofiary często występują zamiennie – w spektaklu
Wyróżnienia otrzymali:
mistrzowsko obrazują to sceMarcelina Rydelek (Polska) za plakat Hunger
ny tanga, w którym raz ostro
Ilya Bryabrin (Rosja) za plakat WE Differences unite us
prowadzą swoje partnerki
mężczyźni, szarpiąc nimi
Zhang Yong (Chiny) za plakat Women’s right violation
i rzucając jak kukłami, by za
drugim razem – dać sobą pomiatać kobietom.
Zbiorowość taka musi wy- czynają się obmywać. To nie w nich najmniejszego śladu... stykają się nieustannie niemal
jedyny odruch człowieczeń- Ślepcy to spektakl hipnotycz- całym ciałem. Są jak wielka
stwa i odwołania do wartości. ny i pochłaniający, bardzo orkiestra – wspaniale ze sobą
Wśród ślepców jest bowiem mocny w swoim przekazie współpracują, tworząc spójjedna osoba, która widzi – to i równocześnie bardzo waż- ny obraz zbiorowości, wśród
kobieta w czerwonej sukien- ny. Na uwagę zasługuje której można jednak wyłowić
ce. Posługująca się kołat- wspaniała muzyka, która poszczególne jednostki.
ką, by inni wiedzieli, że jest zmienia się w poszczególw pobliżu. Ona jedna stara nych scenach, czasem po- Zaproszenie Teatru KTO na
się pocieszać „chorych”, pod- wraca, zawsze jednak total- V Biennale Plakatu Społecztrzymywać na duchu, służyć nie wpływa na emocjonalny no-Politycznego to strzał
pomocą. Dosyć długo jej się odbiór całości. Na pewno w dziesiątkę. Treść spektaklu
to udaje, jednak na końcu w pamięci każdego widza znakomicie bowiem korei ona ślepnie.
pozostanie mistrzowska sce- sponduje z przesłaniem saWykreowane przez twórców nografia, która w przypadku mego konkursu. Artyści plaspektaklu ekspresyjne sceny spektaklu plenerowego musi katu społeczno-politycznego
nieodzownie przywodzą na być wielofunkcyjna i na doda- pilnują, abyśmy nie zamienili
Spektakl Ślepcy
myśl obrazy gułagu, obozu tek mobilna. Twórca widowi- się w grupę ślepców. Stoją na
koncentracyjnego,
społe- ska, Jerzy Zoń, wykorzystał straży wartości, są naszymi
a także sytuacja zamknięcia, tworzyć własne zasady, pra- czeństw
zdominowanych do tego celu stare, metalowe, oczami.
pozostawania pod kontrolą, wo. Niestety, jest to prawo przez system totalitarny, bo obdrapane szpitalne łóżka,
Małgorzata Gwóźdź
z limitowanym pożywieniem silniejszego. Wkrótce wśród przecież tytułowi Ślepcy to które poza swoją pierwotną
i wodą), jak i ulegająca od- samych ślepców pojawia się metafora, symbol, alegoria... funkcją, spełniają także m.in.
środkowym mechanizmom grupa trzymająca władzę, Czego? To pytanie powinien rolę barykady, wieży, łodzi, Projekt zrealizowany został przy
społecznym, charakterystycz- oczywiście opartą na terro- postawić sobie każdy świado- mostu, kościelnej nawy. Nie- wsparciu finansowym Fundacji
nym dla ubezwłasnowolnio- rze. Dominacja w zdehuma- my odbiorca sztuki. A może samowite i niezapomniane im. Róży Luksemburg, Ministernych, pozostających w eks- nizowanym świecie oznacza chodzi o przymykanie oczu efekty specjalne: pary tańczą stwa Kultury i Dziedzictwa Narotremalnej sytuacji zagrożenia życie. To oni mogą rozdzie- – ze strachu, wygody, obojęt- tango w błyszczącej zamie- dowego, Miasta Oświęcimia, Pospołeczności.
lać wodę, jedzenie, kobiety, ności, egoizmu – na wszech- ci (kawałki folii rozpylane wiatu Oświęcimskiego, Fundacji
Wszyscy zostają pozbawieni przeciągać na swoją stronę obecne w ludzkim świecie zło. przez ogromny wentylator, Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkecywilnych ubrań i przyoble- innych, płacąc „więzienną A przymykanie to pociąga za przy okazji tworzący efekt nau, Konsulatu Generalnego RFN
czeni w szare, długie ni to walutą” - papierosem, a może sobą straszne, jak w przedsta- wichury). Zaś aktorzy dają w Krakowie, Firmy Würth, Taupłaszcze, ni kaftany bezpie- narkotykami.
Zwerbowa- wieniu, konsekwencje...
z siebie naprawdę wszystko, ron, Ipsen Logistics, Enco, Gruczeństwa. Początkowo ofia- ni w ten sposób towarzysze Po jakimś czasie epidemia nie bacząc na chłodną pogo- pa Kęty, Austrotherm, Plantpol,
ry się jednoczą, stają w akcie dla kolejnego „szluga” są w ustępuje. Liczba zachorowań dę (a grają prawie półnadzy) Omag oraz Fundacji AnStifter.
zbiorowego buntu na bary- stanie zrobić wszystko. Na- sukcesywnie się zmniejsza, i asfaltowe podłoże, z którym
kadzie ze szpitalnych łóżek, sila się ogólna demoraliza- kolejne postaci odzyskują
mają jakieś swoje postulaty cja. Przed naszymi oczyma wzrok, z czego bardzo się
i tłuką kijami – atrybutami przesuwają się sceny zbioro- cieszą, aż w końcu pozostaje
ślepców – w naiwnej wierze, wych (tu wszystko jest stadne tylko jedna niewidoma osoże ktoś ich wysłucha. Kiedy to i zmultiplikowane) gwał- ba – ta, która najdłużej pozonie pomaga, pojawia się inny tów, eskalowanych aż do stawała „zdrowa” – kobieta
sposób na przetrwanie – reli- momentu zamknięcia półna- w czerwonej sukience. Zagia. Cóż z tego, jeśli ich bóg gich, wykorzystanych kobiet, styga ona w pomnikowej
jest tak samo ślepy, jak oni w przezroczystej wieży i do- pozie jak przestroga, podsami. A może po prostu bluź- magających się jako zapłaty – czas gdy inni szybko zaponierczo czczą tyrana, licząc jedzenia. Kontrapunktem do minają o traumatycznych
w ten sposób na łaskawość?
dużej ilości katastroficznych, przeżyciach i powracają do
Wystarczy człowiekowi ode- wręcz
apokaliptycznych swojego „normalnego” życia,
brać coś ważnego, niezbędne- scen jest moment, w którym w którym każdy dalej kocha
go do życia (w tym wypadku „zbrukane” przez mężczyzn i nienawidzi. Wydaje się, jakjest to wzrok – zmysł najbar- kobiety wnoszą wielkie garn- by doświadczenie, przez któdziej chyba podstawowy), za- ki z ocynkowanej blachy i za- re przeszli, nie pozostawiło
Fot. MDSM

