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27 stycznia 2015 r. w ogromnym namiocie, w którym znalazła się
także główna brama do byłego obozu Birkenau, jeden z najważniej‑
szych symboli zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej
przez niemieckich nazistów, spotkało się prawie 300 świadków hi‑
storii – byłych więźniów obozu Auschwitz. To oni byli najważniej‑
szymi i honorowymi gośćmi uroczystości upamiętniającej. Fakt, że
tak wielu zdecydowało się na wielki – fizyczny i emocjonalny – wy‑
siłek przyjazdu do miejsca, w którym rozegrał się najtragiczniejszy
rozdział ich historii, będący jednocześnie najciemniejszą kartą histo‑
rii człowieka, jest nie do przecenienia.
To ich głosów słuchały koronowane głowy, prezydenci, premierzy,
ministrowie, dyplomaci. To ich głosów słuchali przedstawiciele wie‑
lu międzynarodowych instytucji, kościołów i związków wyznanio‑
wych, organizacji społecznych, a także pracownicy muzeów i miejsc
pamięci poświęconych tej tematyce. To ich głosów słuchał także cały
świat.
Halina Birenbaum, Kazimierz Albin i Roman Kent podzielili się
swoimi myślami, odczuciami, doświadczeniami i refleksjami na
przyszłość ze wszystkimi zebranymi w ogromnym namiocie,
a także z tymi, którzy oglądali transmisję „na żywo” przygotowaną
przez Telewizję Polską S.A. w jednej z ponad 250 stacji telewizyjnych
na świecie, a także w bezpośrednim przekazie internetowym. Sza‑
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cuje się, że te słowa trafiły do ponad pół miliarda ludzi. Zachęcamy
do zajrzenia na stronę www.auschwitz.org, gdzie można znaleźć
całość transmisji.
W specjalnym wydaniu miesięcznika „Oś – Oświęcim – Ludzie
– Historia – Kultura” przypominamy te niezwykle mocno i wy‑
raziście brzmiące głosy. Tylko tu znajdą Państwo treść wszystkich
przemówień, ale także obszerne podsumowanie upamiętnienia 70.
rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncen‑
tracyjnego i zagłady Auschwitz – w tekście oraz na wielu fotogra‑
fiach.
Jest to dla nas także ważna okazja, aby podziękować wszystkim
mieszkańcom Brzezinki, Oświęcimia i okolic. Wielu z Państwa
było w różnym stopniu zaangażowanych w przygotowania tego
ogromnego wydarzenia. Wielu też odczuwało pewne niedogodno‑
ści związane chociażby z utrudnieniami drogowymi. Za ogromne
wsparcie, wyrozumiałość i cierpliwość, ale przede wszystkim za
wspólną pamięć – dziękujemy.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”
oś@auschwitz.org
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W bieżącym roku obchodzone jest 100-lecie istnienia przy Zakładzie Księży Salezjanów w Oświęcimiu – Oratorium, miejsca spotkań,
zabawy i wychowania dzieci i młodzieży, kiedyś wyłącznie męskiej. Dokument, a właściwie dokumencik, którym dysponuję i który
ma związek z obchodzonym stuleciem istnienia Oratorium, nie liczy wprawdzie 100 lat, ale ma ich 65, bo pochodzi z 1950 roku. Jest
to „dzienniczek organizacyjny” przynależności i uczestniczenia w zajęciach oratoryjnych, mający format małej książeczki z wyszcze‑
gólnieniem kolejności dni w danym miesiącu, gdzie stawiany był stempelek potwierdzający oratoryjną obecność. Mam w swojej le‑
gitymacji oratoryjnej takich stempelków zaledwie pięć. Nie potrafię wyjaśnić swojej tak krótkiej obecności i działalności oratoryjnej
przez zaledwie parę jesiennych popołudni. Uczęszczający wówczas do Oratorium dysponowali różnorodnymi formami i sposobami
zabawy i rozrywki: był stół ping-pongowy, gry planszowe, warcaby, domino, książki, bloki rysunkowe. Opiekujący się oratoriana‑
mi klerycy organizowali różnorodne grupowe i indywidualne zabawy, ćwiczenia fizyczne. A więc czemu tak krótko brałem w tym
udział! Dostrzegłem może w tamtych pomieszczeniach i działaniach jakiś brak lub minusik, który odstręczał mnie i zniechęcał od
oratoryjnych działań.
A może zachorowałem, co było wówczas moim częstym udziałem, i po chorobie do Oratorium nie powróciłem! Jakkolwiek było,
tamte lata i wydarzenia wspominam, choć dosyć mgliście, to z dużym sentymentem i uznaniem. Moje związki z kościołem księży
salezjanów miały potem mały epizod ministrancki – i jeszcze mniejszy epizodzik jasełkowo-teatralny na salezjańskiej scenie!
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Dzienniczek przynależności i uczestnictwa w zajęciach oratoryjnych
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Nie bądź biernym obserwatorem.
70. rocznica wyzwolenia Auschwitz

27

stycznia ok. 300 Ocalałych, świadków historii Auschwitz, spotkało się przed Bramą Śmierci byłego obo‑
zu Birkenau, aby upamiętnić 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra‑
cyjnego i zagłady.

Towarzyszyli im i słuchali ich
słów liderzy ponad 40 państw
– głowy koronowane, prezy‑
denci, premierzy, ministrowie
i dyplomaci, a także przed‑
stawiciele wielu międzyna‑
rodowych instytucji, organi‑
zacji społecznych, duchowni,
pracownicy muzeów i miejsc
pamięci poświęconych tej te‑
matyce, a także – za pośred‑
nictwem mediów – wszyscy
pragnący uczcić pamięć ofiar
niemieckich nazistów.
Gości powitał Prezydent RP
Bronisław Komorowski, któ‑
ry objął obchody rocznicowe
swoim honorowym patro‑
natem. Do byłych więźniów
zwrócił się słowami: – Straż‑
nikiem pamięci Auschwitz jest
każdy z Państwa, ocalonych
z obozu, z piekła nienawiści
i przemocy. Jesteście Państwo
najważniejszymi uczestnika‑
mi dzisiejszej uroczystości.
Bycie strażnikiem pamięci
o Auschwitz nie obejmuje
tylko pamięci o samej zbrod‑
ni, ale i refleksję o jej źró‑
dłach, tkwiących w ludziach,
w narodach, w ideologiach
i w polityce państw. To pamięć
o totalitaryzmach, o ksenofo‑
bii, o antysemityzmie leżących
u fundamentów XX-wiecznej
katastrofy naszej cywilizacji.
Strażnikami tej tragicznej pa‑
mięci w szczególny sposób są
Polacy, bo to wobec okupowa‑
nej Polski dwa totalitaryzmy
zaczęły realizować ludobójczy
plan w tym samym czasie. Na‑
szą powinnością, naszą, całej
Europy i całego świata, jest
pamiętać ze względu na tych,
którzy tu cierpieli, ze względu
na Was, Szanowni Państwo,
który przeżyliście obozową
gehennę. Ale naszym obo‑
wiązkiem jest również pamię‑
tać dla nas samych, dla naszej
przyszłości – powiedział.
Najważniejsze słowa w dniu
rocznicy wygłosili byli więź‑
niowie obozu: Halina Biren‑
baum, Kazimierz Albin i Ro‑
man Kent.
– Niezliczoną ilość razy umie‑
rałam, zamierałam ze strachu,
bólu, napięcia selekcji, w wi‑
doku mąk i konania innych
więźniarek, moich sąsiadek
z przetłoczonych nar, towa‑
rzyszek losu w tej grozie nie
do opisania, bez końca, gdy
każda chwila była wiekiem
oraz błagalnym pytaniem, czy
jeszcze będzie następna? Raz
nawet podczas długiej stójki
na apelu, gdy akurat świeciło
słońce i nikt nie bił, przemknę‑
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ła mi przez głowę żałosna
myśl, że spalą mnie w końcu
w tym ogniu z krematorium
zza drutów i nawet nigdy nie
zaznam miłosnego pocałun‑
ku, o jakich czytałam w książ‑
kach w getcie w Warszawie
sprzed epoki Auschwitz...
Czternaście lat ma swoje waż‑
ne, rzekomo przedśmiertelne,
pomysły i troski – mówiła
Halina Birenbaum, urodzona
w Warszawie izraelska poet‑
ka, która do Auschwitz depor‑
towana została w wieku 14 lat.
– Zło Auschwitz nieuświa‑
domione, niezgłębione, tli się
spokojnie i odradza w nara‑
stającym terrorze, antysemity‑
zmie, rasizmie, aż do publicz‑
nego, bezkarnego ścinania lu‑
dziom głów na oczach całego
świata, z tego tylko powodu,
że są inni. Sama sobie odpo‑
wiadam – często osłupiała z
powodu tego, co się dzieje te‑
raz wokół nas – że jeśli mógł
zaistnieć i działać w ciągu lat
legalnie, bezkarnie Ausch‑
witz, to wszystko, co najgor‑
sze, jest możliwe. I nie można
się dziwić niczemu, ale trzeba
rozpoznawać na czas, prze‑
ciwstawiać się jednoznacznie
i zagradzać drogę dalszym
tragediom, bezprawiu i zbrod‑
niom – podkreśliła.
– Wielki wkład ma w tej
ważnej sprawie zrozumie‑
nia i przestrogi Muzeum
Auschwitz-Birkenau – jego
dyrekcja, liczni, oddani pra‑
cownicy, którzy w ciągu tych
wszystkich lat nad wyraz
trudnej, mozolnej pracy prze‑
chowują świadectwa, doku‑
menty, szczątki dokumentów,
uwieczniają
wspomnienia
ofiar, naocznych świadków,
przekazują milionom zwie‑
dzających z całego świata wie‑
dzę o życiu i ludziach w dłu‑
gotrwałych krańcowych sy‑
tuacjach na krawędzi śmierci:
o sile woli człowieka, potędze
przyjaźni, nadziei i wytrwało‑
ści w najcięższych warunkach
bytu – mówiła Halina Biren‑
baum.
Kazimierz Albin, który do
obozu Auschwitz deporto‑
wany został 14 czerwca 1940
roku w pierwszej grupie pol‑
skich więźniów politycznych,
przypomniał, że więźniowie,
mimo wielkiego ryzyka, wal‑
czyli w obozie o zachowa‑
nie człowieczeństwa. – Od
pierwszego dnia toczy się
nieustanna walka o biologicz‑
ne przetrwanie, o wydarcie
śmierci jak najwięcej istnień, o
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zachowanie godności ludzkiej.
W obozie i wokół obozu istniał
również zorganizowany ruch
oporu kierowany przez Armię
Krajową, Polską Partię Socjali‑
styczną i Bataliony Chłopskie.
Ofiarność ludności polskiej ze
strefy przyobozowej była bez‑
cenna – powiedział.
– Skuteczną formą samoobro‑
ny stały się ucieczki z obozu.
Więźniowie uciekali, by wy‑
nieść dokumenty zbrodni SS,
by przekazać światu prawdę o
obozie i z bronią w ręku wal‑
czyć z okupantem. Niewielu
doznało tego szczęścia. Na
dźwięk syreny obozowej spe‑
cjalne jednostki pościgowe SS,
wspomagane przez uzbrojone
patrole niemieckich bauerów
w miejsce wysiedlonych Po‑
laków, ruszały do akcji po‑
szukiwawczych. Przejmujące
zawodzenie syreny napawało
więźniów lękiem ze wzglę‑
du na stosowane represje,
ale dawało również nadzieję,
że świat dowie się o zbrod‑
niach hitlerowskich w KL
Auschwitz-Birkenau. Ja sam
usłyszałem tę syrenę po raz
ostatni późnym wieczorem 27
lutego 1943 roku, kiedy – po
ucieczce z Auschwitz – wśród
spływającej kry przeprawia‑
łem się przez Sołę – dodał.
– Ten dźwięk tkwi w mojej
podświadomości wciąż jesz‑
cze. Wysoką cenę zapłaciłem
za ucieczkę z obozu. W wy‑
niku represji Sicherheitsdienst
aresztowała moją siostrę
i mamę, którą deportowano
do KL Auschwitz-Birkenau,
a następnie do Ravensbrück.
Szczęśliwie przeżyły tę ge‑
hennę – zakończył Kazimierz
Albin.
Roman Kent, którego do
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Auschwitz Niemcy depor‑
towali z getta Litzmann‑
stadt, powiedział, że często
jest pytany, jak długo był w
obozie. – Odpowiadam, że
nie wiem. Wiem, że minuta
w Auschwitz była jak cały
dzień, dzień był jak rok, a mie‑
siąc jak wieczność. Jak wiele
wieczności jeden człowiek
może przeżyć w ciągu swoje‑
go życia – na to pytanie też nie
mam odpowiedzi – mówił.
– Jest naszym wspólnym obo‑
wiązkiem – zarówno Ocala‑
łych, jak i przywódców na‑
rodowych, aby dzisiejszym
i przyszłym pokoleniom wpo‑
ić wiedzę o tym, co dzieje się,
kiedy rozwijać się mogą silne
uprzedzenia i nienawiść. Mu‑
simy w domach i w szkołach
uczyć nasze dzieci tolerancji
i zrozumienia. Tolerancja nie
może być zakładana. Trzeba
jej się nauczyć. I musimy jasno
powiedzieć, że nienawiść ni‑
gdy nie jest słuszna, a miłość
nigdy nie jest zła – dodał.
W czasie swojego wystąpienia
mieszkający dziś w Stanach
Zjednoczonych Roman Kent
zawarł także swoje przesłanie
na przyszłość: – Dostrzegamy
dziś obecność i świadomość
tak wielu przywódców świa‑
ta. Jest to widoczny dowód
współczucia i zaangażowania,
zamiast obojętności. To jest po‑
stęp. Teraz wszystko należy do
przywódców jutra, ponieważ
zostało jeszcze bardzo wiele
do zrobienia. Wszyscy musi‑
my być w to zaangażowani
i wszyscy musimy pozostać
zaangażowani. Nikt nie powi‑
nien być tylko obserwatorem.
Jestem o tym tak bardzo prze‑
konany, że gdybym miał taką
władzę, dodałbym do uniwer‑
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salnie akceptowanych Dzie‑
sięciu Przykazań przykazanie
jedenaste: „Nigdy, przenigdy
nie powinieneś być biernym
obserwatorem” – podkreślił
Roman Kent.
Podczas ceremonii upamięt‑
niającej 70. rocznicę wyzwo‑
lenia Auschwitz głos zabrał
także Ronald S. Lauder, który
przemawiał w imieniu „Fi‑
larów Pamięci”, indywidu‑
alnych darczyńców, którzy
wsparli Fundację Auschwitz‑
-Birkenau.
– Znajdują się tu przedstawi‑
ciele ponad 40 państw. My,
Żydzi, jesteśmy niezwykle
wdzięczni za waszą obecność
razem z nami. Jesteście dobry‑
mi i przyzwoitymi ludźmi.
Ale ze względu na to, gdzie je‑
steśmy, ze względu na to, co to
miejsce oznacza dla waszych
rządów, musimy przeciwsta‑
wić się nowej fali przemocy.
Szkoły muszą uczyć toleran‑
cji wobec wszystkich ludzi.
Domy modlitwy powinny być
miejscami miłości, zrozumie‑
nia i uzdrawiania, a nie mó‑
wienia swoim, żeby zabijali
w imię Boga – powiedział.
– Wszystkie kraje powinny
nienawiść uczynić przestęp‑
stwem. Każdy kraj, który
otwarcie mówi o zagładzie
innego kraju, powinien zostać
wykluczony z rodziny naro‑
dów. Wszystkie rządy muszą
nie mieć tolerancji dla jakiej‑
kolwiek nienawiści. Jeżeli nie
zrobimy tego teraz, będzie za
późno. Mamy jeszcze szansę to
powstrzymać, ale jeżeli rządy
nie będą działać szybko, wów‑
czas tragedia tego strasznego
miejsca może znów pogrążyć
nasz świat w ciemności. Cisza
świata prowadzi do Ausch‑
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witz. Obojętność świata pro‑
wadzi do Auschwitz. Anty‑
semitym świata prowadzi do
Auschwitz. Nie pozwólmy,
aby to się powtórzyło – pod‑
kreślił Ronald Lauder.
Wszystkim zebranym za ich
obecność w tym szczególnym
dniu dziękował dyrektor

