M a g a z y n b e z pła t n y

I SSN 1899‑ 4407

69. rocznica
wyzwolenia
obozu
Auschwitz

nr 70

luty 2014

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 70, luty 2014

REDAKCJA:

Od redakcji

Magazyn „Oś – Oświęcim –
Ludzie – Historia – Kultura”

Redaktor naczelny:
Paweł Sawicki
Sekretarz redakcji:
Agnieszka Juskowiak‑Sawicka
Zespół redakcyjny:
Bartosz Bartyzel 		
Olga Onyszkiewicz
Jadwiga Pinderska‑Lech
Beata Sereś
Artur Szyndler
Współpraca:		
Monika Bernacka
Joanna Klęczar
Agnieszka Sieradzka
Andrzej Winogrodzki
Projekt graficzny i skład DTP:
Agnieszka Matuła, Grafikon

Lutowy numer miesięcznika „Oś
Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura” to przede wszystkim podsumowanie wydarzeń z 27 stycznia, kiedy
obchodziliśmy 69. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz. Na kolejnych stronach
znajdą Państwo relację z tegorocznych uroczystości, wiele fotografii,
a także wszystkie teksty wygłoszonych przemówień.
W „Osi” piszemy również m.in. o poemacie The Thinking Heart autorstwa
Amerykanina Martina Steingessera,
opowiadającym o życiu holenderskiej
Żydówki Etty Hillesum, który zaprezentowany został w Centrum Dialogu
i Modlitwy. Natomiast na stronach

Druk:
Agora SA
Okładka:
69. rocznica wyzwolenia
obozu Auschwitz‑Birkenau
Fot. Marek Lach

WYDAWCA:
Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau
www.auschwitz.org

Partnerzy:
Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

Centrum Żydowskiego publikujemy stało się co najmniej 800 kobiet, Żykrótką refleksję pracującego tam wo- dówek z różnych części Europy, a
lontariusza Michaela Holzmannhofera. co najmniej 300 przeżyło obóz. To,
co działo się w blokach eksperymentalnych, autor opisuje, korzystając
Już ponad 100 tysięcy osób korzysta ze słów ocalonych kobiet: z zeznań
ze strony Miejsca Pamięci i Muzeum z procesów, wywiadów lekarskich,
Auschwitz na Facebooku. W mie- wspomnień i relacji.
sięczniku podajemy garść statystyk
pokazujących, jak w ciągu ostatnich
kilku lat, dzięki portalowi społeczno- Oprócz tego w „Osi” przeczytają
ściowemu, udało się stworzyć praw- Państwo relację z trzydniowej kondziwą międzynarodową wirtualną ferencji Historia a prawa człowieka:
wspólnotę pamięci.
pamięć, edukacja i aktywizm”, która odbyła się w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży.
Państwa uwadze polecamy recenzję
Paweł Sawicki
książki Hansa-Joachima Langa KobieRedaktor naczelny
ty z Bloku 10. Eksperymenty medyczne
miesięcznika „Oś”
w Auschwitz. Jak podaje autor, ofiaraos@auschwitz.org
mi eksperymentów sterylizacyjnych

GALERIA XX WIEKU
W porze zimowych przeziębień i wielu sezonowych
chorób dobrze jest pamiętać
o zdrowiu i o nie zadbać!
Stąd dzisiejsze wspomnienie z lat 50. i 60. minionego
wieku. Powrót w pamięci
i zapisie do książki będącej
w naszym gronie rodzinno-towarzyskim w ciągłym
czytelniczym ruchu i obiegu. Książki, a dokładnie
kilku książek o charakterze
profilaktyczno-rehabilitacyjnym autorstwa bawarskiego księdza Sebastiana
Kneippa, powszechnie wów-

czas – i wcześniej – znanego i szanowanego eksperta
i „wynalazcę” od spraw
stosowania w medycynie rodzinno-domowej metod i zasad codziennej hydroterapii.
Moje leczenie wodą – napisał
ks. S. Kneipp dla leczenia chorób i utrzymania zdrowia – oto
tytuł jego najważniejszej pracy, której pierwsze wydanie
ukazało się w Niemczech w
1886 r. Potem w ciągu kilkunastu lat książka ta miała ponad 40 wydań. Pierwsze polskie jej tłumaczenie pochodzi
z 1892 r. Potem były kolejne

publikacje tej i innych jego
książek, w tym zatytułowanej Mój testament dla zdrowych
i chorych. Oto tytuły paru rozdziałów z tej książki: Kąpiel
nasiadowa; Chodzenie boso po
wodzie i śniegu; Ócz choroby;
Nóg poty; Woda w zaparciach;
Picie wody! Z porad zawartych w książkach ks. Kneippa
korzystali często, wypożyczając je od nas: jedyny wówczas oświęcimski notariusz;
doktor wszechnauk medycznych zamieszkały przy
naszej ulicy i ksiądz dyrektor Zakładu Salezjańskiego!

Rezultaty leczenia metodą
ks. Kneippa musiały być niezłe, skoro przez wiele lat tak
chętnie i często sięgano po
nie, gdyż w dużej mierze to
nie leczenie leczy, lecz wiara
w jego skuteczność. Metodologia medyczna ks. Kneippa
przybrała z czasem charakter
i formę akcji społecznej i prawie przemysłowego przedsięwzięcia, a woda jako taka
na ogół, choć nie zawsze,
jest żywiołem pożytecznym
i przyjaznym.
Andrzej Winogrodzki
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Książka Sebastiana Kneippa Mój testament dla zdrowych i chorych
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69. rocznica wyzwolenia
obozu Auschwitz
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Towarzyszyli im przedstawiciele władz państwowych
Polski na czele z wicemarszałkiem Sejmu RP Cezarym
Grabarczykiem, jak również
niezwykle liczna delegacja
parlamentarzystów izraelskiego Knesetu, której przewodniczyli szef koalicji Yaariv Levin
oraz szef opozycji Isaac Herzog. Honorowy patronat nad
uroczystością objął Prezydent
RP Bronisław Komorowski.
Wśród gości byli także parlamentarzyści wielu innych
krajów,
ambasadorowie
i dyplomaci, przedstawiciele
duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych,
a także wszyscy pragnący
uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów. Jako pierwsi
głos podczas ceremonii zabrali byli więźniowie Auschwitz:
Noah Klieger i Zofia Posmysz.
Noah Klieger wspomniał
wstrząsającą historię, która
miała miejsce w wagonie towarowym podczas ewakuacji
obozu Auschwitz. – W pociągu młody więzień, który mówił w jidysz, zwrócił się do
nas i powiedział: „Odmówcie
ze mną kadisz za zmarłego
mojego ojca. Jeżeli go odmówicie, podzielę się z wami
moich chlebem. Wyjął spod
pasiaka bochenek chleba.
Zrobiliśmy to, odmówiliśmy
modlitwę. Przeżuwając ten
chleb, zapytałem go: kiedy
zmarł twój ojciec? Odpowiedział: Niedawno. Siedzimy
na nim” – wspominał.
– Zdarzało mi się, że ktoś
słysząc, że jadę do Auschwitzu, pytał: „Dlaczego do tego
wracasz?” Odpowiedź była
jedna: „Dlatego, że to jest” –
rozpoczęła swoje wystąpienie
była więźniarka Auschwitz
Zofia Posmysz. – Niech mi
będzie wolno i w Waszym
imieniu wyrazić wdzięczność za to, że to miejsce, ten
obiekt o nazwie Muzeum
Auschwitz-Birkenau istnieje,
że nie ustają prace nad zachowaniem jego autentyczności.
Ostatnia zwrotka obozowej
pieśni Birkenau mówiła:
I grobu mieć nie będziesz,
przyjacielu,
popiołów garść rozwieje
polny wiatr.
Nieważne to, wszak jesteś
jednym z wielu,
z tych wielu, co zapomniał
o nich świat.
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Fot. Marek Lach

stycznia 2014 r. minęło 69 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. W uroczystościach rocznicowych, które odbywały się na terenie byłego obozu Auschwitz
II-Birkenau, wzięli udział byli więźniowie Auschwitz oraz Ocaleni z Holokaustu.

69. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz

To, że po 70 bez mała latach
jesteśmy tutaj, daje nadzieję,
że świat nie zapomni – podkreśliła pani Posmysz.
Tegoroczne obchody rocznicy wyzwolenia miały charakter szczególny ze względu
na zbliżające się najważniejsze okrągłe rocznice. W tym
roku minie bowiem 70 lat
od rozpoczęcia deportacji
do obozu Żydów z Węgier.
Była to największa operacja
zagłady w historii obozu
Auschwitz. Proces deportacji Żydów z Węgier Niemcy
udokumentowali na ponad
200 czarno-białych fotografiach, stanowiących dziś jeden z najważniejszych dowodów zbrodni. Twarze ofiar
pochodzące z tego właśnie
dokumentu były wizualnym
symbolem całej uroczystości.
Oprócz tego w tym roku
obchodzimy również m.in.
70. rocznicę likwidacji tzw.
Zigeunerlager w Birkenau,
70. rocznicę deportacji do
Auschwitz blisko 13 tysięcy Polaków aresztowanych
w trakcie Powstania Warszawskiego, 70. rocznicę zagłady w Auschwitz Żydów
z likwidowanego łódzkiego
getta, jak również 70. rocznicę buntu więźniów z Sonderkommando w Auschwitz.
Jak zaznaczył dyrektor Miejsca Pamięci Auschwitz dr
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Piotr M.A. Cywiński, „te wydarzenia z roku 1944 wyznaczają nam kalendarz przygotowań do wielkiej rocznicy”.
– W przyszłym roku, tegoż
mroźnego
styczniowego
dnia, obchodzić będziemy
siedemdziesiątą rocznicę wyzwolenia. Wówczas powiemy
Ostatnim, że ich słowa trwale
wpisały się w naszą świadomość. Że ich ból, podobnie jak
żal wpisany w twarze ofiar,
stały się immanentną częścią
fundamentów naszej cywilizacji – powiedział.
Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk podkreślał,
że powinniśmy stanowczo reagować na przypadki używania określenia „polskie obozy
śmierci”. – Jest to uderzenie
i w Polskę, i pomordowanych
w tym obozie zagłady, którzy padają ofiarą zakłamania,
nierzetelnej informacji, niedbałości lub zwykłej ignorancji. Myślę, że powinna stąd,
z Auschwitz-Birkenau, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady popłynąć jasna
odpowiedź, w imię prawdy,
szacunku dla ofiar, których
pamięć czcimy dzisiaj i czcić
będziemy zawsze – mówił.
– Auschwitz wydarzył się.
To znaczy, że Auschwitz jest
możliwy. Na zawsze będzie
czarną dziurą zagrażającą
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połknięciem całej historii
ludzkiej. Nie ma precedensu,
który zdarzył się tutaj naszemu narodowi i całej Europie
– mówił członek parlamentu
izraelskiego Isaac Herzog. –
Głos z Auschwitz wzywa nas,
abyśmy polegali na własnych
siłach, budowali nowe, twórcze społeczeństwo – dodał.
Organizatorem przyjazdu delegacji Knesetu do Polski była
fundacja From The Depths.
Ambasador Federacji Rosyjskiej Aleksander Aleksiejew
w swoim wystąpieniu prosił
także o zachowanie pamięci
o wyzwolicielach: – Mówiąc
o lekcjach płynących z doświadczenia tego miejsca,
słusznie wskazujemy na niedopuszczalność ekstremizmu,
nietolerancji rasowej, ksenofobii, czy kultywowania własnej
wyjątkowości. Jednak istnieje
jeszcze jedna niezaprzeczalna prawda: wyzwolenie nie
przyszło samo, ale zostało
opłacone krwią wyzwolicieli.
Dyrektor Muzeum Piotr Cywiński w swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że dokładnie za rok, podczas 70.
rocznicy wyzwolenia, będzie
mógł ogłosić, iż dzięki niezwykłemu zaangażowaniu
społeczności międzynarodowej udało się doprowadzić
do końca budowę Kapitału
Wieczystego, który zapew-
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ni zachowanie autentyzmu
Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń. Przekaże
wówczas ostatnim byłym
więźniom, że „relikty ich piekła – świadectwo Człowieka
– są bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki
wsparciu tych rządów i tych
ludzi, dla których przyszłość
nie jest obojętna”.
Druga część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem
Ofiar Obozu na terenie byłego Auschwitz II-Birkenau.
Rabini oraz duchowni różnych wyznań chrześcijańskich
wspólnie odczytali Psalm 42
z Księgi Drugiej Psalmów,
a uczestnicy ceremonii złożyli
przy pomniku znicze upamiętniające ofiary Auschwitz.
Do momentu wyzwolenia
terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej
niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln
osób, głównie Żydów, a także
Polaków, Romów, radzieckich
jeńców wojennych oraz ludzi
innych narodowości. Dziś dla
świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw II
wojny światowej. W 2005 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień 27
stycznia Międzynarodowym
Dniem Pamięci o Ofiarach
Holokaustu.
Paweł Sawicki
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Fot. Paweł Sawicki

