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Pierwszy w 2015 r. numer miesięcznika „Oś – Oświę-
cim − Ludzie − Historia − Kultura” zamykamy jesz-
cze przed 27 stycznia, kiedy obchodzić będziemy 70. 
rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Tego 
dnia oczy całego świata będą skierowane na ok. 300 
Ocalałych, którzy staną przed Bramą Śmierci Ausch-
witz II-Birkenau. 

– Siedemdziesiąta rocznica nie będzie taka sama, 
jak poprzednie okrągłe rocznice. Musimy to jasno 
powiedzieć: to ostatnia okrągła rocznica, którą bę-
dziemy obchodzić w obecności jeszcze licznej grupy 
Ocalałych. To ich głos stał się najpełniejszym ostrze-
żeniem przed naszą ludzką zdolnością do skrajnego 
poniżenia, pogardy i ludobójstwa − mówił dr Piotr 
M.A. Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz.
Powiedział on również, że „niedługo jednak to już 
nie świadkowie tamtych lat, ale my, powojenne po-
kolenia, będziemy nieśli dalej tę potworną naukę  
i wynikające z niej przytłaczające wnioski. Dlatego 
tak ważne jest, że głosu byłych więźniów podczas 
obchodów słuchać będą koronowane głowy, prezy-
denci, premierzy oraz wysocy przedstawiciele orga-
nizacji międzynarodowych obecni w Birkenau, jak 
i – za pośrednictwem mediów – światowa opinia 
publiczna”. 

27 stycznia 2015 r. najważniejsze słowa wygłoszą 
świadkowie historii, byli więźniowie Auschwitz. 
Dlatego w styczniowym numerze przypominamy 
wszystkie wystąpienia byłych więźniów z poprzed-
nich pięciu rocznic wyzwolenia. A padały tam m.in. 
takie słowa:

„Musimy – sobie i światu – postawić pytanie, ile 
prawdy o strasznych doświadczeniach totalitary-
zmu udało nam się przekazać młodszym pokole-

niom? Myślę, że dużo, ale nie dość. Reakcja świata 
nigdy nie była i nie jest automatycznym wynikiem 
wiedzy o tym, co się dzieje. Tak samo, zdolność do 
przeciwstawienia się złu nie wynika z wiedzy o ist-
nieniu zła, ale z kondycji moralnej każdego z nas”.
(Prof. Władysław Bartoszewski)

„Jeżeli zawołanie: NIGDY WIĘCEJ AUSCHWITZ 
nie ma być tylko frazesem albo banałem, musimy 
nauczyć się zrozumieć innego człowieka: INNEGO 
NIŻ JA, INNEGO NIŻ MY! Musimy spróbować i po-
jąć i zrozumieć jego sposób myślenia, jego motywy 
działania, jego punkt widzenia. Jeżeli chcemy żyć 
w świecie o mniejszym natężeniu nienawiści, musi-
my spróbować okazywać współczucie, zrozumienie, 
empatię”.
(Marian Turski)

„Pewnego dnia, przed jedenastym blokiem, otwo-
rzyła się brama i wjechał samochód pancerny. Po ja-
kimś czasie usłyszałem strzały. Patrzę, krew płynie. 
Rozstrzelali więźniów. Okropny widok. Wziąłem 
miotłę i zamiatałem tę ludzką krew do rynsztoka. 
Przepraszam już nie mogę... Pamiętam to. Teraz mi 
się przypomniało. Otworzył okno, a ja tam stałem  
i rozmawiałem z nim, z moim bratem. Mój brat, któ-
rego w 1944 r. zabrali do komory gazowej. 1944 r. 
Tak, teraz mi się przypomniało. Mojego brata zaga-
zowali. Hitlerowcy. Jezu kochany...”.
(Edward Paczkowski) 

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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27 I 1945

Nadzieję wiary
niosły skrzydła wojny,

że kres nadejdzie
morza krwi i zbrodni!

Że czas się zbliża
na śmiertelnych polach,

gdy światło wzejdzie
i wolności pora!

I rzecz się stała
pośród śniegu gwiazd
w tamten styczniowy

odkupienia czas!

Andrzej Winogrodzki
Styczeń 2015Z
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70. rOCZNICA WYZWOLeNIA 
NIeMIeCkIeGO NAZISTOWSkIeGO OBOZU 

kONCeNTrACYjNeGO I ZAGŁAdY 
AUSCHWITZ

27 stycznia 2015 r. będzie dniem zupełnie wyjątkowym. W tym dniu obchodzić będziemy 70. rocznicę wy-
zwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Pamięć 
całego świata skupi się na tragedii Szoa oraz całego okrutnego systemu terroru stworzonego przez Niem-

ców w okupowanej Europie. W tym numerze miesięcznika „Oś” oddajemy głos Ocalałym i publikujemy frag-
menty ich przesłań, które wygłosili podczas kilku ostatnich obchodów rocznic wyzwolenia obozu Auschwitz. 

PRZeSłanIe WłaDySłaWa BaRTOSZeWSKIeGO
WyGłOSZOne PODcZaS 65. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„Gdy we wrześniu 1940 r. jako osiemnastoletni Polak po raz pierwszy przesze-
dłem przez bramę z napisem »Arbeit macht frei« i stanąłem na placu apelowym 
Auschwitz I, odtąd jako Schutzhaeftlingowi Numer 4427 – wśród pięciu i pół 
tysiąca innych Polaków – nie przychodziło mi w ogóle do głowy, że przeżyję 
Hitlera i II wojnę światową. Nie wyobrażaliśmy sobie, że Auschwitz stanie się, 
jako Auschwitz-Birkenau i Monowitz, miejscem realizacji jedynego w swoim ro-
dzaju planu biologicznego wyniszczenia europejskich Żydów, bez różnicy płci 
i wieku.
W pierwszych piętnastu miesiącach istnienia tego strasznego miejsca my – pol-
scy więźniowie – byliśmy sami. Wolny świat nie interesował się naszymi cier-
pieniami i naszą śmiercią, mimo ogromnych wysiłków tajnej organizacji opo-
ru w obozie dla przekazania wiadomości na zewnątrz. Późnym latem 1941 r. 
przywieziono do Auschwitz kilkanaście tysięcy jeńców z Armii Sowieckiej i na 
nich to, i na chorych polskich więźniach politycznych wypróbowano we wrze-
śniu 1941 r. działanie gazu trującego Cyklon B. Nikt z więźniów nie mógł sobie 
wtedy wyobrazić, że jest to »tylko« zbrodniczy test, zbrodnicze przygotowanie 
do ludobójstwa metodami przemysłowymi. A jednak tak się stać miało w pa-
miętnych latach 1942-1943-1944. Budowa komór gazowych i krematoriów, ich 
sprawne funkcjonowanie to tylko techniczne elementy tego diabelskiego przed-
sięwzięcia. W Polsce, na ziemi ojczystej Dawida Ben Guriona, Szimona Peresa, 
ale także Izaaka Bashevisa Singera, Artura Rubinsteina i Menachema Begina 
zbudowano – decyzją Berlina – ośrodek wyniszczenia znienawidzonych Ży-
dów.
Polski ruch oporu – cywilny i wojskowy – informował i alarmował wolny świat; rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych były już w ostatnim kwartale 1942 r. 
dokładnie zorientowane w tym, co się w Auschwitz-Birkenau dzieje, w wyniku misji polskiego emisariusza, oficera rezerwy Wojska Polskiego, Jana Karskiego, jak  
i innymi drogami. Żadne państwo świata nie zareagowało jednak w sposób adekwatny do wagi problemu na notę Ministra Spraw Zagranicznych polskiego rządu 
w Londynie z 10 grudnia 1942 r. do rządów Narodów Zjednoczonych, nawołującą »nie tylko do potępienia zbrodni popełnionych przez Niemców i ukarania zbrod-
niarzy, ale również znalezienia środków zapewniających, że Niemcom zostanie skutecznie uniemożliwione stosowanie metod masowego mordu«.
Środków skutecznych nie znaleziono i właściwie nie usiłowano ich znaleźć. A przecież w tym momencie ponad połowa przyszłych ofiar była jeszcze przy życiu. 
Jedynym właściwie skutkiem polskiej inicjatywy była krótka deklaracja dwunastu państw sprzymierzonych w sprawie odpowiedzialności za Zagładę Żydów ogło-
szona 17 grudnia 1942 r. równocześnie w Londynie, Moskwie i Waszyngtonie. W deklaracji tej, w której zresztą Auschwitz-Birkenau nie jest imiennie wymienione, 
dziesięć rządów okupowanych krajów Europy oraz rządy USA i Wielkiej Brytanii sygnalizują, że wiedzą o strasznym losie Żydów »w Polsce, którą hitlerowcy 
uczynili główną swoją katownią« i zapowiadają ukaranie odpowiedzialnych za tę zbrodnię.
Po 65 latach od dnia oswobodzenia ostatnich więźniów Auschwitz-Birkenau, ostatni – dziś jeszcze tu obecni – więźniowie mają prawo wierzyć, że ich cierpienie  
i śmierć ich bliskich miały znaczący sens dla lepszej przyszłości wszystkich ludzi w Europie, a nawet w świecie, bez względu na ich pochodzenie etniczne czy 
wyznanie religijne. Chcemy wierzyć, że pamięć o trudnym do objęcia wyobraźnią losie więźniów i ofiar tego miejsca, zobowiązywać będzie nowe pokolenia do 
współżycia w szacunku dla godności każdego człowieka i czynnego przeciwstawienia się zjawiskom nienawiści i pogardy ludzi wobec ludzi, a w szczególności 
wszelkich form ksenofobii i antysemityzmu, nawet gdyby był nazywany obłudnie antysyjonizmem.
Musimy – sobie i światu – postawić pytanie, ile prawdy o strasznych doświadczeniach totalitaryzmu udało nam się przekazać młodszym pokoleniom? Myślę, że 
dużo, ale nie dość. Reakcja świata nigdy nie była i nie jest automatycznym wynikiem wiedzy o tym, co się dzieje. Tak samo, zdolność do przeciwstawienia się złu 
nie wynika z wiedzy o istnieniu zła, ale z kondycji moralnej każdego z nas. Dziś każdy z nas ma dostęp do wiedzy na temat bieżącego szerzenia nienawiści i rasi-
zmu, pogardy i antysemityzmu; na temat praktyk ludobójczych lub skazywania na śmierć niewinnych ludzi w różnych częściach świata. Pytaniem jest, czy coś z tą 
wiedzą czynimy? Czy potrafimy stanąć po stronie ofiar? Czy pozostajemy raczej po stronie tych wszystkich, którzy wiedzieli, a nie uczynili nic, by pomóc? Dzisiaj 
Auschwitz-Birkenau odwiedza wielu ludzi z całego świata. Szukają tu historii, szukają też prawdy o człowieku. Prawdy o sobie. Są to najczęściej uczniowie lub 
studenci – ponad 1 300 000 osób w ubiegłym roku. A wśród nas znajduje się kilkadziesiąt osób odpowiedzialnych za edukację w ponad trzydziestu krajach.
Młodzi ludzie, których edukacja leży w Waszych rękach, potrzebują tego Miejsca Pamięci i jego, tak niezwykle wymownego, autentyzmu. Ta świadomość musi być 
brana pod uwagę w tworzonych politykach edukacyjnych. Jeśli chcemy, by ci młodzi ludzie stawali się świadomymi obywatelami naszych krajów, to musimy im 
pozwolić zagłębić się w znaczenie Auschwitz. Stojąc w tym miejscu pięć lat temu wraz z Simone Weil, zapowiedziałem utworzenie Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
To Centrum prowadzi już swoją działalność. Potrzeba edukacji o Auschwitz i Holokauście wydaje się aktualna, jak nigdy dotąd. Zaledwie kilka tygodni temu by-
liśmy świadkami targnięcia się na najbardziej rozpoznawalny znak tego obozu – napis »Arbeit macht frei«. Na najniższym szczeblu był to czyn kryminalny, ale nie 
zapominajmy, że dotychczas nie jest jeszcze wyjaśniona rola międzynarodowych neonazistów.
To Miejsce rodzi bardzo szczególną odpowiedzialność – dawanie świadectwa przyszłym pokoleniom. Jego autentyzm musi być dobrem zabezpieczonym jak naj-
dłużej. Rok temu powołaliśmy do istnienia Fundację Auschwitz-Birkenau, której celem jest sfinansowanie wieloletniego, spójnego planu konserwacji budynków 
i przedmiotów. Dotychczasowe reakcje świata na nasz apel są bardzo pozytywne i pozwalają wierzyć, że wspólnymi siłami spełnimy swój obowiązek. Groby 
skłaniają każdego normalnego człowieka do zadumy. Ale tu nie ma grobów. Na miejscu dokonania tej niepojętej zbrodni zaduma musi przeobrażać się więc  
w szczególną odpowiedzialność, w trwałą pamięć o tym, co się stało. Podobnie jak pięć lat temu zakończę słowami z Księgi Hioba, jednakowo ważnej dla Żydów  
i chrześcijan: »Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał«”.