Miejsca Pamięci Auschwitz
dr Piotr M.A. Cywiński, który
w swoim wystąpieniu zawarł
także swoje rocznicowe prze‑
słanie. – Auschwitz jest ciem‑
nością, destrukcją, zniszcze‑
niem. Dlatego przybiera dla
nas postać przestrogi, strasz‑
nej przestrogi. Nadal nie da‑

jemy sobie rady z Auschwitz,
gdyż nie możemy zachować
ludzkiej twarzy, godząc się
jednocześnie z nienawiścią,
z pogardą, z antysemity‑
zmem, a przede wszystkim
z naszą codzienną obojęt‑
nością. Dlatego Auschwitz
przeraża. Nie budzi już dziś

demonów, budzi sumienie.
A to sumienie każdego z nas
oskarża – powiedział.
– Wydawałoby się, że świat
powinien być trwale inny.
Że nikt nie powinien niewin‑
nie ginąć. Wydawałoby się,
że nie można dziś już głosić
nienawiści, że nikt nie będzie
próbował zmieniać granic
siłą. Wydawałoby się, że obo‑
jętność i bierność powinny
budzić wstręt. Lecz tyle razy
widzieliśmy, że pamięć w nas
jeszcze nie dojrzała. „Nigdy
więcej” nie jest programem
politycznym, jest decyzją oso‑
bistą. Oznacza – nigdy więcej
przeze mnie, nigdy więcej
we mnie, nigdy więcej ze
mną. Wierzę, że nigdy więcej
z nami wszystkimi – zakoń‑
czył.
Po przemówieniach rabini
i duchowni różnych wyznań
chrześcijańskich
odmówili
modlitwy: Kadisz, El Male Rachamim, Wieczny Odpoczynek
oraz Boże Duchów.
Podczas ceremonii odbył się
również premierowy po‑
kaz filmu dokumentalnego
Auschwitz przygotowany we
współpracy Muzeum oraz

Fundacji Shoah z Los Angeles.
Producentem filmu w reży‑
serii Jamesa Molla był Steven
Spielberg. Można go obejrzeć
na stronie Miejsca Pamięci
Auschwitz w serwisie YouTu‑
be.
Na zakończenie obchodów
delegacje byłych więźniów,
przedstawiciele delegacji pań‑
stwowych, „Filary Pamięci”
i opiekunowie Miejsca Pamię‑
ci złożyli znicze na pomniku
w Birkenau upamiętniającym
wszystkie ofiary obozu.
Do momentu wyzwolenia
terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej,
niemieccy naziści zamordo‑
wali 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 sym‑
bolem Zagłady i okrucieństw
II wojny światowej. W 2005
roku. Organizacja Narodów
Zjednoczonych
uchwaliła
dzień 27 stycznia Między‑
narodowym Dniem Pamięci
o Ofiarach Holokaustu.
Paweł Sawicki

prezydent rzeczypospolitej polskiej bRONISŁAW KOMOROWSKI
Drodzy Państwo, a szczególnie Ci, którzy prze‑
żyliście gehennę Auschwitz, i wszyscy dostojni
goście.
Jesteśmy w miejscu, gdzie runęła kiedyś nasza
cywilizacja. W miejscu, gdzie systematycznie
realizowano plan odebrania człowiekowi jego
godności. Gdzie niemieccy naziści uruchomili
prawdziwy przemysł śmierci, a istotę ludzką
redukowano do wytatuowanego obozowego
numeru.
Dziesięć lat temu ocalona z Zagłady Merka Sze‑
wach mówiła: „Tu więzili moją rodzinę i wszyst‑
kich spalili. Tu wzięli moje imię i dali mi numer.
Nie byłam więcej Merką Szewach, byłam nume‑
rem”.
Stoimy w miejscu, gdzie w bestialski sposób wy‑
mordowano ponad milion ludzi, w przytłaczają‑
cej większości Żydów z nieomal całej Europy, jak
również Polaków, Romów, jeńców sowieckich
i wielu wielu innych. Stoimy w miejscu przypo‑
minającym o tej bestialskiej ideologii, która pod‑
ważyła filary świata.
Dokładnie o tej porze, 70 lat temu obóz oswobo‑
dzili żołnierze 60. Armii I Frontu Ukraińskiego
Armii Czerwonej. Tego dnia po południu 100.
Lwowska Dywizja piechoty wkroczyła do głów‑
nej części obozu. Z wdzięcznością i z szacunkiem
myślimy dzisiaj o tych żołnierzach.
Szanowni Państwo, w Auschwitz-Birkenau
dano wyraz okrutnej pogardzie dla człowieka,
dla jego godności. Oprawcy chcieli unicestwić
pamięć. Jak powiedział Elie Wiesel, również wię‑
zień Auschwitz, chcieli zabić ponownie przez za‑
pomnienie.
Strażnikiem pamięci Auschwitz jest każdy
z Państwa, ocalonych z obozu, z piekła nienawi‑
ści i przemocy. Jesteście Państwo najważniejszy‑
mi uczestnikami dzisiejszej uroczystości. Bycie
strażnikiem pamięci o Auschwitz nie obejmu‑
je tylko pamięci o samej zbrodni, ale i refleksję
o jej źródłach, tkwiących w ludziach, w narodach,
w ideologiach i w polityce państw.
To pamięć o totalitaryzmach, o ksenofobii,
o antysemityzmie leżących u fundamentów XX‑
-wiecznej katastrofy naszej cywilizacji.
Strażnikami tej tragicznej pamięci w szczegól‑
ny sposób są Polacy, bo to wobec okupowanej
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Polski dwa totalitary‑
zmy zaczęły realizo‑
wać ludobójczy plan
w tym samym czasie.
Na początku 1940 roku
niemieckie władze oku‑
pacyjne zdecydowały
o akcji tzw. akcji AB,
wyniszczenia polskiej
inteligencji. W tym sa‑
mym czasie władze so‑
wieckie zdecydowały
o zbrodni katyńskiej,
o masowym mordzie
polskich oficerów, jako
przedstawicieli polskiej
elity.
Nieomal
równocze‑
śnie Niemcy utworzy‑
li, głównie wtedy dla
polskich
więźniów,
obóz koncentracyjny
w Auschwitz. Rozbu‑
dowano go później na
wielką skalę w obóz zagłady Birkenau.
Niemiecki okupant uczynił właśnie mój kraj
miejscem terroru o wyjątkowej sile i miejscem
zagłady europejskich Żydów. Niemieccy naziści
uczynili z Polski wieczny cmentarz Żydów. Po‑
łożyli kres wielowiekowej żydowskiej obecności
na naszej ziemi.
To właśnie dlatego Polsce przypada rola szcze‑
gólnego depozytariusza pamięci o Auschwitz
i Zagładzie.
Czym jest dzisiaj dla nas pamięć o Auschwitz?
To przede wszystkim pamięć o cierpieniu i o Za‑
gładzie. To wspomnienie wciąż otwartej i bolą‑
cej rany. To także pamięć o miejscu przeklętym,
miejscu, które odcisnęło swoje piętno na każ‑
dym, kto się do niego zbliżył.
Pamięć o Auschwitz to jednak także pamięć
o tym, że nawet w obliczu największego upadku
człowieczeństwa możliwe jest największe boha‑
terstwo, a nawet świętość. Na przykład świętość
ojca Maksymiliana Kolbe, który oddał swoje ży‑
cie za życie innego współwięźnia.
Bo tu nie tylko niszczono świat, ale także ten

świat ratowano. Przekonują o tym słowa utrwa‑
lone na medalu przyznawanym Sprawiedliwym
wśród Narodów Świata: „Kto ratuje jedno ży‑
cie, ratuje cały świat”. Szczególnie tutaj te słowa
brzmią prawdziwie.
Szanowni Państwo, od ponad 70 lat staramy się
przekazać światu prawdę o całym złu, wyrzą‑
dzonym w tej i w innych niemieckich fabrykach
śmierci. W imię prawdy chcemy przeciwdziałać
próbom relatywizacji Zagłady w dzisiejszym
świecie. Dziękuję więc tym, którzy szukają
prawdy i opowiadają o ofiarach i sprawcach tej
zbrodni. Czynią to w szczególny sposób Mię‑
dzynarodowa Rada Oświęcimska i Muzeum
Auschwitz-Birkenau. W ostatnich latach Funda‑
cja Auschwitz-Birkenau, dzięki darczyńcom z
całego świata, kontynuuje starania o zachowanie
obozu w autentycznym jego kształcie. Przyczy‑
niacie się Państwo do ocalenia tego wymowne‑
go znaku pamięci i przestrogi, jakim dla całego
świata jest i powinien być Auschwitz-Birkenau.
Bo pamiętać o Auschwitz, to także pamiętać o
konieczności obrony naszych wartości: wolności,
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sprawiedliwości, tolerancji oraz o respektowa‑
niu praw człowieka i wolności obywatelskich.
Przed laty Jan Paweł II mówił tu, że Ausch‑
witz jest rozrachunkiem z sumieniem ludz‑
kości. Przestrzegał: „Nigdy jeden naród nie
może rozwijać się kosztem drugiego. Nie może
rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego
uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę

jego eksploatacji, za cenę jego śmierci.
Pamiętajmy więc, do czego prowadzi łamanie
prawa narodów do samostanowienia, zasady
nienaruszalności granic, pogarda dla życia ludz‑
kiego, a także bierność wobec zła. Z tego miejsca
potępiamy wszelkie przejawy nienawiści, anty‑
semityzmu i ksenofobii.
Ocalały z Auschwitz, Primo Levi, stwierdził, że

wszyscy, którzy zapominają o swojej przeszło‑
ści, są skazani na jej ponowne przeżycie. Naszą
powinnością, naszą, całej Europy i całego świa‑
ta, jest pamiętać ze względu na tych, którzy tu
cierpieli, ze względu na Was, Szanowni Pań‑
stwo, który przeżyliście obozową gehennę. Ale
naszym obowiązkiem jest również pamiętać dla
nas samych, dla naszej przyszłości.