Noah Klieger, były więzień Auschwitz,
ocalony z Zagłady

Noah Klieger

27 stycznia 1945 r., 69 lat temu, nie byłoby nas już tutaj. W dniu, w którym
wkroczyły siły wojska rosyjskiego,
Armii Czerwonej, my wędrowaliśmy
drogami Śląska, w tym, co nazywano
w dziejach Holokaustu Marszem Śmierci. Niemcy, którzy wycofywali się przed
atakiem wojsk sowieckich, uciekali, zabierając ze sobą 57 tys. ocalałych więźniów obozu Auschwitz, aby umieścić
ich w kolejnych obozach w III Rzeszy.
Oni jechali ciężarówkami, samochodami, motorami, wozami oraz konno, na-

tomiast my musieliśmy iść pieszo. Nikt
z nas nie miał możliwości sprostania
temu tempu. Kto nie potrafił dotrzymać
tempa, był zabijany. Drogi Śląska były
pełne ciał ludzi, którzy przeżyli Auschwitz, i zginęli lub zostali zastrzeleni jak
psy w trakcie tego marszu.
Ci, którzy przetrwali marsz, docierali
do innych obozów na terenie samych
Niemiec. Dla mnie ten marsz zakończył się 23 stycznia w Gliwicach. Wsiedliśmy wtedy do pociągu towarowego.
Było nas po 150 osób w wagonie. Nie
muszę nikomu wyjaśniać, że nie ma
miejsca w wagonie dla 150 osób, nawet,
jeżeli są to cienie osób, ludzi, bo myśmy
byli takimi cieniami. Pociąg wyruszył
w drogę. Jechał dzień, dwa, trzy. Utraciliśmy wszelkie poczucie czasu, nie
wiedzieliśmy, co z nami będzie. Wiedzieliśmy tylko, że nie przetrwamy tej
podróży. Ci, którzy nie wytrzymywali,
bo jechaliśmy całymi dniami, bez jedzenia, bez wody, jechaliśmy co najmniej
tydzień, nie mieli nawet gdzie upaść,
ponieważ stali między nami. Ich ciała
stały między nami. Nie było miejsca, by
je położyć na ziemi. Ostatecznie esesmani zatrzymali pociąg. Otrzymaliśmy
rozkaz, aby wynieść ciała z wagonów

i wtedy mieliśmy trochę więcej miejsca.
Ostatecznie siedzieliśmy na stosach
ciał. Byliśmy apatyczni, nie mieliśmy
pojęcia, co się stanie.
Nagle młody więzień, który mówił w
jidysz z węgierskim akcentem, zwrócił
się do nas i powiedział: „Przyjaciele, odmówcie ze mną kadisz po moim ojcu”.
Było oczywiste, że myśmy w ogóle nie
zareagowali na to. On powtórzył: „Odmówcie ze mną modlitwę za zmarłych
kadisz, ponieważ, jeżeli ją odmówicie,
podzielę się z wami moim chlebem”.
My co najmniej pięć dni nie jedliśmy.
Zapytaliśmy: „Jaki chleb?”. On wyjął
spod swojego ubrania bochenek chleba
i w tym momencie stwierdziliśmy, że
odmówimy z nim ten kadisz. Mamy
tylko jeden problem, nie mamy siły
stać. A czy można odmówić kadisz na
siedząco? Ten młody chłopak z węgierskim akcentem odpowiedział: „Ja też
nie mam siły, więc musimy na siedząco
odmówić tę modlitwę”.
Zrobiliśmy to, odmówiliśmy modlitwę, a on rozdzielił chleb między nas.
Przeżuwając ten chleb, zapytałem go:
„Kiedy zmarł twój ojciec?”. On odpowiedział: „Niedawno”. Zapytałem go:
„Gdzie on jest?”. A on mi odpowiada:

„Siedzimy na nim”.
Dziś, 69 lat po tym, jak opuściliśmy to
piekło o nazwie Auschwitz, jesteśmy
tu ponownie, jako ludzie dumni, jako
dumni obywatele państwa żydowskiego, które powstało na gruzach żydostwa
europejskiego. Jesteśmy obywatelami
dumnego państwa, silnego, demokratycznego i liberalnego państwa, jednego
z najbardziej rozwiniętych na świecie.
Jesteśmy bardzo dumni, że możemy tu
dziś być. Chcemy podziękować Knesetowi i jego przewodniczącemu, któremu
stąd przesyłamy kondolencje z powodu
śmierci jego małżonki, oraz wszystkim
jego współpracownikom, którzy pomogli w zorganizowaniu tej uroczystości i doprowadzeniu do tego, abyśmy
mogli w tym wspaniałym wydarzeniu
uczestniczyć. Dziękujemy również
młodemu człowiekowi, który uwierzył
w wizję i udało mu się ją spełnić, panu
Jonny’emu Danielsowi.
Za trzy miesiące odbędzie się tutaj Marsz
Żywych, który odbywa się od 26 lat.
Uczestniczę w nim od pierwszego razu.
Jest to nasza symboliczna odpowiedź na
Marsz śmierci sprzed 69 lat. Dziękujemy Bogu i Losowi za to, że udało nam
się tu przyjechać w tym dniu.

Zdarzało mi się nieraz, a i teraz się czasem
zdarza, że ktoś słysząc, że jadę do Oświęcimia, pyta: „Dlaczego tam wracasz?” Mam
jedną odpowiedź: „Dlatego, że to jest”.
Ja pierwszy raz po wojnie byłam tutaj
w roku 1945, w czerwcu. W kilkanaście dni po moim powrocie z obozu
w Niemczech, z ostatniego obozu,
mama poprosiła mnie, abym z nią pojechała do Oświęcimia, bo ona chce zobaczyć, jak ja tam „mieszkałam”. Blok 27,
gdzie kiedyś to był blok szpitalny, „tyfusowy”, gdzie leżałam chora na tyfus.
Pokazałam jej pryczę, na której leżałam,
a ona powiedziała: „Te szuflady to łóżka?”. I już nic więcej nie chciała ani słyszeć, ani oglądać, chciała jak najprędzej
stąd wyjść. A po powrocie do domu
powiedziała, płacząc: „Nie jedź tam nigdy więcej. Musisz o tym zapomnieć”.
I dopiero w kilkanaście lat znalazłam
się tutaj, w Birkenau, po raz drugi, tym
razem właściwie też nie z własnej woli.
Pracowałam już wtedy w Polskim Radiu i szef mój, znany poeta, zresztą także były więzień Oświęcimia – Stanisław
Wygodzki, zaproponował mi napisanie reportażu o Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ten reportaż to właściwie
był efekt rozmów z trzema więźniami,
którzy od roku 1945 tam byli. Pozostali, chcąc strzec dokumentów, aby nie
zostały zniszczone. Zatytułowałam
ten reportaż wpisem z księgi wpisów,
a brzmiał ten wpis tak: „Ziemia, na
której najbardziej obecni są zmarli”.
Później, już po powrocie, zrozumiałam, jak nie do przecenienia ważne jest
istnienie Muzeum. I to mi dodało odwagi, aby pójść do Birkenau. I to było

moje drugie, ogromne zaskoczenie, bo
liczba osób, grupy, które tam były, były
tak wielkie, a może i nawet większe niż
na terenie głównego obozu. Przed blokiem 25, przed Sauną, między blokami, grupy i grupki z przewodnikami.
Przeszłam przez odcinek A, a na odcinku B, już przy końcu Lagerstrasse,
zobaczyłam bardzo dużą grupę ludzi.
Była to jakaś grupa międzynarodowa.
Chciałam się do niej zbliżyć jak najszybciej, żeby zagadnąć, skąd są i dlaczego
się tu znaleźli, ale zanim doszłam do
tej grupy, zobaczyłam po prawej stronie Lagerstrasse pomiędzy blokami
uliczkę, przy której właśnie znajdował
się mój blok, blok 11. Blisko drutów, za
którymi była już rampa. I przypomniał
mi się dzień roku 1944, w lipcu, dzień
spokojny, bo nie było transportów na
rampie i rokujący, że i noc będzie spokojna, ale jednak, nie było tak, jak się
spodziewałam.
Usłyszałam w nocy coś, co nie było
sykiem lokomotywy, która zwalniała
i krzykiem ludzi, których wypędzano
z tych wagonów. To był tylko śpiew, ale
śpiew tak przejmujący, krzyk albo płacz,
że zsunęłam się z koi i uchyliłam drzwi
baraku, ostrożnie, żeby się blokowa nie
zbudziła. I wtedy zobaczyłam za drutami, bo już dniało, już było szaro, tak że
mogłam zobaczyć, człowieka, który stał
wśród leżących na ziemi ciał. Ludzie
tam spali albo byli nieżywi, nie wiem, w
każdym razie nie poruszali się. Wyglądało, jakby spali, a on śpiewał, wznosząc
ręce do góry. To było tak przejmujące, że
chciałam sobie zatkać uszy, ale nie byłam
w stanie podnieść rąk do góry. I w tym
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momencie poczułam dotknięcie na ramieniu. Na szczęście nie była to blokowa,
tylko moja koleżanka z komanda. Spytała mnie: „Czy ty wiesz, co on śpiewa?”.
Chciałam i próbowałam się domyślić:
„To modlitwa?”. A ona mówi: „Tak, modlitwa za zmarłych, kadysz” – taki głos
miała ochrypły. Rano, kiedy wyszłyśmy
przed blok, aby ustawić się na apel, tych
ludzi leżących tam, za drutami, wzdłuż
drutów, nie było. Dymił komin.
I to mi pozostało, bo zaczęłam tam
wracać. Ostatecznie przekonały mnie
fakty, takie jak ukazanie się pierwszych
numerów „Zeszytów Oświęcimskich”.
Czytając, wiedziałam, że nie wolno
zapomnieć i nie wolno się uchylać od
uczestnictwa. Ci ludzie w Muzeum,
którzy pozostali tam, niektórzy od
1945 r., którzy starali się, by ten obiekt,
Muzeum Auschwitz-Birkenau, ten pomnik właściwie bezprzykładnego męczeństwa i świadectwo bezprzykładnej
zbrodni, żeby nie zniknął z powierzchni
ziemi, że tym ludziom trzeba pomóc, nie
można zostawić ich osamotnionych. Po
czym nastąpiły jeszcze inne doświadczenia. Z każdym rokiem wzrastała
ilość zwiedzających obóz. Muzeum
bardzo wzbogacało swoją działalność,
była to działalność wydawnicza, działalność również konserwatorska, działalność edukacyjna. I to wzywało nas do
współuczestniczenia. Poza tym, zaczęło
się i w mieście Oświęcimiu dziać wiele
rzeczy: powstał Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu – to były fakty budujące,
które nie mogły pozostawić nas, byłych
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Fot. Paweł Sawicki