Oświęcim, 27 stycznia 2010 r.

Władysław Bartoszewski
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PRZeSłanIe aUGUSTa KOWaLcZyKa
WyGłOSZOne PODcZaS 65. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„Dzień był podobnie jak dzisiaj zimowy, 4 grudnia 1940 r. 
Słupek rtęci na Blockfuehrerstubie wskazywał 19 stopni poniżej zera.
W grupie 80 więźniów z więzienia tarnowskiego stałem tuż przy bramie obo-
zowej. Nowi. Zugang.
Tak kończyła się, na razie, moja bitwa o Polskę.
Tymczasem ludzkie mrowisko, wypełniające obozowe ulice, odsłaniało 
przede mną, nieznany mi dotychczas, a z każdą minutą coraz wyraźniej wy-
czuwalny stan zagrożenia.
Ulicą z głębi obozu Auschwitz nadbiegła grupa około 50 więźniów. Nadbie-
gła. Tak, żałosna, nieudolna próba regulaminowego Laufschritt – biegiem, 
więzień porusza się tylko biegiem.
Na ramionach dźwigają skrzynie.
Co oni noszą, piasek, kamienie? Ośmiu jedną skrzynię.
Z wysiłkiem zdjęli je z ramion. Drewno głucho stuknęło o zaśnieżoną, obo-
zową ulicę.
Z Blockfuehrerstuby wyszedł młody żołnierz, w polowym mundurze. Zmie-
rzał w kierunku komanda.
Jeżeli o mężczyźnie można powiedzieć, że jest piękny, to ten młody esesman 
był piękny.
Podszedł do pierwszej skrzyni.
– Weg! – wskazał wieko skrzyni. Wykonali rozkaz. Zrzucili deski. W skrzyni 
»na waleta«, czyli głowami w przeciwnych kierunkach leżały dwa, nagie wy-
chudzone ciała martwych więźniów. Numery wypisane kopiowym ołów-
kiem na nagich piersiach, były jedynym dowodem ich tożsamości.
Młody, piękny, pochylił się i zza cholewy żołnierskiego buta wyciągnął półmetrowy gwóźdź. Pchnął w jedną pierś – teraz na pewno martwy.
Pchnął w kolejne serce – ten też już sprawdzony. Mogą kontynuować swoją ostatnią drogę do krematorium.
Komando nosicieli trupów przeszło przez bramę, nad którą z wysiłkiem odczytaliśmy »Arbeit macht frei«.
Ci, których wyniesiono, byli już wolni. Na pewno.
To zbrodnicze kłamstwo miało być przykrywką dla ludobójstwa i Holokaustu, miało chronić autorów przed osądem tych, którym dane będzie opuścić obóz 
w tę drugą stronę, do życia, do wolności – aby dać świadectwo.
65. rocznica wyzwolenia to już nie tylko rzeczywistość historyczna. Wierni pamięci, nasze serca i umysły kierujemy ku tym, którzy nigdy nie wrócili do 
wolności. Przecież nie sposób z tego miejsca dzisiaj nie wspomnieć grudniowej nocy 2009 r.
Świętokradzkie, zbrodnicze działania, podyktowane obłąkańczą ideą »mieć«, stały się kolejnym ostrzeżeniem: 65 lat po wyzwoleniu Auschwitz nie ma 
żadnych »czarnych dziur« w historii ludzkości, które na zawsze pochłonęły zło.
Z bramy obozowej ukradziono napis »Arbeit macht frei«.
W miejscu, w którym nawet kamienie stały się relikwią, a ziemia przesiąknięta krwią poszarzała od popiołów holokaustu.
Ból, niedowierzanie i gniew towarzyszyły nam przez ostatnie tygodnie poprzedzające dzisiejszy odświętny charakter 65. rocznicy.
Jednoznaczna reakcja opinii światowej udowodniła przecież, że cena krwi i męczeństwa posiada tę moc niezwykłą, pozwalającą po 65 latach przemienić 
nazistowskie mega kłamstwo w relikwię pamięci narodów”.

Oświęcim, 27 stycznia 2010 r.

August Kowalczyk

PRZeSłanIe MaRIana TURSKIeGO 
WyGłOSZOne PODcZaS 65. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

Nazywam się Marian Turski.
Pozbawiono mnie tego nazwiska tu w Auschwitzu. Tutaj B-9408. Prze-
bywałem niemal do ostatniego dnia, póki mnie nie zagnano do Buchen-
waldu marszem śmierci. Tam byłem podobnie aż do czasów tzw. ewa-
kuacji. Na trzy dni przed wyzwoleniem Buchenwaldu znów znalazłem 
się w marszu śmierci do Theresienstadt.
Ludzie dzisiaj, zwłaszcza młodzi ludzie, pytają mnie: powiedz, co tam 
było najgorsze? Spodziewają się, że odpowiem im: głód! W dużym stop-
niu mają rację. Głód to jest coś takiego, to jest obsesja, to jest obsesja 
jedzenia, to jest ciągła myśl o jakimś pożywieniu, to jest widmo kartofla, 
łyżki zupy, kęsa chleba, które cię nie opuszcza. Człowiek, który normal-
nie się posila, tego nie zrozumie. To jest nie do wyobrażenia.
A jednak głód – to nie było najgorsze!
Więc może tzw. warunki mieszkaniowe? Okropne! Tysiąc osób w bara-
ku. Pięć-sześć na słomie, na pryczy. Zastanawiasz się, jaką pryczę wy-
brać? Lepiej nie na dole, bo ci na górze, przepraszam, nie wytrzymują, 
pęcherze nie wytrzymują. Wobec tego lepiej być na górze, ale z kolei na 
górze niech nagle Niemiec zwoła apel, to wtedy zanim się wygramo-
lisz, zanim zejdziesz z tego, dostaniesz pałką po żebrach, po głowie, po 
plecach. A więc warunki mieszkaniowe? Nie! To też nie było najgorsze. 
Więc może zimno? 1944 rok to był taki jak obecny, niesłychana zima, 
strasznie było zimno. Pamiętam, bo pod pasiak wyciąłem sobie z worka 
cementowego kamizelkę. Nadzorca niemiecki zobaczył to, zbił mnie okrutnie. »Du hast deutches Vermoegen gestohlen« – ukradłeś mienie nie-
mieckie. Ale to też nie powiem, że to jest najgorsze.
Więc może wszy? Owszem muszę powiedzieć, że nie pamiętam wszy w samym Auschwitzu, ani w samym Buchenwaldzie. Ale na komandach, 
dokąd nas kierowano, gdzie były urządzenia wodno-sanitarne zbombardowane, tam roiło się od wszy. Zwłaszcza tysiące podczas ostatniego mo-
jego marszu w kwietniu 1945 r. Więc to nie, to też nie było najgorsze.
Więc co było najgorsze? Najgorsze było PONIŻENIE! To, że nie traktowano cię jak istotę ludzką – zwłaszcza jeżeli byłeś Żydem i dlatego właśnie, 
że byłeś Żydem, nie traktowano ciebie nawet jak zwierzęcia, tylko jak insekt, jak wesz, jak gnidę, jak karalucha, jak pluskwę. A co się robi w gnidą, 
z karaluchem? Trzeba zdeptać, zgnieść, zdusić, unicestwić.
Dlatego, jeżeli dzisiaj ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, pytają mnie: Co wyniosłeś z tamtych doświadczeń? Co miałbyś do powiedzenia współcze-
snym? Z wszystkich słów i nauk, gdybym miał ogarnąć jednym słowem, powiedziałbym EMPATIA! Wybitny pisarz polski Bolesław Taborski, 
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napisał ostatnio wiersz pod takim właśnie tytułem, krótki wiersz. Pozwólcie, że go wam odczytam.
Najważniejsze jest współczucie
Dla wszystkiego co na ziemi.
Ludzi, zwierząt i też roślin,

Skał, mórz – znów mówię – ludzi.
Ono czyni życie znośnym,
A jego brak odczłowiecza.

Weźmy sprawców Holokaustu,
Sługi diabła na tej ziemi.
Udawali, że są ludźmi,

Ba, nadludźmi.
Byli niczym,

Nie wiedzieli, co współczucie.

Tak sobie myślę, gdyby wtedy, w tamtych czasach, było więcej empatii dla Żydów, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w okupowanej 
Europie, w Polsce, gdyby było więcej empatii wśród tych, którzy mogli zdecydować, czy zbombardować te krematoria i komory gazowe, nie za-
wrócilibyśmy Holokaustu, ale o ile rozmiary Holokaustu mogły być mniejsze.
Szanowni zgromadzeni na tej uroczystości, drodzy przyjaciele!
Jeżeli zawołanie: NIGDY WIĘCEJ AUSCHWITZ nie ma być tylko frazesem albo banałem, musimy nauczyć się zrozumieć innego człowieka: INNE-
GO NIŻ JA, INNEGO NIŻ MY! Musimy spróbować i pojąć i zrozumieć jego sposób myślenia, jego motywy działania, jego punkt widzenia. Jeżeli 
chcemy żyć w świecie o mniejszym natężeniu nienawiści, musimy spróbować okazywać współczucie, zrozumienie, empatię”.

Oświęcim, 27 stycznia 2010 r.