była więźniarka obozu auschwitz HALINA BIRENBAUM
nie daję umrzeć
dziś
prośby podania listy
poszukiwania wyczekiwanie
zrozumienia
dla pamięci szczątków
wyszperanych cudem
okruchów rzeczywistości
przeszłej
rzekomo niepotrzebnej
którym nie daję
umrzeć
Auschwitz 70 lat wyzwolenia 27.1.2015
Auschwitz, miejsce kiedyś nieznane, którym mój
ojciec straszył w gettcie warszawskim, że nas
wszystkich tam wyślą – za przepisywanie przez
mojego brata materiałów do gazetki konspiracyj‑
nej. Miałam wówczas 11 lat, a dwa lata później
stało się to miejsce dla mnie, jak i dla setek tysięcy
Żydów oraz ludzi innych narodowości, jedyną
rzeczywistością, otchłanią piekła bez dna i bez
żadnej możliwości wydostania się z niego.
Wokoło naelektryzowane druty kolczaste, rzę‑
dy ponurych baraków, cuchnące błoto, w któ‑
rym grzęzną rozpaczliwie jakieś postacie, nie
wiadomo, czy to kobiety, czy mężczyźni, starzy
czy dzieci? Odrażająca, bezbarwna masa ludzka
w przemokłych, zawszonych łachmanach z nu‑
merami, ogolonymi głowami, wypukłymi ocza‑
mi w szarych, kościstych twarzach, o cienkich jak
patyki nogach wlepionych w wielkie zabłocone
drewniaki. Nikt i nic niepodobne do tego, co mini‑
malnie ludzkie, wiadome i znane. Przepaść upad‑
ku i niewyobrażalnej męki. Głód, rany, wrzody,
dezynteria, choroby, które tutaj oznaczają nie‑
zwłoczny, bezlitosny wyrok śmierci w komorze
gazowej. Przekleństwa, ordynarne wyzwiska, bi‑
cie,wymyślne tortury, kary śmiertelne na każdym
kroku, za byle co i za nic.
Jest się tutaj, aby czym prędzej nie być w ogóle
na tym świecie, umrzeć wdeptanym w to błoto,
wysmarowanym biegunką i krwią od pobicia.
Wszystko przy aprobacie natury wykorzystywa‑
nej przez oprawców, deszczu, śniegu, porwistych
wiatrów i mrozów. Praca nad siły i nakazany
przez esemanów kolumnom półtrupów śpiew
niemieckich piosenek w rytmicznym marszu do
roboty, z której najczęściej nie wszyscy wracają
żywi. I jeszcze, jak na urągowisko, orkiestra przy
wyjściu do pracy i powrocie.
Po drodze bliskie ścieranie się z kolumnami pro‑
wadzonych do komór gazowych. Nieraz pytali,
jak daleko do kolonii żydowskiej, bo trzeba na‑
karmić dziecko... Słup ognia do nieba, czarny gę‑
sty dym z tej nazistowskiej „kolonii” dla Żydów
i góry odzieży po pomordowanych, wysyłane
po dezynfekcji do Rzeszy. W Boże Narodzenie
z jednej strony obozu wysoka, kolorowa choinka,
a na przeciw, z drugiej strony obozu – ogień z za‑
gazowanych i palonych ciał ludzkich, a na rampie
pociągi, pociągi następnych ofiar, ich bagaże!...
Byłam tam, tak strasznie byłam! Uwięziona przez
dwa lata, obca już samej sobie w tym nagłym
przeobrażeniu piekła, nielegalna w Auschwitz –
żydowskie dziecko, które ma natychmiast iść do
gazu!
Niezliczoną ilość razy umierałam, zamierałam ze
strachu, bólu, napięcia selekcji, w widoku mąk
i konania innych więźniarek, moich sąsiadek
z przetłoczonych nar, towarzyszek losu w tej gro‑
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zie nie do opisania, bez
końca, gdy każda chwi‑
la była wiekiem oraz
błagalnym pytaniem,
czy jeszcze będzie na‑
stępna? Raz nawet pod‑
czas długiej stójki na
apelu, gdy akurat świe‑
ciło słońce i nikt nie bił,
przemknęła mi przez
głowę żałosna myśl,
że spalą mnie w końcu
w tym ogniu z krema‑
torium zza drutów i na‑
wet nigdy nie zaznam
miłosnego
pocałun‑
ku, o jakich czytałam
w książkach w getcie
w Warszawie sprzed
epoki
Auschwitz...
Czternaście lat ma
swoje ważne, rzekomo
przedśmiertelne,
po‑
mysły i troski. Ocalałam. Doczekałam zburzenia
komór gazowych i zacierania śladów zbrodni
przez władców tego piekła. Musiałyśmy co rano
przed wyjściem komand do pracy wynosić kłody
drzewa spod krematorium. Hitlerowcy rozpala‑
li teraz ogniska już nie po to, by palić ludzi, ale
– dokumenty przed wyprowadzeniem kolumn
więźniarek i więźniów na Marsz Śmierci. Miałam
wtedy bezwładną rękę od postrzelenia przez ese‑
mana z wieżyczki wartowniczej pierwszego dnia
Nowego Roku 1945. Jednak strzał skierowany w
serce chybił, a kula „tylko” uszkodziła nerw, obez‑
władniając rękę...
Zostałam wyzwolona przez Rosjan 3 maja 1945
roku w Neustadt-Glewe, w ostatnim z dwóch
obozów na terenie Niemiec. Dożyłam klęski tych
katów, o czym tak bardzo marzyła na głos moja
matka, zanim ją ode mnie oderwali i spalili na
Majdanku.
Wciąż jest to wszystko świeże w mojej pamięci,
a gdy opowiadam, po prostu przeżywam na
nowo te zdarzenia, fakty, to wszystko nieludzkie
i nadludzkie, czym się oddychało w Auschwitz
dniami i nocami w ciągu długich miesięcy i lat.
Zamęczeni tu ludzie, przeważnie Żydzi, ale nie
tylko, po których nawet nie zostały imiona, a je‑
dynie popioły rozsiane wiatrem, jakby ich nigdy
nie było na świecie! Dla mnie to największy dług
przekazywania pamięci o ich mękach, upragnie‑
niu życia, beznadziejnych zmaganiach o życie do
ostatka sił, by choć opowiedzieć światu!
Ogrom codziennej grozy, w której tkwiłam
i wyrastałam w śmierć, mając lat 10 i 15, przenosi
mnie wciąż do tych miejsc i nazw wraz z bólem
i tęsknotą za moimi najbliższymi tam straconymi.
Przyznaję, że wcale nie chciałabym niczego za‑
pomnieć, nawet gdyby to było możliwe. W tych
wspomnieniach jedynie mogę być w jakiś sposób
z moimi najdroższymi, czuć ich nieistniejącą obec‑
ność obok siebie. Bo nawet ich zdjęcia spalili. Po‑
przez te obrazy z lat Holokaustu, wyryte we mnie
na zawsze, potrafię zrozumieć dogłębnie bieżącą
rzeczywistość, rozpoznawać co dobre, co złe, co
krzywdzące, niebezpieczne. Być instynktownie
czujną, rozpoznawać natychmiast czające się zło,
ostrzegać.
Wspomnienia te nie pozwalają mi pogodzić
się z myślą, że ludzie na świecie nie wiedzą, nie
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potrafią pojąć – jak słyszę ciągle z prawdziwym
bólem od wielu – czym był Auschwitz, czym jest
dla człowieka życie własne i jego najbliższych,
jego narodu, zagrożone przemocą i wydzierane
wszelkimi sposobami w imię zbrodniczych teorii,
nienawiści do innego, żądzy władzy nad innymi
oraz zagarniania cudzego dobytku. Ucieczka od
tych wspomnień, niechęć do nich, strach przed
przypominaniem, bezczelne zaprzeczenia Ho‑
lokaustu, oburzają mnie, przerażają, bo wiem, w
początek jakiego piekła mogą się znów zamienić
i – przy braku sprzeciwu – rozwijać.
Zło Auschwitz nieuświadomione, niezgłębione,
tli się spokojnie i odradza w narastającym terro‑
rze, antysemityzmie, rasizmie, aż do publicznego,
bezkarnego ścinania ludziom głów na oczach ca‑
łego świata, z tego tylko powodu, że są inni. Sama
sobie odpowiadam – często osłupiała z powodu
tego, co się dzieje teraz wokół nas – że jeśli mógł
zaistnieć i działać w ciągu lat legalnie, bezkarnie
Auschwitz, to wszystko, co najgorsze, jest moż‑
liwe. I nie można się dziwić niczemu, ale trzeba
rozpoznawać na czas, przeciwstawiać się jedno‑
znacznie i zagradzać drogę dalszym tragediom,
bezprawiu i zbrodniom.
Wielki wkład ma w tej ważnej sprawie zrozumie‑
nia i przestrogi Muzeum Auschwitz-Birkenau –
jego dyrekcja, liczni, oddani pracownicy, którzy
w ciągu tych wszystkich lat nad wyraz trudnej,
mozolnej pracy przechowują świadectwa, doku‑
menty, szczątki dokumentów, uwieczniają wspo‑
mnienia ofiar, naocznych świadków, przekazują
milionom zwiedzających z całego świata wiedzę
o życiu i ludziach w długotrwałych krańcowych
sytuacjach na krawędzi śmierci: o sile woli czło‑
wieka, potędze przyjaźni, nadziei i wytrwałości w
najcięższych warunkach bytu.
Pragnę podziękować z całego serca dyrekcji Mu‑
zeum i Wam, wszystkim zebranym dziś tutaj, za
zaszczyt uczestnictwa w tej wielkiej uroczystości
70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, tak waż‑
nej dla mnie osobiście, byłej, szarej więźniarki
Auschwitz-Birkenau numer 48693 z wyrokiem
śmierci za swe żydowskie pochodzenie i za swój
młody wiek.
Podziękować za poczucie doniosłości i najwięk‑
szego ludzkiego wzruszenia w tym – wtedy tak
straszliwym – miejscu.
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Były więzień obozu auschwitz KAZIMIERZ ALBIN
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Dro‑
dzy Współwięźniowie,
„Jesteście w niemieckim obozie koncentra‑
cyjnym Auschwitz. Jako element wrogi III
Rzeszy – Żydzi dwa tygodnie, księża mie‑
siąc, młodzi i zdrowi trzy miesiące mają pra‑
wo tu żyć, nie dłużej.
Wszelkie przejawy buntu lub niesubordy‑
nacji będę tłumił w sposób bezwzględny.
Za opór wobec władzy, usiłowanie ucieczki
– kara śmierci. Wyjście stąd prowadzi tylko
przez komin krematoriów”.
Te słowa wykrzyczał Lagerführer SS-Haupt‑
sturmführer Karl Fritzsch do nas, 728 pol‑
skich więźniów politycznych I transportu,
14 czerwca 1940 roku. Były one wcielane
w życie ze zbrodniczą konsekwencją przez
ponad cztery i pół roku istnienia Konzentra‑
tionslager Auschwitz.
Świadczą o tym setki transportów: Polaków,
jeńców sowieckich, Żydów, Romów i przed‑
stawicieli kilkunastu innych narodów. Były
tego wyrazem głód, terror, zastrzyki fenolu,
selekcje w bunkrach 11 bloku i egzekucje
pod Ścianą Śmierci. Tak było od początku.
W połowie 1942 roku obóz koncentracyj‑
ny Auschwitz przekształcił się w obóz
zagłady – Vernichtungslager. Na rampę
kolejową przyjeżdżają codziennie trans‑
porty Żydów z całej podbitej Europy. Le‑
karze SS przeprowadzają selekcje – ko‑
biety zdolne do pracy kierowane są do
bloków Auschwitz I, mężczyźni do Bir‑
kenau. Kobiety ciężarne, chorzy, starcy
i dzieci idą do komór gazowych – Holokaust
zbiera śmiertelne żniwo, a wydajność kre‑
matoriów i stosów spaleniskowych nie za‑
dowala oprawców.
Wokół Auschwitz powstaje kilkadziesiąt
podobozów, do których administracja obo‑
zowa dostarcza siłę roboczą, inkasując
ogromne sumy za pracę niewolniczą w hi‑

tlerowskich
zakła‑
dach przemysłowych
i kopalniach.
Szaleństwu nadludzi
przeciwstawiają się
silniejsze jednostki.
Od pierwszego dnia
toczy się nieustanna
walka o biologiczne
przetrwanie, o wy‑
darcie śmierci jak
najwięcej
istnień,
o zachowanie godno‑
ści ludzkiej.
W obozie i wokół
obozu istniał rów‑
nież zorganizowany
ruch oporu kiero‑
wany przez Armię
Krajową, Polską Par‑
tię
Socjalistyczną
i Bataliony Chłop‑
skie. Ofiarność lud‑
ności polskiej ze strefy przyobozowej była
bezcenna. Skuteczną formą samoobrony sta‑
ły się ucieczki z obozu.
Więźniowie uciekali, by wynieść dokumen‑
ty zbrodni SS, by przekazać światu prawdę
o obozie i z bronią w ręku walczyć z okupan‑
tem. Niewielu doznało tego szczęścia. Zale‑
dwie 10% ucieczek kończyło się pomyślnie.
Na dźwięk syreny obozowej specjalne jed‑
nostki pościgowe SS, wspomagane przez
uzbrojone patrole niemieckich bauerów
w miejsce wysiedlonych Polaków, rusza‑
ły do akcji poszukiwawczych. Przejmują‑
ce zawodzenie syreny napawało więźniów
lękiem ze względu na stosowane represje,
ale dawało również nadzieję, że świat do‑
wie się o zbrodniach hitlerowskich w KL
Auschwitz-Birkenau.
Ja sam usłyszałem tę syrenę po raz ostatni

Kazimierz Albin

późnym wieczorem 27 lutego 1943 roku, kie‑
dy – po ucieczce z Auschwitz – wśród spły‑
wającej kry przeprawiałem się przez Sołę.
Ten dźwięk tkwi w mojej podświadomości
wciąż jeszcze. Wysoką cenę zapłaciłem za
ucieczkę z obozu. W wyniku represji Kra‑
kowska Sicherheitsdienst aresztowała moją
siostrę i mamę, którą deportowano do KL
Auschwitz-Birkenau, a następnie do Ra‑
vensbrück. Szczęśliwie przeżyły tę gehennę.
Łaskawy los sprawił, że dziś w 70. rocznicę
zajęcia przez Armię Czerwoną kompleksu
obozowego Auschwitz-Birkenau-Monowitz,
wraz z moimi koleżankami i kolegami, by‑
łymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau,
mogę stanąć przed pomnikiem Ofiar Faszy‑
zmu w Birkenau, aby uczcić pamięć tych,
którzy nie przeżyli, tych, którzy odeszli.
Uczcijmy Ich chwilą skupienia.

Były więzień obozu auschwitz roman kent
Panie Prezydencie Komorowski, Współwięźnio‑
wie – Ocaleni z Auschwitz, drodzy Goście!

kości pokrytych skórą
– lecz wciąż jeszcze ży‑
wych? Jak mam zapo‑
mnieć odór palonych
ciał, którym przesiąk‑
nięte było powietrze?
Wielu z nas przybyło
do Auschwitz, nie zna‑
jąc się za życia; więk‑
szość odeszła połączo‑
na w śmierci – przez
komin w postaci biało‑
niebieskiego dymu.
Rozdzierający
serce
płacz dzieci brutalnie
wyrywanych
przez
oprawców z ramion
matek będzie brzmiał
w moich uszach do
końca moich dni. Wciąż
się zastanawiam, czy
krzyk tych najmłod‑
szych
kiedykolwiek
przeniknął przez bra‑
my Nieba.
My, Ocaleni, ciągle
stawaliśmy twarzą w twarz ze śmiercią, a mimo
to nie reagowaliśmy zwątpieniem. Pomimo ów‑
czesnej beznadziei, wyrywaliśmy okruchy życia
ze świata ciemności i do dziś pamiętamy wszech‑
ogarniające zło, które zmuszeni byliśmy znosić.
My, Ocaleni, nie możemy – nie ważymy się – za‑
pomnieć milionów pomordowanych. Gdy‑
byśmy zapomnieli, to wraz z ofiarami po‑