ZofiA POsmysz,
była więźniarka Auschwitz

Zofia Posmysz

więźniów, ocalałych, może cudem nieraz, obojętnymi.
Szanowni Państwo, tak licznie tutaj zgromadzeni, i drodzy Koledzy, byli więźniowie, byłe więźniarki. Pozwólcie mi, niech
mi wolno będzie i w Waszym imieniu
wyrazić wdzięczność dla tych wszystkich,
dzięki którym Muzeum Auschwitz-Birkenau istnieje i dzięki którym trwają starania
o zachowanie jego autentyczności.
Była w obozie w 1944 r., usłyszałam ją
po raz pierwszy i zapamiętałam słowa, taka pieśń, pamiętam te słowa:
Płomieniem rzyga komin krematorium,
odorem ciał palonych cuchnie w krąg,
ciernistej ścieżki więźnia kres i znoju,
wędrówki kres i koniec ludzkich mąk.
I grobu mieć nie będziesz, przyjacielu,
popiołów garść rozwieje polny wiatr.
Nieważne to, wszak jesteś jednym z wielu,
z tych wielu, co zapomniał o nich świat.
Proszę Państwa, to, że dzisiaj, 70 lat po powstaniu tej pieśni, jesteśmy tutaj, świadczy, że świat nie zapomniał i utwierdza
nas w nadziei, że nie zapomni.
Bardzo dziękuję za życzliwą uwagę.
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Szanowni Państwo,
Więźniowie byłego obozu Auschwitz-Birkenau i innych obozów zagłady,
Szanowni Koledzy i Koleżanki Parlamentarzyści,
Szanowni Państwo Ministrowie
i Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego
Szanowne Panie i Panowie, uczestnicy dzisiejszej uroczystości,
wszystkich nas zgromadziła tutaj
pamięć i sprzeciw wobec tego, co nigdy nie powinno było się wydarzyć.
Miejsce, w którym się znajdujemy,
były niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau stał się nie tylko symbolicznym, ale najbardziej chyba
wstrząsającym materialnym świadectwem ogromu zbrodni, motywowanej ideologią, nienawiścią,
przemocą, łamiącą wszystkie prawa
boskie i ludzkie.

koncepcje, by narody mogły uwierzyć, że swoje aspiracje i marzenia
mogą realizować nie przeciwko sobie, nie kosztem drugich, ale w pokoju, przyjaźni, współpracy i wspólnocie wartości.
Myślę, że my wszyscy zgromadzeni
w 69. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady, oddajemy cześć męczennikom,
kierując się tym właśnie przesłaniem.
Nade wszystko pragnę wyrazić najgłębszy szacunek i podziękowanie
za udział w dzisiejszej uroczystości
przedstawicielom byłych więźniów
Auschwitz, w szczególności licznej delegacji przybyłej z Izraela. Ich
obecność tutaj, w 69. rocznicę zbrodni oświęcimskiej, to hołd dla pomordowanych współbraci i zarazem
przestroga, ostrzeżenie dla świata.
Składam hołd waszej niezłomności
i bohaterstwu, wykazanemu w tamtych strasznych latach w obozie, jak
i w późniejszej walce o pamięć o Zagładzie. Pamięć, a właściwie wiedza
o Holokauście, nie była czymś oczywistym. Również o wiedzę o Zagładzie przyszło toczyć prawdziwe
boje. Wiąże się to nierozerwalnie ze
wspaniałą, bohaterską postacią Jana
Karskiego, człowieka wielkiego serca i ducha, który dostarczył raport
o zbrodniach niemieckich na ludności
pochodzenia żydowskiego. Raport
ten, mimo starań rządu polskiego
na uchodźstwie i osobiście Jana Karskiego, nie spowodował wówczas
podjęcia skutecznych akcji przeciw
III Rzeszy. Natomiast spotkał się ze
sceptycyzmem. Być może zawarta
tam prawda o Zagładzie przechodziła wszystkie wyobrażenia. Dopiero
po wojnie przerażony świat uwierzył
w prawdę o Zagładzie.

Wyzwalający 27 stycznia 1945 r. ten
obóz śmierci żołnierze 60. Armii I
Frontu Ukraińskiego z przerażeniem odkryli rozmiar dokonanej
tam zbrodni, wstrząsającej nawet
dla ludzi, którzy przez lata wojny i okupacji doświadczyli okrucieństwa niemieckiej III Rzeszy.
Jej główni architekci i wodzowie,
o ile nie umknęli sprawiedliwości ucieczką w śmierć samobójczą,
zostali osądzeni, a świat pozostał
z pytaniem: co możemy i co powinniśmy uczynić z tak strasznym dziedzictwem? Jaki może być świat po
zbrodni oświęcimskiej i jak możemy
w najgodniejszy sposób uczcić ofiary zbrodni? Odpowiedź na to pytanie mogła być tylko jedna: dążyć
do takiej zmiany postaw człowieka,
społeczeństw, państw i rządów, by Sejm RP ogłosił rok 2014 rokiem Jana
nigdy już nie powstały w umyśle Karskiego. Cieszy mnie obecność
człowieka tak szaleńcze, zbrodnicze wszystkich uczestników dzisiej-

szych uroczystości rocznicowych,
ale szczególnie jestem zbudowany
tak szeroką reprezentacją parlamentarzystów. Jest to wyraz waszej więzi
ze społeczeństwami, które reprezentujecie, waszej odpowiedzialności
za teraźniejszość i przyszłość swoich krajów i świata. Dzisiaj, podczas spotkania parlamentarnego w
Krakowie, będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, co możemy
uczynić dla przyszłości, nie zapominając o przeszłości. Skutki strasznej
wojny, która przyniosła Holokaust,
były różnorodne. Spowodowała
ona podział Europy i świata i dalsze
zniewolenie narodów, przezwyciężone dopiero dwie dekady temu.
Przyniosła ona głębokie przeoranie świadomości narodów, które
w różnym stopniu doświadczyły
nieszczęść wojennych, i zwrócenie
się ku wartościom nadrzędnym, pragnieniu budowy jedności, prawdziwej przyjaźni, współpracy opartej na
prawdzie oraz poszanowaniu praw,
wartości i wolności.
Moja ojczyzna – Polska – aktywnie
uczestniczy w tym procesie, wnosząc
do niego swoje dziedzictwo duchowe, kreatywność, pracę i doświadczenia wynikające również z tragicznej
historii. Byłbym szczęśliwy, gdybym
tymi słowami mógł zakończyć wystąpienie, jednak nie mogę.
Obraz społeczności międzynarodowej, zjednoczonej w potępianiu
wojny i Holokaustu, jest co prawda prawdziwy, ale niepełny. Winniśmy pomordowanym szacunek,
cześć, pamięć i słowa prawdy. Nie
możemy dopuścić, by na liście ofiar
i straszliwych spustoszeń znalazła się właśnie prawda. Niestety,
doświadczamy, że często nie jest
wartością nadrzędną, traktowana
niekiedy z nonszalancją, niekiedy

Fot. Paweł Sawicki

Cezary Grabarczyk,
wicemarszałek sejmu rzeczypospolitej polskiej

Cezary Grabarczyk

jako news, podlegający efektownym
skrótom myślowym. W niektórych
przypadkach można odnieść wrażenie, że chodzi o lansowanie nowego
obrazu historii, w którym pewne
fakty, zwłaszcza w zakresie sprawstwa i odpowiedzialności, ulegają
fałszowaniu, zakłamaniu lub reinterpretacji. Mam na myśli oburzająco częste przypadki informacji
o „polskich obozach śmierci”, pod
pretekstem stosowania czynnika
geograficznego ignorującego prawdę historyczną i straszny los Polski,
poddawanej bezprzykładnej okupacji hitlerowskiej. Jest to uderzenie
i w Polskę, i pomordowanych w
tym obozie zagłady, którzy padają
ofiarą zakłamania, nierzetelnej informacji, niedbałości lub zwykłej
ignorancji.
Myślę, że stąd, z Auschwitz-Birkenau, z byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady powinna popłynąć jasna
odpowiedź, w imię prawdy, szacunku dla ofiar, których pamięć czcimy
dzisiaj i czcić będziemy zawsze.

Aleksander Aleksiejew
ambasador federacji rosyjskiej w rp

Fot. Paweł Sawicki

Szanowny Panie Dyrektorze,
Panie i Panowie,
Drodzy Przyjaciele,

Aleksander Aleksiejew
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dzisiaj, 27 stycznia, chciałbym
zwrócić szczególną uwagę na tych,
o których ostatnio próbuje się mówić nieco bezosobowo, zaś ich działania opisuje się przy użyciu takich
czasowników jak: „zjawili się”,
„znaleźli się” albo „przyszli”. Więc,
w jaki sposób pojawili się w Auschwitz-Birkenau wyzwoliciele tego
obozu koncentracyjnego – żołnierze
i oficerowie Armii Czerwonej?
W pierwszej kolejności warto zauważyć, iż dowództwo radzieckie zostało
zawczasu poinformowane o istnieniu
tej fabryki śmierci. W piśmie zastępcy Komisarza Ludowego (Ministra)
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Spraw Wewnętrznych S. Krugłowa
mówiło się, co następuje: „W sprawie
niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu zostali wykryci
i przesłuchani jeńcy wojenni, którzy wiedzą o istnieniu tego obozu.
[…] Najpierw Niemcy zgromadzili
w obozie Żydów. W 1941-1943 r. do
obozu zwożono w dużych grupach
Rosjan, Polaków, Francuzów, Holendrów… Zeznania jeńców o masowej
zagładzie więźniów dokonywanej
przez Niemców, torturach, pobiciach
itp. charakteryzują obóz w Oświęcimiu tak samo jak obóz w Majdanku.
Eksterminacja ludzi przyjęła […] charakter masowy”.

stycznia do 3 lutego 1945 r., do wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przykładano duże znaczenie. Zadanie to
postawiono przed żołnierzami 59.
Armii I Frontu Ukraińskiego. 24-25
stycznia przez nią zostały wyzwolone wschodnie podobozy – Monowice i Zarac. 27 stycznia około godziny
15.00 100. Dywizja Strzelecka wyzwoliła Auschwitz. Jako pierwszy do
miasta Oświęcimia i obozu przebił
się oddział szturmowy pod dowództwem majora Anatolija Szapiro. Oficerowie i żołnierze radzieccy przede
wszystkim rozminowali podejścia
do obozu, następnie major Szapiro osobiście otworzył bramę obozu
Auschwitz I. W walkach o wyzwoW trakcie planowania i przeprowa- lenie obozu koncentracyjnego i jego
dzenia historycznej Operacji Wi- części poległo ogółem 231 żołnierzy
ślańsko-Odrzańskiej, trwającej od 12 Armii Czerwonej.
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Od razu po wstąpieniu naszych
wojsk zastosowane zostały najbardziej energiczne kroki w sprawie polepszenia sytuacji byłych więźniów,
pozostałych w Auschwitz-Birkenau,
oraz na rzecz wyjaśnienia dokonanych na jego terytorium zbrodni.
Zorganizowano wyżywienie, ludzie
otrzymali wykwalifikowaną pomoc medyczną. W ciągu dalszym,
w miarę polepszenia stanu fizycznego i psychicznego byłych więźniów,
otrzymywali oni możliwość swobodnego powrotu do domu.