Fot. MDSM

nie wzrasta (o czym informuje nas – po polsku, angielsku
i rosyjsku – głos z offu). To
sprowadzanie ludzi do cyfr
też jest znamienne. Pilnują
ich postacie ubrane w odzież
ochronną, z maseczkami na
twarzach, ale także „normalni” mężczyźni, którzy patrzą
na tę zbiorowość z góry i palą
papierosy.
Bohaterem spektaklu jest
właśnie zbiorowość, ludzka
masa podlegająca silnemu
naciskowi z zewnątrz (nagła
choroba, która diametralnie
zmienia percepcję świata,

Plakat Compromise autorstwa Sebastiana Kubicy
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Centrum Żydowskie

REFLEKSJE PEDAGOGICZNE NA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWKO
ANTYSEMITYZMOWI I FASZYZMOWI
Nie bądź sprawcą, nie bądź ofiarą i nigdy, przenigdy nie bądź biernym świadkiem.
												
Prof. Yehuda Bauer

Masowy mord sześciu milionów ludzi pochodzenia
żydowskiego podczas II wojny światowej, nazywany powszechnie Holokaustem lub
w ostatnich latach częściej
Zagładą, stał się symbolem
tragicznych konsekwencji,
do jakich może doprowadzić
bierne przyzwolenie społeczeństw na nienawiść wobec
grup ludzi zdefiniowanych
przez przyjęte kryterium –
w tym przypadku postrzegane pochodzenie etniczne.
W Polsce, podobnie jak
w większości krajów Europy
i Ameryki Północnej, decydenci odpowiedzialni za politykę edukacyjną państwa
podzielają podobno przekonanie, że uczenie o Zagładzie
„pomaga zrozumieć procesy
stereotypizacji, uprzedzeń,
rasizmu i antysemityzmu
w każdym społeczeństwie
oraz docenić wartość różnorodności, budując wrażliwość na sytuację mniejszości”. Innymi słowy nauczanie o Holokauście może
wspierać edukację antydyskryminacyjną.
Czy jednak możemy odpowiedzialnie powiedzieć,
że samo czytanie o tysiącach ludzi zamordowanych
w gettach, lasach i obozach
naprawdę uwrażliwi młodych ludzi na współczesną
dyskryminację? Albo że odwiedzanie miejsc masowej
zagłady sprzed 70 lat jak
np. były obóz Auschwitz-Birkenau, ma potencjał do
przeciwdziałania antysemityzmowi dzisiaj? Mam oso-
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biście wrażenie, że taki prosty związek nie istnieje.
Najnowsze badania Fundacji im. Stefana Batorego pt.
Mowa Nienawiści w Polsce
2014 pokazały między innymi, że antysemickie wypowiedzi są akceptowane
przez niemałą część polskiej
młodzieży. Dla przykładu
aż 21% badanych młodych
ludzi uznało, że autentyczny
cytat z polskiego internetu:
„Żydzi muszą zrozumieć,
że nienawiść Polaków sami
wywołali swoją zdradą
i zbrodniami. A dziś starają
się ukryć swoje winy, a odpowiedzialność zwalić na
nas” powinien być uznany
za dopuszczalny w dyskusjach. Ponadto w czołówce
grup, wobec których młodzi
Polacy i Polki dopuszczają agresję słowną, są także
ludzie należący do społeczności LGBT, Romowie oraz
muzułmanie.
W swojej pracy w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu
wielokrotnie spotykam się
z nauczycielami, którzy chcą
aby wizyta uczniów w byłym obozie Auschwitz-Birkenau była dla nich wstrząsem.
Obejrzenie miejsc masowej
zagłady, zdjęć wychudzonych szkieletów więźniów
lub stosów okularów oraz
odwiedzenie tego miejsca
w zimie, kiedy warunki atmosferyczne są bardziej dolegliwe, budzi nadzieję na
emocjonalny wstrząs i czarodziejską przemianę postaw.
Podobnie samo studiowanie
faktów np. poprzez szukanie
odpowiedzi na (autentyczne) pytanie „jakie były etapy prześladowania ludności
żydowskiej podczas Holokaustu”? W takim, dość powszechnym, ujęciu „ludność
żydowska” to jakiś dziwny
twór, który w swojej naiwności (i może nieco zasłużenie?) dał się poprowadzić na
rzeź i już go w Polsce nie ma.
Koncentracja na skali makro: globalnych procesach,
wydarzeniach politycznych
i statystykach nie pozwala
dojrzeć tragedii pojedynczego człowieka, uwikłanego
w Holokaust. Bardzo trudno jest odczuwać empatię z
milionem zamordowanych
dzieci.