Często jestem pytany, jak długo byłem w Ausch‑
witz… Odpowiadam, że nie wiem. Wiem tylko,
że minuta w Auschwitz była niczym cały dzień,
jeden dzień niczym rok, a miesiąc niczym wiecz‑
ność. Ile wieczności człowiek jest w stanie przeżyć
w ciągu jednego życia? Na to też nie znam odpo‑
wiedzi.
Zachor, pamiętaj, remember… Często słyszałem
to słowo od ojca w czasach Zagłady.
Dziś, siedemdziesiąt lat później, ten nakaz jest
mi naprawdę niepotrzebny. Dla mnie, ocalonego
z Auschwitz, zapomnienie – nawet na moment –
okropności, których doświadczyłem w obozach
koncentracyjnych, jest niemożliwe. Bestialstwa
popełnione przy bramie wiodącej do Auschwitz,
których byłem świadkiem, w zupełności wystar‑
czą, by nie dać mi zasnąć do końca życia. To tam
właśnie Niemcy witali swoich nowych gości i tam
zaczynało się ich brutalne traktowanie. Wjeżdżano
końmi między rodziny i grupy ludzi, zmuszając
ich do rozproszenia i rozdzielając – często na za‑
wsze, podczas gdy wartownicy obozowi smagali
nas batami, które cięły niczym ostra klinga miecza.
Nawet po siedemdziesięciu latach nie da się wy‑
mazać wyrytego w mojej pamięci okrucieństwa
i nieludzkiego zachowania, które w obozach było
na porządku dziennym. Widok zadowolenia na
twarzach morderców i ich śmiech, podczas gdy
torturowali niewinnych mężczyzn, kobiety i dzie‑
ci, jest nie do opisania i wciąż tkwi w mojej głowie.
Jak mogę wymazać obraz ludzkich szkieletów –
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grzebane zostałoby sumienie ludzkości.
Dzisiaj, w tym miejscu, uczestniczymy w obcho‑
dach 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz zorga‑
nizowanej przez rząd polski. Jakże wspaniała to
okazja do wystosowania wyraźnego, z głębi serca
płynącego apelu do przywódców wszystkich na‑
rodów na całym świecie:
Wszyscy musimy Pamiętać!
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Bo jeśli wy – przywódcy świata – będziecie
pamiętać i również uczyć innych pamięci, to
Holokaust i inne potworności jak te, które
miały miejsce w Darfurze, Biafrze, Kosowie,
czy też obecne ataki jak ten w Paryżu, nie
będą miały prawa się więcej wydarzyć.
Sama Pamięć jednak nie wystarcza.
Czyny! Czyny i myśli są niezmiernie istotne.
Naszym wspólnym obowiązkiem – zarówno
Ocalałych, jak i przywódców narodowych,
jest wpajanie dzisiejszemu i przyszłym po‑
koleniom wiedzy o tym, co dzieje się, kiedy
pozwala się rozkwitać silnym uprzedzeniom
i nienawiści.
W domach i szkołach musimy uczyć nasze
dzieci tolerancji i zrozumienia. Tolerancja
nie jest czymś oczywistym. Trzeba jej na‑
uczyć. I musimy tłumaczyć, że nienawiść ni‑
gdy nie jest słuszna, a miłość nigdy nie jest
zła!
Kiedy myślę o Zagładzie, a robię to czę‑
sto, jest zaledwie kilka postaw, które okre‑
śliłbym jako „święte” i które przywracają
mi wiarę w człowieczeństwo. Bez wahania
mogę do tej kategorii zaliczyć odważne i bo‑
haterskie czyny nie-Żydów, którzy ratowali
Żydów podczas Zagłady, a których nazywa‑
my Sprawiedliwymi wśród Narodów Świa‑
ta.
Żeby uratować niewinne żydowskie ży‑
cie, Sprawiedliwi narażali swoje własne,
a w większości przypadków także życie
swojej rodziny. Ci Sprawiedliwi, zaledwie
garstka spośród dziesiątek milionów, po‑
kazali światu, że odpowiedzią na tyranię i
obojętność jest zaangażowanie i odwaga w
dokonywaniu moralnych wyborów oraz
zgodne z nimi postępowanie.
Ich czyny powinny służyć za przykład tego,
co można było zrobić, jako potępienie bez‑
czynności oraz jako latarnia moralności
w świecie prześladowania i ciemności. Ci
ratujący, szlachetni w swoich czynach, lecz
skromni z natury nauczyli nas, że nawet w
piekle, jakim była Zagłada, jednostka miała
możliwość wyboru i zdolna była do ludz‑
kich postaw, jeśli tylko jej zależało i miała

odwagę postąpić słusznie.
My, Ocaleni, mamy wspólny cel ze współ‑
czesnym pokoleniem i miejmy nadzieję, że
również ze wszystkimi kolejnymi pokolenia‑
mi – nie chcemy, aby nasza przeszłość była
przyszłością naszych dzieci. Mam nadzieję
i wierzę, że to pokolenie wykorzysta wspa‑
niałe tradycje kulturalne ludzkości, wyka‑
zując przy tym zrozumienie, iż te tradycje
muszą obejmować pluralizm i tolerancję,
uczciwość i prawa człowieka dla każdego.
Sprzeciw wobec antysemityzmu i rasizmu
powinien być czymś powszechnym, a nie
wyjątkowym.
Niestety, z upływem czasu coraz wyraźniej
widać próby „tonowania” Zagłady. Próby
te podejmowane są przez ideologicznych
spadkobierców sprawców, negacjonistów i
ignorantów, a wspierane przez media. Mani‑
pulują językiem w przedstawianiu Zagłady
tak, aby Holokaust wydawał się mniej nik‑
czemny i brutalny. Te wysiłki zniekształcają
prawdę o tym, co się faktycznie wydarzyło.
Na przykład jakoś utarło się stosowanie sło‑
wa „utracony” w odniesieniu do rodziny i
krewnych, którzy zostali brutalnie zamordo‑
wani podczas Zagłady. Termin „utracony”
nie oddaje dokładnie tego, co się w rzeczy‑
wistości wydarzyło. „Utracony” oznacza, że
coś się zapodziało, zawieruszyło. Jedenaście
milionów ludzi, w tym sześć milionów Ży‑
dów, włączając w to półtora miliona żydow‑
skich dzieci, się nie zawieruszyło, ani nie za‑
gubiło podczas Holokaustu. Te dzieci zosta‑
ły zamordowane, a wraz z nimi pokolenia,
którym dałyby początek.
Podobnie często słyszy się, że miliony
„umierały” podczas Holokaustu. Powiedz‑
my to wyraźnie – ci, co zginęli w Auschwitz,
nie „umierali” w powszechnym znaczeniu
tego słowa, ale zostali podstępnie zabici, za‑
mordowani, spaleni w krematoriach.
Praktycznie rzecz biorąc, nie przedstawiając
Zagłady w brutalny sposób, a brutalna była,
jasno i bez modyfikacji czy unikania wyraź‑
nych sformułowań, aktywnie przyczyniamy
się do łagodzenia oburzenia, które te ka‑

rygodne czyny powinny wywoływać, a w
efekcie także chronimy sprawców, którzy za
nimi stoją. Poprzez używanie stonowanych
określeń, poprzez „czyszczenie” tego, co się
wydarzyło, nieświadomie pomagamy nega‑
cjonistom. W rezultacie pośmiertnie umniej‑
szamy bestialstwo sprawców.
Dzisiejsza tu obecność i świadomość tak wie‑
lu przywódców świata nie świadczy o obo‑
jętności, ale o współczuciu i zaangażowaniu.
To jest postęp. Teraz wszystko zależy od
przyszłych przywódców. Tak wiele zosta‑
ło jeszcze do zrobienia… Wszyscy musimy
się zaangażować i pozostać zaangażowani.
Nikt nie powinien być tylko obserwatorem.
Jestem o tym tak głęboko przekonany, że
gdyby to było w mojej mocy, to dodałbym
do powszechnie przyjętych dziesięciu przy‑
kazań, przykazanie jedenaste: „Nigdy, prze‑
nigdy nie bądź biernym obserwatorem”.
Wbrew wszystkiemu pozostaje mi żywić
nadzieję, że ludzkość czeka jaśniejsza przy‑
szłość. W końcu wszyscy żyjemy na tej sa‑
mej planecie. Może kiedy w końcu wszyscy
zrozumiemy, że jesteśmy jednym narodem,
będziemy w stanie nigdy nie dopuścić do
tego, by tragedia Auschwitz się powtórzyła
i dotknęła nas lub jakikolwiek inny naród.
Zakończę moją wypowiedź słowami Primo
Leviego, wyrażającymi jego refleksje na te‑
mat Auschwitz:
Nieznajomy!
Z jakiegokolwiek kraju przybywasz
by spojrzeć na ruiny obozu.
Pomyśl, i zrób, co w Twojej mocy,
by pielgrzymowanie Twoje
na marne nie poszło,
jak i nasza śmierć próżną nie była…
Dla Ciebie i Twoich dzieci
popioły Auschwitz są
przestrogą.
Postępuj tak, aby straszny owoc
nienawiści,
którego ślady tu widziałeś,
nigdy nie wydał nowego ziarna –
czy to jutro, czy kiedykolwiek!

PRZEDSTAWICIEL „FILARÓW PAMIĘCI” RONALD S. LAUDER
Nie należę do ocalonych, ale jestem
wdzięczny za dzisiejszą ich tu obecność.
Nie należę do wyzwolicieli, lecz oddaję
honor odwadze obecnych pośród nas dzi‑
siaj weteranów.
Jestem tu po prostu jako Żyd. I jak każde‑
go Żyda na świecie, to miejsce – to straszne
miejsce zwane Auschwitz – dotyka mojej
duszy.
Zawsze się zastanawiałem, czy gdybym
zamiast w lutym 1944 roku w Nowym Jor‑
ku, urodził się na Węgrzech, skąd pocho‑
dzili moi dziadkowie, przeżyłbym?
Odpowiedź brzmi – nie. Byłbym jednym
z 438 tysięcy węgierskich Żydów zaga‑
zowanych przez Nazistów w Auschwitz
w 1944 roku.
Jaki był powód wymordowania w tym
miejscu ponad miliona Żydów? Powodem
był fakt, że byli Żydami. Nazistowskie
Niemcy uważały, że Żydzi nie mają prawa
do życia.
Zagłada bezsprzecznie zaplanowana była
przez Nazistów. Jednakże współwinne jest
niemal każde państwo europejskie.
Przez siedemdziesiąt lat filozofowie, teo‑
lodzy i historycy usiłowali wyjaśniać
Auschwitz.
Przez siedemdziesiąt lat nikt nie znalazł
właściwej odpowiedzi. Auschwitz nigdy
nie odejdzie.
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To koszmarne miej‑
sce przypomina, że
antysemityzm pro‑
wadzi do śmierci.
Przypomina, że pro‑
paganda wiedzie do
antysemityzmu.
Jest
przypomnie‑
niem, że jeśli nikt nie
zaprotestuje, to an‑
tysemityzm będzie
się rozwijał. Jest też
przypomnieniem,
że jeżeli całe pań‑
stwo jest ogarnięte
nienawiścią,
anty‑
semityzm prowadzi
do miejsc takich jak
Auschwitz.
Miałem zamiar wy‑
głosić tu dzisiaj zu‑
pełnie inne przemó‑
wienie.
Jednak po ostat‑
nich wydarzeniach
w Paryżu, w Euro‑
pie i na świecie nie
mogę
zignorować
tego, co się obecnie
dzieje.
Po raz kolejny Żydzi
w Europie stają się
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celem ataków dlatego tylko, że są Żyda‑
mi. Atakowane są synagogi i żydowskie
firmy. Odbywają się masowe demonstracje
gromadzące tysiące ludzi wykrzykujących
groźby śmierci pod adresem państwa Izra‑
el i Żydów.
Tuż po zakończeniu drugiej wojny świa‑
towej, po tym jak zobaczyliśmy, czym był
Auschwitz i inne obozy zagłady, żadna
normalna osoba nie chciała być kojarzona
z nazistowskim antysemityzmem.
Przez jakiś czas sądziliśmy, że nienawiść
w stosunku do Żydów została w końcu
wykorzeniona. Powoli jednak demonizacja
Żydów zaczyna powracać. Zaczęła się od
artykułów w Internecie, potem zagościła
w niektórych szkołach religijnych, a nawet
na uniwersytetach. Stamtąd dotarła do
głównego nurtu społeczeństwa.
Działo się to tak niespiesznie i wydawało
tak nieistotne, że niewielu ludzi zwróciło
na to uwagę.
Aż do teraz, kiedy Europa obudziła się na‑
gle z letargu, ponownie pogrążona w an‑
tysemityzmie i przypomina bardziej rok
1933 niż 2015.
Po raz kolejny młodzi żydowscy chłopcy
boją się założyć jarmułkę na ulicach Pary‑
ża, Budapesztu i Londynu.
Po raz kolejny atakowane są firmy należą‑
ce do Żydów. I po raz kolejny żydowskie
rodziny uciekają z Europy.
Minionego lata, Anna Sjögren, matka

czworga dzieci, idąc ulicą Uppsali, w
Szwecji, została dotkliwie pobita przez
rozwścieczony motłoch. Czym sobie na
to zasłużyła? Na szyi zawieszoną miała
gwiazdę Dawida.
Jak znowu mogło do tego dojść? Dlaczego
po siedmiu dekadach i trzech pokoleniach
ta nowa burza antysemityzmu, skierowa‑
na przeciwko Żydom, przewala się przez
Europę?
Przez dziesięciolecia świat karmiono
kłamstwami na temat Izraela: że Izrael jest
przyczyną wszystkich problemów, Izrael‑
czycy głównym złoczyńcą XXI wieku, że
Izrael nie ma prawa bytu.
Wszyscy wiemy, że kiedy powtórzy się
kłamstwo trzykrotnie i nikt na to nie zare‑
aguje, kłamstwo staje się prawdą.
To szkalowanie Izraela, jedynego żydow‑
skiego państwa na Ziemi, szybko stało się
pretekstem do ataku na Żydów.
Wiele z tych kłamstw wywodzi się ze
Środkowego Wschodu, ale znalazły one
podatny grunt na całym świecie.
Celem nienawiści nie są zresztą tylko Ży‑
dzi. Dotyczy to też chrześcijan mordowa‑
nych w Afryce i Syrii. Kobiety i dziew‑
czynki w Afganistanie pozbawiane są ży‑
cia za to tylko, że chcą chodzić do szko‑
ły. Na Środkowym Wschodzie zabija się
dziennikarzy, a przez Europę przetacza się
ponownie fala nienawiści.
Obecni są tu dziś przedstawicie ponad 40

państw i my, Żydzi, jesteśmy niezwykle
wdzięczni, że jesteście tu z nami.
Jesteście dobrymi i przyzwoitymi ludźmi.
Ale przez wzgląd na to, gdzie jesteśmy, na
znaczenie tego miejsca, wasze rządy mu‑
szą przeciwstawić się nowej fali nienawi‑
ści. Szkoły muszą uczyć tolerancji wobec
wszystkich ludzi.
Domy modlitwy powinny być miejscem
niosącym miłość, zrozumienie i ukojenie,
a nie głoszącym wyznawcom potrzebę za‑
bijania w imię Boga.
Wszystkie kraje i Unia Europejska powin‑
ny nienawiść uczynić przestępstwem.
Każdy kraj, który otwarcie mówi o zagła‑
dzie innego kraju, powinien zostać wyklu‑
czony z rodziny narodów.
Wszystkie rządy muszą bezwzględnie wy‑
kazywać zero tolerancji dla jakiejkolwiek
nienawiści.
Jeżeli nie zrobimy tego teraz, będzie za
późno.
Wciąż jeszcze mamy szansę to powstrzy‑
mać, ale jeżeli rządy nie będą działać
szybko, wówczas tragedia tego strasznego
miejsca może znów pogrążyć nasz świat w
ciemności.
Milczenie świata prowadzi do Auschwitz.
Obojętność świata prowadzi do Ausch‑
witz.
Antysemityzm świata prowadzi do Ausch‑
witz.
Nie pozwólmy, aby się to powtórzyło.