I Frontu Ukraińskiego wpłynęła informacja, że „Przez Komisję Specjalną zostały ustalone okropne zbrodnie
niemieckich bestii. Według świadectw
wyzwolonych osób w ciągu 4,5 lat wymordowano do 4,5 mln. ludzi. Zdarzały się dni, kiedy zabijano po 25-30 tys.
ludzi, przede wszystkim Żydów ze
wszystkich krajów Europy”.

Następnego dnia, 30 stycznia, dotarły
informacje uzupełniające: „Jednocześnie w obozie znajdowało się 25-30
tys. osób. Reżim szybko doprowadzał
ludzi do wycieńczenia, skazując ich
Już po dwóch dniach po wyzwoleniu, na śmierć. Pracowano po 12 godzin
29 stycznia, do Zarządu Politycznego i więcej. Pobicia, tortury, znęcania się,

rozstrzelania na każdym kroku... Ży- i byli wspólnikami mordów masodów eksterminowano w całość”.
wych, trwają do dziś.
W ciągu dalszych prac Komisji
zostały ujawnione inne świadectwa okropności dokonywanych
w Auschwitz-Birkenau. Zebrana
i udokumentowana informacja znalazła szerokie zastosowanie jako akt
oskarżenia w trakcie Procesu Norymberskiego, w wyniku którego
zostali skazani przestępcy wojenni
III Rzeszy, oraz w innych instancjach sądowych, gdzie toczyły się
procesy sądowe o zbrodnie nazistowskie. Poszukiwania tych, którzy służyli w Auschwitz-Birkenau

Mówiąc o wnioskach, które należy wyciągnąć z tego, co się wydarzyło na tej
ziemi, słusznie wskazujemy na niedopuszczalność ekstremizmu, nietolerancji rasowej, ksenofobii, kultywowania
własnej wyjątkowości. Jednak istnieje
co najmniej jeszcze jedna, nieomylna
prawda, mianowicie: wyzwolenie nigdy nie przychodzi samo, jest okupione krwią wyzwolicieli. Jej zapomnienie albo fałszowanie zmusiłoby nas
wszystkich do zapłacenia najwyższej
ceny – powtórzenia wielu tragicznych
momentów wspólnej historii.

IsaaC Herzog
Członek Knesetu, przedstawiciel Państwa Izrael

Fot. Paweł Sawicki

na przyjechała do Paryża z Łomży
w Polsce, a ty zostałaś uwięziona
i próbowałaś uciekać przed nazistami w kierunku Francji. Jednak
zostałaś przywieziona tutaj, do tego
obozu. Długo trwała twoja podróż.
Był to szczególny wagon, wagon
do przewozu bydła. Było to niesłychane przeżycie, koszmarne. Wraz
z tobą podróżowały tysiące osób.
Tutaj, w przeklętym piecu, znalazłaś
śmierć. Twoja matka, moja ciotka
Ester, dostała od ciebie karteczkę,
którą przemyciłaś z pociągu, na której napisałaś, że wrócisz. Przez całe
życie ona na ciebie czekała. Nie tylko
ztobą kroczyłem, gdy przymknąłem
oczy. Przymknąłem oczy i kroczyłem wraz z wami, ojcowie i synowie,
matki i córki. Tak jak wy, ja także nie
wiedziałem, dokąd prowadzą moje
kroki. Na horyzoncie wznosił się
czarny słup ognia. Słychać było ze
wszystkich stron krzyki w jidysz, po
niemiecku, po polsku, po włosku, po
francusku, niektórzy szukali swojej
rodziny. Inni szukali odrobiny chleba czy też wody. Widziałem dzieci,
piękne dzieci, które poznały, czym
jest wojna i strach. One garnęły się
do swych matek i płynęły wraz z rzeką ludzką. Przyłączyłem się do tych
szeregów. Starałem się wyglądać jak
najbardziej zdrowo. Stałem z nimi
w długiej kolejce, a w uszach krzyczały mi słowa Lei i Hedwy, słyszeliśmy, że krzyczą, gdzie są zwilingi,
gdzie są bliźnięta. Ponieważ szukano bliźniąt. Matka spojrzała na nas,
schwytała nas mocno. Przytuliła nas
do swego łona, a po drodze spytała
w  jidysz: „co?”, „dlaczego?”. Powiedziano jej: „One będą mieć dobrze”.
A ona powiedziała nam: „Ja jestem
z wami, a nie z nimi. Wy idziecie ze
mną”. Tak jak dobra matka chciała
nas mieć przy sobie.
Poszłyśmy. Szliśmy krok za krokiem,
aż doszliśmy do pięknego budynku.
Tam czekano na nas. Przeszłyśmy na
lewą stronę. W ostatniej chwili matka postanowiła, że jednak nas odda.
Obróciła się i przekazała nas doktorowi Mengele. Rozstanie było bardzo ciężkie dla nas. Krzyczałyśmy,
płakałyśmy: „Mamo, mamo”. A ona,
która skierowała się na lewo, powiedziała nam: „Nie płaczcie, moje dzieci. Wy jeszcze pójdziecie za nami”.

Isaac Herzog

W imieniu całej delegacji izraelskiej
chciałbym wyrazić szczere kondolencje dla naszego przyjaciela, pana
Yuliego Edelsteina, przewodniczącego Knesetu, który, niestety, nie
mógł dzisiaj z nami tutaj przyjechać
z powodu śmierci swojej małżonki,
która towarzyszyła mu w wydostaniu się z więzienia na Syberii, następnie wraz z nim wyemigrowała
do Izraela. Pan przewodniczący
Knesetu Edelstein był jednym z inicjatorów naszego spotkania tutaj
i dlatego dziś posyłamy mu naszą
modlitwę, byśmy mogli wraz z nim
połączyć się w jego bólu.
Droga Zofio, Drogi Noahu, Drodzy
Ocalali z Holokaustu, którzy przyjechaliście, by spotkać się tutaj z nami,
to, co mówicie, porusza nas do głębi
serca. Bardzo wam za to dziękuję.
Panie wicemarszałku Sejmu, Cezary Grabarczyku oraz członkowie
delegacji, panie Marianie Maczku,
z parlamentu czeskiego, szefowie
delegacji, ministrowie, członkowie
Knesetu oraz członkowie parlamentów, goście z całego świata, reprezentanci korpusu dyplomatycznego,
panie dyrektorze Piotrze Cywiński,
reprezentanci polskiej społeczności
żydowskiej, Sprawiedliwi wśród
Narodów Świata, Szanowni Państwo, przymknąłem oczy i zobaczyłem ciebie, Anette, droga ciociu. Ty
miałaś wtedy 20 lat. Twoja rodzi-
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Matka żydowska, droga, kochana. Twoje dzieci, dzięki Bogu, nie
poszły za tobą. Wyemigrowały do
Palestyny. Założyły dom. Pobrały
się, urodziły dzieci, mają wnuki, ale
dziś, droga matko, przyjechaliśmy
za tobą. 69 lat później, kiedy odbył
się ten pochód śmierci, w obozach,
które zostały stworzone przez morderców niemieckich na ziemiach
polskich, przyjechaliśmy z kraju życia, do miejsca śmierci, zła, najgorszego miejsca na świecie. Wróciliśmy po twoich śladach, mamo. My,
Ocalali z Holokaustu i ich dzieci.
Drugie i trzecie pokolenie po Holokauście, posłowie Knesetu, ministrowie państwa izraelskiego oraz
wiele innych osobistości.
W tej podróży, która jest pełna
czci i wspomnień, przechodzą nas
dreszcze i mamy w sercu blizny.
Przyjechaliśmy tutaj, aby poczuć
przez moment tę ogromną moc, aby
zobaczyć, jak to jest kroczyć po białym śniegu, pod którym próbowano
ukryć rozmiary zbrodni. Chcieliśmy
poczuć ten ból. Nie jako jedyni znajdujemy się tutaj, mamo żydowska.
Jesteśmy reprezentantami narodu,
który kroczy w tym marszu wspomnień do samych fundamentów
istnienia żydowskiego i ludzkiego.
Wielokrotnie mówi nam się drwiąco, że lepiej, abyśmy zrezygnowali
z tego stygmatu Auschwitz. Ile byśmy zapłacili, aby móc się tego pozbyć i zawrócić koło historii.
Jednak Auschwitz tu jest. Auschwitz
wydarzył się. To znaczy, że Auschwitz jest możliwy. Auschwitz na zawsze będzie czarną dziurą zagrażającą połknięciem całej historii ludzkiej.
Nie ma precedensu dla koszmaru,
który zdarzył się tutaj naszemu narodowi i całej Europie. Miliony zostały
wygnane ze swoich domów, pociągi
z bydlęcymi wagonami poruszały się po całej Europie. Więźniowie
przebywali w obozach i palono ich
w krematoriach. Ta wędrówka jest
wędrówką pamięci, z której wynikają dwa głosy: jeden wzywa nas jako
naród żydowski, a drugi wzywa
naszych przyjaciół, którzy są z nami
tutaj dzisiaj, i cały świat. Nie chodzi
o to, aby głosy te były identyczne.
Chodzi o różne głosy, czasem są one
sprzeczne i paradoksalne.
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Głos z Auschwitz wzywa nas, synów narodu żydowskiego, abyśmy
nie zapomnieli, abyśmy zawsze
pamiętali, że musimy polegać na
sobie, polegali na własnych siłach,
abyśmy rozwijali, budowali nowe,
twórcze społeczeństwo, sprawiedliwe, śmiałe i pełne inicjatyw, dążące
do sprawiedliwości i pokoju.
My, krocząc po tej zmieni, nasiąkniętej krwią naszych braci i sióstr,
musimy zapewnić dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń to, że można
myśleć o innym świecie, że można
budować przyszłość pełną nadziei,
świat bez lęku, że można zbudować świat, w którym Żyd będzie
bezpieczny w każdym miejscu na
ziemi. Jeśli utracimy tę nadzieję, że
można zbudować inny świat, poddamy się atmosferze Auschwitz.
Natomiast ten drugi głos, który wypływa stąd do społeczności międzynarodowej, nakazuje jej walczyć
z antysemityzmem, działać stanowczo przeciwko owym zbrodniarzom,
którzy popełnili zbrodnie przeciwko
ludzkości. Mówi, że nie wolno się
poddawać, nie wolno być obojętnym.
Także w chwilach zbrodni nie
wszyscy milczeli. Byli Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata. Oni narażali
się, by ratować Żydów. Dziękujemy
im z całego serca. Musimy wszyscy
ponieść to zadanie i nadal pracować
we wspólnej walce przeciwko rasizmowi i jego konsekwencjom.
W imieniu Państwa Izrael, w imieniu jego mieszkańców, w imieniu
Knesetu, w imieniu rządu izraelskiego, który jest tutaj reprezentowany, w imieniu Żydów z całego
świata dziś obiecujemy, że będziemy kontynuować dzieło naszego
życia. Będziemy wyciągać wnioski
i nauczać ich, będziemy walczyć
z antysemityzmem, ze złem. Będziemy przeganiać ciemność, naprawiać
świat w kierunku sprawiedliwości
i prawa oraz miłosierdzia.
Anette, moja droga ciotko, dla ciebie
i dla twoich sióstr i braci, dla wszystkich naszych bliskich, których krew
przelała się i którą nasiąknięta jest
ta ziemia, oby pamięć o was była na
zawsze wyryta w naszych sercach,
w sercu narodu, z pokolenia na pokolenie, aż do ostatniego pokolenia.
Amen.
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Wystąpienie dyrektora Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
dr. Piotra M.A. Cywińskiego
Spojrzenie
Jest nas za wielu i wiemy za dużo.
Nie sposób patrzeć spokojnie na twarze z Albumu Auschwitz.
Dzieci, nastolatki, rodzice, babcie, dziadkowie, całe rodziny.
Człowiek.