PRZeSłanIe eDWaRDa PacZKOWSKIeGO
ODcZyTane PODcZaS 65. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„To było letnią porą. Na dwudziestym piątym bloku był magazyn z chlebem. Wieczorem, krótko przed apelem, kiedy więźniowie schodzili się do 
obozu, inni więźniowie rzucali chleb przez okno i krzyczeli: »hundert, hundert«. Raz nie trafili do okna i chleb upadł. Chwyciłem ten bochenek  
i uciekłem. A jeden z więźniów za mną. Gonił mnie. Złapał i chciał zaprowadzić do esesmana. Całowałem jego ręce, żeby mnie puścił, ale tego nie 
zrobił. Mówił, że się boi, bo esesman widział, jak mnie złapał.
W końcu doprowadził mnie do esesmana. Odebrano ode mnie chleb, a esesman wyciągnął pistolet i kazał mi tańczyć. Strzelał pomiędzy moje nogi. 
Pamiętam. Daję słowo honoru. Strzelił mi w palec u nogi. Popłakałem się, bo bardzo mnie bolało. Rana zagoiła się dopiero po miesiącu. Musiałem 
z kulawą nogą iść do pracy. Lagerkapo przydzielił mi zamiatanie ulicy. Dał mi taczki i dużą miotłę. 
Pewnego dnia, przed jedenastym blokiem, otworzyła się brama i wjechał samochód pancerny. Po jakimś czasie usłyszałem strzały. Patrzę, krew 
płynie. Rozstrzelali więźniów. Okropny widok. Wziąłem miotłę i zamiatałem tę ludzką krew do rynsztoka. Przepraszam, już nie mogę...
Pamiętam to. Teraz mi się przypomniało. Otworzył okno, a ja tam stałem i rozmawiałem z nim, z moim bratem. Mój brat, którego w 1944 r. zabrali 
do komory gazowej. 1944 r. Tak, teraz mi się przypomniało. Mojego brata zagazowali. Hitlerowcy. Jezu kochany...
Trzy siostry, moja mama, tata, przywiezieni byli z Tomaszowa Mazowieckiego do Auschwitz, do Birkenau. Zostali straceni prawdopodobnie  
w 1944 r. Razem z innymi Romami.
A gdy przyszło wyzwolenie, to ja się nocami zrywałem. Przez rok zrywałem się nocami. I krzyczałem: Nie! Nie! Nie! I po polsku, i po niemiecku 
krzyczałem: Nie! Nie! Nie bij mnie! Nie bij mnie! Krzyczałem: Nicht schlagen! Nicht schlagen! Przez rok czasu się zrywałem ze snu. Pamiętam to. 
Pamiętam. Zrywałem się nocami. A jak się zrywałem, to niekiedy się popłakałem...”

Oświęcim, 27 stycznia 2010 r.

PRZeSłanIe WłaDySłaWa BaRTOSZeWSKIeGO
WyGłOSZOne PODcZaS 66. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„Siedemdziesiąt lat temu w Warszawie, 21 września 1940 roku, 
Niemcy zapędzili mnie – wówczas osiemnastolatka – wraz z in-
nymi, ponad tysiącem towarzyszy niedoli, do wagonu towaro-
wego. Pociąg ruszył w nieznane. Nie mieliśmy pojęcia, że jedzie-
my do KL Auschwitz. Zresztą gdybyśmy nawet otrzymali taką 
informację i tak nie potrafilibyśmy sobie wyobrazić, co to za 
miejsce. A gdy następnego dnia staliśmy już na placu apelowym, 
nikomu z nas nie przeszła przez głowę nawet myśl, że po pierw-
szym okresie, gdy deportowano tu głównie polskich więźniów 
politycznych, do Auschwitz trafią także jeńcy z Armii Czerwonej, 
kobiety – Polki, a potem innych narodowości, że powstaną obozy 
Birkenau i Monowitz wraz z całą siecią mniejszych podobozów  
i, na skalę przemysłową, rozpocznie się tu całkowita Zagłada eu-
ropejskich Żydów, w tym ofiar Aktion Reinhardt, która przeszła 
do historii pojęć pod mianem ludobójstwa, oraz Romów i Sinti.
My, którzy przetrwaliśmy, przez całe życie staramy się wypełnić 
zobowiązanie wobec tych, których w Auschwitz mordowano bez 
cienia litości. Dajemy świadectwo o infernalnych wydarzeniach, 
usiłujemy ocalić każdy, najmniejszy nawet odprysk pamięci  
o ofiarach – nie tylko tych znanych z imienia i nazwiska, ale także 
o tysiącach zgładzonych, bezimiennych być może już na wieki, 
dzieci, kobiet, mężczyzn. Głęboko wierzyliśmy i wierzymy, że 
Auschwitz rodzi zobowiązanie także w nowych pokoleniach – 
zobowiązanie do współżycia w szacunku dla godności człowieka i czynnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom nienawiści. 
Bo właśnie na tym największym w historii Starego Kontynentu cmentarzu bez grobów można w pełni zrozumieć, na jakich funda-
mentach powinniśmy budować wspólnotę europejską i światową.
Ostatni z nas, byłych więźniów, odchodzą. Kiedyś takie uroczystości, jak dzisiejsza, odbywać się będą już bez udziału byłych więź-
niów, ich najbliższych, rodzin. Pozostaną nasze świadectwa i relacje, ale znaczenie nie do przecenienia ma i to, aby w sensie fizycz-
nym przetrwało także samo Miejsce Pamięci: bloki, baraki, rampa czy ruiny komór gazowych i krematoriów, tysiące przedmiotów 
zrabowanych ofiarom – walizki, buty, okulary, szczoteczki do zębów. To przecież niemi świadkowie tamtej tragedii, przejmujące 
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dowody zbrodni, relikwie po zamordowanych. Chroniąc Auschwitz przed zniszczeniem, każdy z nas zdobywa się tym samym na 
gest oporu wobec Zagłady, która w planach nazistów miała przecież być tak totalna, że nawet po samym procesie unicestwienia ofiar 
nie miał pozostać żaden ślad. To dlatego założyliśmy Fundację Auschwitz-Birkenau, która zbiera fundusze na konserwację dawnego 
obozu. O wsparcie tych działań apelujemy do całego świata.
Auschwitz-Birkenau to nie jest zwykłe muzeum martyrologiczne. To miejsce mordu. To cmentarz. Ono musi być wiecznie palącą 
raną ludzkości. Musimy dołożyć wszelkich starań, by – jak zawsze podkreślam podczas rocznicowych uroczystości – w tym Miejscu 
Pamięci wypełniły się słowa z Księgi Hioba, którą jednakowym szacunkiem darzą chrześcijanie i Żydzi: »Ziemio, nie kryj mojej krwi, 
iżby mój krzyk nie ustawał« (Hi 16, 18)”.

Oświęcim, 27 stycznia 2011 r.

PRZeSłanIe aUGUSTa KOWaLcZyKa
WyGłOSZOne PODcZaS 66. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„Miasto. Poranek. A właściwie jeszcze wcześniej – świt nad miastem, 
które powoli opuszcza miarowy rytm przebudzenia.
Człowiek bezwład spoczynku zamienia w pośpiech, przy akompania-
mencie powracających, codziennych dźwięków, tak znanych, że aż nie-
zauważalnych, a przecież nad tym miastem narodził się dźwięk, które-
go początkowo oświęcimianie nie potrafili nazwać – a to przez miasto 
sunęła śmierć obuta w drewniane sapogi, holenderki, buty śmierci.
– Gdzie byłeś wtedy i Ty, Kolego z numerem, i Ty, który tu przyjecha-
łeś ze swoim dziadem? A Ty, który jedynie w szkolnej ławie pozna-
wałeś historię – nie, Ciebie jeszcze nie było wśród nas. Gdzie byliście 
wiosną 1941 roku o świcie?
Czy wiecie, że wtedy niewiele brakowało, aby to miasto nad Sołą stało 
się miastem z-a-s-z-u-r-a-n-y-m, całkowicie oddanym śmierci obutej w 
drewno i pełzającej tuż, tuż przy ziemi.
Słabą szansę przeżycia dnia, który się właśnie zaczął, miał człowiek. 
Każdy krok był miną, jaka mogła wybuchnąć w bandyckiej reakcji 
kapo bądź esesmana. W ruch szły razy. Kije i kolby. A przecież on się 
tylko potknął.
Potem raz i drugi i już nie podnosił nóg. Szedł szurając śmiertelnym 
drewnem. I tego dźwięku, tego pojedynczego, a potem zbiorowego szu-
rania, pierwszego dnia przemarszu komanda Bunawerke przez miasto 
Oświęcim, oświęcimianie nie potrafili nazwać. Ale to za pierwszym 
razem. A potem było prościej, zwłaszcza powrót z pracy we Dworach.
Najczęściej powtarzane słowa: p-o-g-r-z-e-b! P-o-g-r-z-e-b-y!
Nieśliśmy tych, którzy padli z wycieńczenia, w pracy ponad siły, od kapowskiego kija, od esesmańskiej kuli. Szurający pogrzeb. Ale ciała pole-
głych, zwisające bezwładnie, były bose. Sapogi nieśli osobno. Tak śmierć zaklęta w tym drewnie udawała trumnę, trumienkę.
– Sapogi – stwierdziła dyrekcja IG Farben Auschwitz – ograniczają wydajność pracy. Zaczęto wymieniać na różne buty z demobilu, korzystać 
z obuwia po zmarłych, obuwia z tzw. Kanady. Ale było i tak…!
Od piwnicznego sufitu, powoli, leniwie, po ścianie bloku 4 spływały krople wody. Łączyły się w cienkie strużki, które przyspieszały w miarę 
zbliżania do podłogi. Blok 4, pierwszy z nowo wybudowanych – blok mieszkalny – został oddany w grudniu. W piwnicy była jedna ze sztub. 
Moja. Ułożone pod ścianą, nowe, papierowe sienniki, wypełnione świeżą słomą, nasiąkały wilgocią.
Z Müllerem mieliśmy pod okienkiem w piwnicy nasze dwa metry betonowej podłogi, na której teraz układaliśmy wspólny siennik. Dźwiga-
liśmy go, jak worek ziemniaków. Był ciężki i mokry. Drewniane sapogi, holenderki zawinięte w spodnie, służyły za zagłówki. Koc mieliśmy 
jeden na dwóch. W półsiedzącej pozycji, oparci o ścianę, milczeliśmy tego niezwykłego wieczoru, bojąc się słów, jakie rozpaczliwie cisnęły się 
na usta. Była Wigilia 1941 roku.
Sztuba zasłana siennikami wypełniała się tęsknotą, rozpaczą tych, którzy wspominali tamte wolnościowe wieczory wigilijne. W pewnym 
momencie zaczepiłem wzrokiem więźnia z zielonym winklem. Przeszedł obok nas aż do końca sztuby, zawrócił i zatrzymał się przy naszym 
sienniku.
– Jak ci na imię? – zwrócił się do mnie po niemiecku.
– August.
– Lubisz placki kartoflane?
Mój wzrok na pewno wyrażał zdziwienie. Müller chyba parsknął śmiechem.
– Lubię – zabrzmiało zdecydowanie, ale jakby z nutką podejrzliwości.
Niemiec sięgnął pod płaszcz, wyjął spod pachy żołnierską, blaszaną menażkę.
– To dla ciebie i kolegi. Z bożonarodzeniowymi życzeniami.
– Nie widzę twoich butów – stwierdził ni stąd ni zowąd.
– Drewniaki mam pod głową.
– Za chwilę przyjdę po menażkę. Smacznego.
Ostatnim plackiem »przełamaliśmy« się z Müllerem, jak opłatkiem. On myślał o swoich w Radomiu, ja o swoich w Mielcu i Dębicy. Wrócił 
darczyńca. Zabrał menażkę, a na kocu położył parę skórzanych butów z cholewami.
– August, niech ci służą, niech te buty zaniosą cię całego i zdrowego do domu. 
I odszedł! Müller z niedowierzaniem patrzył za odchodzącym.
– Anioł z zielonym winklem – wyszeptał.
To było jedyne z nim spotkanie. Nigdy go nie widziałem ani przedtem, ani potem. A anioł był Niemcem, kryminalnym przestępcą (zielony win-
kiel), który pojawił się w wieczór wigilijny 1941 roku, poczęstował ziemniaczanymi plackami, obdarował skórzanymi butami i odszedł, pewnie 
do swojego »nieba«, bo chyba nosił je w sobie. A życzenie: »niech te buty zaniosą cię całego i zdrowego do domu« spełniło się tylko częściowo.
Zaniosły mnie pół roku później nad kanał Königsgraben – »Rów królewski« – skąd w czasie buntu Karnej Kompanii uciekłem w zbiorowej 
ucieczce, ale »wigilijne buty« pozostały w zaroślach nad Wisłą. Rzekę przepłynąłem boso. Tu psy traciły trop. Nie sposób dzisiaj uchylić się od 
magicznego wprost znaczenia obuwia w życiu niewolników III Rzeszy i IG Farben Auschwitz. Zapewne nie do końca przewidywalna jest rola 
przedmiotów w naszym życiu, pokusiłbym się nawet o stwierdzenie ich życia w naszym.
Minęło 30 lat i znów pojawiły się »wigilijne buty«. W latach siedemdziesiątych, na terenie Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu wschodnionie-
miecka wytwórnia z Babelsbergu realizowała zdjęcia do filmu pod tytułem Portrety świadka Schattmanna (Die Bilder des Zeugen Schattmann). 
Historia żydowskiego małżeństwa w KL Auschwitz. Propozycja zagrania więźnia, po latach grania w TV i filmie esesmanów, była kusząca.  
W znacznej mierze podyktowana goloną głową – w tym czasie w teatrze gram Mefista w Fauście Goethego. Jadę na próbne zdjęcia. Przełom 
wiosny i zimy. Resztki śniegu pomiędzy blokami. Baza w bloku 8. Kiedyś mój blok. Moja sztuba. Pełni funkcję magazynu kostiumowego. Bez 
problemu wybrałem pasiak, ale przy propozycji sapogów, drewnianych »holenderek«, leżących na stosie zaprotestowałem.
– Tylko skórzane!
Pani kostiumerka spojrzała na mnie podejrzliwie, jak na tego artystę, który jeszcze nie wie, co ma grać, ale już ma własną koncepcję.
– Proszę Pana, przygotowałam się do tego filmu bardzo starannie, przejrzałam dokumentację i dalej proponuję drewniaki.