dyrektor miejsca pamięci auschwitz
dr piotr m.a. cywiński
„Spodziewali się najgorszego – ale nie tego, co nie‑ ostrzeżenia,
wyobrażalne”.
za wasz lęk i za waszą na‑
(Charlotte Delbo)
dzieję.
Za wszystko, co o nas
Czy ból ofiary sprzed siedemdziesięciu laty
samych nam powiedzie‑
Może się stać dziś naszym dziedzictwem?
liście.
– Nie wiem. Ale nie mamy innego wyjścia.
Dzisiaj my musimy stać
Na tymże bólu przyszło nam budować powojen‑ się dojrzali, dorośli,
ność.
niosąc dalej to wszystko,
Musimy się więc mądrze wsłuchać i wczuć w to, co co zasiały w naszej pa‑
nas już nie spotkało.
mięci Wasze słowa.
Nasza wyobraźnia nadal tego nie ogarnia,
To często wydaje się po‑
tak, jak nie ogarniała tego wyobraźnia ówczesnych nad siły,
ludzi.
ale innego wyjścia nie
mamy i mieć nie będzie‑
„Noc, noc bez końca. Świtu nie ma”.
my.
(Tadeusz Borowski)
„Mamy straszne przeczu‑
Auschwitz nie jest źródłem siły.
cie, gdyż wiemy”.
Jeśli ktokolwiek tu przyszedł,
(Załmen Gradowski)
By poczuć siłę, mądrość, katharsis
– ten się myli.
Wydawałoby się, że świat
Auschwitz jest ciemnością, destrukcją, zniszcze‑ powinien być trwale inny.
niem.
Że nikt nie powinien nie‑
Dlatego przybiera dla nas postać przestrogi, strasz‑ winnie ginąć.
nej przestrogi.
Wydawałoby się, że nie
Nadal nie dajemy sobie rady z Auschwitz
można dziś już głosić nie‑
gdyż nie możemy zachować ludzkiej twarzy,
nawiści,
godząc się jednocześnie z nienawiścią, z pogardą, z że nikt nie będzie próbo‑
antysemityzmem,
wał zmieniać granic siłą.
a przede wszystkim z naszą codzienną obojętnością. Wydawałoby się, że obojętność i bierność powinny
Dlatego Auschwitz przeraża.
budzić wstręt.
Nie budzi już dziś demonów, budzi sumienie.
Lecz tyle razy widzieliśmy, że pamięć w nas jeszcze
A to sumienie – każdego z nas oskarża.
nie dojrzała.
„My – martwi – oskarżamy”.
(anonimowa czeska Żydówka)

„To się stało, a więc może znów się zdarzyć. Może
się zdarzyć wszędzie”.
(Primo Levi)

Ocalali. Wy – żywi – niosący w pamięci oblicza za‑
mordowanych.
Mamy i dziś prawo do lęku.
Wam dziękuję – Drodzy – za Wasze trudne słowa Ale mamy obowiązek odpowiedzialności.
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„Gdyż wiemy”.
Gdyż nasza przyszłość jest zakorzeniona w pamięci.
I w zapomnieniu niszczymy nie obraz przeszłości,
lecz namacalny kształt naszej przyszłości.
„Nigdy więcej” nie jest programem politycznym,
jest decyzją osobistą.
Oznacza – nigdy więcej przeze mnie,
nigdy więcej we mnie,
nigdy więcej ze mną.
Wierzę, że nigdy więcej z nami wszystkimi.
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stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła miasto oraz KL Auschwitz. Z ponad ośmiu tysięcy
oświęcimskich Żydów Zagładę przeżyły pojedyncze osoby. Jednym z pierwszych kroków ocalałych,
poza poszukiwaniem bliskich, była próba ponownego zorganizowania życia społecznego. Sytuacja bli‑
ska wojnie domowej, przypadki antysemityzmu oraz poczucie osamotnienia uniemożliwiały jednak powrót do
normalnego życia w komunistycznej Polsce.
Wygląd miasteczka był zaniedbany. Władze komunalne nie były jeszcze zorganizowane. Nie było handlu. Nic nie można było dostać nawet za wysoką cenę. To, co
najkonieczniejsze, jak np. chleb, przywożono z daleka, z Krakowa albo z Katowic, z
odległości 40-70 km. Komunikacja nie była wtedy normalna z powodu zniszczenia
szos, mostów i torów kolejowych.
Ludność była podzielona na dwie warstwy: bogaci, którzy dorobili się w czasie wojny
i zbogacili się na cudzym nieszczęściu. Ci nie byli zainteresowani w handlu chlebem
albo innymi artykułami codziennego spożycia. Druga część mieszkańców – niewielka
– była biedna i nie miała możliwości prowadzenia handlu. Zajmowali się więc znajdowaniem łatwych źródeł utrzymania: szukali skarbów w obozach i wokół nich. Kopali,
przeszukiwali popioły spalonych ofiar i często znajdowali złote zęby i inne przedmioty,
których ogień nie spalił.
Epizod, którego nigdy nie zapomnę, może scharakteryzować ówczesne położenie. Wezwano nas na posiedzenie Rady Miejskiej. Na posiedzenie zaproszono nauczycieli,
księży i wpływowych ludzi z miasta. Porządek dzienny obejmował jeden punkt: pomoc socjalna dla biednej ludności miasta. […] Nie możemy już opanować położenia,
powstała masowa epidemia – powiedział sekretarz. – Rodzice posyłają swoje dzieci, by
ograbiały zwłoki. Dzieci, które tu stoją przed Wami, są tylko małą częścią grabieżców
grobów, których zatrzymaliśmy, inni uciekli. Ostatnio musieliśmy już posłużyć się
wojskiem, aby ich rozpędzić.
Rynek Główny w Oświęcimiu, na krótko po wyzwoleniu, około 1945 roku

Fragment wspomnień Chaima Wolnermana
Losy tych nielicznych Żydów
z Oświęcimia, którzy ocale‑
li, i sposoby ich przetrwania
były różne. O ich życiu bądź
śmierci decydowały najczę‑
ściej przypadek i przychyl‑
ność losu. Największej liczbie
udało się przeżyć na terenach
ówczesnego ZSRR. Ocaleni
w ten sposób na początku
wojny uciekali przed armią
niemiecką na wschód. Przy‑
musowe deportacje w głąb
Związku Radzieckiego i tam‑
tejsze ekstremalnie ciężkie
warunki, okazały się ocale‑
niem od śmierci w Zagładzie.
Część Żydów oświęcimskich
przetrwała m.in. w gettach
i niemieckich obozach pra‑
cy przymusowej, głównie na
Dolnym i Górnym Śląsku oraz
w obozach koncentracyjnych
m.in. KL Auschwitz-Birke‑
nau, KL Bergen-Belsen, KL
Dachau, KL Gross Rosen i KL
Mauthausen. Niektórzy oca‑
leli dzięki pomocy nieżydow‑
skiego otoczenia, otrzymując
schronienie w prywatnych do‑

mach, specjalnie do tego celu
przygotowanych kryjówkach.
Inni, walcząc w partyzantce,
w wojsku polskim, czy też na
tzw. aryjskich papierach, przy‑
bierając podczas okupacji nie‑
żydowską tożsamość.
W powojennej Polsce, po Za‑
gładzie ocaleni znaleźli się
więc w zupełnie nowej rze‑
czywistości (nie tylko politycz‑
nej), zazwyczaj bez rodziny,
dachu nad głową, dawnych
przyjaciół i życia, które pa‑
miętali sprzed wojny. Rozpo‑
czynali swoje życie od nowa.
W swoich przedwojennych
mieszkaniach niejednokrotnie
zastawali swoich dawnych
sąsiadów, którzy zazwyczaj
traktowali ich jak intruzów.
Ocaleni zdecydowali się
w wielu przypadkach zacho‑
wać przybrane nie-żydowskie
nazwiska, dzięki którym prze‑
trwali Zagładę. Powracający
Żydzi często padali oﬁarami
pogromów, mordów i rabun‑
ków. Ponadto Polska jawiła

się ocalałym jako ogromny
cmentarz, na każdym kroku
przypominając o dokonanej
Zagładzie.
Jednymi z pierwszych, któ‑
rzy wrócili, byli m.in.: Chaim
Wolnerman, Samuel Nato‑
wicz, Lola Silbiger-Haber,
Regina Grünbaum, Salomon
Kupperman, Maurycy Bod‑
ner oraz pięcioosobowa ro‑
dzina Schönkerów. Wielu
z ocalałych widziało ten okres
poprzez pryzmat osobistych
doświadczeń.
Niektórzy
z nich spotykali się z wrogo‑
ścią lub obojętnością; otrzy‑
mywali listy z pogróżkami,
które burzyły ich poczucie
bezpieczeństwa i przyśpie‑
szały decyzję o wyjeździe.
Najtragiczniejsze wydarzenie
miało miejsce w pobliskich
Brzeszczach, w których zosta‑
li zamordowani jedyni ocaleli
z Zagłady członkowie rodziny
Bergerów, syn i matka. Inni,
jak np. rodzina Schönkerów
czy Kuppermanów, spotkali

się z ciepłym przyjęciem swo‑
ich dawnych sąsiadów, do‑
świadczając wiele serdeczno‑
ści. W wielu przypadkach na‑
wiązywały się również szkol‑
ne i środowiskowe przyjaźnie.
Nieliczni mieli także to szczę‑
ście, że ponownie zamieszkali
w swoich rodzinnych domach.
Przed ocalonymi, w tak dra‑
matycznej sytuacji, rysowało
się równie dramatyczne pyta‑
nie – co dalej? Zostać czy wy‑
jechać? Sytuacja, którą zastali
w Polsce, zmuszała ocalałych
do emigracji. Część z nich
próbowała jednak, choć przez
krótki czas, żyć „normalnie”
i zaadaptować się do nowej
sytuacji. Decyzje o wyjeździe
zazwyczaj podejmowane były
w bardzo dramatycznych oko‑
licznościach, a zanim jednak
docierali oni do miejsca do‑
celowego, Palestyny (później
Izraela), czy też innych miejsc,
żyli w trudnych warunkach
w obozach dla przesiedleń‑
ców. Większość Żydów,

którzy na krótko wrócili do
Oświęcimia, wyjechała do
Izraela. Inni, którzy tuż po
wyzwoleniu nie wrócili do
Polski, osiedlili się głównie
w USA, ale także w Austra‑
lii, Niemczech, Kanadzie
i Szwecji. Ostatnie żydowskie
rodziny opuściły Oświęcim
na początku lat 60. Wyjąt‑
kiem był Szymon Kluger,
który wrócił do Oświęcimia
w chwili, kiedy większość
żydowskich
mieszkańców
już z niego wyjechała. Zmarł
w 2000 roku i został pochowa‑
ny na cmentarzu żydowskim
w Oświęcimiu.
Fragmenty prelekcji wygłoszonej
przez autora w dniu 28 stycznia
2015 r. w Café Bergson w Oświęcimiu. Wykład był organizowany
w ramach projektu „Światowa
Mapa Pamięci”, na który składały się wydarzenia upamiętniające 70. rocznicę wyzwolenia KL
Auschwitz-Birkenau.
Artur Szyndler

Tutaj u nas spokój [...]. Chmurno i chłodno, i często deszczowo. Pan
Schoenker jeszcze nie jest wolny. Dobry to człowiek dla bliźnich. Zrujnowane mury naokoło izraelickiego cmentarza postawił, a biednej ludności świadczył wiele. Z dawnych mieszkańców Oświęcimia mało kto
pozostał. Na palcach można ich policzyć [...]. Burmistrzem jest pan
Kapała, wiceburmistrzem pan Pępek, ten, co u p. Thieberga był pielęgniarzem czy odźwiernym. [...].

Fragment listu napisanego przez ks. Jana Skarbka do dra Iro
Druksa w Izraelu (1950).
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Kochani Państwo Schönkerowie!
List Wasz z 9.XII. otrzymałem, za który serdecznie dziękuję. Doprawdy
każda wiadomość z Polski i to od ludzi, z którymi zaczęło się budować
nowe życie po tylu przejściach, jest dla nas, na obczyźnie, duchowym
pożądaniem. Cieszy nas bardzo, że dobrze Wam się powodzi, a ostatnie
wiadomości z kraju od ludzi przyjeżdżających są wprost wspaniałe. My
tutaj żyjemy w pewnej beznadziejnej sytuacji, możliwości emigracji do
Palestyny są minimalne, wprawdzie od czasu do czasu idą transporty
aliją B, my jednak tak jechać nie możemy, zresztą nie chcemy już więcej
się wałęsać [...].

Fragment listu wysłany z niemieckiego Windeshein przez Maury‑
cego Bodnera do swoich przyjaciół – państwa Schönkerów (1946).

Rodzina Bodnerów, od lewej: Jochewed, Lola, Mieczysław-Menachem oraz Maurycy, Bad
Windsheim (Niemcy), około 1949 roku. Ze zbiorów Loli Bodner.

Pamiętam swoją ostatnią jazdę z naszego domu przy ulicy Jagiellońskiej
41 na stację kolejową. Była to krótka, ale wzruszająca jazda. Jechaliśmy
fiakrem przez ulicę Jagiellońską i ku naszemu zdumieniu okna domów
z obu stron ulicy zaczęły się otwierać i ludzie machali nam rękami
na pożegnanie. Byli to zupełnie obcy ludzie. Mieliśmy wszyscy łzy w
oczach.

Fragment wspomnień Henryka Schönkera

Rodzina Schönkerów, Oświecim 1946 rok. Archiwum IPN Kraków.

[...] w sobotę była w naszej fabryce uroczystość dla dzieci pracowników
na zakończenie półkolonii. Było bardzo ładnie, program dobrany, dzieci
zostały obdarzone, nam zostały oddane wszelkie honory, mimo wszystko
czuliśmy się obcy. Oni od nas, a my od nich, odwykli. Takie jest tu życie
w ogóle. Nie ma z kim słowa pomówić. To jest zarazem odpowiedź dla
twojego tatusia, jakie życie się tu prowadzi. Tu u nas jest jeszcze o tyle
dobrze, że nas wszyscy znają i odnoszą się do nas w ogóle życzliwie, ale
ten chłód nawet kaloryferami nie da się zagrzać. Znajomych w ogóle nie
ma, nawet do kina nie chodzimy dla braku towarzystwa [...].

Fragment listu wysłanego z Oświęcimia przez Józefę Liebermann
do swoich krewnych – rodziny Druksów w Palestynie (1946).

Rodzina Druksów i Liebermannów (L-P): Iro Druks, Elinoar, Łucja Druks oraz Joachim i
Józefa Liebermannowie, Izrael 1948 rok. Ze zbiorów Elinoar Paleiov

[...] Ponieważ długo nie otrzymywałem wiadomości od Was, pisałem list do p. Drucksowej i także do Lotusi. W liście tym zasięgałem rady w sprawie wyjazdu aliją „b”. List
ten, ktory dziś otrzymałem, potwierdził tylko moją decyzję. Chcę bowiem, z końcem kwietnia lub początkiem maja, rozpocząć przymusową turystykę, gdyż nie widzę innej
możliwości, by wreszcie rozpocząć normalny tryb życia, gdyż życie na walizkach, które prowadzę prawie że od 1939, już mi bardzo zbrzydło. [...] Moi kuzynowie Goldberdzy
pewno wyjadą jednym transportem, wcześniej. [...] Obecnie przygotowuję się już do wyjazdu, a tu załatwiam sprawy lekarskie, doprowadzam do porządku moje uzębienie. Za
ostatnie posiadane marki [...] szyję sobie silne ubranie, by wytrzymało tarapaty podróży, gdyż moje dwa przywiezione z Polski są już mocno sfatygowane, gdyż były zrobione
jeszcze z wojennego materiału. [...]

