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Już po raz 14. zainaugurowano studia podyplomowe Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust. W tym roku
indeksy odebrało 34 słuchaczy. W kwietniowym
numerze „Osi” prezentujemy fragmenty pracy dyplomowej absolwentki jednej z poprzednich edycji
studiów Joanny Bieszczad, poświęconej przedwojennym losom oświęcimskich Żydów.
O historii oświęcimskich Żydów przypominać będzie także specjalny ekspozytor, który ma stanąć
niedługo na placu ks. Jana Skarbka w Oświęcimiu.
Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronach Centrum Żydowskiego.
Na stronach Muzeum podsumowujemy dwa seminaria współorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Prawie 100 nauczycieli i trenerów z całej Polski
zaangażowanych w działania na rzecz edukacji
o Zagładzie wzięło udział w seminarium Visiting
Memorial Sites: Educational Meanings and Challenge.
Piszemy również o polsko-holenderskim seminarium Auschwitz – historia i edukacja zorganizowanym razem z HAN University of Applied Sciences
w Nijmegen.

logu i Modlitwy. Została ona Człowiekiem Pojednania 2014. Tytuł ten przyznawany jest przez
Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza
Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu
ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów
w Polsce. „Uzdrawianie relacji u progu Auschwitz
to proces powolny, wymagający cierpliwości. Biblia powiada, że Hiob siedział w milczeniu przez
siedem dni, a jego przyjaciele przyszli i siedzieli wraz z nim. Proszę Was, abyście modlili się ze
mną o cierpliwość Hioba w naszych dialogach” –
powiedziała siostra O’Sullivan.
16 kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz odbył się 24. Marsz Żywych, w którym
wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. Zdjęcia z tego
wydarzenia prezentujemy na stronie z fotoreportażem.

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”
oś@auschwitz.org

W „Osi” piszemy także o ważnym wyróżnieniu
dla siostry Mary O’Sullivan RSM z Centrum Dia-
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W nawiązaniu do
książki i filmu opowiadającego o historii rodziny Schönkerów w Oświęcimiu,
załączam zdjęcie listu przesłanego na
nazwisko
mojego
ojca przez członka
Rodziny
Schönkerów, Jakóba Hofstättera, z Antwerpii
w 1967 r. Na ów list
odpowiedziałem ja,
gdyż w 1967 r. mój ojciec już od dwóch lat
nie żył, podając zainteresowanemu adres
Zespołu Adwokackiego w Oświęcimiu
w celu przedstawienia tam jego sprawy.
Na
koniec
uwaga techniczna: list
opatrzony jest adnotacją
„Kopja”
i brak na nim podpisu. Być może pomyłka
zaistniała
przy wysyłaniu listu: kopia wysłana
została do adresata,
a oryginał pozostał
u nadawcy.

Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

Partnerzy:

nakład: 5000 egz.

Andrzej Winogrodzki
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Holenderscy edukatorzy
w Miejscu Pamięci

Holenderscy edukatorzy w Miejscu Pamięci

prawdziwe, ale nie są w pokazane w naturalnym kontekście.
To obrazuje pewien rozdźwięk
pomiędzy racjonalnym a emocjonalnym aspektem obiektu
i jego historii. Racjonalność to
wiedza, natomiast w emocjach
chodzi o dotykanie zmysłów.
Podczas naszej wizyty poznaliśmy oba te aspekty. Uczest-

nicy byli czasami zszokowani,
zaskoczeni czy zagubieni. Usiłowali znaleźć odpowiedzi, ale
czasem zamiast całkowitego
zrozumienia lepiej jest poszukać właściwych pytań. Podczas
seminarium oczywiście poznali
historię, ale także nauczyli się
wiele o sobie samych. Z mojego
punktu widzenia to najbardziej

cenna wartość naszej wizyty
w Polsce – dodał Berkel.
− Seminarium jest efektem
podpisanego w tym roku porozumienia pomiędzy MCEAH
a Faculty of Education, HAN
University of Applied Sciences
w Holandii. Celem współpracy jest realizowanie projektów
edukacyjnych
dotyczących

Fot. Tomasz Kobylański

− W seminarium wzięło udział
25 osób, przede wszystkim studenci uniwersytetu oraz uczestnicy wymian studenckich
z USA, Wielkiej Brytanii, Austrii i Irlandii. Znaczną część
z nich stanowili studenci historii
przygotowujący się do wykonywania w przyszłości zawodu
nauczyciela, ale także m.in. osoby będące studentami nauk politycznych, dziennikarstwa oraz
dziedzictwa kulturowego – powiedział Tomasz Kobylański,
koordynator seminarium z ramienia MCEAH. – W zajęciach
uczestniczyli także nauczyciele
z liceum w Delft, którzy zainteresowani są nawiązaniem
współpracy z Miejscem Pamięci – dodał Kobylański.
− Dzięki doskonałej organizacji seminarium studenci mieli możliwość zapoznania się
z wieloma aspektami pracy
Muzeum oraz poznania historycznego kontekstu historii
obozu. Poznali także historię
Żydów w Oświęcimiu przed,
w czasie i po II wojnie światowej – powiedział Marc van
Berkel, koordynator projektu
ze strony holenderskiej i wykładowca HAN University.
– Edukacja w autentycznym
miejscu sprawia, że uczymy
się inaczej, niż w zwykłym muzeum, gdzie obiekty są niejako
„wyrwane” z rzeczywistości. Są

Fot. Tomasz Kobylański

A

uschwitz – historia i edukacja to tytuł seminarium zorganizowanego wspólnie przez Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz HAN University of Applied Sciences w Nijmegen
(Holandia), które odbyło się w dniach 30 marca do 1 kwietnia w Miejscu Pamięci Auschwitz.

MCEAH

Holenderscy edukatorzy w Miejscu Pamięci
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historii Auschwitz i Zagłady
– powiedziała Marta Berecka,
szefowa Projektów Edukacyjnych w MCEAH. − W ramach
zajęć przyszli nauczyciele zapoznali się z wybranymi aspektami historii Auschwitz. Mieli
także możliwość poznania
metod nauczania stosowanych
przez edukatorów muzealnych
w pracy z młodzieżą – dodała.
Projekt ze strony Uniwersytetu koordynują wykładowcy:
Marc van Berkel oraz Rob Verheijen, którzy uczestniczyli w
polsko-holenderskim projekcie
Holocaust Education in European Perspective realizowanym
w latach 2010-2012 przez MCEAH oraz Dom Anny Frank
w Amsterdamie.
Uczestnicy,
oprócz
zajęć
w Miejscu Pamięci Auschwitz, wzięli także udział
w warsztatach Życie przed i po
Auschwitz – kontekst edukacyjny w Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu. Odwiedzili także Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie, gdzie
wysłuchali wykładu dr. Piotra
Trojańskiego Nauczanie o Holokauście w Polsce. Perspektywa
historyczna. Dr Ewa Węgrzyn z
Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oprowadziła grupę po Kazimierzu i Podgórzu. Studenci
odwiedzili również Fabrykę
Emalia Oskara Schindlera.
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Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

PAMIĘTAJMY O NASZEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI. SEMINARIUM
VISITING MEMORIAL SITES: EDUCATIONAL
MEANINGS AND CHALLENGE

P

Fot. Tomasz Kobylański

rawie 100 nauczycieli i trenerów z całej Polski zaangażowanych w działania na rzecz edukacji o Zagładzie wzięło udział w seminarium Visiting Memorial Sites: Educational Meanings and Challenge (Odwiedzanie Miejsc Pamięci:
znaczenie i wyzwania edukacyjne), które odbyło się 22 i 23 marca w Miejscu Pamięci Auschwitz.