Jako przykład dobrej praktyki łączenia poznawania
Zagłady z edukacją antydyskryminacyjną
proponuję
prześledzenie krótkiego opisu naszego programu edukacyjnego Oświęcim Inaczej dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
W naszej pracy nauczanie
o Zagładzie rozpoczynamy
od zajęć na temat historii Żydów, którzy mieszkali przed
II wojną światową w Oświęcimiu. Podczas interaktywnego warsztatu młodzież
w małych grupkach analizuje zdjęcia i przedmioty osobiste związane z konkretnymi
ludźmi, próbując odgadnąć
ich „prawdziwe” historie,
a następnie konfrontuje
swoje odkrycia z opisami
zabytków w muzeum. Takie
podejście pozwala odczarować słowo „Żyd” i zamiast
ładunku stereotypów oraz
wizerunku wiecznej ofiary
zobaczyć pojedynczą osobę,
która mieszkała w przedwojennym Oświęcimiu lub
jakiejkolwiek innej polskiej
miejscowości.
Drugim elementem programu dnia jest zwiedzanie
Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
z przewodnikiem. Uczniowie
i uczennice dowiadują się
o Żydach, a także Polakach
i Romach, którzy zostali zamordowani w tym miejscu
tylko dlatego, że duża część
społeczeństwa
nazistow-

skich Niemiec podzielała wizję świata opartego na fundamentalnej nierówności ludzi.
W Polsce nie brakuje niestety
miejsc eksterminacji Żydów,
stworzonych podczas wojny przez niemieckich nazistów. Obok byłych obozów
zagłady jak Bełżec, Sobibór
i Treblinka są także pozostałości innych ośrodków oraz
miejsc egzekucji. Odpowiednio przygotowana wizyta
młodzieży w takim miejscu
musi być częścią większego
programu pedagogicznego.
W trzeciej kolejności uczestniczki i uczestnicy programu
biorą udział w warsztacie
antydyskryminacyjnym.
Zajęcia rozpoczynają się od
projekcji filmu Niebieskoocy,
który przedstawia znane
ćwiczenie równościowe, wymyślone przez amerykańską
nauczycielkę w szkole podstawowej. Jane Elliott starała
się wyjaśnić swoim uczniom,
a następnie także dorosłym,
czym jest rasizm. Obejrzenie
filmu jest dobrą inspiracją
dla młodych ludzi do dyskusji na temat sytuacji w ich
własnym środowisku. Jakie
cechy człowieka mogą sprawić, że będzie wykluczony
lub gorzej traktowany? Czy
byłeś świadkiem takich sytuacji? Jak (nie)zareagowałeś? Co dzieje się, jeśli nie
reagujemy na dyskryminację? Z doświadczenia pracy
z ponad czterema tysiącami
uczniów na tych zajęciach
mogę śmiało powiedzieć, że

młodzi ludzie często bardzo
dobrze rozumieją i znają
z doświadczenia mechanizmy wykluczania, natomiast
niezwykle rzadko mają okazję wziąć udział w rozmowie, która jest wyłącznie na
ten temat, a odbywa się w
momencie neutralnym, a nie
w sytuacji kryzysowej – np.
gdy w szkole wydarzyła się
tragedia.
Jakkolwiek brzmi to jak truizm, nauczyciel/ka musi być
przykładem, także jeśli chodzi o reagowanie na przemoc słowną i fizyczną motywowaną uprzedzeniami.
Nie można na jednej lekcji
uczyć o getcie warszawskim,
aby potem na przerwie zignorować odzywki na temat
„pedałów”, opowieści o „cyganieniu” lub wyzywanie się
od „żydów”. Każdy przypadek mowy nienawiści wymaga dostrzeżenia, nazwania oraz wyjaśnienia w rozmowie z młodzieżą i zobowiązania do zmiany zachowania. Selektywna „tolerancja” dla Żydów w połączeniu
z powszechną homofobią
czy uprzedzeniami wobec
Romów jest dowodem braku zrozumienia podstawowych mechanizmów dyskryminacji, które były obecne
w Zagładzie. A liczne badania na temat stosunku Polaków (a więc i nauczycieli/
ek) do mniejszości pokazują,
że jest nad czym pracować.
Maciek Zabierowski

Fot. CŻ

9 listopada obchodzony jest
Międzynarodowy
Dzień
Przeciwko
Antysemityzmowi i Faszyzmowi. Data
upamiętnia serię antyżydowskich pogromów w III
Rzeszy, znanych powszechnie pod nazwą Nocy Kryształowej (9-10 listopada 1938
r.). W wyniku zainspirowanych przez nazistowski
aparat państwowy aktów
masowej przemocy zamordowano 91 osób, spalono ponad 260 synagog, zniszczono
i okradziono ogromną liczbę
prywatnych mieszkań i sklepów. Osoby uznawane za
Żydów były publicznie bite
i upokarzane.