Nadchodzą wielkie okrągłe, siedemdziesiąte rocznice.
Wiosną ruszyły największe w historii Trzeciej Rzeszy
transporty – węgierskich Żydów.
W niespełna trzy miesiące ponad 400 000 osób.
Wśród nich w maju przybył dziewięcioletni Zeilig Jacob,
którego spojrzenie uchwycone na rampie
stanowi dziś znak rozpoznawalny Miejsca Pamięci.
Latem SS zlikwidowała Zigeunerfamilienlager,
67 000 Żydów zwieziono do Auschwitz
z likwidowanego getta Litzmannstadt.
Warszawa wówczas płonęła i tu na tę samą rampę
przybyły całymi rodzinami cztery duże transporty z Powstania
Warszawskiego.
Jesienią miał miejsce zbrojny bunt Sonderkommando.

Twarze nieme, a jakże wymowne.
W oczach nie widać strachu,
może bardziej niepewność,
a przede wszystkim ogromny żal.
I jak tu nie poczuć, że patrząc w obiektyw esesmana,
owym niewysłowionym żalem docierają aż do nas.
Nasze spojrzenia się spotykają,
ponad czasem i ponad śmiercią.
Ich żal i nasz spokój nie są już dziś do pogodzenia.
Ileż podobnych spojrzeń noszą w swojej pamięci
przybyli tu dziś Ocalali, byli więźniowie Auschwitz,
największego niemieckiego nazistowskiego piekła na ziemi…
Dziękuję Wam za Waszą obecność.

Te wydarzenia z roku 1944 wyznaczają nam
kalendarz przygotowań do wielkiej rocznicy.
W przyszłym roku tegoż mroźnego styczniowego dnia
obchodzić będziemy siedemdziesiątą rocznicę wyzwolenia.
Wówczas powiemy Ostatnim,
że ich słowa trwale wpisały się w naszą świadomość.
Że ich ból, podobnie jak żal wpisany w twarze ofiar,
stały się immanentną częścią fundamentów naszej cywilizacji.

Patrzymy w przeszłość i słyszymy wasze słowa.
Spoglądamy w przyszłość i odczuwamy lęk przed Wielką Ciszą.
Czyżbyśmy lękali się sami siebie?
Przyszłość nie jest jutro czy pojutrze.
Ona jest już dzisiaj – w naszych rękach.

Zapewnimy ich również, że relikty ich piekła
– świadectwo Człowieka – są bezpieczniejsze
niż kiedykolwiek wcześniej,
dzięki wsparciu tych rządów i tych ludzi,
dla których przyszłość nie jest obojętna.

Dlatego, jeśli dziś istnieje jakikolwiek niezbędny
rite de passage w życiu człowieka,
to jest nim przejście przez pozostałości Auschwitz.
Każdy człowiek powinien przeżyć swoje własne zrozumienie.
Więcej: powinien poczuć ciężar swojej
własnej dzisiejszej odpowiedzialności.

Człowiek człowiekowi los ten zgotował.
Tak, to prawda.
A zatem jedynie człowiek może człowieka
przed takim losem uchronić.
To jest ostateczna lekcja Auschwitz.
To jest imperatyw naszych czasów.
To jest ostoja naszego człowieczeństwa.

Prowadzeni dotychczas – jakby za rękę – przez głosy Ocalałych
zbliżamy się nieuchronnie do wieku naszej własnej dojrzałości.
Dziś świat musi stać się samodzielny w swojej pamięci.

Fot. Paweł Sawicki

Właśnie patrząc w nieme spojrzenia sprzed siedemdziesięciu laty,
zdajemy sobie w pełni sprawę, żeWielka Cisza nie nastąpi.

Piotr M.A. Cywiński
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Wirtualna wspólnota pamięci. Ponad
100 tysięcy osób korzysta ze strony
Miejsca Pamięci na Facebooku

J

uż ponad 100 tysięcy internautów korzysta na co dzień ze strony Muzeum Auschwitz w serwisie społecznościowym Facebook. Dzięki niej informacje dotyczące historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, ale także dzisiejszej pracy Miejsca Pamięci Auschwitz, docierają w kilkunastu językach do
ludzi ze wszystkich kontynentów świata.

Statystyki pokazują, że ze
strony korzystają przede
wszystkim osoby dorosłe –
użytkownicy powyżej 25.
roku życia stanowią prawie
80 procent wszystkich użytkowników, a osoby powyżej
45. roku życia stanowią jedną trzecią wszystkich, podczas gdy Miejsce Pamięci
Auschwitz odwiedzane jest
przede wszystkim przez ludzi młodych.
– Obserwując to, jak funkcjonuje nasza strona, można
powiedzieć, że istnieje coś, co
określić można jako wirtualną
wspólnotę pamięci. Komentarze pod opublikowanymi
wiadomościami, niezwykłe
zaangażowanie
naszych
wolontariuszy – tłumaczy,
różnorodność geograficzna
i wiekowa użytkowników,
prowadzone na stronie dyskusje, ale także przesyłane
nam fotografie, czy też osobiste refleksje związane np.
z wizytą w Miejscu Pamięci
pokazują, że dla bardzo wielu
osób historia Auschwitz jest
historią żywą, a pamięć o niej
jest obecna i istotna w ich codziennym życiu – powiedział
kierujący serwisem Paweł Sawicki.
Najwięcej
użytkowników
strony pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych, bo ponad 17
tys. Następne kraje to Włochy (9,1 tys.), Polska (8 tys.),
Wielka Brytania (6,1 tys.),
Portugalia (6 tys.), Francja
(4,8 tys.), Niemcy (3,9 tys.)

Izrael (3,8 tys.) oraz Hiszpania (3,2 tys.). – Symboliczne
znaczenie Miejsca Pamięci
dla świata pokazuje jednak
to, że ze strony korzysta np.
489 Kolumbijczyków, 437
osób z RPA, 283 osób z Kostaryki, 242 z Indonezji, 179
z Iranu, czy 173 z Egiptu
– powiedział Paweł Sawicki. Dodał on, że pierwsza
dziesiątka miast, z których
pochodzą użytkownicy to:
Lizbona, Paryż, Warszawa, Londyn, Buenos Aires,
Rzym, Tel Aviv, Nowy Jork,
Istambuł i Kraków.
– Podstawowym doświadczeniem na drodze do zrozumienia rozmiaru tragedii,
jaka rozegrała się w Auschwitz, jest własne przejście
przez Miejsce Pamięci i zderzenie się z jego autentyzmem. Musimy natomiast
myśleć o osobach, które z racji dystansu lub realiów ekonomicznych nie są w stanie
tej podróży odbyć. To przede
wszystkim dla nich umieszczamy w Internecie liczne
materiały – od zasobów
zdjęciowych po całe lekcje e-learningowe. Z naszych obserwacji wynika, że nasz serwis na Facebooku najlepiej
odpowiada ludziom, którzy
pragną w sposób regularny
być w kontakcie z historią
Auschwitz i dzisiejszym życiem Miejsca Pamięci – powiedział dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.
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– Na Facebooku publikujemy przede wszystkim
krótkie informacje o pojedynczych
wydarzeniach
z historii Auschwitz związa-

5

6

7

8

nych z konkretną datą, czy
konkretną osobą. Może to
być historyczna fotografia,
losy konkretnego transportu, fragment relacji byłego
więźnia, archiwalny dokument, czy też zdanie z rozkazu komendanta obozu.
Jednak dzięki odnośnikom
możemy równocześnie nakierować na poszerzające
dany temat tekst na naszej
stronie www, polecić historyczną książkę, czy też
zachęcić do skorzystania
z bardzo bogatej w różnorodne materiały lekcji internetowej. Siłą Internetu jest
właśnie możliwość takiego
wielopoziomowego przenikania się treści – dodaje
Sawicki.
Siłę internetowych powiązań obrazują statystki z dnia
69. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz. – Podczas gdy
średnio każdego dnia przybywa ok. 60 użytkowników,
to w dniu rocznicy było ich
1247. Dzięki polubieniom
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i udostępnieniom publikowanych postów przez naszych użytkowników, tego
dnia udało nam się dotrzeć
do ponad 415 tysięcy osób
na Facebooku – wyjaśnia Paweł Sawicki.
Strona na Facebooku to tylko
jedno z miejsc w Internecie,
gdzie aktywne jest Muzeum
Auschwitz. Najważniejszym
nadal pozostaje oficjalna
strona internetowa www.
auschwitz.org. Serwis cieszy
się ogromnym zainteresowaniem. W 2013 r. serwis
zanotował on ponad 11 milionów odsłon. Na stronie
znaleźć można m.in. lekcje
internetowe, ale także foldery w kilkunastu językach
dotyczące historii Miejsca
Pamięci Auschwitz i działalności Muzeum dostępne
w formacie PDF. Muzeum
ma także oficjalne konto na
Twitterze, a także w serwisie
Instagram.
ps
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Historia a prawa człowieka:
pamięć, edukacja i aktywizm

K

onferencja dla aktywistów, edukatorów, nauczycieli i pracowników miejsc
pamięci, muzeów oraz innych instytucji
zajmujących się edukacją w dziedzinie historii
i praw człowieka.

Fot. HIA Polska

chęć podsumowania „dobrych praktyk” wypracowanych w latach 2009-2013
przez polskie organizacje
pozarządowe,
instytucje
edukacyjne w ramach programu grantowego Edukacja
o Prawach Człowieka Fundacji
„Pamięć, Odpowiedzialność
i Przyszłość” (EVZ). Wśród
organizacji, które zaprezentowały doświadczenia
ze zrealizowanych projektów były: MDSM Oświęcim
z projektem Prawa człowieka
zaczynają się od praw dzieci
i młodzieży, Fundacja Ośrodka KARTA: Biblioteka miejscem edukacji na rzecz praw
człowieka,
Stowarzyszenie
Kampania Przeciw Homofobii: Berlin-YogyaKarta − od
hitlerowskiego terroru wobec
osób homoseksualnych do praw
człowieka dzisiaj, Fundacja
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego: Model
International Criminal Court
(MICC) i Fundacja Humanity
in Action Polska z projektami NIE/PEŁNO/SPRAWNI:
uprzedź uprzedzenia w wirtualu i realu oraz POLSKA
w teorii i praktyce: od oporu do
solidarności, od transformacji do

Warsztaty

społeczeństwa obywatelskiego
− Międzynarodowa Akademia
Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej. Wspólnym
mianownikiem wszystkich
zrealizowanych
projektów
było podjęcie próby twórczego połączenia nauczania

historii z edukacją o prawach
człowieka i na ich rzecz.
Program grantowy niemieckiej Fundacji EVZ Edukacja
o Prawach Człowieka korespondował także z przeprowadzonym w 2009 r. przez Agencję
Praw Podstawowych Unii

Fot. HIA Polska

Czy i jak w edukacji o prawach człowieka i na rzecz
praw człowieka można/należy stosować odniesienia historyczne? Do jakich okresów
historycznych i wydarzeń
można/należy sięgać? Czy
i jak wykorzystywać źródła
historyczne – dokumenty, relacje, wspomnienia świadków
wydarzeń oraz miejsca historyczne, np. miejsca pamięci
o zbrodniach narodowosocjalistycznych i Holokauście?
Jak poprzez edukację o prawach człowieka i na ich rzecz
kształtować we współczesnym społeczeństwie przemiany postaw i umiejętności
związane z ochroną praw
człowieka? Z tymi pytaniami postanowili zmierzyć się
edukatorzy w dziedzinie
praw człowieka, historycy oraz pracownicy miejsc
pamięci i muzeów z całej
Polski w trakcie trzydniowej konferencji pt.: Historia
a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm, która odbyła się w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu w dniach 2426.01.2014 r.
Pretekstem do spotkania była