Uczestnicy seminarium podczas wizyty w bloku 27

− Spotkaliśmy się dwa
miesiące po 70. rocznicy
wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, która była
istotnym
wydarzeniem
o skali światowej. Jedną
z osób przemawiających
przed bramą byłego obozu
Birkenau był ocalony Roman Kent z Łodzi. Szczególnie zapamiętałem jego
słowa, w których zawarł
wszystko to, co jest związane z historią Auschwitz,
a co znajduje się tak głęboko w wielu sercach i umysłach. Swoją wypowiedź
zakończył trzema słowa-

mi, mówiąc „Zahor – Pamiętaj – Remember”. To
dokładnie odzwierciedla
naszą potrzebę przypominania, mówienia, wspominania, podtrzymywania
pamięci, uświadamiania
coraz to nowych pokoleń
znaczenia tego, co wydarzyło się w czasie II wojny
światowej, doświadczenia
Auschwitz i Holokaustu
– powiedział do uczestników Andrzej Kacorzyk,
dyrektor MCEAH i wicedyrektor Muzeum Auschwitz.

za mało. Pamięć musi się
kończyć działaniem. Pamiętaj, ale i działaj. Jesteście państwo przykładem
tego, że nie tylko pamiętamy, ale i działamy. To od
nas pedagogów, edukatorów, nauczycieli zależy nie
tylko to, jaki kształt będzie
miała edukacja o Auschwitz i Holokauście, ale
także to, jaki będzie miał
kształt świat, który jest
teraz i który przyjdzie do
nas. Pamiętajmy o naszej
odpowiedzialności − podkreślił Kacorzyk.

dro, zastępcy kierownika
Centrum Badań Muzeum
pt. Auschwitz po wyzwoleniu oraz zapoznali się
z różnymi formami i metodami pracy z młodzieżą
w oparciu o autentyczne
przestrzenie Miejsca Pamięci, wystawy i miejsca
upamiętniające
Marsze
Śmierci. Orit Margaliot
z Instytutu Pamięci Yad
Vashem zaprezentowała
nauczycielom
wystawę
żydowską Szoa w bloku
27 oraz przedstawiła możliwości
podsumowania
wizyty w Miejscu Pamięci
– Roman Kent mówił Uczestnicy wysłuchali wy- z wykorzystaniem multio tym, że teraz pamiętać to kładu dr. Jacka Lachen- medialnej Sali Refleksji.
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Uczestnicy
seminarium
zwiedzili także ekspozycję Oszpicin. Historia
żydowskiego
Oświęcimia
w Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu.
Seminarium zostało zorganizowane
wspólnie
przez
Międzynarodowe
Centrum
Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Instytut Pamięci Yad Vashem
w Jerozolimie oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie.
MCEAH
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Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

TOTALITARYZM – NAZIZM – HOLOKAUST.
STUDIA PODYPLOMOWE

Fot. Marek Lach

W

ykład Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau: przestrzeń, autentyzm i edukacja dr. Piotra M.A. Cywińskiego, dyrektora Muzeum Auschwitz, rozpoczął XIV edycję studiów podyplomowych Totalitaryzm –
Nazizm – Holokaust. Na uroczystej inauguracji 13 marca indeksy odebrało 34 słuchaczy.

− Studia podyplomowe, których kolejna edycja właśnie
się rozpoczyna, są ciekawym
i dynamicznie rozwijającym
się projektem – powiedział
Andrzej Kacorzyk, dyrektor
Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i
Holokauście, które organizuje studia. − Zarówno wykładowcy, jak i uczestnicy to ludzie głęboko zaangażowani
w podtrzymywanie pamięci
oraz edukowanie o historii
Auschwitz i Szoa. Cieszę się
z dużego zainteresowania
studiami, które dają możliwość spojrzenia na Zagładę
z wielu różnych perspektyw
naukowych – dodał dyrektor
Kacorzyk.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat totalitaryzmów XX wieku, nazizmu
i Holokaustu, doskonalenie zawodowe nauczycieli,
przygotowanie
słuchaczy
do prowadzenia dialogu
międzykulturowego, a także
kształtowanie umiejętności
przezwyciężania uprzedzeń

1

2

3

4

i stereotypów wśród młodzieży wychowywanej do
życia w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym.
– Tematyka studiów koncentruje się wokół zagadnień
związanych z totalitaryzmem nazistowskim i komunistycznym prezentowanych
w ujęciu interdyscyplinarnym. Nacisk został położony na zbrodnie popełnione
przez Niemcy nazistowskie
i Związek Radziecki ze
szczególnym uwzględnieniem niemieckiego ludobójstwa dokonanego na Żydach
i Romach. Program obejmuje
także zagadnienia dotyczące
prześladowań i eksterminacji innych grup narodowych
i społecznych pod rządami
nazistów i sowietów – podkreślił Andrzej Kacorzyk
Kluczowym zagadnieniem
jest problematyka obozowa
omawiana głównie na przykładzie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Ausch-
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witz. Stąd integralną częścią
programu jest poznanie
historii i zwiedzanie specjalistyczne byłego obozu Auschwitz realizowane głównie
poprzez zajęcia prowadzone
na wystawach muzealnych,
w Archiwum i Zbiorach.
Wykładowcami są naukowcy z Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie oraz z innych
polskich uczelni – historycy,
literaturoznawcy i socjolodzy. Słuchacze to nie tylko
nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych, ale także
muzealnicy,
przewodnicy
i inne osoby zainteresowane
poruszaną w ich trakcie problematyką.
Studia są wspólnym przedsięwzięciem
Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
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Fot. Marek Lach

Studenci XIV edycji studiów podyplomowych

Inauguracja XIV edycji studiów podyplomowych
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

AUSCHWITZ I HOLOKAUST –
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

P

Prezentacje studenckie

działem/ dowiedziałam się
o Auschwitz i Holokauście
(wizyty w Miejscach Pamięci, opowieści rodzinne,
filmy, literatura, rozmowy
ze świadkami wydarzeń)
Jaką rolę odgrywa ten temat w mojej rodzinie/
w moim otoczeniu? Czy
i jak temat Auschwitz
i Holokaustu jest obecny w publicznej debacie
w moim kraju? To początkowo trochę onieśmielające zadanie pozwoliło
nam zbudować pierwsze
relacje polsko-niemieckie,
zapoznać się z różnicami
„w uczeniu się o” i „uczeniu o” Auschwitz i Holokauście w obu krajach oraz
porozmawiać o oczekiwaniach i obawach przed wizytą w Auschwitz.
W sesji podsumowującej
zwiedzanie studyjne Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau zwróciliśmy uwagę
na to, jak ważną rolę w
narracji o Auschwitz odgrywa przewodnik, który
poprzez swoją osobowość
i doświadczenie przekazuje obraz tego wydarzenia.