August Kowalczyk
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Sięgnąłem do portfela, w którym miałem moją oświęcimską »trójeczkę«, z profilu, en face i z numerem. Historyczne zdjęcie. Wsunąłem  
w szczeliny lustra.
– Oto moja dokumentacja. 
Wrażenie było piorunujące. Od tego momentu wiele dodatkowych godzin spędziłem z ekipą niemiecką, tylko wspominając. A wspomnienie 
kończyłem na »wigilijnych butach«. I to był prawdziwy koniec butów śmierci, drewnianych sapogów, które omal nie zaszurały Oświęcimia, 
miasta nad Sołą, miasta s-t-y-g-m-a-t-u  w historii człowieka”.

Oświęcim, 27 stycznia 2011 r.

PRZeSłanIe eVy UMLaUF
WyGłOSOZne PODcZaS 66. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„Odszukali mnie Państwo jako jedną z najmłodszych, którym wyta-
tuowano numer w Auschwitz. Zwrócili się Państwo do mnie z prośbą 
o powiedzenie kilku słów. Spełniam tę prośbę z bardzo sprzecznymi 
uczuciami, jak Państwo zapewne mogą sobie wyobrazić. Przyjęłam 
jednak wyzwanie i proszę, aby Państwo wysłuchali mnie z otwartym 
sercem i życzliwą gotowością zrozumienia mojej krótkiej refleksji oso-
bistej.
Choć nie wiedziałam, co to znaczyło w rzeczywistości – będąc dziec-
kiem wierzyłam..., ba, z pewnością wiedziałam... że byłam »cudem«. 
Bo kiedy – moja matka, moja siostra i ja – po powrocie z Auschwitz 
szłyśmy ulicami naszego miasta, wiele osób witało nas okrzykiem: „To 
cud! Naprawdę jeszcze żyjecie!”
To jedno z moich pierwszych wspomnień. Wbiło się ono trwale w moją 
pamięć, bo często gubiłam się w domysłach o tym, co dorośli chcieli 
przez to powiedzieć.
Z jednej strony było dla mnie oczywiste być sobą, więc »cudem« – 
przecież nie mogłam sobie wyobrazić, że jestem czymś innym niż sobą. 
Z drugiej strony całą moją wrażliwością czułam, że „cud” powinien 
być czymś całkowicie wyjątkowym, dlatego całą moją duszą odczułam 
dumę i szczęście z tego, że nim byłam.
Oczywiście dopiero później zrozumiałam polityczny charakter ukryty 
w tych okrzykach. Patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że to był napraw-
dę »cud« – i jest do dzisiaj – że przeżyłam ten czas, a potem prowadzi-
łam pozornie normalne życie.
Nie mam świadomych wspomnień swoich pierwszych lat życia, które spędziłam w obozie pracy Novaky, gdzie urodziłam się w grudniu 1942 r. 
ani tych, które spędziłam w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Mam jednak o nich głębokie, nieświadome wspomnienia ciała i duszy.
Zagrożenie zniszczeniem, zaniedbanie, głód i ciężka choroba, narzucone mojemu dziecięcemu ciału; ono je wchłonęło; wcieliło w siebie.
Ludzka dewaluacja, strach przed śmiercią oraz horror – narzucone mojej duszy – nieświadomie zagnieździły się w pamięci. W każdej chwili 
mogą być »wywołane«.
Matka stanowi dla dziecka centrum świata – czy to poza obozem czy w jego wnętrzu. W tym sensie mój »świat dzieciństwa za drutem nałado-
wanym elektrycznością« był pozornie w porządku, ponieważ miałam swoją matkę. Miałam jednak matkę obciążoną:
– jej własnym strachem przed śmiercią w obozach,
– jej przeżyciami w czasie transportów,
– jej wzmożoną troską o mnie, a później także o moją siostrę, która jest tu obecna,
– jej żałobą po moim ojcu, jej mężu, zamordowanym w trakcie marszu śmierci, oraz
– nieustannym codziennym zagrożeniem w obozie, z którym dawała sobie sprytnie radę.
To nie mogło pozostać dla mnie, wrażliwego dziecka, ukryte. Stało się moim »uczuciowym dziedzictwem«, dziedzictwem, którym zajmuję się 
ciągle jeszcze – i którym, z pokolenia na pokolenie, dotknięte są też moje, już od dawna dorosłe, dzieci.
Moja matka, pełna energii i nigdy nietracąca nadziei, była gwarantem naszego przeżycia. W obozach Sered, Novaky i Auschwitz była nie-
złomna jak kamień w kipieli morza. Będąc w ciąży, przeżyła nawet ciężką żółtaczkę w szpitalu obozowym. Choć sama była chora, postarała 
się, abym ja – w tym samym czasie ciężko chora w Auschwitz – wyzdrowiała. Przygarnęła do nas czteroletniego chłopczyka, który zgubił się  
w czasach chaosu i z trudem udało się jej znaleźć jego krewnych.
W Starym Testamencie napisano: »Ten, który ratuje jedną ludzką duszę, ratuje cały świat«. Moja matka, sama okrutnie zamęczona, działała 
według tej maksymy, co czasem wydaje mi się prawie nierealne. Ale ona rzeczywiście urosła do rangi symbolu ogromnej ludzkiej wspaniało-
myślności.
Dwa dni przed naszym przybyciem do Auschwitz (2 listopada 1944 roku) został wydany rozkaz o zaniechaniu od zaraz gazowań (z powodu 
braku czasu na gazowanie). Z tego powodu nowo przybyłych tylko tatuowano numerami, lecz już nie gazowano. To przypadek, który zade-
cydował o naszym przeżyciu.
Wyobrażając sobie, że wiele tysięcy Słowaczek i Słowaków było deportowanych do Auschwitz, a wróciło tylko kilkaset osób, mogę bardzo 
dobrze zrozumieć okrzyk sąsiadów, że »było cudem« widzieć nas żywe na ulicy.
Przeżyłyśmy za cenę stania się żywymi kamieniami milowymi niekończącej się Drogi Krzyżowej.
Może dlatego zawsze reaguję takim wstrząsem, kiedy ktoś zwraca się do mnie jako do »byłej więźniarki«. Słowa te mogą być poprawne w sen-
sie organizacji kacetu – byłam przecież uwięziona. Jednak to, co wydaje mi się straszne, to fakt, że te słowa, nawet w ustach ludzi o pięknych 
duszach, znów zaprzeczają ludzkiemu cierpieniu i nieludzkiej zbrodni, choć z pewnością nieświadomie.
Życzyłabym sobie, aby te wydarzenia były zrozumiane i przerabiane z różnych punktów widzenia, by nie dopuszczać do:
– cierpienia osobistego,
– społecznych załamań cywilizacyjnych,
– nieludzkich systemów przemocy,
oraz
– transferu uczuciowego dziedzictwa na następne pokolenia i na społeczeństwa w całości.
Dla mnie samej jest także bardzo ważne uwypuklić skutki czasów hitlerowskich. 
Otóż:
– ci, którzy byli zagrożeni przemocą i śmiercią za drutami naładowanymi elektrycznością, noszą w sobie gorzkie uczuciowe dziedzictwo  
z doświadczeń przemocy, ale także
– ci, którzy pozornie żyli w spokoju poza drutami naładowanymi elektrycznością, są obciążeni uczuciowym dziedzictwem ciężaru zbrodni.
Obie strony, i sprawcy i ofiary, przekazują to uczuciowe dziedzictwo swojemu potomstwu, aż do momentu, gdy to uczuciowe dziedzictwo 
zostanie odważnie i świadomie przepracowane”.

Oświęcim, 27 stycznia 2011 r.