Warsztaty antydyskryminacyjne w Centrum Żydowskim

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Centrum Dialogu i Modlitwy

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 78, październik 2014

BUDUJEMY NA RUINACH I ZA POMOCĄ
RUIN…
EUROPEJSKIE WARSZTATY O POJEDNANIU ORGANIZOWANE PO RAZ
PIąTY W OŚWIĘCIMIU PRZEZ FUNDACJĘ MAKSYMILIANA KOLBEGO
Z NIEMIEC

W

dniach 11–16 sierpnia 2014 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu już po raz piąty odbyły się europejskie warsztaty Jak radzić sobie z przeszłością Auschwitz naznaczoną przemocą, organizowane przez Fundację Maksymilian Kolbe z Niemiec i Justitia et Pax przy wsparciu Episkopatów Polski i Niemiec. W tym roku
uczestnicy rekrutowali się z 10 krajów europejskich: Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Polski, Niemiec, Irlandii,
Bośni i Hercegowiny oraz Albanii.

Uczestniczy wywodzą się
z różnych środowisk. Są to
m.in. nauczyciele uniwersyteccy, lokalni działacze
polityczni, pracownicy instytucji zajmujących się zbrodniami
komunistycznymi
czy pracownicy ośrodków
tolerancji i pojednania. To,
co łączy zawsze uczestników warsztatów, to pytanie
o realizowane drogi pojednania tam, gdzie żyją,
czasami w miejscach naznaczonych przemocą. Poprzez wsłuchiwanie się w
doświadczenia innych, czerpiemy od siebie nawzajem,
ubogacając się różnorodnością językową, kulturową
i religijną. Fundacja Maksymiliana Kolbego chce poprzez te spotkania stworzyć
sieć ludzi – liderów chrześcijańskich, którzy będą w
przyszłości współpracować
w dziele pojednania.
Spotykamy się u progu
Auschwitz, gdyż to miejsce
jest istotne dla Europy i wyzwaniem dla jej tożsamości.
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Warsztaty
rozpoczęliśmy Drugi dzień poświęcony jak
wykładem dr. Łukasza Ka- zawsze był poznaniu obozu
mińskiego, dyrektora IPN. Auschwitz-Birkenau, gdyż
Wykład wzbudził wielkie początek refleksji zaczyna
zainteresowanie
i
doty- się od poznania tego, co się
czył aspektów rozliczania tu wydarzyło. Ma to na celu
się z historią. Proces ten osadzenie naszej refleksji
dotyczy przeszłości, teraź- w konkretnym miejscu, ale
niejszości oraz przyszłości. niezatrzymywanie się na tym,
Przeszłość to zobowiązanie co się tu wydarzyło. Auschwobec ofiar, które oczeku- witz to symbol, który formują sprawiedliwości, prawdy je tożsamość europejską i ma
i pamięci. Teraźniejszość to wpływ na jej kształt. Reflekm.in. pokazanie ludziom mło- sje uczestników dotyczyły
dym na podstawie doświad- skali zbrodni, co unaoczniły
czeń historii, czym są prawa ekspozycje
przedmiotów
człowieka i potrzeba wolno- zagrabionych ofiarom. Wieści. Jest to zobowiązanie do le osób, pomimo że słyszeli
budowania sprawiedliwego o Auschwitz, było zszokowaspołeczeństwa, a tego się nie nych rozmiarem dokonanej
da zrobić bez zmierzenia się tu zbrodni. Niektórzy podz przeszłością i jej rozliczenia. kreślali, że poprzez zdjęcia
W
aspekcie
przyszłości oglądane w Miejscu Pamięnależy zadbać o to, by się ci, nastąpiło indywidualne
to więcej nie wydarzyło. spotkanie z ofiarami. Jeden
O szczegóły funkcjonowania z uczestników z Niemiec,
IPN dopytywali przedstawi- będący pierwszy raz w Miejciele Albanii, gdzie rozlicze- scu Pamięci, powiedział, że
nie ze szczególnie krwawym każdy Niemiec powinien tu
Droga Krzyżowa w Birkenau
reżimem komunistycznym przyjechać, gdyż nie jest to
Według Jorga Luera, wice- sami gorące dyskusje wy- dopiero nabiera form zinsty- to samo, co nauka na lekcji
przewodniczącego Funda- kraczające poza salę obrad. tucjonalizowanych.
o obozach koncentracyjnych.
cji Maksymiliana Kolbego
z Niemiec, „to, co się wydarzyło tutaj, nie jest tylko przeszłością, ale zadaniem na
przyszłość”. Auschwitz nie
jest abstrakcyjnym miejscem,
a to oznacza, że musimy dać
konkretną odpowiedź na to,
co się wydarzyło.
Wykłady dotyczyły sposobów
rozliczenia
się
z przeszłością naznaczoną przemocą na poziomie
instytucjonalnym,
pracy
w społecznościach lokalnych na rzecz budowania
tolerancji i przezwyciężania stereotypów oraz
przedstawienia
narodowych perspektyw. Szczególnie te ostatnie wzbudzają największe emocje
wśród uczestników. Ich
autorzy,
przedstawiciele
konkretnych krajów prezentują bowiem, jak pamięta się II wojnę światową
i Auschwitz w narodowych
Od lewej wiceprzewodniczący Fundacji Maksymiliana Kolbego dr Jörg Lüer, wicerektor Uniwersytetu
kontekstach, co budzi cza- Grekokatolickiego
we Lwowie, prof. dr Myroslav Marynowych, arcybiskup prof. dr Ludwig Schick z Bambergu