Fot. Archiwum MDSM

Pierwsza
część
projektu, która odbyła się
w dniach 27 marca –
2 kwietnia 2015 r., miała
na celu wzajemne poznanie się i wspólną dyskusję
wokół recepcji Auschwitz
i Holokaustu w Polsce
i w Niemczech oraz pytania: jak powinno się nauczać o Auschwitz i Holokauście obecne pokolenie
młodych ludzi?
Przed
spotkaniem
w Oświęcimiu studenci
zostali podzieleni na grupy robocze. Opracowywali cztery tematy, które
prezentowane i dyskutowane były kolejno na forum grupy: aparat SS w III
Rzeszy, planowanie i przeprowadzanie Holokaustu
w Europie, powojenne
procesy przeciwko zbrodniarzom narodowosocjalistycznym, kultura pamięci
o Auschwitz i Holokauście
w Europie.
Zajęcia rozpoczęliśmy od
pracy w grupach międzynarodowych wokół zagadnień: Kiedy i w jakich
okolicznościach
dowie-

Warsztaty Pytania o Zagładę.
Prowadzenie Adelina Hetnar-Michaldo
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Fot. Archiwum MDSM

Podczas
oprowadzania
duże wrażenie wywarła na
nas wystawa Szoa w bloku 27, między innymi sala
z księgą z ponad czterema
milionami imion ofiar Zagłady, zebranych przez Instytut Yad Vashem.
Inspirujące dla nas, jako
przyszłych
nauczycieli,
były warsztaty pt.: Pytania o Zagładę, które przeprowadziła z nami pani
Adelina
Hetnar-Michaldo, edukatorka w PMA-B, wskazując, jak można
z młodzieżą w sposób
interesujący dyskutować
o trudnych pytaniach, dotyczących Zagłady, np.
Czy ofiara mogła stać się
sprawcą? Czy Holokaust
byłby możliwy bez Hitlera?
Czym jest dobro i zło na tle
Zagłady?
Doskonałym
uzupełnieniem wiedzy seminarzystów był wykład dr. Piotra
Setkiewicza,
kierownika
Centrum Badań PMA-B, który przedstawił rolę
Auschwitz jako wzorcowego miasta osiedleńczego
na wschodzie w szeroko
zakrojonym „Generalnym
Planie Wschód”.
Prezentacje
studenckie
w opinii docentów, którzy przygotowywali obie
grupy seminaryjne, dr
Anny Zapalec z Instytutu Historii Uniwersytetu
Pedagogicznego i Svena
Hartiga z Uniwersytetu w
Rostoku, były dokładnie
przemyślane i opracowane,
a najwięcej dyskusji wzbudziła praca na temat kultury pamięci o Auschwitz
i Holokauście – autorzy
wskazali na coraz silniejszą
obecność symboliki Holokaustu w kulturze masowej, w sztuce, reklamie i
mediach.
Ostatnie dwa dni spędziliśmy
w
Krakowie.
W Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego mieliśmy możliwość
wysłuchania
referatów
kolejnych grup i prowadzenia dalszych debat.
Oprowadziliśmy naszych
przyjaciół z Niemiec po
najciekawszych zakątkach
miasta. Pokazaliśmy Wawel, Rynek oraz dzielnicę żydowską Kazimierz,
urozmaicając
informacje
historyczne
niesamowitymi legendami. Pomimo

Prezentacje studenckie

napiętego planu pracy seminaryjnej
znaleźliśmy
wieczorami czas na relaks i
integrację. Przy wspólnych
rozmowach poznawaliśmy
się wzajemnie oraz poznawaliśmy kraje, z których
pochodzimy.
Podczas ostatniego podsumowującego spotkania na
forum grupy podzieliliśmy
się swoimi przemyśleniami
i odczuciami związanymi
ze spotkaniem i wspólną pracą, oto kilka z nich:
„rozmowy między nami
były bardzo produktywne, odbywały się w dobrej
atmosferze; mogliśmy pokazać naszym przyjaciołom Kraków”; „mieliśmy
szansę podjęcia dyskusji
na różne tematy, co dało
nam możliwość poszerzenia naszej wiedzy”; „mieliśmy możliwość wymiany
spostrzeżeń i poglądów
w otwartej i przyjaznej atmosferze”.
Chcemy
podziękować
pani dr Annie Zapalec,
panu Svenowi Hartigowi
i pani Elżbiecie Pasternak
za przygotowanie i pro-

wadzenie naszego seminarium i zaangażowanie
w budowanie dialogu między Polakami i Niemcami,
oraz pani Katarzynie Ciurapińskiej, pełniącej rolę
tłumaczki podczas naszego
spotkania, bez której nasz
dialog nie byłby możliwy.
Uważamy, że takie spotkania są bardzo potrzebne,
dają szansę na rozwój osobisty i zawodowy.
W maju spotkamy się ponownie na seminarium
w Akademii Europejskiej w
Waren (Niemcy). Tematem
seminarium będzie proces
przymusowych wysiedleń
i przesiedleń, ucieczek
i wypędzeń, integracji i
asymilacji Polaków z dawnych polskich terenów na
Wschodzie oraz Niemców
z byłych terenów wschodnich w czasie II wojny
światowej i krótko po jej
zakończeniu.
Agnieszka Kluska
i Barbara Miziura
studentki Instytutu Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

Fot. Archiwum MDSM

Fot. Archiwum MDSM

olscy i niemieccy studenci uniwersytetów w Rostoku i Krakowie spotkali się w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w ramach corocznie organizowanego we współpracy z Akademią Europejską
w Waren (Niemcy) seminarium pt. Auschwitz i Holokaust – historia i współczesność. Przymusowe migracje
Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej i po wojnie.