Eva Umlauf
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PRZeSłanIe PnIny SeGaL
WyGłOSZOne PODcZaS 67. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„Stoję tutaj dzisiaj przed tak szacownym gronem – wzruszona, 
że zostałam uhonorowana zaszczytem reprezentowania mojego 
kraju – Izraela na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci  
o Ofiarach Holokaustu. Nazywam się Pnina Segal-Kałuszyner. Zo-
stałam wyzwolona w Birkenau 27 stycznia 1945 r. 
Była ostra zima – minus 25 stopni. Byłam wtedy sześcioletnią 
dziewczynką, która przeżyła cały ten horror i jestem tutaj dzisiaj, 
aby stanąć dumnie przed Wami i opowiedzieć Wam moją historię.
Urodziłam się w Łodzi, w bardzo szacownej i bogatej rodzinie. 
Mój ojciec miał fabrykę włókienniczą, ale wybuchła wojna, kie-
dy miałam zaledwie rok. Moja mama miała rodzinę w sąsiednim 
mieście, w Piotrkowie Trybunalskim, a więc moi rodzice zdecy-
dowali się wysłać mnie z jednym z robotników mojego ojca do 
rodziny mamy. Moja mama Miriam Kałuszyner-Landau i mój tata 
Maks dołączyli do mnie kilka dni później. Wszystko było normal-
ne, dopóki nie zamknęli nas w getcie. Tata zachorował na tyfus  
i został umieszczony w specjalnym szpitalu dla chorych na tę cho-
robę. Niemcy obawiali się rozprzestrzenienia epidemii. Nie wiem, 
co stało się z moim tatą. Mama nigdy o tym nie mówiła i nie wiem, 
czy został zabity, czy umarł. Znam go tylko z trzech fotografii, któ-
re ocalały.
Mieszkaliśmy w Piotrkowie z ciotką Salą, siostrą mamy i jej cór-
ką Janeczką, która była w moim wieku. Moi dziadkowie, Hanna  
i Aszer, oraz mój wujek Jurek zostali wysłani do Treblinki jednym z pierwszych transportów. Przenieśliśmy się do domu na ul. Jerozo-
limskiej 12 i tam podczas łapanek dzieci były zabierane na strych i instruowane, że mają buzie zakrywać poduszkami, aby nie zostały 
odkryte. Moja mama zaczęła pracować w fabryce obuwia w centrum miasta. Co rano wychodziła do pracy, a ja zostawałam w domu 
z ciotką Salą i Janeczką. W zimie 1942 r. mama została zabrana z fabryki do obozu pracy w Skarżysku-Kamiennej, gdzie produkowa-
no naboje do pistoletów. Jako mała dziewczynka, zaledwie trzyletnia, nie rozumiałam, co to znaczy, że »Mamusia została zabrana«, 
ale tego dnia zostałyśmy rozdzielone na trzy i pół roku. Ciotka Sala, Janeczka i ja zostałyśmy wysłane do obozu pracy w Bliżynie  
w 1943 r. Podczas apeli ciotka Sala usuwała kilka desek z podłogi baraku i ukrywała nas pod podłogą. Pozostawałyśmy tam do odejścia 
żołnierzy.
Pod koniec lipca 1944 r. żołnierze przetransportowali nas w bydlęcych wagonach do Birkenau. Pojedyncze obrazy, które pozostały  
w mojej pamięci, to zatłoczony wagon, w którym staliśmy w ciemności. Małe wiadro ustawione w kącie służyło za toaletę. Kiedy po-
ciąg wjechał na rampę w Birkenau, drzwi zostały otwarte. Pamiętam żołnierzy w nazistowskich mundurach stojących w skórzanych 
butach, przy nich duże czarne psy. Grała bardzo głośna muzyka, silny zapach spalenizny unosił się w powietrzu i niebo było czarne 
od dymu. Zostaliśmy wypchnięci na zewnątrz w stronę obozu (pracy), ponieważ ludzie z mojego transportu przeszli selekcję przed 
przyjazdem. Mieliśmy szczęście: zostaliśmy skierowani w stronę życia, a nie śmierci, nie do krematorium. Wzięli nas do pomieszcze-
nia, gdzie obcięto nam włosy, ubrano nas w pasiaki i wypalono numery na naszych rękach. W tym momencie przestano mnie nazy-
wać Lusią, stałam się numerem A-15515. Pamiętam tę chwilę bardzo dobrze. Posłali nas do baraków. Cały czas moja ciotka Sala była  
z nami.
Inny obraz, który pamiętam, to metalowa miska, którą ściskałam, czekając na zupę. Wtedy już wiedziałam, że trzeba poczekać na dno 
garnka, aby dostać więcej ziemniaczanych skórek niż wody. Szukałam również końcówek chleba, piętek, ponieważ myślałam, że mają 
w sobie więcej chleba. Do dziś mam ciągle ten zwyczaj i moja rodzina oraz przyjaciele wiedzą, że pierwszy albo ostatni kawałek chleba 
należy do mnie.
Mijał czas i Janeczka zachorowała. Esesmani to zauważyli i zabrali ją do krematorium. Ciotka Sala nie chciała się z nią rozstać i obydwie 
zostały spalone. Byłam całkiem sama w baraku i dobre kobiety zaopiekowały się mną.
Znowu nadeszła zima i była to jedna z najcięższych i najbardziej mroźnych zim. W dniu wyzwolenia było minus 25 stopni. Następnego 
dnia, 28 stycznia, młoda dziewczyna z miasta Oświęcimia przyszła do byłego obozu poszukać »siostry«, którą mogłaby zaadoptować. 
Nazywała się Kazia. Przyszła do baraku, gdzie były trzymane dzieci. Popatrzyła na mnie i zapytała, czy chciałabym z nią pójść. Po-
dałam jej rękę i poszłyśmy razem do jej mieszkania w mieście. Kazia miała 17, a ja 6 lat. Kiedy przekroczyłyśmy próg domu, jej mama 
zapytała: »Gdzie byłaś?«. Kazia odpowiedziała: »Poszłam do obozu szukać siostry i znalazłam Lusię. Nie martw się, mamo, ona będzie 
spała w moim łóżku i będę się z nią dzieliła moim jedzeniem«. Kazia dała mi mały krzyżyk i powiedziała, żebym się modliła. Zapytałam 
ją: »Czy jak się będę modliła, to wróci moja mama?«, a ona odpowiedziała: »Tak. Ona wróci«.
W marcu tego roku moja mama zaczęła mnie szukać, po tym jak usłyszała, że niektóre dzieci przeżyły wojnę. Czuła i wierzyła, że mnie 
znajdzie. Po trudnej podróży przyjechała do Auschwitz. W biurze Czerwonego Krzyża powiedziano jej, że córka została zabrana przez 
Kazię Nowak. Mama dostała się do miasta i chodziła od domu do domu, aż dotarła do mieszkania Nowaków. Otworzyły się drzwi i sta-
ła tam moja mama, na wpół omdlała, kiedy mnie zobaczyła. Przytuliła mnie, pocałowała i zapytała, czy ją poznaję po tych wszystkich 
latach. Powiedziałam jej: »Tak. Pamiętam Ciebie i pamiętam też Twoją bluzkę«. Była to zielona bluzka z białymi perłowymi guzikami. 
Kazia była w szoku. Stała z boku i nie mogła uwierzyć, że moja mama przyjechała i że będziemy się musiały rozstać. Wszystkie trzy 
pojechałyśmy z powrotem do Łodzi i spędziłyśmy tam razem dwa tygodnie. Zanim wyjechałyśmy, mama dała nam zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Rozstanie z Kazią było ciężkie i trwało 51 lat.
Pojechałam z mamą do Bergen-Belsen, a w 1947 r. przeprowadziłyśmy się na stałe do Izraela. Nie chciałam, aby ktokolwiek wiedział, 
przez co przeszłam. Chciałam być obywatelką Izraela jak wszyscy inni. Skończyłam szkołę średnią, potem college. Aktywnie działałam 
w ruchu młodzieżowym. Nikt nie wiedział, a ja nie miałam potrzeby opowiadać nikomu o Holokauście i numerze na mojej ręce.
W 1959 r. wyszłam za mąż za wspaniałego mężczyznę – Dani Segala. Mamy troje dzieci (Yair, Ravit i Asaf) i dziesięcioro wnucząt. 
Moja mama wciąż opowiadała każdemu moją historię i o wszystkim, przez co przeszłam. Moje dzieci słyszały moją historię od niej. Ja 
o tym nie mówiłam. Nie mogłam.
W 1995 r., po spotkaniu ocalałych z Holokaustu, zdecydowałam się opowiedzieć moją historię. Pierwszą rzeczą, jaką miałam zamiar 
zrobić, było odszukanie Kazi, anioła, który zabrał mnie z Birkenau. Odnalazłam Kazię. Spotkałyśmy się w lutym 1996 r. Od tego czasu 
przyjeżdżam z grupami młodzieży do Polski i opowiadam im moją historię. Podczas tych wizyt uczniowie spotykali się z Kazią i było 
to bardzo interesujące.
Życie Kazi nie było proste. Została wdową, a jej jedyny syn umarł młodo na zawał serca, w wieku 39 lat. Kazia była głęboko wierzącą 
katoliczką i ufała, że wszystko, co ją spotkało, to była wola boża. Trzy lata temu ciężko zachorowała i przebywała w szpitalu u sióstr. 
Odwiedzałam ją dwa razy w roku i zawsze cieszyłyśmy się bardzo ze wspólnego spotkania. Kazia odeszła 7 października 2011 r. Umar-
ła w Yom Kippur, w najświętszym dniu dla narodu żydowskiego. Tylko Sprawiedliwi umierają w Yom Kippur i Kazia jest jedną z nich.
Nadal będę przyjeżdżała do Polski z grupami młodzieży do obozów koncentracyjnych i zawsze będziemy zwiedzać blok 15 w Ausch-
witz, w którym znajduje się zdjęcie moje i Kazi.
Chcę podziękować wszystkim, którzy wysłuchali historii mojego życia i będę ją nadal opowiadać przyszłym pokoleniom”.

Oświęcim, 27 stycznia 2012 r.