Centrum Dialogu i Modlitwy

Wykład dr Łukasza Kamińskiego, prezesa IPN

1

2

3

4

witz zaczyna się zmniejszać
na rzecz Powstania Warszawskiego. Dodatkowo, dla
Polaków Auschwitz coraz
bardziej zaczyna się kojarzyć z ofiarami żydowskimi.
Jednakże Auschwitz będzie
ciągle pełnił w polskiej tożsamości ważną rolę, gdyż
jest to drugie miejsce, gdzie
w jednym miejscu zginęło
tylu Polaków. Pierwsze to
Warszawa podczas Powstania Warszawskiego. Pokazał,
że na mapie cierpienia pojawiło się bardziej Powstanie
Warszawskie, do tej pory
z różnych względów mniej
akcentowane. Rosyjska perspektywa skupiła się na cierpieniu dzieci podczas wojny.
To, co wzbudziło zdziwienie,
to fakt, że dopiero po 2005
r. osoby te mogły starać się
o odszkodowanie.
Niemiecki prelegent natomiast przedstawił kalen-

darz rocznic obchodzonych
w Niemczech. Po zjednoczeniu daty te uległy zmianie,
gdyż nieustannie następuje przemiana kulturowa
i społeczna, a kalendarz jest
częścią kultury. Obecnie są
to daty związane z tożsamością negatywną. Zostawił nas
z pytaniem, czy to wystarczy
dla budowania tożsamości.
Dodatkowo, w zależności od
sytuacji na świecie i globalnych problemów, zapraszamy specjalnych gości, którzy
dzielą się swoim doświadczeniem oraz zaangażowaniem. W tym roku mieliśmy
przyjemność słuchać wykładu profesora dr. Myroslava
Marynowycha, obecnie wicerektora Uniwersytetu Grekokatolickiego we Lwowie,
w latach 70. więźnia łagrów
komunistycznych, zaangażowanego w przemiany na
Ukrainie. Wykład ten doty-

czył narodowej ukraińskiej
perspektywy w kontekście
stosunków z Rosją oraz roli
Kościoła w procesie pojednania. Myroslav nakreślił
pokojową rolę różnych religii
na Majdanie, stawiając tezę,
że te działania zmieniły to
miejsce w społeczny protest
i miejsce modlitwy.
Przywołał stanowisko Ukraińskiej Rady Kościołów
i Organizacji Religijnych,
które terytorialną integralność Ukrainy traktują jako
narodową wartość i grzechem jest jej pogwałcenie.
Obrazując
przykładami
z przeszłości, powiedział, że
nie można wyobrazić sobie,
by Kościół nie uczestniczył
w procesie pamiętania, pokuty oraz przebaczenia.
Następnie przedstawił swój
obecny stosunek do Rosji, który był pełen emocji
i niezgody na agresję Rosji

Marta Titaniec
Uczestniczka warsztatów

Fot. CDiM

Program kolejnych dni zawierał stałe elementy tzn.
spotkania z byłymi więźniami, zwiedzanie wystawy
Klisze pamięci Mariana Kołodzieja (numer obozowy 432)
oraz wykład arcybiskupa
Ludwika Schicka z Bambergu nt. św. Maksymiliana
Kolbe. Arcybiskup powiedział, że Fundacja Maksymiliana Kolbego (MKS),
organizator
warsztatów,
w swojej preambule stwierdza, że czuje się zobowiązana wobec męczennika. MKS
chce przyczyniać się do pojednania ludzi i narodów
i ten cel połączyła z Kolbe,
nadając mu miano „męczennika pojednania”. Schick
podkreślił, że Kolbe jest
męczennikiem miłości bliźniego, na co wskazuje jego
biografia. I jako męczennik
miłości bliźniego stał się
męczennikiem pojednania.
Przypomniał
wydarzenia
związane z jego osobą, które
zbliżyły oba narody – polski
i niemiecki. Centralnym
punktem warsztatów jest
msza święta w obozie 14
sierpnia w rocznicę śmierci
Kolbego, w której wszyscy
uczestniczymy.
Jak już wspomniałam, ważnym elementem warsztatów była prezentacja narodowych perspektyw – jak
w danym państwie postrzegana jest II wojna światowa
i Auschwitz. W tym roku
była to prezentacja polskiej,
niemieckiej, rosyjskiej, litewskiej oraz ukraińskiej
perspektywy. Z jednej strony były to prezentacje narodowe, z drugiej każdy
z prelegentów wniósł w prezentację swoją wrażliwość
i postrzeganie sytuacji. Polska została przedstawiona
przez dr. Roberta Żurka, dyrektora IPN we Wrocławiu.
Powiedział on, że obecnie
w polskiej historii rola Ausch-