Prezentacje projektów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Europejskiej (FRA) pierwszym w historii, ogólnoeuropejskim badaniem na temat
związku nauczania o zbrodniach narodowego socjalizmu
i Holokauście z edukacją na
rzecz praw człowieka w miejscach pamięci. Powstały raport pt. Odkryj przeszłość dla
przyszłości: badanie roli historycznych miejsc i muzeów w nauczaniu o Holokauście i prawach
człowieka w UE dowiódł, że
łączenie obu dziedzin stanowi ogromne wyzwanie. Podstawowe znaczenie ma przy
tym określenie związku między nimi. Wśród kluczowych
wniosków znalazły się stwierdzenia: „Większość miejsc
pamięci uznaje za swoje
główne zadanie przekazywanie wiedzy historycznej, tylko
nieliczne uznają zwiększanie
świadomości na temat praw
człowieka za równie ważny
cel”. Na podstawie wypowiedzi nauczycieli i uczniów, został również wykazany nikły
związek szkolnego nauczania
o Holokauście z edukacją na
rzecz praw człowieka. Okazało się, że edukacja w zakresie
praw człowieka nie stanowi
dobrze ugruntowanej praktyki ani w miejscach pamięci,
ani w szkołach.
Program grantowy Fundacji
EVZ umożliwił instytucjom
edukacyjnym w Polsce i w innych krajach europejskich
twórcze eksperymentowanie
z łączeniem obu rodzajów

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Fot. HIA Polska

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 70, luty 2014

Panel z ekspertami

edukacji. Jego rezultatem są
„dobre praktyki”, zarówno w
obszarze edukacji formalnej,
jak i nieformalnej, które mogą
stać się inspiracją dla kolejnych instytucji i szkół. Konferencja ta miała na celu analizę
założeń i metod projektów
zrealizowanych w ramach
programu.
Obok tej analizy i wymiany
„dobrych praktyk” uczestnicy konferencji opracowali katalog postulatów z rekomendacjami, jak twórczo łączyć
edukację historyczną z edukacją na rzecz praw człowieka, które zostały zaprezentowane w podsumowującym
panelu dyskusyjnym z udziałem ekspertów w jednej lub
obu dziedzinach oraz przedstawicieli środowisk naukowych, opiniotwórczych
i przedstawicieli państwa,
umożliwiając im „wgląd”
w innowacyjne metodologie
oraz aktywne włączenie się

go Centrum Praw Człowieka,
Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk,
Alicja Białecka z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Piotr
Dmochowski-Lipski, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz jako
moderatorka dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs z Instytutu
Europeistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Postulaty z rekomendacjami
nt. możliwych synergii pomiędzy historią a prawami
człowieka w różnych sferach
edukacji powinny być traktowane jako zalążek dłuższego
procesu, a co za tym idzie
jedno z wielu możliwych
podejść do tego pełnego wyzwań tematu. Przedstawiciele
dziedzin, którzy często funkcjonują w „innych światach”
(historia vs. prawa człowieka) uznali, że poszukiwanie
punktów wspólnych może

Zespół Inicjatywny: Magdalena Szarota, Monika Mazur-Rafał, Fundacja Humanity in Action Polska (Warszawa),
Elżbieta Pasternak, Fundacja na rzecz Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Agnieszka Kudełka, Alicja Wancerz-Gluza, Fundacja Ośrodka KARTA
(Warszawa)
w ogólnoeuropejską debatę
na temat szans i wyzwań,
jakie niesie idea łączenia nauczania historii z edukacją
o prawach człowieka i na
ich rzecz. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: dr
Aleksandra
Wentkowska
– Pełnomocnik Terenowy
Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Prof.
Zdzisław Mach z Instytutu
Europeistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Prof. Roman
Wieruszewski z Poznańskie-

być wzbogacające, a w efekcie przynosić obu stronom
wartościowe rezultaty edukacyjne.
Aby zapewnić ciągłość działań w łączeniu obu typów
edukacji Ośrodek KARTA
w 2013 r. uruchomił (dzięki
grantowi Fundacji EVZ) portal, który ma na celu wymianę
wiedzy i doświadczeń w łączeniu obu dziedzin oraz ukazanie
aktualności idei praw człowieka współcześnie w perspektywie doświadczeń historycz-
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DAWAĆ ŚWIADECTWO & dZIAŁAĆ!
Próby łączenia edukacji historycznej
z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz
Czy edukacja historyczna i edukacja o prawach człowieka to dwa całkowicie odrębne światy? Czy przeciwnie, obszary, które zyskują na głębi i znaczeniu, gdy próbuje się je ze sobą
łączyć? Naszym zdaniem, są tematy i sfery życia społecznego, które uzasadniają i wręcz
prowokują do szukania twórczych połączeń między tymi dziedzinami. Mimo iż jest to zadanie pełne wyzwań – warto próbować i warto eksperymentować! Efektem takich synergii
może być pełniejsze zrozumienie mechanizmów stojących za tym, „skąd przychodzimy”
jako jednostki, społeczności, narody i uświadomienie sobie tego, że to, „dokąd zmierzamy”, w dużej mierze zależy od nas samych. Czyli od Ciebie i ode mnie!
„Nigdy Więcej” zależy od człowieka. Jest Twoim i moim zobowiązaniem.
Bez wiedzy o przeszłości i bez woli działania na rzecz praw człowieka prędzej czy później „Nigdy Więcej” stanie się całkowicie pustym sloganem. Dlatego uważamy, że łączenie edukacji
historycznej z edukacją w dziedzinie praw człowieka powinno wychodzić „od człowieka”. Od
zrozumienia motywów jego działań, w tym w szczególności wyborów w konkretnych okolicznościach w jego lokalnej społeczności, do pokazania, że niezależnie od sytuacji warto samemu
być aktywnym człowiekiem, dbającym o przestrzeganie praw człowieka, jako fundamentu
działań, aby być w stanie powiedzieć „STOP” przemocy, dyskryminacji, marginalizacji.
Jednakże łatwiej zrobić ten „pierwszy krok”, jeśli się rozumie przyczyny i konsekwencje
różnych zjawisk społecznych (tj. mechanizm powstawania uprzedzeń czy znajdowania
„kozła ofiarnego”), a przykłady z historii, które to ilustrują, „mają ludzką”, a nie anonimową twarz. Trudniej jest przejść obojętnie wobec niesprawiedliwości, jeśli wiemy, że
naruszana jest czyjaś godność i łamane są prawa człowieka. A jeszcze trudniej pozostać
biernym, jeśli też czujemy, co to może oznaczać dla konkretnej osoby.
Jak pokazuje historia (np. z czasów II wojny światowej), milczenie zazwyczaj jest przyzwoleniem na zło. A czasem, żeby zmienić bieg wypadków i przełamać bierność/opór grupy,
wystarczyła jedna czy dwie osoby, które odważyły się sprzeciwić i być tymi pierwszymi
niepokornymi. Świadomość tych prawidłowości może wyczulić nas na przejawy bierności
i wspomóc bycie „pro-aktywnym tu i teraz”.
Bycie „pro-aktywnym” oznacza dla nas również, że ludzie zajmujący się edukacją historyczną i edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz będą podejmować próby wychodzenia sobie naprzeciw, będą wymieniać się doświadczeniami, inspiracjami i szukać punktów
wspólnych. Z naszego doświadczenia wynika, że nawet jeśli to nie będą spotkania dokładnie w „pół drogi” (jeśli takowe są w ogóle możliwe), to próby łączenia obu obszarów zazwyczaj przynoszą nową, ciekawą i wartościową jakość.
Słuchajmy wzajemnie swoich doświadczeń i eksperymentujmy! Uczmy się wspólnie, jak
uczyć lepiej i bardziej wielowymiarowo!
nych. Ten dwujęzyczny portal
http://www.uczyc-sie-z-historii.pl/prawa/ ma na celu
inspirowanie praktyków i teoretyków edukacji historycznej
i edukacji na rzecz praw człowieka do eksperymentowania z łączeniem obu dziedzin,
natomiast osoby instytucje
już doświadczone w tym ob-
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szarze do samorozwoju i poprzez różnorodne działania
do zmieniania rzeczywistości wokół siebie. Szczególnie
ważny dla twórców portalu
jest lokalny charakter podejmowanych działań, którym
portal udostępnia merytoryczne wsparcie. Zamieszczane tu
informacje i baza kontaktów
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do ekspertów z obu dziedzin
przyczyniają się do promocji
wiedzy o historii i prawach
człowieka oraz szerzenia świadomości uniwersalnego i powszechnego charakteru praw
człowieka, ale także potrzeby
ciągłego zabiegania o ich przestrzeganie.

Elżbieta Pasternak
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Dlaczego wolontariat
w Oświęcimiu?

N

iejeden raz pytano mnie w mojej rodzinnej miejscowości w Austrii, dlaczego na Boga wybrałem to miasto
na miejsce odbywania mojej służby zastępczej. Moja odpowiedź była zawsze taka sama: „Kto zapomina o
przeszłości, ten jest skazany na jej ponowne przeżycie”.
ważny. Miejsce to wyróżnia
się na tle innych muzeów ze
względu na swoją wyjątkową lokalizację w sąsiedztwie
Auschwitz oraz unikalne
przesłanie – historię życia
Żydów, którzy współtworzyli miasto Oświęcim.
Wolontariat w Muzeum Żydowskim był bardzo ciekawym doświadczeniem przede

wszystkim dzięki kontaktom
z grupami młodzieży z całego
świata, które oprowadzałem po wystawie na temat
historii Żydów w Oświęcimiu. Pierwsze kilka tygodni naznaczone było tremą,
ponieważ nigdy wcześniej
nie miałem okazji przemawia publicznie, ale ta bardzo
prędko zniknęła.

Minione pół roku to ponadto
poznanie Oświęcimia i Polski, a także przyjaźnie z innymi wolontariuszami, którzy
wspierają różne oświęcimskie
instytucje w ich codziennej
pracy edukacyjnej. Kolejne
sześć miesięcy spędzę, pracując jako wolontariusz w Amerykańskim Komitecie Żydowskim w Nowym Jorku.

Fot. CŻ

Nie czuję się winny za czyny
moich dziadków, czy nawet
pradziadków, w być może
najstraszniejszym rozdziale
historii. Natomiast jestem
odpowiedzialny za moje
dzieci, wnuki i przyszłe
pokolenia. Dlatego okres
wolontariatu w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu
był dla mnie niezwykle

Michael Holzmannhofer
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Po powrocie zamierzam
podjąć studia prawnicze
w Wiedniu. Nie wiem jeszcze dokładnie, czym będę
się zajmował, ale sześć miesięcy spędzone w Oświęcimiu będzie miało zawsze
wpływ na moje życie.
Michael Holzmannhofer

Centrum Dialogu i Modlitwy
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The Thinking Heart.
historia życia i miłości Etty Hillesum

S

łowa Etty Hillesum są ponadczasowe i żyją ponad przestrzeniami. Przekraczają granice narodów, kontynentów i oceanów:
Atlantyku i Pacyfiku, granice językowe (jej dziennik i pisma są
czytane od ojczystej Holandii po Japonię), a jej głos niesie się ponad
niszczycielską siłą nazizmu. Słowa Etty przerywają „tamę” Auschwitz, płyną do nas , a my – drżący jeszcze – stajemy się ukojeni
ciepłem i światłem, które pozostawiają w naszym sercu.
Kiedy otrzymali zaproszenie na kongres w Gandawie,
upamiętniający 100-lecie jej
urodzin, pojawiła się dobra
okazja (do tej pory z powodów materialnych i logistycznych nie do zrealizowania), aby tutaj, w Auschwitz,
opowiedzieć historię bohaterskiej kobiety.
– Odrzuciła przemoc i nienawiść, które postrzegała jako
źródło nieszczęść ludzkości
i rozumiała, że głęboka nienawiść jest ciągłym wstrzykiwaniem trucizny w nas
– powiedział Steingesser,
cytując wersy z jej dziennika.
Widzowie, wsłuchani w „głos
ziemi oświęcimskiej”, dzięki
twórczemu zaangażowaniu
zespołu, „zobaczyli” najbardziej mroczne momenty
z życia obozu przejściowego
w Westerbork, w którym znalazło się ponad 100 000 Holen-

Fot. CDiM

Heart, opowiadający o życiu i
miłości Etty Hillesum, został
zaprezentowany w Centrum
Dialogu i Modlitwy początkiem stycznia 2014 r.
Adaptacja, którą stworzył na
podstawie dziennika holenderskiej Żydówki, była formą uhonorowania kobiety,
która podtrzymując więźniów na duchu, pomagała im
przetrwać piekło obozowej
rzeczywistości.
Autorowi poematu w podróży do Miejsca Pamięci Auschwitz towarzyszyły: Judy Tierney i Robin Jellis, które były
współwykonawczyniami The
Thinking Heart. W tym składzie prezentowali słowa i myśli Etty Hillesum już ponad
50 razy, w różnych miejscowościach na terenie Main. Ich
marzeniem było jednak, aby
„jej głos powrócił do miejsca,
w którym został odebrany”.