Pnina Segal
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PRZeSłanIe KSIenI OLcHOWeJ
WyGłOSZOne PODcZaS 68. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

„Drodzy Przyjaciele!
Możliwość wystąpienia przed Wami w tym znamiennym dniu budzi we 
mnie szczególne uczucia. Temat otwieranej dzisiaj w Państwowym Muzeum  
Auschwitz-Birkenau rosyjskiej ekspozycji, przygotowanej przez Centralne 
Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej przy współdziałaniu polskich ko-
legów, dotyczy mnie w najbardziej bezpośredni sposób. Mnie, małoletniej 
uczestniczce Powstania Warszawskiego, która w tym czasie nie miała jeszcze 
skończonych czternastu lat, przypadł w udziale gorzki los – znalazłam się za 
drutami największego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w którym od-
bywała się masowa zagłada ludzi różnych narodowości. 
Nas, którzy przetrwaliśmy piekło Auschwitz, zostało bardzo niewielu. Mu-
sieliśmy przejść przez coś, czego nawet po kilkudziesięciu latach nie można 
zapomnieć. Tylko siła ducha, męstwo i wewnętrzny opór pomogły nam wy-
trwać.
Straszne wspomnienia czasu spędzonego w obozie koncentracyjnym to-
warzyszą mi przez całe życie. Do tej pory często śni mi się wciąż to samo – 
wszystkie te okropności, nadzorcy, strzelanina, powstanie…
Nas, małoletnich więźniów, ulokowano w baraku ogrodzonym drutem kol-
czastym, gdzie znajdowało się ponad sto osób. Półmrok, gliniana podłoga, 
zimno, brud, pchły. Zamykano nas w baraku i nie wypuszczano. Wewnątrz 
były prycze o trzech kondygnacjach. Przebywałam na dolnym poziomie,  
z powodu chorych nóg nie mogłam wchodzić wyżej. Na każdej kondygnacji 
mieściły się po dwie – trzy osoby.
Żadne dziecko nie płakało, nawet to najmniejsze, płacz był surowo karany. 
Wieczorem, raz dziennie, dawano nam jeść: mały kawałeczek chleba, czasem czymś posmarowany, i wodnistą zupę. Nieraz prowadzono dzieci do punktu 
medycznego, gdzie przeprowadzano badania lekarskie, pobierano krew, potem niektóre dzieci traciły przytomność i już nie wracały do baraku. Prawie 
wszystkie dzieci chorowały na świerzb. Straciłam rachubę dni i godzin, ze zmęczenia marzyłam o jak najszybszym końcu – o śmierci.
Dzisiaj, pomimo wieku, kontynuuję pracę nad patriotycznym wychowaniem młodzieży. Jako kierownik koła byłych małoletnich więźniów faszyzmu mo-
skiewskiej dzielnicy Marino, a także wiceprzewodnicząca miejskiej organizacji »Nieujarzmieni«, często bywam w szkołach, w korpusach kadetów, gdzie 
opowiadam o trudnym losie swoich rówieśników, o konieczności zapobiegania wojnom, narodowemu socjalizmowi, rasizmowi, szowinizmowi i innym 
antyludzkim zjawiskom.
Niedawno ukazała się książka – materiał pomocniczy dla uczniów – o więźniach faszystowskich obozów koncentracyjnych, w której cały rozdział jest po-
święcony mojemu losowi, losowi mojej matki i siostry, które też były więźniarkami Auschwitz.
Uważam, że młode pokolenie powinno wiedzieć wszystko o minionej wojnie, tragedii i poświęceniu tych, którzy ocalili ludzkość przed faszyzmem. 
Muszę powiedzieć, że dzieci bardzo uważnie słuchają opowiadań o naszym ciężkim, wojennym dzieciństwie. Pewnego razu mała dziewczynka po-
deszła do mnie, przytuliła się i rozpłakała. Zapytałam: »Czemu płaczesz?« A ona na to: »Szkoda mi pani, że pani to przeżyła«. O czym to świadczy?  
O współczuciu dzisiejszych chłopców i dziewcząt, o zrozumieniu tego, co wydarzyło się w życiu starszego pokolenia, które przetrwało II wojnę światową.  
I to daje nadzieję, pozwala wyciągnąć wniosek: współczesny świat nie pozwoli na powtórzenie się Oświęcimia…
Minęło już 68 lat od czasu, gdy obóz śmierci Auschwitz został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Ale, niestety, aż do dziś słychać głosy tych, którzy próbują 
usprawiedliwić zbrodnie nazistów, postawić w jednym szeregu ofiary i katów, wyzwolicieli i okupantów. A w niektórych krajach idą jeszcze dalej – wspól-
ników nazistów uznają za bohaterów. Takie próby rewizji historii są niedopuszczalne i w walce z nimi musimy zdecydowanie wiedzieć, że obojętność, brak 
zainteresowania, jak również zapomnienie lekcji historii ostatecznie prowadzi do tragedii i zbrodni.
Jestem przekonana, że otwierana dziś ekspozycja Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie będzie stanowić znaczący wkład w walkę z fałszowaniem historii minionej 
wojny, w wychowanie patriotyczne młodego pokolenia. 
W imieniu małoletnich więźniów »fabryki śmierci« Auschwitz chciałabym zaapelować do wszystkich na całym świecie. Ludzie, pamiętajcie o przeszłości! 
Zróbcie wszystko, by te straszne doświadczenia, które przypadły nam w udziale, nigdy więcej się nie powtórzyły. Strzeżcie pokoju!”.

Oświęcim, 27 stycznia 2013 r.

Ksienia Olchowa

PRZeSłanIe ZOFII POSMySZ
WyGłOSZOne PODcZaS 69. ROcZnIcy WyZWOLenIa OBOZU aUScHWITZ

Zdarzało mi się nieraz, a i teraz się czasem zdarza, że ktoś słysząc, że jadę do 
Oświęcimia, pyta: »Dlaczego tam wracasz?«. Mam jedną odpowiedź: »Dlate-
go, 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 obo-
zu, 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 najprę-
dzej 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 Ra-
diu 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 ist-
nienie 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 blo-
kiem 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. Chcia-
łam 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 Lager-
strasse pomiędzy blokami uliczkę, przy której właśnie znajdował się mój blok, blok 11. Blisko drutów, za którymi była już rampa. I przypomniał mi się dzień 
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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 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 pozo-
stało, 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 współ-
uczestniczenia. 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 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.

Oświęcim, 27 stycznia 2014 r.

PRZeSłanIe nOaHa KLIeGeRa
WyGłOSZOne PODcZaS 69. ROcZnIcy WyZWOLenIa aUScHWITZ

„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 dzie-
jach 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 ko-
lejnych obozach w III Rzeszy.
Oni jechali ciężarówkami, samochodami, motorami, wozami oraz 
konno, natomiast 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 trak-
cie tego marszu. Ci, którzy przetrwali marsz, docierali do innych 
obozów na terenie samych Niemiec. 
Dla mnie ten marsz zakończył się 23 stycznia w Gliwicach. Wsie-
dliśmy wtedy do pociągu towarowego. Było nas po 150 osób  
w wagonie. Nie muszę nikomu wyjaśniać, że nie ma miejsca w wa-
gonie 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 je-
dzenia, 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 eses-
mani zatrzymali pociąg. 
Otrzymaliśmy rozkaz, aby wynieść ciała z wagonów i wtedy mie-
liśmy 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 oj-
ciec?«. 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, demo-
kratycznego 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 uroczy-
stości i doprowadzeniu do tego, abyśmy mogli w tym wspaniałym wydarzeniu uczestniczyć. Dziękujemy również młodemu człowie-
kowi, 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”.

Oświęcim, 27 stycznia 2014 r.

Noah Klieger
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− Celem konferencji było nie 
tylko przekazanie młodym 
uczestnikom wiedzy, ale  
i wywołanie emocji, poczu-
cia empatii z krzywdzonymi 
ludźmi. Pozwoli to w przy-
szłości powiązać – zaczerp-
niętą z książek czy wykła-
dów – teorię, z praktyką, i na 
tym fundamencie zbudować 
umiejętność przeciwdziała-
nia łamaniu praw człowieka 
oraz aktywnego uczestnictwa 
w tworzeniu państwa prawa 
– podkreśla dr Alicja Bartuś, 
która przygotowała projekt.
W bardzo ciekawych pre-
lekcjach i dyskusjach uczest-
niczyło w sumie 170 osób  
z całej Polski, pojawiła się 
także duża grupa studiują-
cych w naszym kraju Ukraiń-

ców. Większość prelegentów  
i moderatorów debiutowała 
przed tak dużym audyto-
rium. – Przyświecała nam 
idea, by była to konferencja 
dla młodych, prowadzona 
przez młodych, na tematy 
interesujące młodych – mówi 
Mariola Talewicz, wicedyrek-
torka Galerii Książki. Zgod-
nie z tym założeniem również 
spotkanie z Janiną Ochojską, 
będące swoistym ukorono-
waniem obrad, poprowadzi-
ły trzy oświęcimskie licealist-
ki. Poradziły sobie bardzo 
dobrze, a przy okazji, jak 
reszta uczestników, nabyły 
tak potrzebnego i cennego 
doświadczenia.
Szefowa Polskiej Akcji Hu-
manitarnej mówiła o zobo-
wiązaniach wynikających  
z wolności wywalczonej 
przez Polaków ćwierć wie-
ku temu. Jednym z nich jest 
wspieranie narodów, które 
dopiero starają się dążyć do 
wolności. Janina Ochojska za-
apelowała o pomoc dla Ukra-
ińców, zwłaszcza zamiesz-
kujących obszary dotknięte 
wojną. – Niestety, społecz-
ność międzynarodowa, zo-
bowiązana chronić zwykłych 

ludzi przed skutkami wojen, 
jest często słaba i w swych 
działaniach nieskuteczna, 
przykładem jest Syria, Krym, 
czy teraz Donbas – mówiła 
Janina Ochojska. – Wierzę, 
że młodzi ludzie, którzy do-
świadczają tej bezradności, 
w przyszłości, jako rządzący, 
coś zmienią.
Szefowa PAH przypomniała, 
że społeczność międzyna-
rodowa nie składa się wy-
łącznie z wielkich instytucji 
– współtworzymy ją wszy-
scy. – Każdy z nas może na 
swój sposób pomóc potrze-
bującym – podkreśliła Janina 
Ochojska. 

(MM)

Z okazji przypadającego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja pt. O wolności i prawach człowieka. W oświęcimskiej Galerii Książki studenci i doktoranci wygłosili 23 
referaty na tematy związane z sytuacją we współczesnym świecie. 

O WOLNOŚCI I PRAWACH CZŁOWIEKA

W konferencji, zorganizowanej w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka,  
wzięło udział około 170 uczniów, studentów i doktorantów z Polski i Ukrainy

Konferencji towarzyszyła prezentacja książki pt.: 
O wolności i prawach człowieka, która jest elementem 
projektu edukacyjnego realizowanego przez oświę-
cimską Bibliotekę Galeria Książki od 2011 r.

Ze wstępu: 
„Karta Edukacji dla Demokratycznego Obywatelstwa 
i Edukacji Praw Człowieka Rady Europy zachęca 
wszystkie państwa do uwzględnienia edukacji w za-
kresie praw człowieka i państwa demokratycznego w 
programach nauczania na każdym etapie nauki. 
Niniejsza publikacja hasłowo a przystępnie wyja-
śnia, czym jest wolność i czym są prawa człowieka. 
Wskazuje dokumenty będące filarami współczesnego 
rozumienia praw człowieka. Informacje, ilustracje, 
cytaty, komentarze mają być inspiracją do wielowy-
miarowego myślenia o prawach człowieka i dyskusji 
na ten temat. Tym bardziej, że proces kształtowania 
się i definiowania praw człowieka nie jest zamknięty 
i zakończony. […]. 
Książka akcentuje też niebagatelny wkład Polski i 
Polaków w budowę globalnego systemu praw czło-
wieka. Jednocześnie opisuje intelektualny i ideowy 
dorobek polskiego prawodawstwa, czego najlepszym 
przykładem jest Konstytucja Trzeciego Maja – pierw-
sza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza 
regulująca prawa i obowiązki obywateli. […].
Zamieszczone w książce wypowiedzi trojga uczestni-
ków ważnych wydarzeń historycznych: Alicji Sobec-
kiej (sybiraczki, wywiezionej do Kazachstanu w 1940 
r.), Tadeusza Smreczyńskiego (więźnia KL Ausch-
witz) i Zbigniewa Ferczyka (w latach 80. działacza 
„Solidarności« w Nowej Hucie) to emocjonalne do-
pełnienie faktografii”.