wobec Ukrainy. Myroslav
w pewnym momencie emocjonalnie zapytał retorycznie siebie i zgromadzonych,
że nie rozumie, jak naród
Tołstoja,
Dostojewskiego
i Czechowa może się tak
zdegradować. I dalej – jak
naród Goethego oraz Heinego mógł się zamienić w
naród „brunatnych bestii”,
jak naród Tarasa Szewczenki
i Lesi Ukrainki przeistoczył się
w
bestialskie
państwo
w roku 1943 na Wołyniu. I jakie jest wyjście z tego diabolicznego stanu… Na zakończenie stwierdził, że obecnie
w relacjach ukraińsko-rosyjskich brakuje pokuty i przebaczenia. Przebaczyć może
tylko ofiara. Wszystkie kraje
byłego Związku Radzieckiego czują się ofiarami systemu
i czy mają obowiązek moralny przebaczyć? Nie widzi
jednakże skruchy w narodzie rosyjskim, by mógł się
ten proces dokonać. Także
po stronie ukraińskiej obecnie bardzo trudno mówić
o przebaczeniu i miłości do
nieprzyjaciół. Ma jednak marzenie. Wierzy, że nadejdzie
dzień, kiedy wszystkie państwa byłego ZSRR podpiszą
Akt Pojednania, który będzie
zawierać uznanie własnej
winy – wg poziomu zaniechania, potępienie ideologii
komunistycznej, która służyła do usprawiedliwiania
przestępstw kryminalnych,
wzajemnego żalu, prośby
o przebaczenie oraz udzielenie go sobie nawzajem. „To
nie będzie tylko rozwiązanie
dla obecnego rosyjsko-ukraińskiego kryzysu. To będzie
moment powierzenia naszej
historii w ręce Boga”.
Niech to marzenie znajdzie
realizatorów…

Fot. CDiM

Fot. CDiM
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Spotkanie z byłym więźniem panem Karolem Tenderą
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Kultura

IGOR BARTOSIK.
BUNT SONDERKOMMANDO.
7 PAŹDZIERNIKA 1944 ROKU

7

października 1944 r. w obozie Birkenau wybuchł bunt zorganizowany przez więźniów tzw. Sonderkommando,
zajmującego się spalaniem zwłok ludzi zamordowanych w komorach gazowych. Kulisy tego jedynego w dziejach
Auschwitz zbrojnego zrywu naocznych świadków Zagłady zostały zrekonstruowane przez historyków na podstawie nielicznych relacji osób, które przeżyły obóz, oraz dokumentów nazistowskich.
„Kiedy nadeszła godzina 1.25 w południe i przyszli, aby zabrać tych trzystu
ludzi, to okazali oni ogromną odwagę, nie chcąc ruszyć się z miejsca. Podnieśli
głośny krzyk, rzucili się na wartowników z młotami, siekierami, niektórych
z nich zranili, pozostali bili czym mogli, po prostu obrzucali ich kamieniami.
Łatwo sobie wyobrazić, jakie były tego następstwa”.
Rękopis Załmena Lewentala, członka Sonderkommando
„Pierwsza grupa wyskoczyła przez bramę, przebiegła drogę i rowem zaczęła
uciekać. W czasie gdy pozostała część komanda rzuciła się do bramy, nadeszła
jednostka SS, która zdziesiątkowała więźniów. Najwięcej padło przy bramie
ogrodzenia krematorium. Duża część zdesperowanych rzuciła się mimo ognia
zaporowego do ucieczki. Za nimi ruszyli w pościg SSowcy. Pozostali dali się
osaczyć w obrębie krematorium. Część z nich została wystrzelana przez SSowców, którzy przez żywopłot strzelali do każdego, kto próbował opuścić
budynek krematorium”.
Wspomnienia członka obozowej straży pożarnej, Edwarda Sokoła

Igor Bartosik Bunt Sonderkommando. 7 października 1944 roku

Niniejsza publikacja, autorstwa dr. Igora Bartosika z
Centrum Badań Muzeum
Auschwitz, pomyślana została jako przewodnik po
miejscach związanych z buntem. Tytułem wprowadzenia
przedstawia historię Sonderkommando w Auschwitz,
natomiast główna uwaga

skupia się na miejscach, gdzie
rozegrały się te tragiczne
wydarzenia, oraz ich protagonistach. Całości dopełniają
mapki sytuacyjne, naniesione
na alianckie fotografie lotnicze, oraz wybór dokumentów
i zdjęć archiwalnych.

„Daty dokładnie nie pamiętam, było to w sobotę, kiedy rzuciliśmy się na
straże SS, 12 SS-manów zostało rannych. [...] Na teren naszego krematorium
nadciągnęły zaraz posiłki SS, parę kompanii obstawiło cały teren, zastrzelono
około 500 więźniów, a reszta ukrywszy się, zdołała uratować życie. Ja ukryłem
się pod sągiem drewna, a Tauber w ciągach komina krematorium V”.
Zeznanie Szlomo Dragona, członka Sonderkommando
„Słyszeliśmy alarm, wyła syrena i niebawem krematorium nasze (krematorium
III) zostało otoczone esesmanami z karabinami maszynowymi. Z okna na
poddaszu naszego krematorium dawaliśmy sygnały w kierunku krematorium
II, lecz nikt tych sygnałów nie przejął”.
Relacja Dova Paisikovica, członka Sonderkommando w krematorium III