Zwiedzanie Krakowa
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
DLA HELMUTA MORLOKA
ORAZ VIKTORII DORIS GRAENERT

Helmut Morlok otrzymał
Krzyż Komandorski Orderu
Zasługi RP za wkład na rzecz
pojednania,
porozumienia
i dialogu pomiędzy Polską
a Niemcami. Viktoria Doris
Graenert została odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu
Zasługi RP za zaangażowanie
na rzecz Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu i budowanie
pozytywnego wizerunku obu
krajów.
Uzasadnienie
przyznanych
odznaczeń wygłosił Wicekonsul, Przemysław Gembiak. Leszek Szuster, dyrektor MDSM

przeczytał laudatio Christopha
Heubnera, przewodniczącego Zarządu Fundacji na rzecz
MDSM, a następnie wraz z
Joachimem Russkiem, przewodniczącym Rady Fundacji
na rzecz MDSM, przedstawił
sylwetki odznaczonych, kierując do nich pozdrowienia.
Słowa podziękowania dla Helmuta Morloka i Doris Graenert
wygłosił także Burmistrz miasta Isny - Manfred Behrning.
W uroczystości wzięło udział
około 80 osób, w tym członkowie Rady Fundacji na rzecz
MDSM: Ch. Bucholz i dr R.

Pyritz. Oprawę muzyczną zapewniła Senta Grimm.
Po uroczystościach związanych z przyznaniem odznaczeń, na Zamku w Isny odbyła
się prezentacja książki Helmuta Morloka pt. Nie dam Auschwitz zawładnąć moim życiem.
Publikacja, poświęcona życiu
i twórczości architekta Alfreda
Przybylskiego – byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau,
została wydana i zaprezentowana po raz pierwszy w marcu
2014 r. w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
Bożena Grzywa

Fot. Archiwum MDSM

W

dniu 27 marca 2015 r. w Ratuszu w Isny (Allgäu, Badenia-Wirtembergia) odbyła się uroczystość
wręczenia przez Konsula Generalnego RP w Monachium – Justynę Lewańską – odznaczeń państwowych
przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej dla Helmuta Morloka oraz Viktorii Doris Graenert.

Konsul Generalny RP w Monachium Justyna Lewańska
wręczyła odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Helmutowi Morlokowi oraz Viktorii Doris Graenert

PRZYBYLIŚMY Z POLSKI...
WKŁAD POLSKICH ŻYDÓW W BUDOWĘ
PAŃSTWA IZRAEL

Fot. Olga Onyszkiewicz

Wystawa Przybyliśmy z Polski...
Wkład polskich Żydów w budowę państwa Izrael.
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Na wystawie w sposób
szczegółowy przedstawiony
został
rozwój
syjonizmu na ziemiach
polskich oraz przebieg
kolejnych fal żydowskiej
emigracji z Polski do
Ziemi Świętej (tzw. aliji), począwszy od okresu
zaborów przez dwudziestolecie międzywojenne
po czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Wystawa udziela odpowiedzi na pytania: Jaką
rolę odegrało miasto Katowice w rozwoju ruchu
syjonistycznego,
dążącego do powstania państwa Izrael? Co powinna
była umieć osoba, która
chciała wyemigrować do
Palestyny? Kiedy otworzono pierwszy Polski
Konsulat w Jerozolimie?
Ilu członków pierwszego
parlamentu Izraela było
Żydami polskimi?
Uzupełnieniem
szeroko zarysowanego tła historycznego są panele
przedstawiające
indy-
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Fot. Olga Onyszkiewicz

19 marca do 12 kwietnia 2015 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu prezentoOdwana
była wystawa pt. Przybyliśmy z Polski... Wkład polskich Żydów w budowę państwa Izrael.

Wystawa Przybyliśmy z Polski...
Wkład polskich Żydów w budowę państwa Izrael.

widualne losy polskich
Żydów, którzy wnieśli
szczególny wkład w budowę państwa Izrael.
Wystawę
odwiedzili
uczniowie
oświęcimskich szkół, a rolę
przewodników przejęli
uczestnicy
prowadzonych przez edukatorki
MDSM warsztatów Jestem stąd! Świadomy przeszłości – odpowiedzialny
za przyszłość.
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Kuratorzy wystawy:
Dr Batya Brutin, Beit Berl
College, Izrael
Dr Ewa Węgrzyn,
Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie, Polska
Mgr Katarzyna Odrzywołek,
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, Polska
(O/P)
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CHRZEŚCIJANIE I ŻYDZI
W PRZEDWOJENNYM OŚWIĘCIMIU

P

oniżej publikujemy fragmenty pracy dyplomowej poświęconej losom oświęcimskich Żydów autorstwa
Joanny Bieszczad, absolwentki studiów podyplomowych Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust, organizowanych przez Centrum Edukacji.

[Po wojnie po raz pierwszy do Oświęcimia] 1 pojechałem 20 lat temu. […]
Pomimo wszystko czuję się
w Oświęcimiu jak w domu,
ponieważ wspominam mego
ojca, dziadka, moje ciotki...
Chodzę sobie ulicami razem
z nimi. […] Czuję się tam
szczęśliwy […] To jest część
mnie, część moich rodziców,
mojego starego pokolenia,
którzy mieszkali tam kiedyś,
a których już nie ma z nami.
[…] Tego uczucia, które jest

we mnie nie da się zmienić
tym, co się stało później. To
był dom, szczęśliwy dom.
To byli rodzice, dziadkowie,
wszystko. […] Dlatego pojechałem do Polski i do Oświęcimia, i dlatego czułem się
tam bardzo dobrze 2.
Bernard Hornung, autor tych słów, mówiąc
o swojej rodzinie i swoim domu w przedwojennym Oświęcimiu, porusza
kwestię, z której niewiele

osób zdaje sobie sprawę.
Mianowicie, że Oświęcim,
który jako Auschwitz stał
się w świecie synonimem
Zagłady Żydów, przed
wojną był domem dla bardzo dużej społeczności
żydowskiej, której po wojnie nie było dane odrodzić
się na nowo. Bernard Hornung w swojej wypowiedzi zdaje się zaprzeczać tej
negatywnej konotacji. Słowami: tego uczucia, które
jest we mnie, nie da się zmie-

nić tym, co się stało później,
po prostu rozdziela na zawsze Oświęcim – miasto
rodzinne, od Auschwitz
– miejsca Zagłady. Dlatego warto przyjrzeć się
bliżej stosunkom polsko-żydowskim w Oświęcimiu w latach 30. XX wieku
oraz życiu Żydów oświęcimskich w czasie okupacji
przedstawionych
w relacjach złożonych
przez żydowskich i polskich mieszkańców miasta po wojnie 3. Dzięki nim
można spojrzeć na życie w
tymże mieście z całkiem
innej, bardziej osobistej
perspektywy.
W roku 1939 w Oświęcimiu na 14 000 mieszkańców przypadało około
8200 Żydów 4. Wynika
z tego, że połowa społeczności Oświęcimia była
wyznania mojżeszowego,
ale jak to wspólne życie
wyglądało?
Ze wspomnień żydowskich mieszkańców miasta wyłaniają się różne
obrazy przedwojennego
Oświęcimia, na przykład
w kilku relacjach przeprowadzonych dla Shoah Foundation świadkowie na
pytanie o istnienie antysemityzmu w Oświęcimiu w
okresie międzywojennym,
od razu, bez chwili wahania, odpowiadają tak jak
Sally Beidner 5:

Narodzenie było chyba najgorsze, bo Polacy naprawdę wierzyli w to, że Żydzi
zabili Chrystusa, że zabili
ich Boga. W Polsce antysemityzm był wyssany z mlekiem matki; uczono go już
w domu zanim dzieci nawet
zaczęły szkołę.
A Eva Bleeman 7 dodaje:
[…] Nazywali nas „Brudnymi Żydami”. Sprawiali, że
czuliśmy się tam niechciani.
Dla nas to było naturalne
– tak już było, tak dorastaliśmy. Nie pamiętam jakichś
poważnych incydentów, ale
dawano nam do zrozumienia, że jesteśmy obywatelami
drugiej kategorii.
Obraz Oświęcimia, wyłaniający się z tych wspomnień, nie jest zbyt pozytywny. Nie wydaje się on
być jakimś nietypowym
polskim miastem, w którym chrześcijanie i żydzi
żyli wspólnie w zgodzie.
Wygląda to bardziej na
jeden z wielu opisów polskich miast i wsi, w których współżycie [Polaków
i Żydów] nie należało do
najłatwiejszych. Były to
dwa społeczeństwa żyjące
obok siebie, które niewiele ze sobą łączyło 8.
Chociaż Rachel Jakimowski, potwierdza, że nie
brakowało antysemitów
w Oświęcimiu, to jednocześnie w tej samej wypowiedzi przytacza historię, która stawia ten cytat
w całkiem innym kontekście:

[Antysemityzm
istniał]
cały czas. Podczas różnych
świąt, czy Bożego Narodzenia, wszyscy chowali się w
domach i nikt nie wychodził
na ulice. Jeśli już wychodziliśmy to w grupach i do
miejsc, gdzie było więcej lu- To

było

bardzo

religijne

„To było takie żydowskie miasteczko
ten Oświęcim”9

Fot. CŻ

dzi. Ale i tak zawsze się ba- miasto. Ja każdemu to opoliśmy. Polska jest znana ze wiadam. W środku na Rynku święty Jan stał na takim
swojego antysemityzmu.
słupie. I jak było święto
Mark Bader 6 także wypo- Simchat Tora, to z wszystwiada się na temat kon- kich małych synagog przyfliktu religijnego między chodzili tańczyć. Ja zawsze
chrześcijanami a Żydami: mówię, że w Oświęcimiu
się tańczyło w Simchat ToNiewiele mieliśmy do czy- rah dookoła świętego Jana.
nienia ze społecznością nie- I to było takie symboliczne.
-żydowską. […] Antysemi- Przecież to była taka konkutyzm był zawsze obecny, rencja między tymi synagozwłaszcza w okresie świąt gami, tymi rabinami. […]
Wielkanocnych, kiedy to To było takie wesołe. Dzieci
zamykaliśmy okiennice, bo z chorągiewkami […] Mnie
rzucali kamieniami. A Boże się zdaje, że nie było innego

Dwie najlepsze przyjaciółki, uczennice Gimnazjum im. ks. Konarskiego w Oświęcimiu: Marta Świderska
(po lewej) i Olga Pressler (1934 r.). Zdjęcie wykonane 1 września 1934 r., na pamiątkę rozpoczęcia roku
szkolnego, w studiu fotograficznym ojca Olgi, Marcina Presslera. Ze zbiorów Muzeum Żydowskiego
w Oświęcimiu
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takiego miasta, gdzie sobie
Żydzi na coś takiego pozwalali i nie reagowano na to.
Nie było reakcji, a przecież
nie brakowało antysemitów
w Oświęcimiu też. Zawsze
byli. To było takie żydowskie
miasteczko ten Oświęcim. Ja
myślę, że myśmy byli bardziej dominanty w Oświęcimiu niż wszyscy Polacy.
A w centrum kto mieszkał?
Tylko Żydzi. Tam był tylko
jeden polski dom – na Sienkiewicza.

ście]. Przede wszystkim dlatego, że większość sklepów
była żydowska, a więc sklepy były zamknięte. Dziewczynki chodziły odświętnie
ubrane. Obok Hotelu Herza
mieszkał rabin Bombach
i drugi rabin też.
Mój mąż mi nie wierzył – on
pochodził z Sosnowca – że
u nas nie było antysemityzmu. On mi nie wierzył, że
ja tego nie przeżywałam.
Byłam normalnym człowiekiem.

Inna żydowska mieszkanka Oświęcimia, Tova
Berlinski 10, która wielokrotnie w trakcie swojej
wypowiedzi wyraża swoją miłość do Oświęcimia,
poruszając sprawę relacji
chrześcijańsko-żydowskich, dodaje:

I na koniec przytoczmy
jeszcze słowa Jacoba Hendotyczące
nenberga 11,
tego samego tematu:

Pamiętam, że w Jom Kippur Żydzi szli do synagogi
i mieli na sobie te szale rytualne. Nikt im złego słowa
nie powiedział. Odczuwało
się święta żydowskie [w mie-

Chociaż w innych miastach
Żydzi mieli problemy z Polakami, to w Oświęcimiu
mieszkaliśmy w spokoju.
[…] Po szabacie, w sobotę
wieczorem, wychodziliśmy
z synagogi i, gdy szliśmy do
domu, cały Rynek eksplodował. Otwierano wszystkie
sklepy. Tysiące ludzi wylegało na ulice i przechadzało

się tam i z powrotem. Polscy
rolnicy przyjeżdżali ze swoimi towarami w nocy, w tę
sobotnią noc. W sobotę sklepy były zamknięte, a potem
nagle całe miasto odżywało
i budziło się ze snu.
Opisane w tych kilku cytatach wspólne życie Polaków-chrześcijan i Polaków wyznania mojżeszowego różni się od tego
opisanego w pierwszych
przytoczonych relacjach.
Jest to życie oparte na
wspólnym szacunku do
wartości
wyznawanych
przez obie religie, których
nie chciano bezcześcić, co
widać też w relacji Marty Świderskiej 12, Polki,
dzięki której możemy
spojrzeć na sprawę religii
w Oświęcimiu oczami katolickiej mieszkanki miasta:
Były
domy
żydowskie
w Rynku i jak była procesja
Bożego Ciała – to się odbywało na Rynku – to w ży-

dowskich niektórych domach
były oświetlone okna [świecami]. A jak były żydowskie
jakieś takie uroczystości, to
Polacy też się poczuwali do
tego, żeby udekorować te
okna. Było jednak to porozumienie, ten szacunek dla
religii. To było wyraźne.
Wielu ludzi może tego nie
pamiętać, bo tego nie widzieli, a ja byłam w środku,
w tym Rynku, więc widziałam wiele tych rzeczy.