The Thinking Heart

Fot. CDiM

Ze 140 tys. Żydów, zamieszkałych w Holandii na początku wojny, blisko 105
tys. zostało zamordowanych
w nazistowskich obozach
śmierci. Co jakiś czas odnajdują się nieznane dotychczas
listy Etty Hillesum. Pisała
ich dużo z obozu w Westerbork. Pamiętników więcej
nie będzie – ostatni zeszyt
z zapiskami Etty zabrała ze
sobą w podróż do Auschwitz
7 września 1943 r.
Hillesum, która urodziła
się w Holandii w styczniu
1914 r., prowadziła dziennik
przez kilka ostatnich lat swojego życia. Listy, które zostały opublikowane prawie 40
lat po jej śmierci i przetłumaczone na 18 języków, zainspirowały wielu czytelników.
Jednym z nich był Martin
Steingesser, poeta z Portland,
którego poemat The Thinking

Poemat The Thinking Heart został wykonany w CDiM
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Fot. CDiM
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drów żydowskiego pochodzenia, wywiezionych następnie
na śmierć do okupowanej Polski i terenów III Rzeszy.
Dzięki melorecytacji artystów, inspirowanej losami
Etty, widzowie usłyszeli,
że wbrew wszystkim przeciwnościom losu, znalazł
się ktoś taki, kto „wniósł
światło” do miejsca represji.
Dał piękne świadectwo, jak
wznieść się ponad własne
lęki i znaleźć sposób, aby
być człowiekiem w nieludzkich warunkach. Czy można
odnaleźć Boga tam, gdzie go
nie ma? W piekle, jakim była
okupacja niemiecka, getta,
obozy zagłady?
Etty odnalazła go w przyrodzie i drugim człowieku.
Posiadała dar „czytania”
ludzkiego serca, kruszenia
skostniałych form, w których ukazywał się kawałek
zrozpaczonego
człowieka,
niemającego pojęcia, jak żyć.
Mimo okropieństw, jakie
wydarzyły się w tamtym
okresie, piękno natury trwało
niezmiennie. Kwiaty pachniały równie intensywnie, ich
soczyste barwy cieszyły oko,
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a ptaki śpiewały wysoko na winąć w sobie nienawiści. mum, płynie głos Etty ape- zaadresowaną do jej przyjaniebie. Nawet „słońce świeci- To ona czyni bowiem świat lujący o miłość – lekarstwo ciółki Christine. Odnaleźli ją
ło i nie wstydziło się”.
jeszcze bardziej niedostęp- na wszystkie udręki, które miejscowi i odnieśli na poczprzeżywa świat. Strach nie tę. Był to ostatni list Etty Hilprzesłonić życia, któ- lesum z Westerbork: „Siedzę
„Nie uda się zmienić niczego w otaczają- może
re jest piękne i pełne sensu. na plecaku w załadowanym
cym świecie, jeśli najpierw nie zmienimy A co my możemy zrobić? do pełna wagonie” – pisze.
tego w sobie. To jedyna nauka z tej wojny, że „Pozwolić tej odrobinie „Nasz wyjazd nastąpił nieprzyczyny musimy szukać wyłącznie w nas dobroci, którą ma się w so- spodziewanie [...]. Opuszbie, rozprzestrzenić się we czaliśmy obóz ze śpiewem
samych, nie gdzie indziej”.
wszystkie strony. Wszystko na ustach”. Według inforinne znajduje się dopiero na macji Czerwonego Krzyża
W słowach, które niosą ar- nym i nieprzyjaznym, niż jest drugim miejscu”.
zmarła tam dwa i pół mietyści z Portland, możemy w rzeczywistości.
Z pociągu odjeżdżającego siąca później – 30 listopada
zobaczyć świadomy wybór Z ziemi, gdzie lata temu w kierunku Auschwitz, Etty 1943 r.
Beata Sereś
Etty – odrzucenie ucieczki. zło osiągnęło swoje ekstre- wyrzuciła kartkę pocztową
Stanowczym powiedzeniem
„nie” brutalnym opresjom
była próba ulżenia drugiemu człowiekowi w cierpieniu, a przez to uleczenie
siebie samej. „Nie uda się
zmienić niczego w otaczającym świecie, jeśli najpierw
nie zmienimy tego w sobie.
To jedyna nauka z tej wojny, że przyczyny musimy
szukać wyłącznie w nas
samych, nie gdzie indziej”.
Uleczenie, o którym mowa,
to pokonanie lęku przed
śmiercią i uporczywa walka
o własne człowieczeństwo,
Wykonawcy poematu w Miejscu Pamięci
o to, by samemu nie roz-
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Fot. Arthur Fink Photography

Poemat The Thinking Heart został wykonany w CDiM
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Kultura

Kobiety z Bloku 10. Eksperymenty
medyczne w Auschwitz

H

ans-Joachim Lang napisał kolejną książkę poświęconą historii obozu Auschwitz
Kobiety z Bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz. Z niemieckiego przełożyła
Eliza Borg, Świat Książki, Warszawa 2013 (Tytuł oryginału: Die Frauen von Block 10.
Medizinische Versuche in Auschwitz).

Za pierwszą książkę Die Namen der Nummern (Nazwiska
numerów, wydaną w języku
polskim w 2006 r.) autor
otrzymał nagrodę Fondation Auschwitz w Brukseli
(w 2004 r.) oraz Medal Leonarda Fuchsa Wydziału
Medycznego Uniwersytetu
w Tybindze (w 2008 r.).
Jak sam autor przyznaje inspiracją do kolejnych poszukiwań historycznych stała się
dla niego praca nad nazwiskami numerów – losem 29 kobiet i 57 mężczyzn, więźniów
Auschwitz, którzy w sierpniu
1943 r. zostali zamordowani w
KL Natzweiler-Struthof, gdyż
profesor August Hirt zapragnął wyposażyć w ich szkie-

lety planowaną ekspozycję
rasowo-antropologiczną.
We wstępie do Kobiety z Bloku
10 napisał, że zdumiewające
dla niego były drogi życiowe
badanych 29 kobiet, wiodące
przez całą Europę, od Larviku w Norwegii po Saloniki
w Grecji. Wszystkie te drogi
zbiegały się właśnie w bloku
10 obozu Auschwitz, gdzie
kobiety stały się ofiarami
eksperymentów
sterylizacyjnych. Autor ustalił, że co
najmniej 800 kobiet, Żydówek z różnych części Europy,
poddanych zostało eksperymentom, co najmniej 300
przeżyło obóz, wojnę i mogło
powrócić do domu.
Lekarzem, któremu Himmler powierzył opracowanie
metody masowej sterylizacji,
był profesor ginekologii Carl
Clauberg. Drugim lekarzem
zaangażowanym był doktor
Horst Schuman. Początkowo mieli do swojej dyspozycji jeden z drewnianych
baraków w Birkenau. Jednak
Clauberg uznał, że nie są to
odpowiednie warunki do
przeprowadzania eksperymentów metodą operacyjną.

Dlatego obydwaj przenieśli
się do obozu macierzystego,
do bloku 10.
To, co wydarzyło się w obozie Birkenau i później w bloku 10, zostało opowiedziane
przez ocalałe więźniarki.
Lang odnalazł ich zeznania w
aktach procesów sądowych,
wywiadach lekarskich, aktach urzędowych, zapiskach
autobiograficznych, wywiadach, protokołach rozmów.
Z kilkoma ocalałymi udało
się autorowi także porozmawiać osobiście.
Innym zbiorem dokumentów
wykorzystanych w książce, są
akta procesu profesora Carla
Clauberga, który toczył się w
1955 r. w Kilonii. Nie zakończono jednak procesu, gdyż
Clauberg zmarł w swojej celi
9 sierpnia 1957 r., na krótko
przed wyznaczoną rozprawą.
Autor omawia także założenia innych lekarzy eksperymentujących w bloku 10.
Pisze o naczelnym lekarzu
garnizonowym SS Eduardzie Wirthsie, który razem
ze swoim bratem, lekarzem
ginekologii Helmutem Wirthsem, prowadził badania

nad wczesnym wykrywaniem raka szyjki macicy;
o SS Obersturmführerze
Brunonie Weberze, kierowniku Instytutu Higieny w
Rajsku, koordynującym badania nad różnymi grupami
krwi oraz o Hansie Münchu,
lekarzu w Instytucie Higieny w Rajsku, który zdaniem
autora niesłusznie zyskał
miano „dobrego lekarza”.
Końcowe rozdziały stanowią
najbardziej emocjonalną część
książki, autor pisze o powrotach więźniarek do domów,
w których nie ma najbliższych
krewnych, pamiątek rodzinnych czy nawet jakichkolwiek
własności należących do rodziny. Doświadczają konsekwencji
eksperymentów,
braku możliwości urodzenia
dziecka, rozpadających się
małżeństw. Upływ czasu pogarsza ich stan psychiczny
i fizyczny, a ówczesna medycyna nie potrafiła odnieść się
do ich cierpienia. Dalej autor
pisze o upokarzającej drodze
więźniarek do uzyskania odszkodowania wypłacanego
przez rząd niemiecki w latach
powojennych.