Paweł Sawicki

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

PAŹDZIERNIK/Listopad
pt. Tosca, w inscenizacji i reżyserii Tadeusza Bradeckiego, pod
kierownictwem muzycznym Tadeusza Serafina.
Szczegóły: ock.org.pl.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 24 października
Książka w kinie – seans filmowy
Książka w kinie – zapraszamy wszystkich zainteresowanych kinem
na wspólne oglądanie filmów inspirowanych książkami. Biblioteka
Główna, godz. 18.30.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 14 listopada
Koncert zespołu Świetliki
14 listopada 2014 r. o godzinie 19.00 w Oświęcimskim Centrum
• 26 października
Kultury odbędzie się koncert zespołu – zaliczanego do nurtu
Bez wąsów i Tak, że o – programy Kabaretu Hrabi dla dzieci i dla
dorosłych
muzyki alternatywnej – Świetliki z wokalistą posługującym
W Oświęcimskim Centrum Kultury o godz. 14.00 z programem dla
się charakterystyczną manierą melorecytacji – poetą Marcinem
dzieci pt. Bez wąsów. A dla dorosłych o godz. 17.30 kabaret wystąpi z
Świetlickim.
najnowszym programem Tak, że o.
Zespół Świetliki powstał w październiku 1992 r. w Krakowie.
Szczegóły: ock.org.pl.
Zadebiutował w grudniu tegoż roku na spotkaniu poetów Na
Oświęcimskie Centrum Kultury
Głos, za pierwszych słuchaczy mając m.in. Czesława Miłosza i
Wisławę Szymborską. Przez lata Świetliki utrwaliły swój własny,
niepowtarzalny styl muzyczny. Marcin Świetlicki – wokalista zespołu
• 27 października
Dyskusyjny Klub Książki – Okruchy codzienności
i przede wszystkim poeta – wyśpiewujący własne wiersze – jest
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na kolejną odsłonę
zdobywcą wielu nagród literackich, w tym m.in. Nagrody Kościelskich
dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem pochylimy się nad książką
i Nagrody Literackiej Gdynia.
E. Strout Okruchy codzienności.
Skład zespołu:
Godz. 17.00, Biblioteka główna.
Marcin Świetlicki – wokal
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
Grzegorz Dyduch – gitara basowa, kontrabas, gitara barytonowa
Tomasz Radziszewski – gitara elektryczna
• 8 listopada
Zuzanna Iwańska – altówka
Tosca – opera w trzech aktach Giacomo Pucciniego
Michał Wandzilak – instrumenty klawiszowe
8 listopada o godzinie 18.00 artyści Opery Śląskiej w Bytomiu
Marek Piotrowicz – perkusja
zaprezentują w Oświęcimskim Centrum Kultury, w oryginalnej
Bilety: 10 zł (w przedsprzedaży), 15 zł (w dniu koncertu).
wersji językowej, operę w trzech aktach Giacomo Pucciniego
Oświęcimskie Centrum Kultury
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Historia

Zdarzyło się
w KL Auschwitz

2

Ucieczka, jaką planowali
więźniowie, była dobrze
zorganizowana. W pełnej
gotowości byli również
członkowie
konspiracji
przyobozowej.
Ryzyko
stwarzała
jednak
konieczności wciągnięcia do
współpracy esesmanów.
Jednym z zwerbowanych
Niemców był esesman
Frank, Blockführer z bloku
5, który podczas akcji miał
pełnić rolę konwojenta.
Dla obozowej konspiracji był to jednak człowiek
„pewny”, gdyż od dłuższego czasu współpracował z obozowym i przyobozowym ruchem oporu.
Drugim z esesmanów był
Johann Roth – kierowca.
Plan zakładał, że to właśnie ci dwaj esesmani wywiozą samochodem ciężarowym poza teren obozu,
ukrytych pod stertą brudnej bielizny więźniów.
Samochód z ukrytymi
więźniami ruszył i wyjechał za bramę obozu.
Nieoczekiwanie
jednak
stanął w pobliżu szlabanu
i budki kontrolnej. Do samochodu wsiadła grupa

Fotografia obozowa Zbigniewa Raynochy

uzbrojonych esesmanów.
Ciężarówka zawróciła w
kierunku obozu i po chwili
zatrzymała się przed blokiem nr 11. Więźniowie
orientując się w sytuacji,
zażyli truciznę. Duzel
i Raynocha zmarli, pozostałą trójkę odratowano
i osadzono w bunkrach bloku 11. Sprawcą tego okazał
się kierowca Johann Roth,
który nie wywiązał się z
sowicie opłaconej umowy
i o wszystkim doniósł do
Politische Abteilung.

li wysoką cenę za tę nieudaną akcję. Oczekiwana
ciężarówka
przyjechała w umówione miejsce
i o umówionej porze, jednak zamiast spodziewanych więźniów wysiedli
z niej esesmani, ostrzeliwując wszystkich i wszystko dookoła. Jagiełło zginął
w walce. Sobański zbiegł,
zaś Ptasiński, Franciszek
i
Julian
Dusik
oraz