kupowała w żydowskich
sklepach, szukała porady u żydowskich lekarzy
i adwokatów, piła piwo
w miejscowej żydowskiej karczmie 15. Podobna sytuacja istniała także
w Oświęcimiu, ponieważ
żydowskich i katolickich
mieszkańców miasta łączył handel, szkoła, praca,
a także sąsiedzi i znajomi. Jan Knycz 16, Polak,
tak charakteryzuje handel
w Oświęcimiu przed wojZapewne znaleźliby się ną:
i tacy, którym to przeszkadzało i którzy źle pa- […] Moi rodzice rzeczyzaopatrywali
się
trzyli szczególnie na or- wiście
todoksyjnych Żydów, ale w polskim sklepie Stanisprawy religii zawsze są sława Jakubca […] To był
trudne, a może racja stoi sklep spożywczy. Natomiast
po stronie Marty Świder- we wszelkie inne produkskiej, która jest zdania, że ty rodzice zaopatrywali się
pewna niezgoda między w sklepach żydowskich. Nie
ludźmi zawsze istniała było na przykład w Oświęi będzie istnieć, niezależ- cimiu przed wojną sklepów
nie od wyznawanej religii, tekstylnych, dopiero bodajże
w ’38 roku jeden sklepik taki
czy światopoglądu:
mały założono, z materiaTe stosunki nie były zawsze łami bławatnymi, jak to się
najlepsze, to zależy od spo- wtedy nazywało. Ale resztę:
łeczeństwa, od kultury, od obuwie, ubrania, także gowychowania przede wszyst- spodarskie rzeczy, budowlakim. Nie był ten antysemi- ne, to tylko sklepy żydowtyzm groźny. On polegał na skie. Handel w Oświęcimiu
jakichś tam słownych [za- był raczej w rękach żydowczepkach], ale nie był groź- skich.
ny. Żydzi sobie z tego nic nie
Jednocześnie
Henryk
robili. […]
współpracę
Ja byłam wychowana w ta- Flaumen 17
kim środowisku, że myśmy ekonomiczną między Poniczemu się nie dziwili, lakami i Żydami podsuniczego się nie krytykowa- mowuje w taki sposób:
ło, bo myśmy ze sobą żyli
w najlepszych stosunkach. Razem my żyli, razem praSzanowaliśmy się wzajem- cowali. I [Polacy] pracowali
nie. A jak były jakieś tam u Żydów, a Żydzi pracowali
dysonanse między ludźmi, w tych zakładach salezjańto to są nieodzowne. To kwe- skich – chrześcijańskich,
stia wychowania. Przecież katolickich. Nawet Żydzi
widzimy, jak między sobą pracowali. Remontowali koludzie żyją w jednym blo- ścioły też.
ku, a cóż dopiero, jak to się
mówi, innowiercy. Praw- Oczywiście należy pamięda? Nie znajdują wspólnego tać, że Żydzi i Polacy byli
języka. Ze swoją rodziną, także sąsiadami i współz własnym bratem nie moż- tworzyli życie towarzyna się czasem porozumieć, skie Oświęcimia, o czym
prawda? Bywa tak. Taka wspomina Tova Berlinski:
wredna ludzka natura.
towarzystwo
było
Powyżej poruszona zo- Moje
stała kwestia antysemity- o tyle zróżnicowane, że ja
zmu i stosunków chrze- miałam Polaków-chrześcijan
ścijańsko-żydowskich w za przyjaciół i tak samo ŻyOświęcimiu, ale warto dów. Ale właściwie ci, co byli
w tym miejscu również geograficznie bardziej bliscy
opisać życie codzienne mi, to byli Polacy-chrześcioświęcimskich
Żydów janie. Rodzina Smreków była
w okresie międzywojen- mi bardzo bliska […] Potem

„Razem my żyli, razem pracowali”13

Fot. CŻ

nym 14. W tym czasie pod
względem gospodarczym
i społecznym życie Żydów
w Polsce zmieniło się na
gorsze, ale na tle innych
grup etnicznych, które po
roku 1918 mieszkały w
obrębie terytorium państwa polskiego, ich położenie wcale nie było takie
złe. [P]rawie każda polska
rodzina miała żydowskich
krewnych lub przyjaciół,

Ks. Jan Skarbek (1885-1951) był przed wojną znany z utrzymywania przyjaźni z żydowskimi mieszkańcami Oświęcimia. Wśród jego serdecznych przyjaciół był m.in. główny rabin Oświęcimia, Eliasz Bombach.
Przykład Skarbka łagodził napięcia pomiędzy chrześcijanami a wyznawcami judaizmu w mieście.
Ze zbiorów Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu
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byli Śmieszkowie naprzeciwko, tak więc moje wieczory
spędzałam tam. Miałam też
koleżankę, która była moją
sąsiadką – Lusia Wulkan.
[…] Uważam, że nasze życie
było o tyle piękne, że my jako
Żydzi nie obawialiśmy się
niczego. Mieliśmy dzieciństwo bardzo urozmaicone:
chodziło się nad Sołę. Nad
Sołą było nasze towarzyskie
życie. Latem wszystko się
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Fot. CŻ

oni swoje wspomnienia
z dzieciństwa na potrzebę chwili i wywiadów.
Wywiady przeprowadzane dla Shoah Foundation
mają bardziej formalny
charakter i może pytania
o Zagładę i antysemityzm
sprawiły, że świadkowie
skupili się tylko na negatywnych wspomnieniach,
bo sądzili, że tego się od
nich oczekuje? Natomiast
rozmowy zarejestrowane
przez Artura Szyndlera są
bardziej swobodne i dotyczą często jedynie tematu
dzieciństwa spędzonego
w Oświęcimiu i samego miasta i może dzięki
temu wzbudziły tylko pozytywne emocje? Mimo
wszystko trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć
na te pytania, dlatego na
koniec oddajmy głos Tovie Berlinski, zakochanej
w Oświęcimiu:
[…] W Polsce był wielki
antysemityzm, ale zależy gdzie. Polska była rozebrana: była Rosja, były
Niemcy,
była
Austria.
Tam gdzieśmy się urodzili,
w Oświęcimiu, nie znaliśmy
my w tym Oświęcimiu żadnego antysemityzmu. Tak
dalece, że jeżeli ktoś by się
mnie zapytał o narodowość,
to powiedziałabym: jestem
Polka. Dlatego bośmy żyli
wymieszani. […] Oświęcim
jest mały, ale w Oświęcimiu żyło się Żydom bardzo
dobrze. Może były wyjątki
i na pewno były. Mnie się
żyło doskonale. I moim rodzicom się żyło doskonale.
I mojej rodzinie żyło się tak
samo. Nie widziałam żadnej
dyskryminacji. Nie w szkole,
nie na ulicy, nie w synagodze, nigdzie.