Charakteryzując
rezultat
swoich poszukiwań, pisze autor, że należało w nim
uwzględnić także przeróżne zjawiska dynamiki grupowej: napięcia pomiędzy poszczególnymi narodowościami, nielegalny
handel, przyjaźń i seksualność,
solidarność, działalność kulturalną. I oczywiście także cud, że
jedna z więźniarek mogła zabrać
ze sobą na oddział swego trzyletniego synka, i jeszcze większy
cud – że przeżył on wyzwolenie
i marsz śmierci. Te wszystkie
założenia znajdzie czytelnik
w przedstawionej książce.
Pomimo nieuwzględnienia
przez autora kilku ważnych
publikacji polskich historyków oraz ograniczonego
wykorzystania zbiorów archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu należy uznać
książkę Hansa Joachima –
Langa za wartościową i godną polecenia. Autor podzielił książkę na 18 rozdziałów,
na końcu umieścił przypisy,
wykaz materiałów źródłowych i literatury. Książka
liczy 301 stron.
Teresa Wontor-Cichy

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY LUTY/MARZEC 2014
• 18 lutego
1 marca 2014 r. o godzinie 10.00.
23.02 godz. 16.00, Idź i patrz (1985), ZSRR, reż.
Spotkanie ze zdobywcą Korony Himalajów
Kurs poprowadzi Małgorzata Stec-Adamus
Elem Klimow.
Krzysztofem Wielickim
– od wielu lat zajmująca się tkaniną arty23.02 godz. 18.30, Pełnia księżyca (1998), Rosja,
Koło Przewodników Beskidzkich O/PTTK
styczną – od 25 lat patchworkiem, członkini
reż. Karen Szachnazarow.
Ziemi Oświęcimskiej oraz Miejska Bibliogrupy tkactwa artystycznego „Osnowa”.
24.02 godz. 18.00, Proste sprawy (2007), Rosja,
teka Publiczna Galeria Książki im. Łukasza
Oświęcimskie Centrum Kultury
reż. Aleksey Popogrebskiy.
Górnickiego w Oświęcimiu zapraszają na na
25.02 godz. 17.00, Elena (2012), Rosja, reż. Anspotkanie ze zdobywcą Korony Himalajów
• 15 marca
driej Zwiagincew.
Krzysztofem Wielickim w 34. rocznicę pierw59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski –
25.02 godz. 19.00, Odszedł i nie wrócił (2011),
szego zimowego wejścia na Mount Everest.
eliminacje powiatowe
Rosja, reż. Walerij Pendrakowskij.
Miejsce spotkania: Miejska Biblioteka Pu5 marca 2014 r. o godzinie 10.00 w OświęcimDom Kultury w Kętach
bliczna Galeria Książki im. Łukasza Górskim Centrum Kultury odbędą się eliminacje
nickiego w Oświęcimiu, godz. 17.30, Sala • 1-5 marca
powiatowe 59. Ogólnopolskiego Konkursu
Biblioteki.
Recytatorskiego.
Patchwork – jak to zrobić – kurs dla początKonkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów
kujących
• 21-25 lutego
szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do
Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad
i prowadzony będzie w formie czterech odudziału w kursie szycia patchworków. Kurs
Kętami
rębnych turniejów: recytatorskiego, „wywieadresowany jest do młodzieży i osób doro21 lutego o godz. 18.00 odbędzie się otwardzione ze słowa”, teatrów jednego aktora, posłych (nie jest wymagana umiejętność szycia
cie Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik
ezji śpiewanej. Konkurs prowadzony będzie
na maszynie) i będzie się odbywał w terminad Kętami. Przewidziany jest koncert pt.
w drodze wielostopniowych przeglądów.
nie od 1 marca do 5 kwietnia 2014 r. (cztery
Kolory duszy – ballady i romanse rosyjskie i cyOrganizatorem eliminacji powiatowych
spotkania w soboty) w Oświęcimskim Cengańskie w wykonaniu Igi Madej (fortepian)
w Oświęcimiu jest Oświęcimskie Centrum
trum Kultury.
i Bernarda Gaszy (gitara, śpiew), a także
Kultury, które przyjmuje zgłoszenia do 25 luWarunkiem udziału w kursie jest posiadapokaz filmu Będę przy Tobie w reżyserii Patego 2014 r.
nie własnej maszyny do szycia. Organizator
vla Ruminova. Podczas trwania festiwalu zoSzczegółowych informacji o eliminacjach
zapewnia tkaniny i nici. Odpłatność za kurs
staną wyświetlone filmy:
udziela Maria Kwaśniak, tel. (33) 842-57-82,
wynosi 260 zł. Zapisy przyjmowane będą do
22.02 godz. 16.00, Rusałka (2008), Rosja, reż.
e-mail: instruktorzy@ock.org.pl. Regula20 lutego w sekretariacie OCK w godzinach
Anna Melikyan.
min konkursu i karty zgłoszenia na stronie
9.00-15.00 (przy zapisie odpłatność 100 zł).
22.02 godz. 18.00, Niech żyje Meksyk (1979),
www.ock.org.pl.
Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie
ZSRR, reż. Sergei M. Eisenstein.
Oświęcimskie Centrum Kultury
sześć osób. Pierwsze spotkanie odbędzie się
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Historia

Zdarzyło się w KL Auschwitz

2

odmawiających pracy lub elementów leniwych, których zachowanie równa się sabotażowi pracy. Umieszczenie takie
posiada cel wychowawczy,
nie stanowi kary i nie wolno
jako takiej urzędowo odnotowywać”1.
Wprowadzenie w życie tego
zarządzenia wymagało założenia kolejnego obozu, na co
jednak nie było wystarczająco
dużo czasu. Dlatego Auschwitz stał się swego rodzaju alternatywą dla przepełnionych
aresztów i więzień, w których
osadzano osoby, pod zarzutami „złamania umowy o pracę”, uchylania się od pracy,
niewykonania produkcyjnej
normy czy sabotażu. Jak błahe potrafiły być powody osadzenia, potwierdzają relacje

Fot. APMA-B

Na mocy zarządzenia wydanego na podstawie rozkazu
Heinricha Himmlera z dnia
28 maja 1941 r. powołano do
życia Arbeitserziehungslager
(AEL), czyli wychowawcze
obozy pracy. Do tych specjalnie stworzonych miejsc mieli
być kierowani więźniowie
wychowawczy.
„Wraz ze wzrostem zatrudnienia obcokrajowców oraz
innych sił pomocniczych w zakładach o charakterze obronnym i ważnych z uwagi na
gospodarkę społeczną, mnożą
się wypadki odmowy pracy,
czemu w imię obronności narodu niemieckiego należy się
wszelkimi środkami przeciwstawić. Robotnicy odmawiający pracy lub w jakikolwiek
sposób podrywający morale

Akt zgonu Mieczysława Rydzika

pracy muszą, dla utrwalenia
porządku i bezpieczeństwa,
być trzymani pod nadzorem
policyjnym i powinni być komasowani w specjalnych wychowawczych obozach pracy
i tam zmuszeni do regularnej
pracy. Wychowawcze obozy
pracy przeznaczone są wyłącznie do umieszczania osób
1
2
3

byłych więźniów kategorii
„E”: „Jak trudną miałam pracę, może świadczyć fakt, że
od 7 rano do 12 w południe
musiałam wykończyć całkowicie cztery pary żołnierskich
spodni. Niestety ja osobiście
nie byłam w stanie wykonać
takiej normy, i przeważnie
w wymienionym terminie

oddawałam tylko trzy pary
gotowych spodni. Oczywiście
nie podobało się to kierownikowi szwalni, Niemcowi, który w takich momentach przeklinał mnie, rzucał spodniami
i twierdził, że uprawiam sabotaż. [...] Z końcem sierpnia
1944 r. nastąpiło moje aresztowanie”2.
Pierwszą grupę więźniów
wychowawczych skierowano
do Auschwitz 16 lipca 1941 r.
Przybyłych osadzono w bloku nr 1 i traktowano tak samo
jak pozostałych więźniów.
W późniejszym okresie przenoszono ich najpierw do bloku 11, a następnie do 25. Do
obozu więźniów wychowawczych kierowały różne organy
niemieckiej policji na okres od
42 do 56 dni. Od momentu
przekroczenia obozowej bramy z formalnego punktu widzenia podlegali oni szefowi
Politische Abteilung, w praktyce jednak „opiekę” nad nimi
przejmowali SS-mani oraz
więźniowie funkcyjni. Więźniom wychowawczym – podobnie jak innym więźniom
obozu – odbierano cywilne
ubrania i rzeczy osobiste, wydawano pasiaki i nadawano
numer, pozbawiając ich tym
samym tożsamości. Golono
im także głowy, choć w początkowym okresie pozostawiano na głowach pasmo
włosów. Stąd też w gwarze
obozowej „więźniowie wychowawczy” nazywani byli
„kogutami”. W lutym 1942 r.
wprowadzono odrębną numerację tej grupy więźniów.
Litera „E” umieszczona przed
numerem określała kategorię więźnia jako Erziehungshäftling (więzień osadzony
w obozie w celach „wychowawczych”). Nowa numeracja objęła także zmarłych i już
zwolnionych więźniów tej
kategorii. Poprzednie numery
serii ogólnej ponownie wydano innym więźniom.
Więźniowie wychowawczy
często kierowani byli do ciężkich prac: kopania rowów odwadniających, pracy przy rozbudowie obozu czy transporcie materiałów budowlanych.
„Aresztantów należy przynaglać do intensywnej pracy,
aby uprzytomnić im naocznie
ich społecznie szkodliwe zachowanie się, aby ich wychować w duchu zorganizowanej
pracy i aby w ten sposób stwo-

Fot. APMA-B

lutego 1942 r. komendantura obozu podjęła decyzję o wprowadzeniu odrębnej numeracji dla więźniów wychowawczych. Więźniom tym odebrano dotychczasowo nadane numery serii ogólnej i oznaczono „nowymi” numerami, rozpoczynając od EH1.

Książka stanów dziennych

rzyć dla innych odstraszający
i ostrzegający przykład. Całodzienny okres pracy nie może
być krótszy niż 10 godzin i nie
powinien przekraczać 12 godzin. W niedzielę i w dni świąteczne praca jest dozwolona
[...]” – czytamy w zarządzeniu
z maja 1943 r.3
W połowie 1942 r. wybuchła
w obozie epidemia tyfusu,

Warto wiedzieć
• Więźniów wychowawczych nie tatuowano.
• Do końca funkcjonowania obozu tj. do stycznia
1945 r. zarejestrowano w KL Auschwitz ok. 11 tysięcy mężczyzn i kobiet oznaczonych kategorią ”E”,
tzn. 2,9% ogółu więźniów
• Pobyt więźniów skierowanych na „wychowanie”
miał być terminowy od 42 do 56 dni. Po upływie
wymaganego czasu, miało nastąpić zwolnienie,
którego niestety wielu więźniów nie dożywało.
W Auschwitz ponad 10% „więźniów wychowawczych” (mężczyzn i kobiet) poniosło śmierć.
• W trakcie epidemii tyfusu w 1942 r. z 2118 zarejestrowanych „więźniów wychowawczych” zmarło 1059,
czyli zmarł co drugi więzień oznaczony kategorią „E”.
która spowodowała, że władze obozowe wstrzymały
zwolnienia więźniów wychowawczych. Wznowiono je
dopiero na początku 1943 r.,
jednak w tym przedłużonym
czasie wielu więźniów wychowawczych zmarło. Na
początku stycznia 1943 r. zadecydowano także o przeniesieniu więźniów mężczyzn

Tadeusz Iwaszko, Więźniowie Oświęcimia z literą E. Pierwszy okres (1). Biuletyn Informacyjny Comite International d’Auschwitz, 1977, nr 9-10.
Relacja Henryki Sapińskiej, spisana dnia 15.11.1988 r. Oświadczenia t. 119, s. 116-119.
Tadeusz Iwaszko, Więźniowie Oświęcimia z literą E (4). Biuletyn Informacyjny Comite International d’Auschwitz, 1978, nr 3.
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kategorii „E” do obozu w Monowicach (KL Auschwitz III-Monowitz). Był to odrębny
obóz wychowawczy Arbeitserziehungslager Birkenau.
Pierwsze więźniarki tej kategorii osadzane były w Auschwitz
II-Birkenau na przełomie stycznia i lutego 1943 r. na odcinku
BIa kolejno w barakach: 12, 11
i 15. Początkowo wykonywa-
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ły prace lżejsze, które można
określić mianem pomocniczych. Było to m.in. dostarczanie żywności do kuchni czy
przenoszenie cegieł. Później
jednak pracowały one przy
znacznie gorszych pracach,
m.in. przy oczyszczaniu stawów rybnych, czy okładaniu
nasypów kolejowych darnią.
Monika Bernacka-Pelc
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fotoreportaż

27

stycznia 2014 r. minęło 69 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Prezentujemy fotografie z tego wydarzenia. Fotografował Marek Lach.
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