ORGanIZaTORZy I PaRTneRZy 
KOnFeRencJI:

Miasto Oświęcim, Biblioteka Galeria Książki w 
Oświęcimiu, MDSM w Oświęcimiu, Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Badań Ho-
lokaustu UJ, Katedra UNESCO ds. Nauczania o Ho-
lokauście UJ, Instytut Politologii PWSZ im. rtm. W. 
Pileckiego w Oświęcimiu, Zakład Bezpieczeństwa 
Narodowego WSB w Chorzowie.

Autorka książki: Alicja 
Bartuś

Konsultacja merytoryczna: 
dr Wojciech Burek 

Konsultacja dydaktyczna: 
Teresa Szakiel 
Wydawca: Biblioteka Galeria 
Książki w Oświęcimiu

Druk książki sfinansował: 
Wojewódzki Komitet Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Krakowie
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W jakich kategoriach rozpa-
trywać dotyk w kontekście 
obozu koncentracyjnego  
i zagłady Auschwitz-Birke-
nau? Takie właśnie zadanie 
zaproponował młodzieży 
organizator projektu: Mię-
dzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży. Zaproszenie do 
projektu przyjęli wychowan-
kowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych  
i Niedowidzących z Krakowa 
oraz młodzież z Filatow Schu-
le z Lipska. 
Grupie młodzieży towa-
rzyszyli opiekunowie z obu 
ośrodków: Maria Bura, Joan-
na Wrzesińska, Rita Becker  
i Thomas Schramm.

Motto seminarium Dotyk jest 
widzialny wynikało z techniki, 
w której młodzież pracowała. 
Uczestnicy pod kierunkiem 
terapeutów przez sztukę, 
Thomasa Staroszyńskiego, 
nauczyciela z Wyższej Szkoły 
Terapii przez Sztukę w Nür-
tingen oraz Margarethe Gesell 
i Iliana Bossert, studentek, peł-
niących rolę asystentów, pró-
bowali wyrazić swoje uczucia 
i wrażenia po wizycie w by-
łym obozie KL Auschwitz.
Na specjalnie przygotowa-
nych płytkach gipsowych, 
za pomocą małych dłut na-
leżało stworzyć swoją pracę,  
a następnie wykonać odbitki. 
Na początku wydawało się, 
że zadanie wygrawerowa-
nia czegoś w gipsie będzie 
sprawiało trudności. Jednak 
proces twórczy okazał się ła-
twiejszy, niż sądzono. Po za-
poznaniu się z zasadami pra-
cy, młodzież przystąpiła do 
tworzenia, na sali panowała 
niemal idealna cisza. Zaanga-
żowanie i cierpliwość uczest-
ników można było „dotknąć 
już w powietrzu”. 

27 listopada 2014 r. o godz. 
18.00 odbył się wernisaż prac 
uczestników polsko-niemiec-
kiego seminarium. Otwarciu 
wystawy towarzyszyła pre-
zentacja przygotowana przez 
młodzież, która miała wpro-
wadzić przybyłych gości w at-
mosferę seminarium, a przede 
wszystkim wyjaśnić, na czym 
polegała praca artystyczna  

w gipsie. Phillip Schuster, 
Tim Jung-Nickel i Mariola 
Stopińska w sposób wręcz mi-
strzowski przekazali zasadę 
techniki i zachęcili gorąco do 
obejrzenia wystawy.

Powstałe prace to przemy-
ślenia, wrażenia, po prostu 
wzruszenia, które trudno było 
objąć umysłem, a towarzyszą-
ce emocje były zbyt intensyw-
ne. To, co uczestnicy chcieli 

poruszyć w swoich dziełach, 
to bezmiar cierpienia. Cierpie-
nia, którego nic nie jest w sta-
nie zagłuszyć. 

Każdej pracy towarzyszy 
krótki komentarz, niejedno-
krotnie w formie przesłania. 
Te właśnie słowa uzupełniają 
i wzmacniają dzieło. Poru-
szają prostotą. Wykorzystane  
w pracach symbole mają 
większą moc przekazu wła-
śnie na tej wystawie. Dlatego 
pracę należy oglądać w cało-
ści. Jedna praca wyciągnięta, 
oddzielona od reszty i poka-
zana gdzie indziej, nie będzie 
miała takiej mocy. 
Otwarcie wystawy było ostat-
nim punktem pięciodniowego 
seminarium, podczas które-
go młodzież miała również 
możliwość lepiej się poznać. 

Na początku były ogromne 
obawy, że bariera języko-
wa będzie zbyt duża, aby 
komunikować się ze sobą. 
Program jednak był tak skon-
struowany, że wręcz zachęcał 
młodzież do towarzyszenia 
sobie nawzajem. Jednym  
z ważniejszych integrujących 
grupę momentów, była wizy-
ta w Krakowie w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym. Młodzież polska 
mogła pokazać swoją szkołę, 
a koledzy z Niemiec z zacie-
kawieniem porównywali ją ze 
swoją. Okazało się, że różnice 
językowe nie miały żadnego 
znaczenia, liczyło się działa-
nie i ciekawość siebie nawza-
jem. Można było poczuć, jak z 
każdym dniem przełamywały 
się bariery niepewności i lęku,  
a młodzież zbliżając się do 

siebie, emanowała otwarto-
ścią i ufnością. Nawiązując do 
motta seminarium, nawzajem 
„dotykali” się poprzez swoją 
obecność. 

Podczas seminarium mło-
dzież wzbogaciła się o to, co 
mogli zobaczyć, poczuć, do-
tknąć, nauczyć się, doświad-
czyć. Wszystkie te wspomnie-
nia to chwile, które wiążą się  
z miejscem Auschwitz, ale 
również chwile wspólnego 
bycia ze sobą i pracy arty-
stycznej. W trakcie spotkania 
podsumowującego parę razy 
powtórzyło się zdanie: „Za-
bieram ze sobą wszystko. Nie 
chcę mówić, co było dobre, 
co było złe. Trzeba wszystko 
wziąć ze sobą”. 
Budujące jest, że właśnie  
z tego miejsca młodzież wy-

jeżdża z pozytywnymi do-
świadczeniami. Po tylu latach 
doświadczania cierpienia  
i zagłady z ludzkiej pamięci  
i empatii wyrasta dobry owoc  
w postaci spotkania, dialogu, 
pojednania, rozmów i sztu-
ki…

Seminarium było współfi-
nansowane przez Polsko-
-Niemiecką Współpracę Mło-
dzieży i Lions Club Leipzig. 
Szczególne podziękowanie 
kierujemy do pana Markusa 
Kopp, honorowego konsu-
la Rzeczpospolitej Polski dla 
Kraju Związkowego Saksonia 
(Honorarkonsul der Republik 
Polen für den Freistaat Sach-
sen). 

Ewa Guziak 

„Wyrzeźbiłam serce z płaczącym okiem. Symbolizuje 
ono rany psychiczne i fizyczne zadane więźniom KZ. 
Łza symbolizuje uczucia, które towarzyszyły mi pod-
czas zwiedzania byłego obozu koncentracyjnego. Pióro 
oznacza wolność, którą odebrano tym ludziom. Łama-
na linia to wizualizacja bicia serca”.

Sarah E. Löwe

„Moja praca przedstawia las, a w nim płonący stos. 
Stos nie jest zrobiony z żadnych gałązek, ale ciał ludz-
kich. Ciała płoną, a nie ma w tej chwili świadków tego 
okrutnego czynu. Są tylko niemi świadkowie – drzewa. 
Gdyby one tylko umiały mówić…”.

Sobczyk Natalia

Wprowadzenie do pracy artystycznej.
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Dotyk dla osób niewidomych to cały świat. To sposób, przez który go poznają i na tej podstawie tworzą 
swoją wizję świata. Dotyk dla osób widzących raczej towarzyszy wzrokowi i jest wtórnym zmysłem  
w poznawaniu świata. Można by powiedzieć, że jest on mało uświadomiony w procesie poznawania. 

Dotyk na poziomie fizycznym, to zarówno czułość, jak i przemoc. Dotyk na poziomie emocjonalnym to słowa, 
którymi można kogoś zranić, jak i podnieść na duchu. 

DOTYK JEST WIDZIALNY – 
POLSkO-NIeMIeCkIe SeMINArIUM dLA 

MŁOdZIeŻY NIeWIdOMej I NIedOWIdZĄCej



Wręczenie nagrody odbyło się 
w obecności prof. Władysława 
Bartoszewskiego, pełnomoc-
nika Prezesa Rady Ministrów 
do spraw Dialogu Międzyna-
rodowego, oraz Dietmara Wo-
idke, premiera Brandenburgii 
i pełnomocnika rządu fede-
ralnego do spraw stosunków 
z Polską, Grzegorza Schetynę 
oraz Franka Waltera Steinme-
iera. Wraz z Międzynarodo-
wym Domem Spotkań nagro-
dę otrzymało Stowarzyszenie 
Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań. W mowie 
laudacyjnej obaj ministrowie 
spraw zagranicznych podkre-
ślili ważną rolę Międzynaro-
dowego Domu Spotkań Mło-
dzieży w procesie pojednania, 
zwracając uwagę na szcze-
gólną wagę pracy pedago-
gicznej Domu. Młodzi ludzie, 
realizując podróże studyjne  
i seminaria w MDSM, uwraż-
liwiają się na zagrożenia obec-

ne we współczesnym świecie 
oraz motywują do działań 
obywatelskich. Praca Domu 
została zaprezentowana przez 
Christopha Heubnera, prze-
wodniczącego Zarządu Fun-
dacji, oraz Leszka Szustera, 
dyrektora MDSM. Prezentacji 
towarzyszył film dokumentu-
jący działania oświęcimskiej 
instytucji. 
Na zakończenie, młodzi prak-
tykanci z Volkswagen AG 
oraz uczniowie z Poznania 
i Chocianowa, przedstawi-
li swoje refleksje związane  
z regularnie realizowanymi 
w Domu Spotkań progra-
mami. Występ młodzieży 
został przyjęty entuzjastycz-
nie i nagrodzony aplauzem.  
W związku z przyznaną na-
grodą, VW AG, będący od 
wielu lat strategicznym part-
nerem Międzynarodowego 
Domu Spotkań, wystosował 
oświadczenie prasowe, w któ-

rym przewodniczący Zarzą-
du, Prof. Dr Martin Winter-
korn powiedział: − Obecność  
i specyficzny rodzaj pracy 
Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży, którą 
osobiście poznałem podczas 
wizyty w Oświęcimiu, jest ko-
rzystna nie tylko dla polsko-
-niemieckich relacji, naszych 
polskich i niemieckich pra-
cowników, ale wszystkich Eu-
ropejczyków i ludzi świado-
mych historii oraz obecnych 
zagrożeń dla praw człowieka 
i demokracji.
Również premier Turyngii, 
Christine Lieberknecht, skie-
rowała dla Domu Spotkań list 
gratulacyjny, który został wrę-
czony w trakcie uroczystości 
przez minister Hildigund 
Neubert. Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży zo-
stał nominowany do nagrody 
przez polska Kapitułę pod 
przewodnictwem prof. Bar-

toszewskiego z rekomendacji 
Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego, Marka Sowy.
Leszek Szuster, dyrektor 
Domu, podziękował partne-
rom – Miastu Oświęcimowi, 
Starostwu Powiatowemu, Fir-
mie Volkswagen AG, niemiec-
kim fundacjom działającym  
w Polsce oraz sponsorom za 

wieloletnie wsparcie działań 
programowych Domu Spo-
tkań. W uroczystości wzięli 
udział członkowie Zarządu 
MDSM Alicja Bartuś i Doris 
Graenert oraz członkowie 
Rady Fundacji Dietmar Nie-
tan i Richard Pyritz. 