Uroczystości wojskowe na Rynku Głównym w Oświęcimiu. Na trybunie honorowej stoją od lewej: Burmistrz Oświęcimia Roman Mayzel,
główny rabin Eliasz Bombach oraz prezes Gminy Żydowskiej Naftali Dawid Bochner (1932 r.). Ze zbiorów Jacoba Hennenberga

działo nad Sołą. I oczywiście wspomnienia tak bardzo
znowu było to mieszane to- różnią się od innych rewarzystwo.
lacji? Dlaczego jedni pamiętają tylko antysemicki
Podsumowując
dotych- Oświęcim, a inni mówią
czasowe rozważania moż- o nim z tęsknotą? Dana by pozwolić sobie na niel L. Schacter w swojej
wniosek, że chociaż cza- książce Siedem grzechów
sami dochodziło do in- pamięci. Jak zapominamy
cydentów antysemickich i zapamiętujemy 18, w której
w Oświęcimiu, to nie były wylicza wiele czynników,
one groźne i nie były to nazywanych przez niego
raczej antagonizmy na tle właśnie grzechami parasowym, wynikały bar- mięci, a które mogą mieć
dziej z niezrozumienia wpływ na nasze wspotradycji i kultury swoich mnienia, stwierdza:
sąsiadów oraz ze skłonności człowieka do waśni, Wspomnienia z przeszłości
bo jak już wspomniała są często „przekształcane” w
wyżej Marta Świderska: ten sposób, by zgadzały się
dysonanse między ludź- z naszymi bieżącymi pogląmi są nieodzowne. Jedno- dami i potrzebami. […] [Z]
cześnie można postawić niekształcenie zgodności popytanie: czemu niektóre jawia się szczególnie wtedy,

gdy ludzie mają silny stereo- der był przekonany, że:
typ dotyczący jakiejś grupy [w Oświęcimiu] Antysespołecznej 19.
mityzm był zawsze obecny.
[…] W Polsce antysemiWydaje się, że wielu tyzm był wyssany z mlemieszkańców
Oświęci- kiem matki [i] uczono go już
mia pochodzenia żydow- w domu, zanim dzieci naskiego, którzy po wojnie wet zaczęły szkołę. Można
wyjechali z Polski i już by zaryzykować stwiernigdy nie wrócili do mia- dzenie, że ich powojenne
sta swojego dzieciństwa, doświadczenia
życiowe
mogło ukształtować swoje i późniejsza opinia na tewspomnienia na podsta- mat Polski wpłynęły na
wie stereotypu Polaka-an- ich własne wspomnienia
tysemity. Przyjrzyjmy się dzieciństwa spędzonego
ponownie słowom Sally w Oświęcimiu, ponieważ
Beidner i Marka Badera, oni nie tyle mówią o anprzytoczonym na począt- tysemityzmie w Oświęciku. Sally Beidner była miu i wśród Oświęcimian,
Joanna Bieszczad
zdania, że: [Antysemityzm ile ogólnie o antysemiistniał] cały czas. Podczas tyzmie w Polsce i wśród
różnych świąt. […] Polska Polaków.
Z drugiej Fotografie pochodzą z zasojest znana ze swojego an- jednak strony, może nie- bów Centrum Żydowskiego
tysemityzmu. A Marek Ba- świadomie przekształcili w Oświęcimiu

Przypis autora tekstu. Wszystkie przypisy [oznaczone tym symbolem] pochodzą od autora tekstu.
Bernard Hornung, ur. w 1926 w Oświęcimiu. Wywiad przeprowadzony w roku 2007 w Izraelu przez dr. Artura Szyndlera, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
3
Są to wywiady, które zostały przeprowadzone dla USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education oraz wywiady przeprowadzone przez dr. Artura Szyndlera z Centrum
Żydowskiego w Oświęcimiu.
4
Sybille Steinbacher, Auschwitz. Obóz i miasto, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, str. 21.
5
Sally Beidner, z domu Brandstatter. Wywiad przeprowadzony 12 listopada 1995 r. w Nowym Jorku dla Shoah Foundation.
6
Mark Bader, przed wojną mieszkał na ulicy Mickiewicza w Oświęcimiu. Wywiad przeprowadzony w 1996 r. w USA dla Shoah Foundation.
7
Eva Bleeman, ur. 10 lutego 1927 r. Wywiad przeprowadzony 27 października 1995 r. w Toronto dla Shoah Foundation.
8
Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, pod redakcją Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą
Żydów, Warszawa 2010, str. 68-69.
9
Słowa Racheli Jakimowski, ur. w 1923 r. Wywiad przeprowadzony w roku 2007 w Izraelu przez dr. Artura Szyndlera, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
10
Tova Berlinski – przed wojną Gustawa Wolf. Urodziła się 20 kwietnia 1915 r. i mieszkała na ulicy Zaborskiej. Wywiad przeprowadzony przez dr. Artura Szyndlera, Centrum Żydowskie w
Oświęcimiu.
11
Jacob Hennenberg, ur. 23 marca 1924 r. w Oświęcimiu. Mieszkał na ul. Mickiewicza 2 i 4. Wywiad przeprowadzony 8 lutego 1996 r. dla Shoah Foundation.
12
Marta Świderska, ur. 28 lipca 1918 r. w Oświęcimiu. Wywiad przeprowadzony w roku 2003 r. w Oświęcimiu przez dr. Artura Szyndlera, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
13
Słowa Henryka Flaumena.
14
W oparciu o: Norman Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, tłum. Elżbieta Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, str. 738-739.
15
Tamże.
16
Jan Knycz, jego rodzina mieszkała na ul. Jagiełły 20. Wywiad przeprowadzony w roku 2003 w Oświęcimiu przez dr. Artura Szyndlera, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
17
Henryk Flaumen, ur. 20.06.1916. Wywiad przeprowadzony 15 października 1996 r. w Chorzowie dla Shoah Foundation.
18
Daniel L Schacter, Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
19
Daniel L. Schacter, Siedem grzechów pamięci..., str. 213-240.
1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 84, kwiecień 2015

Centrum Żydowskie

OSZPICIN. CIĄG DALSZY

W

dniu 20 marca br. w Café Bergson został zaprezentowany projekt ekspozytora wystawowego,
który w niedługim czasie stanie na placu ks. Jana Skarbka w Oświęcimiu. Na prezentacji i podczas
dyskusji, prócz projektantów i zainteresowanych tematem mieszkańców miasta, byli obecni także m.in. prezydent Janusz Chwierut, przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig oraz naczelnik Wydziału
Promocji UM Marek Tarnowski.