Fragment listu Zygmunta Zylka Königsbergera z niemieckiego Deggendorfu do rodziny Liebermannów z Oświęcimia (1947).
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Miasta Pokoju
UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY Z OKAZJI 70. ROCZNICY WYZWOLENIA OBOZU AUSCHWITZ

M

25 stycznia 2015 roku,
w
Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzie‑
ży, przy wsparciu Fundacji
Judaica Centrum Kultury
Żydowskiej w Krakowie,
miało miejsce otwarcie wy‑
stawy Miasta Pokoju. Zapre‑
zentowana w Domu Ciszy
kolekcja jest pomysłem dr
Ellen Frank, idealistki, za‑
łożycielki i dyrektora arty‑
stycznego Ellen Frank Illu‑
mination Arts Foundation,
Inc., nowojorskiej fundacji
charytatywnej, której dzia‑
łalność została poświęcona
utrzymaniu pokoju na świe‑
cie oraz porozumieniu mię‑
dzy ludźmi poprzez promo‑
wanie sztuki wizualnej. Dr
Frank uprawia sztukę, ba‑
dania naukowe i pisarstwo.
Otrzymała wiele nagród
za swoje obrazy i ilustracje
książkowe. Uzyskała dok‑
torat interdyscyplinarny w
dziedzinie literatury i sztuk
wizualnych na Uniwersyte‑
cie Stanford. Wraz z mężem
i córką oraz grupą amery‑
kańskich przyjaciół odwie‑
dziła Oświęcim i osobiście
wprowadziła
przybyłych
w sens i przesłanie swojego
przedsięwzięcia.

Gary Paul, Joachim Russek, Leszek Szuster

ta i srebra również na swo‑
je symboliczne podłoże. To
najszlachetniejsze z metali,
symbolizujące
pierwiast‑
ki męski (złoto) i żeński
(srebro), ale także oczysz‑
czenie duszy, a idąc dalej
– odrodzenie z pożogi woj‑
ny poszczególnych miast.
Srebro to – jak mówi Ellen
Frank – światłość, Bóg, bo‑
skość. I znowu odniesienie
do Chrystusa... – medalik
podarowany Zofii przez

Tadeusza wykonany był ze
srebra. Złoto zaś to symbol
niezmienności, wieczności
i doskonałości. Identyfiko‑
wane ze słońcem i ogniem,
symbolizuje poznanie. Zło‑
te tło na średniowiecznych
obrazach tablicowych jest
zawsze symbolem niebiań‑
skiego światła.
Czerwony kolor pochodzi
z ziemi, gliny. Na obrazach
plamka tego koloru (rów‑
nież koloru krwi) oznacza
upamiętnienie ofiar konflik‑
tów w poszczególnych mia‑
stach. Odniesienie do ziemi
podkreśla kruchość ludzkie‑
go życia – z prochu powsta‑
łeś i w proch się obrócisz.

Fot. Krzysztof Janik

liczne. Duże znaczenie, co
odzwierciedla sama nazwa
fundacji, odgrywa w nich
sztuka iluminacji, z którą
spotykamy się już w egip‑
skiej Księdze umarłych,
tekstach hebrajskich, ręko‑
pisach Nowego Testamentu,
Koranie czy średniowiecz‑
nych księgach – a więc tek‑
stach odległych pod wzglę‑
dem kultury i religii. Pomy‑
słodawczyni cyklu w swoim
wystąpieniu
szczególną
uwagę zwróciła na znacze‑
nie słowa „iluminacja”. Z
jednej strony to rodzaj sztu‑
ki zdobienia tekstów przy
wykorzystaniu złota, ale
oznacza również światło i to
światło duchowe, położone
na karcie książki. Gościem
honorowym otwarcia wysta‑
wy była pani Zofia Posmysz,
była więźniarka obozu Au‑
schwitz-Birkenau, pisarka,
Honorowy Obywatel Mia‑
sta Oświęcimia. Ellen Frank
wspaniale odniosła się do jej
opowiadania Chrystus oświęcimski, w którym jest mowa
o pojęciu iluminizmu jako
„idei duchowego doznania,
oświecenia pochodzącego z
innego, nieziemskiego wy‑
miaru”1. Takie znaczenie jak
najbardziej mieści się w idei
Dla artystki wszystko, co obrazów Miasta Pokoju.
umieszcza w swoich obra‑
zach, jest głęboko symbo‑ Wykorzystanie w cyklu zło‑

Fot. Krzysztof Janik

iasta są skarbnicą cywilizacji, źródłem większości tego, co najlepsze na naszym świecie. Powinniśmy […]
dążyć do zachowania miast i wartości, które ucieleśniają. Cykl obrazów Miasta Pokoju pozwala służyć temu
szlachetnemu celowi, gdyż jest hołdem składanym historii i kulturze takich miast, które ucierpiały od wielkich
konfliktów i dramatycznych wydarzeń, jak Lhasa, Jerozolima, Bagdad, Kabul, Pekin, Hiroszima, Nowy Jork, Sarajewo
czy Monrowia. Przekształcając cierpienie w piękno, seria malowideł ozdabianych złotem płatkowym podkreśla zro‑
zumienie jako warunek wstępny do budowania pokoju. Dzieła nie są ani agresywne, ani polemiczne, zachęcają raczej
do działania poprzez pełną nadziei energię, wyróżniając to, co w ludzkiej duszy najlepsze.
Ellen Frank

Ellen Frank
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Kolejny materiał, wykorzy‑
stany w pracy artysty na
przestrzeni wieków, to na‑
turalny klej np. z ryby, jajka
kurzego, czosnku. Jego spa‑
jająca moc symbolizuje po‑
rozumienie, miłość, połącze‑
nie boskości z ziemskością.
Tym klejem, w przypadku
obrazów Ellen Frank, jest
serce człowieka, w którym
mieści się miłość, modlitwa,
poświęcenie, zgoda – cała
historia słowa TAK.

Do ich namalowania użyto:
22-karatowego złota księ‑
życowego i 23-czerwono‑
karatowego złota, 12-kara‑
towego białego złota, miki,
miedzi, tempery jajecznej,
farby akrylowej. Wszystkie
zostały wykonane na belgij‑
skim płótnie.
W każdym odnaleźć można
powtarzające się elemen‑
ty: mapa lub panoramiczne
zdjęcie (np. fotografia Kabu‑
lu wykonana między 1870
a 1882 rokiem), iluminacja
złotem (np. ornament wzo‑
rowany na oryginale, tekst),
czerwona plamka, odwo‑
łanie do miejsca w postaci
symbolu (budowli, historii,
kultury, sztuki). Każde mia‑
sto nadało tytuł swojemu
dziełu: Pekin: Niebiański pokój
na ziemi!, Kabul: Kocham to
miasto (bo wiedza i miłość powstały z jego pyłu), Monrowia:
W gwiazdozbiorze, Sarajewo:
To tutaj.

Niewielka forma mieści w
sobie ogromne pokłady tre‑
ści. Bardzo pomocne oka‑
zują się dołączone do dzieł
teksty, objaśniające, co i dla‑
czego zostało umieszczone
na płótnie. To fascynujące:
Obrazy są malutkie – każdy odkrywać na nowo znacze‑
ma 69 cali kwadratowych. nie gałązki wiśni (Hiroszi‑
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Bagdad: Prawdziwe miasto
pokoju
Bagdad był zwany Dar es
Salam: Miasto Pokoju. Ob‑
raz zainspirowany tą nazwą
i niezwykłą historią przed‑
stawia układ map, obrazu‑
jących jego świetność w cią‑
gu ponad pięciu tysięcy lat,
a zniszczoną nagle, mimo
że Bagdad był najwspanial‑
szym miastem na ziemi.
Obraz odwołuje się do mitu
o powstaniu tabliczek z pi‑
smem klinowym 3000 lat
p.n.e. i zdjęcia lotniczego
Bagdadu z 1925 roku. Po‑
kazuje Bagdad jako miasto
powstające z kolebki naszej
cywilizacji. Miasto Okrągłe
(762 rok), centrum wielkie‑
go, kulturowego i intelektu‑
alnego odrodzenia i kolebka
zabytków architektury is‑
lamskiej.
Deseń otaczający obraz po‑
kazuje wielkie sanktuarium
szyickie, meczet Al-Kadhi‑
main (1515 rok). W środ‑
ku obrazu Miasto Okrągłe:
promienisty układ bram
i dróg wodnych i lustrza‑
ne ornamenty stalaktytowe
z średniowiecznego gro‑
bowca Zumurrud Khatan,
którego pełen dramatu wi‑
dok zewnętrzny decyduje
o formie wnętrza. Dwie
wielkie postacie kłaniają się
w stronę świata zewnętrzne‑

Miasta Pokoju to obrazy do
oglądania z wielu stron, bo
światło różnie się odbija na
złotych inkrustacjach; do
poznawania
poszczegól‑
nych miast, czytania ich
historii,
kontemplowania
symboli, odszukiwania po‑
szczególnych
elementów,
które zachodzą, nakładają
się na siebie, przenikają się
wzajemnie. Najwięcej wi‑
dać, gdy stoimy blisko, lecz
wystarczy zrobić krok do
tyłu, by nagle spostrzec, że
kwiatowe wzory układają
się w ludzkie sylwetki, a po‑
szczególne linie wyznacza‑
ją kierunki. Interesującym
z punktu widzenia estetyki
wydaje się przywołanie w
tym cyklu tradycji tak od‑
miennych, jak owe ilumino‑
wane manuskrypty, ikony,
mozaiki, hafty, drzewory‑
ty. Jak czytamy na stronie
fundacji: obrazy są wspo‑
mnieniem czasów i miejsc,
ale także stanowią przejście
graniczne wyzwalające w
narodach wizję istotnego
współczucia i świadomo‑
ści. Cykl powstał w studiu
Illumination Atelier w East
Hampton, w stanie Nowy
Jork, dzięki pracy stażystów
z Chin, Korei, Kolumbii, Es‑
tonii, Japonii, Polski, Kana‑
dy, Szkocji, Anglii, Hondu‑
rasu, Rosji, Kostaryki, USA
pod kierunkiem artystycz‑
nym Ellen Frank2.
Po części oficjalnej, w godzi‑
nach wieczornych, w jednej
z sal seminaryjnych MDSM
odbyło się – na prośbę El‑
len Frank – spotkanie przy
okrągłym stole. Malarka
zaprosiła artystów z Oświę‑
cimia i okolic do stworzenia
kolejnego obrazu swojego
cyklu – tym razem obrazu
z naszego miasta. Najpierw
opowiedziała o sposobie
powstawania dotychczaso‑

Fot. Krzysztof Janik

Oto próbka opisu jednego
z obrazów.

go tak, jak my kłaniamy się
Irakijczykom, oddając cześć
im i ich wielkiemu miastu.

Okrągły stół artystów

wych dzieł, a następnie wy‑
raziła gotowość przyjazdu
do grodu nad Sołą na kilka
miesięcy, aby wspólnie po‑
pracować nad koncepcją i sa‑
mym malowidłem. Artystka
nie ukrywała, iż stworzenie
części cyklu powinno być
poprzedzone badaniami na
temat historii, sztuki Oświę‑
cimia, co doprowadziłoby
do wyboru określonych ele‑
mentów obrazu: mapy, cha‑
rakterystycznych budowli
i innych symboli ważnych
dla tego miejsca.
Kolejnym etapem jest szkic,
decyzja o wyborze materia‑
łów, symboliki, przesłania.
„Szanuję
indywidualność
każdego z was – zwróciła się
do uczestników – ale nasze
artystycznego ego musi po‑
zostać za drzwiami. Musimy
znaleźć to, co jest wspólne
dla nas. Jestem otwarta na
różne sposoby postępo‑
wania w trakcie prac. Nie
ma złego obrazu-symbolu.
Może to być obraz otwarty –
jako koncepcja, idea”.
Dyskusja, która nastąpiła,
potoczyła się w kierunku
tematu: w jaki sposób funk‑
cjonuje artysta pod murem
Auschwitz? Paweł Warchoł:
– Parę razy podejmowałem
tematykę Auschwitz. My nie

Fot. Krzysztof Janik

ma), Mostu Brooklińskiego
(Nowy Jork), Złotego Miasta
(Jerozolima) czy Zakazane‑
go Miasta (Pekin). Ale zde‑
cydowanie więcej jest sym‑
boli mniej znanych: latawce
w Kabulu jako symbol tego,
co Afgańczycy kochali, a co
zostało im odebrane; gwiaź‑
dziste niebo nad Monrowią,
która była pozbawiona elek‑
tryczności; tańczące postaci
w Pekinie, zainspirowane
obrazem nagrobnym Tańczącej dziewczyny w czerwieni
i wiele innych.