Jedna strona wykazu więźniów zatrudnionych w kartoflarni, których 24
czerwca 1944 r. poddano badaniom moczu, kału i śliny. Wśród nich jest
wymieniony Piotr Piąty – nr obozowy 130380.
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Konsekwencje tej nieudanej ucieczki ponieśli nie
tylko jej uczestnicy. Rudolf
Freimal
oraz
Ludwig
Vesely,
współorganizatorzy ucieczki, członkowie obozowej konspiracji
również zostali osadzeni
w bloku śmierci. Po rzekomo przeprowadzonym
śledztwie 30 grudnia 1944
r., na miesiąc przed wyzwoleniem obozu, dwóch
Polaków – Świerczynę
i Piątego – oraz trzech
Austriaków,
Burgera,
Friemla i Vesely’ego powieszono w ostatniej publicznej egzekucji przeprowadzonej na terenie
obozu. „Jak słodko umierać za Ojczyznę”– takim
zwrotem kończy się wiersz
wyryty przez Świerczynę
na drzwiach celi śmierci
bloku 11.
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Monika Bernacka-Pelc

Bernard Świerczyna ps. „Max”, „Benek” pośmiertnie
odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari V klasy,
Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Oświęcimskim.
Z końcem października 1940 r. twórcą pierwszej siatki konspiracyjnej w KL Auschwitz był ppor. (w obozie awansowany do stopnia rotmistrza) Witold Pilecki, przebywający tam pod okupacyjnym nazwiskiem
Tomasz Serafiński, która przybrała nazwę Związek
Organizacji Wojskowej. Ponadto równie czynni na tym
polu pozostawali przedwojenni działacze polityczni
różnych ugrupowań m.in. podziemnego Stronnictwa
Narodowego oraz podziemnej Polskiej Polskiej Partii
Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość.
Grupą narodowców kierowali prof. Roman Franciszek
Rybarski, urodzony w Zatorze, prof. Witold Staniszkis
i dr Tadeusz Surzycki, a polskich socjałów reprezentowali Stanisław Dubois (w obozie przebywał pod okupacyjnym nazwiskiem Dębski) oraz Norbert Barlicki.
W lutym 1941 r. pułkownik Kazimierz Rawicz (w obozie przebywał pod nazwiskiem Jan Hilkner) utworzył
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Natomiast w październiku 1941 r. w ramach akcji scaleniowej prowadzonej
przez wszystkie szczeble dowodzenia ZWZ doszło do
połączenia tych grup konspiracyjnych.
11 września br. w Muzeum Miasta Mysłowice otwarta
została wystawa poświęcona osobie Bernarda Świerczyny. Wernisaż wystawy pt. Bernard Świerczyna zapomniany bohater przygotowano z okazji 100. rocznicy
urodzin Bernarda Świerczyny i 75. rocznicy utworzenia Związku Walki Zbrojnej, w której działał. Gościem
specjalnym był Felicjan Świerczyna – syn Bernarda
Świerczyny, dla którego ojciec pisał w obozie bajki.

Członkowie
konspiracji
przyobozowej – Konstanty
Jagiełło, Tomasz Sobański,
Kazimierz
Ptasiński
i Franciszek Dusik, czekający na przyjazd ciężarówki
z więźniami w restauracji
Juliana Dusika, w Łękach
– Zasolu również zapłaci-

9

jego
córka
Wanda
przewiezieni
zostali do Gestapo w mieście
Oświęcimiu.
Franciszka
i Juliana Dusików osadzono
w
Auschwitz.
Wandę Dusik przewieziono do więzienia śledczego w Mysłowicach.
Ptasińskiemu udało się
zbiec z Gestapo.

Warto wiedzieć

Fot. APMA-B

Bernard
Świerczyna,
Czesław Duzel, Piotr Piąty,
Władysław Raynocha oraz
Ernst Burger, każdy z tych
więźniów czynnie działał
w obozowej konspiracji,
która w roku 1944 przybrała charakter międzynarodowy.
Działalność
wszystkich grup narodowych polegała przede
wszystkim na umożliwieniu więźniom przetrwania w obozie, udzielaniu
im pomocy materialnej
w postaci lekarstw, żywności, odzieży, ratowaniu przed eksterminacją,
organizowaniu ucieczek,
zbieraniu
informacji
o sytuacji w obozie. To właśnie w 1944 r. powołano
do życia Radę Wojskową
Oświęcim (RWO), głównie
za sprawą porozumienia
pomiędzy Kampfgruppe
Auschwitz (GBO – Grupa
Bojowa
Oświęcimia),
a polskimi grupami wojskowymi reprezentowanymi m.in. przez Bernarda
Świerczynę, który ostatecznie wszedł w skład
grupy koordynującej działania RWO.

Fot. APMA-B

7 października 1944 r. w Auschwitz doszło do jednej z bardziej spektakularnej w skutkach ucieczki. Kilku
członków obozowego ruchu oporu – Austriak Ernst Burger oraz czterech Polaków – Bernard Świerczyna,
Czesław Duzel, Piotr Piąty oraz Władysław Raynocha postanowiło w porozumieniu z dwoma esesmanami
zbiec z obozu. Plan ten nie powiódł się, a część z wyżej wymienionych więźniów – zbiegów, powieszono w
ostatniej publicznej egzekucji przeprowadzonej na terenie obozu Auschwitz.

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 78, październik 2014

fotoreportaż

2

6 września grupa młodzieży z warszawskich szkół ponadgimnazjalnych odwiedziła Miejsce Pamięci Auschwitz.
W autentycznej przestrzeni poobozowej mieli oni możliwość spotkania się ze świadkami historii, byłymi więźniami z Warszawy deportowanymi do obozu 70 lat temu. Więcej na temat tego wydarzenia przeczytają Państwo
wewnątrz numeru. Autorem fotografii jest Marek Lach.
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