Bożena Grzywa

19 listopada w Berlinie w siedzibie przedstawicielstwa Brandenburgii, w ramach 17. Forum Polsko-
Niemieckiego, miało miejsce odznaczenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Nagrodą 
Polsko-Niemiecką. Wyróżnienie to należy do najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych corocznie 

osobom oraz organizacjom za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. W gronie jej 
dotychczasowych laureatów znajduje się m.in. Jerzy Buzek, Willy Brandt, Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, 
Hans-Gert Pöttering, Uniwersytet Europejski Viadrina. 

POLSkO-NIeMIeCkI „NOBeL” dLA MdSM

Wręczenie nagrody

Fo
t. 

M
D

S
M

reLACjA Z WYSTAWY TRANSfORmACJE

Wernisaż otworzył Le-
szek Szuster, dyrektor 
MDSM, który powitał ar-
tystkę i licznie zebranych 
gości. Spotkanie uświetnił 
koncert Doroty Kołodziej, 
aktorki Teatru Gardzieni-
ce, członkini Big Bandu 
Politechniki Wrocław-
skiej oraz autorki alter-
natywnego projektu Miss 
M, łączącego klasyczny 

fortepian z muzyką elek-
troniczną. Artystce akom-
paniowały: Olga Mytnik 
(pianino) oraz Katarzy-
na Sanak (skrzypce). Po 
krótkim wprowadzeniu 
do tematyki prac przez 
Agnieszkę Kołodziej i za-
proszeniu do zwiedzenia 
wystawy, goście odwie-
dzili Dom Ciszy, gdzie 
zlokalizowana została 

główna część ekspozycji 
− obrazy akrylowe, malo-
wane szpachlą i techniką 
tradycyjną. Dziełom to-
warzyszyły metafizyczne 
rzeźby wykonane techni-
ką papieroplastyki. W sali 
forum MDSM umieszczo-
na została natomiast dru-

ga część obrazów akrylo-
wych oraz ekologiczne, 
„trash-artowskie” kolaże. 
W wernisażu wzięło 
udział ponad 80 osób, 
miłośników sztuki i przy-
jaciół artystki, m.in. ze 
Stowarzyszenia „Rodzi-
na Kolpinga”, w którym 

Agnieszka Kołodziej od 
lat prowadzi zajęcia pla-
styczne dla dzieci i mło-
dzieży. 

Bożena Grzywa
Wystawa Transformacje
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14 grudnia 2014 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu została otwarta wy-
stawa Agnieszki Kołodziej-Ryś Transformacje.
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CO DALEJ? POWROTY OCALONYCH Z 
ZAGŁADY ŻYDOWSKICH OŚWIĘCImIAN

Przed II wojną światową  
w Oświęcimiu mieszkało 
ok. 8000 Żydów (60% ogółu 
mieszkańców). Po wyzwo-
leniu, we wrześniu 1945 r. 
w mieście przebywało zale-
dwie 186 Żydów. Kim byli? 
Jak ocaleli z Zagłady? Jak 

próbowali odnaleźć się w po-
wojennej rzeczywistości? Na 
te i podobne pytania będzie 
można odnaleźć odpowiedzi 
podczas wydarzenia poświę-
conego ich pamięci, w Cafe 
Bergson przy Muzeum Ży-
dowskim w Oświęcimiu.

ARTUR SZYNDLER – doktor 
nauk humanistycznych, religio-
znawca. Zajmuje się dziejami 
Żydów na ziemiach polskich 
ze szczególnym uwzględnie-
niem społeczności żydowskiej 
Oświęcimia. Pracuje w Cen-
trum Żydowskim w Oświę-

cimiu, wykłada w Instytucie 
Politologii PWSZ im. rtm. Wi-
tolda Pileckiego w Oświęcimiu. 
Członek Polskiego Towarzy-
stwa Studiów Żydowskich. Pu-
blikował w „Zeszytach Oświę-
cimskich”, „Pro Memoria”, 
„Karcie”, „Studia Judaica” oraz 

„Yad Vashem Studies”.
Wykład jest organizowany  
w ramach projektu Światowa 
Mapa Pamięci, na który składa-
ją się wydarzenia upamiętniają-
ce 70. rocznicę wyzwolenie KL 
Auschwitz-Birkenau. 

CŻ

Centrum Żydowskie zaprasza na wykład dr. Artura Szyndlera, który odbędzie się 28 stycznia 2015 r. (środa) 
o godzinie 18.00. Poświęcony będzie powrotom nielicznych żydowskich oświęcimian, którzy przeżyli Za-
gładę. Wstęp na spotkanie jest wolny.
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Pomysłodawcą dni sku-
pienia w Oświęcimiu dla 
kleryków V roku, tuż przd 
święceniami diakonatu 
był Wiktor Skworc, biskup 
diecezjalny tarnowski  
w latach 1998–2011, od 
2011 r. arcybiskup metro-
polita katowicki.
Od 2009 r., Centrum Dia-
logu i Modlitwy organizu-
je Dni Skupienia u progu 
Auschwitz dla alumnów 
V roku Seminarium Du-
chownego w Tarnowie. 
Od 2011 roku uczestniczą 
w nich również alumni  
z Wyż-szego Seminarium 
Duchownego w Kato-
wiach. 
Pobyt w Oświęcimiu miał 
na celu nie tylko poznanie 
historii Miejsca Pamięci, 
ale również zastanowienie 
się nad tym kim jest czło-
wiek, gdzie jest granica 
ludzkiej wolności. To była 
również okazja do reflek-
sji nad godnością człowie-
ka, przebaczeniem i po-
jednaniem. „Mamy świa-
domość, jak ważna jest 
historia, jak ważna jest hi-
storia II wojny światowej, 
która pozostawiła czarny 
ślad w dziejach ludzkości. 
Chcieliśmy sobie przez to 
uzmysłowić, jak wielkie 
zło może zgotować czło-
wiek drugiemu człowie-
kowi” − pisali klerycy  
w swoim sprawozdaniu  
z wizyty w byłym obozie. 
„Wiemy, że każdy, kto nie 
zna historii, skazany jest 
na jej powtórzenie. Dla-
tego wraz z naszym opie-
kunem, udaliśmy się do 
Oświęcimia”. 
Po przybyciu na miejsce  
i zakwaterowaniu w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy, 

klerycy odwiedzili były 
nazistowski obóz koncen-
tracyjny Auschwitz-Birke-
nau. Podczas zwiedzania 
Miejsca Pamięci poznali 

nie tylko jego historię ale 
również losy więźniów. 
Ta wizyta była dla nich 
również przypomnieniem  
o straszliwych zbrod-
niach, które dokonały się 
na terenie Brzezinki. 
Po odwiedzeniu byłego 
obozu, jeszcze tego same-
go dnia wysłuchali trzech 
konferencji. Pierwszą  
z nich wygłosił alumn 
Paweł, który przedsta-
wił ogólne pojęcie obozu 
koncentracyjnego oraz rys 
historyczny obozu Ausch-
witz, drugą − ks. Manfred 
Deselaers, który zapre-
zentował istotne treści na 
temat dialogu trzecią − 
dyrektor Centrum, ks. Jan 
Nowak, który w formie 
luźnych rozważań przed-
stawił refleksję o obozie  
w kontekście ewangelicz-
nej przypowieści o zapro-

szonych na ucztę. 
Następnego dnia grupa 
studentów katowickie-
go seminarium wzięła 
udział w Drodze Krzyżo-

wej w Birkenau. Uczest-
nictwo w tej niezwykłej 
modlitwie zapamiętają 

na długo: „Przy każdej 
stacji zatrzymywali-
śmy się na rozważania, 
czytaliśmy wspomnie-
nia obozowe więźniów  
i wsłuchiwaliśmy się w 
ich świadectwa. Rozważa-
jąc je, uświadomiliśmy so-
bie, jak wielki krzyż nieśli 
ci, którzy tam żyli i zginę-
li” – pisali. 
Dalszą część Dni Sku-
pienia wypełniły kolejne 
konferencje. Student se-
minarium, Łukasz, przy-
gotował referat na temat 
duchownych diecezji 
katowickiej, ktorzy tra-
fili do obozu Auschwitz,  
a ks. Manfred Deselaers  
w swoim kolejnym wy-
stąpieniu przedstawił 
sylwetki: pierwszego ko-
mendanta obozu − Ru-
dolfa Hoessa, który przed 

śmiercią nawrócił się, oraz 
św. Teresy Benedykty od 
Krzyża (Edyty Stein), za-

mordowanej w komorach 
gazowych Birkenau. 
Swój pobyt w Oświęcimiu 
zakończyli Mszą Świętą 
w kaplicy Centrum Dialo-
gu i Modlitwy. Przez cały 
czas towarzyszyła im mo-
dlitwa za wszystkie ofia-
ry, które zginęły w obozie  
Auschwitz-Birkenau.

Dni skupienia w Oświę-
cimiu były dla alumnów 
katowickiego seminarium 
przeżyciem, które pozwo-
liło im na nowo zrozumieć 
wartość osoby ludzkiej. 
„Każdy z nas uważa za 
bardzo dobry pomysł, aby 
w ramach przygotowań 
do kapłaństwa udać się do 
miejsca kaźni, jakim był 
obóz Auschwitz-Birkenau, 
i podjąć intensywną re-
fleksję nad tajemnicą zła, 
ludzkiej nieprawości, cier-
pienia... Każdy wyniósł 
wiele z tego miejsca i uwa-
ża, że była to dla nas także 
prawdziwa lekcja historii. 
Lekcja historii, ponieważ 
mogliśmy się tam wsłu-
chać w świadectwa byłych 
więźniów, którzy mówili, 
że w tym miejscu została 
pogwałcona godność czło-
wieka. To uczy nas także 
tego, że jako przyszli księ-
ża mamy szanować każdą 
osobę spotkaną na naszej 
drodze”. 

BS

Tekst zredagowali: Adam 
Paprota i Łukasz Zagórski, 
alumni roku V Wyższego 
Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Katowicach

ZrOZUMIeĆ NA NOWO 
WArTOŚĆ OSOBY LUdZkIej

Od 1 do 2 grudnia 2014 r. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach , przygotowujący 
się do przyjęcia święceń diakonatu, a w dalszej perpektywie – prezbiteriatu, uczestniczyli w Dniach 
Skupienia u progu Auschwitz, odbywających się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Zdjęcia wykonano podczas Drogi Krzyżowej i zwiedzania Birkenau
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Zdjęcia wykonano podczas Drogi Krzyżowej i zwiedzania Birkenau
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Zdjęcia wykonano podczas Drogi Krzyżowej i zwiedzania Birkenau
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70. rOCZNICA WYZWOLeNIA
NIeMIeCkIeGO NAZISTOWSkIeGO

OBOZU kONCeNTrACYjNeGO  
I ZAGŁAdY AUSCHWITZ
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