Otwarcie wystawy
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jesteśmy w stanie zrozumieć
tego pojęcia. To jest bardzo
trudne zmierzyć się z tym
tematem. Wy w USA zu‑
pełnie inaczej patrzycie na
Auschwitz, jeszcze inaczej
postrzega go Zofia Posmysz.
Leszek Szuster zapropono‑
wał koncepcję „obrazów
wyzwolonych” jako począ‑
tek nowego cyklu. Zwrócił
uwagę na to, jak Oświęcim
przełamuje garb historii,
która go spotkała, zwłasz‑
cza poprzez spotkania mło‑
dych ludzi z całego świata w
MDSM czy innych podob‑
nych instytucjach. Za fascy‑
nujący uznał pomysł czer‑
pania z 800-letniej historii
miasta. Joanna Klęczar przy‑
wołała nazwisko Tadeusza
Makowskiego – oświęcim‑
skiego malarza rozpozna‑
walnego w świecie.
Artyści zgodzili się, że dzi‑
siejszy obraz miasta jest już
sam w sobie symbolicznym
zwycięstwem nad Ausch‑
witz, zwłaszcza że wielu
z nas doświadcza, zwłasz‑
cza poza granicami miasta
czy Polski, stereotypowe‑
go podejścia innych ludzi
do „tego miejsca” („To wy
TAM mieszkacie?”). Wypo‑
wiedzi artystów na temat,
jak sobie radzą jako ludzie z
tym „naznaczeniem”, wnio‑
sły oczyszczającą atmosferę,
co Ellen Frank podsumowa‑
ła słowami: każda z osób
tu obecnych posiada wielki
upór i wielki ból, jak pora‑
dzić sobie z tymi problema‑
mi. Może to przekształcimy
na coś pozytywnego?
Wielu
zgromadzonym
spodobała się propozycja
Haliny Kozioł, która za‑
proponowała
„koncepcję
oczyszczającą” dzieła i ra‑
dziła zwrócić się w stro‑
nę normalności życia w
Oświęcimiu, podkreślając
jej wartość symboliczną w
przezwyciężaniu obciążają‑
cej to miejsce historii nazi‑
stowskiego obozu zagłady.
Dużą aktywność w dyskusji
wykazali także: Kalina Dul‑
ko, Elżbieta Kuraj, Janusz
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Karbowniczek i Jerzy Pie‑
truczuk.
Na zakończenie spotkania,
po wysłuchaniu wszystkich
uczestników, dr Frank po‑
dzieliła się swoją refleksją:
– Nie mogę znaleźć słów. Je‑
stem wdzięczna za szczerość
wypowiedzi, choć jestem
nimi trochę przytłoczona.
Chciałabym znaleźć drogę
na przyszłość. To jest tylko
zaproszenie, a dla mnie by‑
cie tutaj – to zaszczyt, honor,
przywilej. Chcę tu przyje‑
chać jeszcze raz. Może je‑
stem ignorantką – żadnych
klisz, powtórek, kopii. Miasta Pokoju wystawiane były
w 14 miejscach na świecie.
Wszędzie wzbudzały wzru‑
szenie. Chcę to robić dalej.
Jestem do państwa dyspo‑
zycji, choć możecie mi po‑
dziękować i zrezygnować
z tego przedsięwzięcia. Dzi‑
siaj obserwujemy niszczenie
cywilizacji, śmierć kultury.
Codziennie dewastowane
są światowe monumenty
z listy UNESCO. Moje po‑
dejście artystyczne jest ta‑
kie: gdy wdycham cały ten
świat, wtedy cierpię, ale wy‑
dycham nadzieję. To prze‑
cież mój kraj zbombardował
Bagdad. Muszę się z tym po‑
godzić. Bardzo się cieszę, że
tu jestem. Namawiam ludzi
do współpracy. Sięgnijmy
do własnego serca i poszu‑
kajmy odpowiedzi: jak ja
mogę to zrobić? Chcę się
z wami spotkać osobiście.
Chcę znaczącego dzieła dla
nas wszystkich.
Czujemy się zaproszeni
i wywołani do odpowiedzi,
która wymaga głębokiego
przemyślenia.
Małgorzata Gwóźdź
Przypisy:
1. Z. Posmysz, Chrystus oświęcimski, Fundacja na rzecz MDSM
w Oświęcimiu, Fundacja Konrada
Adenauera w Polsce, Oświęcim.
2: www.efiaf.org
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

BYLI WIĘŹNIOWIE AUSCHWITZ
NA AUDIENCJI U PAPIEŻA FRANCISZKA

Z

okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz jego byli polscy więźniowie zostali przyjęci 7 stycznia
w Rzymie przez papieża Franciszka. Towarzyszyli im byli więźniowie z Francji, Niemiec oraz Republiki
Czeskiej.
dent Bronisław Komorowski
oraz były więzień Auschwitz,
prof. Władysław Bartoszew‑
ski. Innymi laureatami są se‑
kretarz generalny ONZ Ban‑
-Ki-moon, kanclerz Angela
Merkel oraz były prezydent
Izraela Shimon Peres.
Christoph Heubner, wicepre‑
zydent wykonawczy Mię‑
dzynarodowego Komitetu
Oświęcimskiego, oświadczył
w Berlinie: – Na całym świe‑
cie obserwujemy rosnącą
liczbę wystąpień antysemic‑
kich. Ludzie boją się obcych
i uciekają się do odrzuca‑
nia i agresji: słowa papieża
Franciszka są kompasem dla
ludzkości i godności człowie‑
ka. Jest on dla byłych więź‑
niów człowiekiem i mężem
zaufania, który dodaje im od‑
wagi do tego, aby nadal kro‑
czyli drogą upamiętniania i
uświadamiania.
Dla Zofii Posmysz, byłej
więźniarki KL Auschwitz,
spotkanie z Papieżem to
szczególnie ważne wydarze‑
nie: „Wola spotkania Papieża

ze świadkami historii sprzed
70 laty oznacza nie tylko
ważny gest, lecz dowód,
że Papież dla nas Polaków
»z dalekiego kraju« doce‑
nia rolę byłych więźniów w
przekazie prawdy o Ausch‑
witz, szczególnie młodym
ludziom, w obliczu zagro‑
żeń współczesnego świata.
Dla mnie osobiście ta wizyta
stanowić będzie zachętę i
motywację do dalszej pracy
na rzecz utrwalenia przesła‑
nia płynącego Golgoty XX

wieku”. Zofia Posmysz wraz
z Leszkiem Szusterem i Alicją
Bartuś przekazała Ojcu Świę‑
temu opowiadanie Chrystus
Oświęcimski, które było da‑
rem dla Domu Spotkań z
okazji 25-lecia jego działal‑
ności.
Oprócz Zofii Posmysz w
spotkaniu wzięli udział Ma‑
rian Turski, dziennikarz i
współtwórca Muzeum Hi‑
storii Żydów Polskich, oraz
Kazimierz Albin więzień I
transportu do KL Auschwitz,

którzy od wielu lat współpra‑
cują z Międzynarodowym
Domem Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, spotykając
się młodymi ludźmi w ra‑
mach podróży studyjnych
i seminariów organizowa‑
nych przez MDSM od prawie
30 lat. W krótkiej rozmowie
z papieżem Franciszkiem
przekazali swoje książki,
które poświęcili pobytowi
w obozie.
MDSM

Fot. Archiwum MDSM

Wraz z przedstawicielami
Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświę‑
cimiu oraz uczniami zawodu
z koncernu Volkswage‑
na, którzy w styczniu 2014
roku przez okres dwóch
tygodni pracowali na tere‑
nie Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, uho‑
norowali oni Ojca Święte‑
go Statuetką „Dar Pamięci”
Międzynarodowego Komi‑
tetu Oświęcimskiego. Swym
kształtem nawiązuje ona
do litery „B” z napisu „AR‑
BEIT MACHT FREI”, którą
według źródeł więźniowie
na znak sprzeciwu celo‑
wo przyspawali odwrotnie
górą w dół. Statuetkę wy‑
konują uczniowie zawodu
z Hanoweru.
Przyznawana jest ona oso‑
bistościom, które w sposób
szczególny angażują się na
rzecz obrony praw człowie‑
ka, w zwalczanie antysemi‑
tyzmu oraz ksenofobii. W
Polsce statuetką uhonorowa‑
ni zostali dotychczas prezy‑

Byli więźniowie Auschwitz na audiencji u papieża Franciszka

PREZENTACJA WYSTAWY IV
MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PLAKATU
SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO
W DÜSSELDORFIE
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stycznia 2015 roku w Bürgerhalle Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalli w Düsseldorfie odbył się
wernisaż wystawy IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. Wydarzenie
zorganizowane zostało dla uczczenia 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
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Nadrenii Północnej‑
-Westfalli w MDSM
jesienią ubiegłego
roku, pod kierow‑
nictwem prof. Ra‑
inera Bovermanna,
przewodniczącego
komisji.
Ekspozycja IV Bien‑
nale Plakatu jest
już drugą wystawą
MDSM, goszczącą
w Landtagu Nadre‑
nii Północnej-West‑
falli w Düsseldorfie,
gdzie w 2008 roku
prezentowana była
wystawa Inna Stro‑
na Świata.

Fot. Archiwum MDSM

Wystawę, witając gości,
otworzyła Carina Gödec‑
ke – prezydent Landtagu.
Janusz Chwierut,
prezy‑
dent Oświęcimia, przekazał
list Marszałka Wojewódz‑
twa Małopolskiego Marka
Sowy oraz zaprezentował
działania miasta Oświęci‑
mia jako Miasta Pokoju na
niwie aktywności w obsza‑
rze praw człowieka. Leszek
Szuster, dyrektor MDSM,
wprowadził do wystawy
oraz przedstawił działalność
edukacyjną Domu Spotkań.
W otwarciu uczestniczył
również Paweł Warchoł,
radny miasta Oświęcimia i
kurator Biennale. Przedsię‑
wzięcie było wynikiem wi‑
zyty grupy parlamentarnej

Bożena Grzywa
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Prezentacja wystawy IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Düsseldorfie
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Centrum Dialogu i Modlitwy

W OCZEKIWANIU NA UPRAGNIONĄ WOLNOŚĆ

Z

dzisława Włodarczyk pamięta mroźny, słoneczny dzień, kiedy razem z ponad siedmioma tysiącami
więźniów poczuli się wolni. Wyzwolicielami byli żołnierze Armii Czerwonej z I Frontu Ukraińskiego. Miała
wówczas 11 lat, jej brat siedem. Przyjeżdża do Miejsca Pamięci niemal co roku, by oddać hołd tym, którzy
z Auschwitz-Birkenau nie wrócili.

Fot. CDiM

mama, tata i młodszy brat,
w początkach sierpnia 1944
roku została wypędzona ze
swojego domu z ogarniętej
już Powstaniem Warsza‑
wy, do miejsca koncentracji
na tzw. Zieleniak. Stamtąd
przepędzono ich pieszo do
obozu w Pruszkowie. Tam
zaledwie po kilku godzinach
pobytu zostali załadowani
do wagonów i pierwszym
transportem wywiezieni do
Auschwitz-Birkenau.
Do
obozu
koncentracyjnego
przybyli w stanie skrajnego
psychicznego i fizycznego
wyczerpania. Transport od‑
bywał się w straszliwych
warunkach, gdzie po kilka‑
dziesiąt osób stłoczono ich
w bydlęcych wagonach, bez
jedzenia, wody i możliwości
załatwienia potrzeb fizjolo‑
gicznych. Miejscem, które
do dzisiaj wzbudza emocje
w pani Zdzisławie i które
szczególnie
zapamiętała,
była rampa, gdzie w godzi‑
nach wieczornych zatrzymał
się pociąg.
„Pociąg zatrzymał się po
prawej stronie rampy. Kiedy
zobaczyliśmy napis Ausch‑
witz, mój tata chwycił się za
głowę; uderzał w ścianę wa‑
gonu i krzyczał »Boże, gdzie
nas przywieźli?«. Wiedział,
co oznacza to miejsce. Brat
taty po aresztowaniu trafił
tutaj, a bliski sąsiad nie wró‑
cił już stąd... Tata pracował
na poczcie w Warszawie.
Znał jezyk niemiecki, sam
pisał listy, wysyłał paczki,
pomagał również innym pi‑
sać listy i wysyłać paczki do
Auschwitz. [...] Mężczyzn
ustawiano osobno i młodych
chłopców osobno, a dziew‑
czynki i małych chłopców
z kobietami prowadzili do
sauny. Przy rozdzielaniu
i wyładowaniu był płacz,
krzyk, szczekanie psów. Do
dzisiaj ten krzyk pozostał
w mojej głowie, nie mogę go
zapomnieć”.
Trudno również zapomnieć
wszytko to, co miało miejsce
w kolejnych minutach, go‑
dzinach, dniach i miesiącach.
Wspomnienia są bolesne.
Przede wszystkim ostatnie
pożegnanie z tatą przy sau‑
nie, pierwszej nocy, po przy‑
jeździe do Auschwitz, kiedy
instynktownie kilka razy
wracała do niego, jakby prze‑
czuwała, że jest to ich ostat‑
nie spotkanie. Wkrótce po
przywiezieniu do Auschwitz
nastąpił dramat oddzielenia
dzieci poniżej czternastego

Rodzeństwo Bogdaszewskich

W Auschwitz, Birkenau
i Monowitz wyzwolenia
doczekało łącznie około
siedmiu tysięcy więźniów.
Na podstawie dostępnych
dokumentów ustalono, że
w chwili przybycia żołnierzy
sowieckich w obozie prze‑
bywało około 500 dzieci po‑
niżej piętnastego roku życia.
Ponad połowę z nich stano‑
wiły dzieci żydowskie. 17
stycznia 1945 roku odbył się
w KL Auschwitz ostatni apel.
W dniach 17-21 stycznia 1945
roku z Auschwitz i podobo‑
zów Auschwitz ewakuowa‑
no około 56 tys. więźniów.
„Stałam ustawiona w ko‑
lumnie dzieci gotowych do
wymarszu. Wówczas oka‑
zało się, że jakiś funkcyjny
więzień wyłonił spośród
nas mojego brata. On miał
zabandażowane nogi, na
których były rany. Nie był
w stanie iść w ewakuacyjnym
marszu. Wołałam mamę.
Krzyczałam, że brat zostaje
w obozie. Wydawało mi się,
że mama usłyszy. Ale marsz
już trwał, stukot butów, po‑
krzykiwania
pilnujących.
Doskoczył do mnie jeden
z esesmanów, który nas pil‑
nował, uderzył mnie w twarz
tak mocno, że okręciłam się
i kucnęłam, żeby mnie wię‑
cej nie bił” − wspomina była
więźniarka.
Dziś dodaje jeszcze: „to
szczęście, że tak się stało.
Prawdopodobnie nie dała‑
bym rady przejść w tym mar‑
szu. Moja buzia była owrzo‑
dzona, z trudem mówiłam,
problemem było zjedzenie
czegoś twardszego. Jeden
but był z obcasem, drugi bez,
w tej sytuacji cięzko byłoby
przetrwać”.

W szeregu, razem z innymi
chorymi i słabymi, którzy
nie dali rady iść, wrócili do
baraku na terenie byłego
obozu cygańskiego. „Było
zimno i nie było co jeść” −
wspomina trudny dla nich
czas pomiędzy ewakuacją
a wyzwoleniem. „Z nami zo‑
stała sztubowa, białorusinka
Janka. Ona nas pilnowała.
Rozbijaliśmy deski z koji
i paliliśmy je w piecach, żeby
podgrzać wodę, a właściwie
śnieg. W tej gorącej wodzie
moczyliśmy chleb i to jedli‑
śmy. Ja nie miałam płaszcza,
byłam tylko w szafirowej,
aksamitnej sukience, którą
dostałam od jakiejś więźniar‑
ki. Widziałam, że starsi więź‑
niowie chodzili do takich
magazynów z odzieżą. Nie
wiem, jak się odważyłam, ale
poszłam sama. [...] Znalałam
barak z odzieżą. Właściwie
z płaszczami, tam były ich
stosy, jakieś półki... Mała
byłam i nie widziałam, czy
na nich coś było, czy nie. Na
podłodze leżał zabity wię‑
zień. Miałam to szczęście, że
nikt nie szedł za mną.
Jeszcze wcześniej więź‑
niowie rozbijali magazyny
z żywnością. Nie było co
jeść i poszłam. Ktoś mi po‑
łożył główkę kapusty, taką
zmarzniętą. Kiedy szłam z
tą główką, doskoczyła do
mnie kobieta, chyba to była
Żydówka, chuda, naga, owi‑
nięta tylko kocem, i tę zmar‑
zniętą główkę kapusty wzię‑
ła z mojej ręki i zaczęła jeść.
Upadła na ziemię, pod moje
nogi... Ktoś inny dał mi do
ręki kartonik z kaszką kuku‑
rydzianą. I z tym wróciłam
się do baraku”.
Rodzina pani Zdzisławy,
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roku życia od ich rodzin.
Pani Zdzisława doskonale
pamięta swój blok i przepeł‑
nioną koję. „Na początku
nie było spokoju, dzieci pła‑
kały w nocy, ponieważ były
głodne, było im zimno i były
same, z dala od rodziców.
Ale nie wolno było!”. Na ko‑
lację otrzymywali 1/8 kilo‑
gramowego bochenka chleba
z kawałkiem margaryny czy
marmolady, czasem plaster‑
kiem kiełbasy. To musiało
wystarczyć do następnego
wieczora. W południe zupę,
w której trudno było znaleźć
kawałek kartofla czy brukwi,
herbatę z ziół i gorzką kawę
z żołędzi. Brak wody, brud,
wszy, pluskwy, szczury,
które ich gryzły... i choroby,
dziesiątkowały dzieci. Sama
zapadła na dürchwal. „Na‑
szą sztubową była siostra za‑
konna. Ona mnie uratowała,
spaliła mój kawałek chleba
na węgiel. Miała też zorgani‑
zowany kartofel, który utarła
i położyła na ten spalony wę‑
giel. To zatrzymało biegunkę
i wróciłam do zdrowia. To był
taki dobry uczynek dla dru‑
giego człowieka. Taka niby
mała rzecz, która ratowała.
Miałam szczęście. Dobre sło‑
wo było bardzo ważne. To
był dar życia. Jedna z bloko‑
wych powiedziała nam, żeby
w nocy przyśnił nam się dom
rodzinny i szkoła, żebyśmy
miały nadzieję i wierzyły w
to, że wrócimy do domu, do
rodziców. To było dla nas
ważne, że ktoś tak ciepło do
nas mówi”.
„Pamiętam słowa jednego ze
starszych więźniów, który
wspominając warunki obo‑
zowe starszych, powiedział
»dobro było niszczone, a zło
nagradzane«. To było takie
psychiczne łamanie człowie‑
ka. Ta blokowa za ciepłe sło‑
wa, za to, że chciała nas chro‑
nić, abyśmy rano nie wsta‑
wały na apel, tylko były na
wieczornym, poszła na blok
11 i już nie wróciła. Miała
na imię Maria. Pożegnała się
z nami na apelu”.
Z Warszawy przyjeżdżały
kolejne transporty, przyby‑
wało dzieci. Wówczas zostali
przeniesieni do drewnianych
baraków na teren byłego
obozu cygańskiego. Tam po‑
zostali do wyzwolenia.
Pani Zdzisława wspomina:
„Słyszałam strzelaninę, huki
armat, zbliżał się front, wi‑
działam żołnierzy w białych
kombinezonach z karabi‑
nami. Staliśmy na zewnątrz

9

10

11

12

baraku, widzieliśmy ich, jak
idą do bloku. Nie pozwolono
nam jednak rozchodzić się.
Wieczorem przyszedł wyso‑
ki rosyjski oficer w towarzy‑
stwie dwóch żołnierzy. Pa‑
miętam jego słowa, kiedy nas
zobaczył »dzieci, co wy tu
robicie?«. Potem przynieśli
nam kocioł zupy pomidoro‑
wej, której smaku do dziś nie
zapomnę”. Dla pani Zdzi‑
sławy był to dzień, na który
czekała z upragnieniem. Nic
nie wiedziała o losach mamy,
która wyruszyła w marszu
ewakuacyjnym, i taty, któ‑
ry był przeniesiony do KL
Flossenbürg. W Warszawie,
w szpitalu, pozostała jej
młodsza, czteroletnia siostra
Barbara. Marzyła o spotka‑
niu z rodzicami i powrocie
do domu, jak każde dziecko
tutaj. Wspomina słowa pio‑
senki. Nie pamięta, czy sama
ją ułożyła , czy ktoś inny z jej
grupy: „Na wolność, na wol‑
ność wypuście nas, Rosjanie
wkroczyli, małych warsza‑
wiaków na wolność wypu‑
ścili. Wsiadam do tramwaju,
jadę do Warszawy!”.
Radość wyzwolenia przy‑
kryły trudy rzeczywistości
powojennej.
Rodzeństwo
ocalało. Mama trafiła do Ra‑
vensbrück. Wróciła bardzo
schorowana. Tata, oparcie
rodziny, zginął we Flossen‑
bürgu.
Pani Zdzisława czerpie ze
swoich doświadczeń życio‑
wych siłę do pracy na rzecz
pojednania i pokoju. Od
wielu lat z zaangażowaniem
wypełnia misję niesienia po‑
mocy byłym więźniom obo‑
zów koncentracyjnych i gett
w Stowarzyszeniu „Dzieło
Maksymiliana Kolbego”. Jest
mężem zaufania na region
małopolski i śląski. Spotyka
się z uczniami w Niemczech.
Uczestniczy w warsztatach
dla nauczycieli. W Centrum
Dialogu i Modlitwy prze‑
kazuje swoje świadctwo
młodym
dziennikarzom,
uczestniczącym w organizo‑
wanych cyklicznie w okre‑
sie wyzwolenia Auschwitz
dwuczęściowych
między‑
narodowych
spotkaniach
Aby pamięć przetrwała. Ich
uczestnicy przy użyciu wielu
różnych technik medialnych
utrwalają wspomnienia by‑
łych więźniów, będące swo‑
istym testamentem, by w ten
sposób zachować je przed
zapomnieniem.
Beata Sereś
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Kultura

Kobiety wojny. Między zbrodnią
a krzykiem o godność

K

obiety wojny to nowa publikacja Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacji MDSM w Oświęcimiu.
Na książkę składa się 18 tekstów polskich naukowców, którzy przybliżają rolę kobiet w ustrojach totalitarnych,
bądź pod panowaniem totalitarnym oraz w realiach „masowej przemocy”.

Kobiety wojny

„Na postawione we wstępie
pytanie o „realne miejsce
kobiet w narracji o II woj‑
nie światowej i konfliktach
zbrojnych XX wieku” jest
niezmiernie trudno odpo‑
wiedzieć. Zbyt mało jeszcze
na ten temat, my historycy,
wiemy. Zajmowaliśmy się
zazwyczaj kobietami jako
bezbronnymi ofiarami wo‑
jennych kataklizmów, jako
matkami żołnierzy, party‑
zantów, dysydentów, jako pi‑
sarkami i poetkami, opiewa‑
jącymi bohaterstwo swych
mężów i synów bądź opłaku‑
jącymi ich śmierć lub więzie‑
nie. A przecież występowały
w dziejach również w tysiącu
innych ról. Teksty odsłaniają
wiele aspektów tej niezmier‑
nie złożonej męsko-kobiecej
współzależności. Barwna ga‑
leria postaci i omówionych
w poszczególnych studiach

ich zazwyczaj tragicznych
doświadczeń otwiera prawie
nieznaną nową perspekty‑
wę spojrzenia na jakże nie‑
dawną przeszłość. Myślę,
że książka skłoni do zmiany
wielu stereotypowych opinii
na temat roli kobiet w dzie‑
jach najnowszych” – napisał
w recenzji prof. dr hab. An‑
drzej Żbikowski z Uniwersy‑
tetu Warszawskiego.
Z kolei prof. dr hab. Marek
Kornat z Polskiej Akademii
Nauk podkreślił, że od stro‑
ny, którą zaproponowano
w książce, zbyt mało próbo‑
wano dotychczas analizować
doświadczenie reżimów to‑
talitarnych. „Nie mam wąt‑
pliwości co do tego, iż tom
stanowić będzie istotny przy‑
czynek do dotychczasowej
polskiej historiografii totali‑
taryzmów, jak i do studiów
nad problematyką masowej
przemocy w XX wieku” –
uważa prof. Kornat.
W tematykę książki wpro‑
wadza rozdział pt. Kobiety
w ideologii totalitarnej, ukazu‑
jący wieloaspektowo sytuację
kobiet w dwóch systemach
całkowitego zniewolenia: na‑
zizmie i stalinizmie.
Drugi rozdział pt. Gwałt jako
strategia wojenna ukazuje ko‑
biety jako ofiary konfliktów.
Ofiary nieprzypadkowe –
brutalna przemoc seksualna
stała się bowiem w wielu
wojnach elementem przemy‑
ślanej strategii, siania terro‑
ru, bronią wykorzystywaną
w zaplanowany sposób przez
walczące strony.

Redakcja naukowa książki: Alicja Bartuś.
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Andrzej Żbikowski
Rozdział I. KOBIETY W IDEOLOGII TOTALITARNEJ
Eugeniusz Cezary Król: Kobiety nazizmu
Jacek Chrobaczyński: Kobieta w systemie stalinowskiego totalitaryzmu 1944-1956
Rozdział II. GWAŁT JAKO STRATEGIA WOJENNA
Alicja Bartuś: Wojskowe niewolnice seksualne armii cesarza Hirohito
Roman Wieruszewski: Gwałty i przestępstwa na tle seksualnym jako zbrodnie wojenne, zbrodnie
przeciw ludzkości i akty ludobójcze (Rwanda, była Jugosławia)
Urszula Róg: Przemoc seksualna we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga
Rozdział III. UWIKŁANE W SYSTEM
Piotr Setkiewicz: Żony esesmanów z Auschwitz
Elżbieta Romanowska: Kobiety w organach oskarżycielskich (1944–1956) – stalinowska
prokurator Helena Wolińska
Joanna Lubecka: Historia pewnej znajomości: Maria Mandl i Stanisława Rachwał
Katarzyna Suszkiewicz: Chana Senesz i Katherina Senesz – wojenne losy córki i matki
w świetle akt procesowych Rudolfa Kasztnera
Daria Czarnecka: Coco Chanel – polityczna czy tylko „horyzontalna” kolaborantka?
Ewa Cuber-Strutyńska: Niemy protest Kobiet w Czerni
Rozdział IV. WALCZĄC O PRZETRWANIE
Anna Zapalec: Świat kobiet w sowieckich łagrach. Próba zarysu problematyki
Martyna Grądzka: Kobiety żydowskie w KL Płaszów. Codzienność, przetrwanie, pamięć
Teresa Wontor-Cichy: Więźniarki IBV w obozie Auschwitz
Katarzyna Odrzywołek: Los żydowskich dziewcząt, które opuściły Związek Sowiecki z Armią
gen. Władysława Andersa
Wojciech Strokowski: Utracona kobiecość. Próba rekonstrukcji świata dojrzewającej kobiety na
podstawie pamiętnika Rutki Laskier
Alicja Białecka: Ekspresja literacka jako strategia przetrwania po traumie – doświadczenie
Auschwitz w literaturze kobiecej
Anna Kamińska: Postfeminizm a wojny kobiet – refleksja filozoficzna
Rozdział trzeci pt. Uwikłane
w system opisuje losy kobiet/
świadków zagłady – żon es‑
esmanów, więźniarek obo‑
zów, nadzorczyń w tychże
obozach czy nazistowskich
kolaborantek.
W ostatnim rozdziale książ‑
ki, zatytułowanym Walcząc
o przetrwanie, autorzy dowo‑

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

dzą, że w czasach zniewole‑
nia olbrzymie znaczenie ma
nie tylko fizyczne przeżycie,
ale i ocalenie człowieczeń‑
stwa.
Całość dopełnia sugestywna,
stworzona jakby tuszem do
makijażu, okładka książki.
Zaprojektował ją znakomi‑
ty grafik Tomasz Bocheński,

laureat wielu prestiżowych
międzynarodowych nagród.
Książka została wydana dzię‑
ki wsparciu finansowemu:
Fundacji im. Róży Luksem‑
burg oraz Fundacji Pamięci
Ofiar Auschwitz-Birkenau.
(mm)

LUTY/MARZEC 2015

• 17 lutego
Z prawem na co dzień − bezpłatne porady w MBP
17 lutego w godz. 18.00-20.00 będzie można w Bibliotece skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez Kancelarię
Surowiec&Partner. Zainteresowani uzyskaniem porady proszeni są
o wcześniejszą rezerwację godziny spotkania w Bibliotecznym Ośrodku
Informacji osobiście lub telefonicznie: 33 847 98 04. Wstęp wolny,
zapraszamy!
Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki im. Łukasza Górnickiego
w Oświęcimiu

• 3 marca
Festiwal Młodego Aktora 2015
Dom Kultury w Kętach zaprasza dzieci i młodzież utalentowane
aktorsko do udziału w eliminacjach konkursowych Festiwalu
Młodego Aktora 2015. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca,
eliminacje dla uczniów szkół podstawowych odbędą się w dniach 1819 marca, a dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
19 marca. Uczestnicy zaprezentują krótkie etiudy teatralne na
podstawie dowolnie wybranych tekstów literackich.
Sceniczna interpretacja utworów powinna być wzbogacona
odpowiednio dobranymi rekwizytami i charakteryzacją. Występy
oceni profesjonalne jury, a organizatorzy zapewnią możliwość
• 28 lutego
wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez zawodowego
VII Konkurs Muzyki Instrumentalnej O złoty klucz wiolinowy
aktora teatralnego. Najlepsi młodzi aktorzy wystąpią ponownie
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w VII Konkursie Muzyki
podczas gali finałowej, która odbędzie się 16 kwietnia. W tym dniu
Instrumentalnej O Złoty Klucz Wiolinowy − Kęty 2015. Konkurs skierowany
przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia oraz festiwalowe Grand
jest do muzykujących osób w wieku od 7 do 19 lat, które nie są uczniami ani
Prix.
absolwentami szkół muzycznych. Zgłoszenia przyjmujemy do końca lutego,
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Domu Kultury
natomiast w marcu będą przeprowadzone poszczególne etapy konkursu.
w Kętach.
Szczegóły można znaleźć w na stronie internetowej Domu Kultury w Kętach.
Dom Kultury w Kętach
Dom Kultury w Kętach
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fotoreportaż

27

stycznia ok. 300 Ocalałych, świadków historii Auschwitz, spotkało się przed Bramą Śmierci byłego obozu
Birkenau, aby upamiętnić 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady. Poniżej publikujemy fotografie ilustrujące to wydarzenie. Autorzy fotografii: Marek Kocjan
i Jarosław Praszkiewicz
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