Projekt ekspozytora wystawowego. Autorzy: B. Haduch, Łukasz Marjański, Magdalena Poprawska

zytor będzie miał charakterystyczny
trójkątny
kształt,
znany
z wystawy stałej Oszpicin
w Muzeum Żydowskim,
nawiązujący
do
roze-

rwanych i zdeformowanych ramion Gwiazdy
Dawida, które wskazują
kierunki emigracji żydowskich
mieszkańców
Oszpicina. Element ma

intrygować swoją formą, tak aby ludzie zaglądali do jego wnętrza,
w którym ukryte zostaną
w formie fotoplastikonu
rysunki, fotografie i tek-

CŻ

Fot. A. Rudiak

Planowany
element
będzie
rozwinięciem
w
przestrzeni
miejskiej
wystawy
stałej
Muzeum
Żydowskiego
w Oświęcimiu. Ekspo-

sty związane z narracją
wystawy stałej. Nowy
element wystawy ma zaskakiwać, skłaniać do refleksji oraz zachęcać do
odwiedzenia
Muzeum.
Ekspozytor
ustawiony
na Placu Ks. J. Skarbka ma być widoczny od
strony Rynku Głównego,
a wierzchołkiem wskazywać wejście do Muzeum
Żydowskiego
Przestrzeń przed wejściem
do Muzeum zostanie także wzbogacona o ławkę
z drewna egzotycznego,
która zastąpi istniejącą
metalową barierkę, co dodatkowo wzmocni efekt
przyjaznej
przestrzeni,
zarówno zachęcając do
wejścia do Muzeum, jak
i odpoczynku dla zwiedzających.
Projekt, którego realizacja
przewidziana jest na lato
2015, będzie współfinansowany przez Urząd Miasta w Oświęcimiu. Autorzy ekspozytora są jednocześnie projektantami
muzealnej wystawy stałej:
Bartosz Haduch, Łukasz
Marjański (Studio Projektowe NArchitekTURA
Kraków) oraz Magdalena
Poprawska (Imaginga Studio Kraków).

Oszpicin. Ciąg dalszy. Prezentacja projektu ekspozytora wystawienniczego
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Centrum Dialogu i Modlitwy

SIOSTRA MARY O’SULLIVAN
CZŁOWIEKIEM POJEDNANIA 2014
marca 2015 r. podczas Szóstego Bliskiego Spotkania Chrześcijan i Żydów w synagodze im. Nożyków
3Nostra
w Warszawie, inaugurującego obchody 25-lecia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz 50. rocznicę Deklaracji
aetate (Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich), siostra

Fot. Paweł Kęska

Mary O’Sullivan RSM. odebrała tytuł Człowiek Pojednania za rok 2014.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, s. Mary O’Sullivan oraz gość spotkania: abp Henryk Muszyński, prymas senior, emerytowany metropolita gnieźnieński, nestor dialogu katolicko- żydowskiego, pierwszy przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem

Siostra Mary O’Sullivan RSM
[Religious Order of the Sisters
of Mercy] należy do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
w
Dublinie
(Irlandia).
W latach 1986-2004 pracowała jako nauczycielka religii
i koordynatorka rozmaitych
projektów
edukacyjnych
w Sancta Maria College Ballyroan w Dublinie. Razem
z grupą nauczycieli religii
przeprowadzała i koordynowała kursy rozwojowe,
seminaria, rekolekcje, liturgie
i wymiany pomiędzy szkołami parafialnymi. Pracowała
również z osobami upośledzonymi, przez wiele lat była
też związana z założonymi
przez Jean Vaniera wspólnotami Wiary i Światła oraz
Wiara i Rekolekcje.
Na początku naszego stulecia zaczęła bliżej poznawać
judaizm i doświadczenia
żydowskie przez regularne
uczestnictwo w kursach prowadzonych przez Bat Kol

Institute for Jewish Studies
w Jerozolimie, w czasie których umożliwiano chrześcijańskim
nauczycielom
religii studiowanie Biblii
w środowisku żydowskim
i z użyciem żydowskich źródeł. Oprócz tej nauki, która
miała miejsce w latach 20022008, Siostra Mary O’Sullivan
rok 2004 spędziła w Jerozolimie na nauce w Pardes Institute oraz w Fuchsberg Centre
for Conservative Judaism.
W październiku roku 2008
uczestniczyła w pierwszej
wizycie grupy irlandzkich
nauczycieli w instytucie Yad
Vashem. W tymże roku była
po raz pierwszy w Auschwitz. To okazało się być początkiem nowego etapu w jej
życiu.
Od 2009 r. pracuje w Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Zajmuje się wszystkim, co dotyczy dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego,
pomaga grupom i gościom
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indywidualnym
angielsko
i hebrajskojęzycznym zarówno w przygotowaniu programów, jak również w trakcie
ich pobytu w Centrum Dialogu i Modlitwy.
„To wyjątkowa uroczystość
– mówił Stanisław Krajewski w laudacji, poświęconej
siostrze Mary, podczas uroczystości wręczenia dyplomu
Człowieka Pojednania – albowiem Polska Rada Chrześcijan i Żydów ma zaszczyt
nagrodzić osobę, która nie
jest szerzej znana, ani która nie ma na swoim koncie
spektakularnych
dokonań,
które by się efektownie prezentowały w mediach. Siostra
Mary O’Sullivan zasłużyła się
w inny sposób, nie mniej –
a może bardziej – potrzebny
we współczesnym świecie.
Jest osobą prowadzącą cichą,
dyskretną, a zarazem systematyczną i upartą pracę
w duchu, który jest szczególnie cenny dla naszej Rady”.
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Podkreślając działania laureatki na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Stanisław Krajewski wspomniał
o podejściu i metodzie stosowanej przez siostrę, która
mówi o miejscu po obozie jako
niezagojonej ranie, którą należy potraktować z otwartością,
bez z góry przyjętych teorii,
gdyż w ten sposób można
wejść na drogę pojednania:
„Auschwitz jest wyjątkowym
miejscem dla pojednania, ponieważ mówi prawdę. […]
To miejsce jest jak rana, ciągle
niezagojona. Podoba mi się
podejście, które mówi o krzewieniu życia wokół tej rany,
bez dotykania przy tym jej samej. […] Pierwszym krokiem
jest stworzenie zaufania. Zaufanie to rośnie, gdy ludzie z
różnych środowisk i wyznań
spotykają się w pokojowej atmosferze i zaczynają ze sobą
rozmawiać. W spotkaniach
dotyczących dialogu każdy
mówi o sobie, ze swej własnej
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perspektywy, a nie o innych.
W ten sposób mamy do czynienia z krzewieniem życia
wokół rany. Uczestnictwo w
takim wydarzeniu, we wspólnej modlitwie w Birkenau,
jest już dużym krokiem w
kierunku pojednania. A gdy
tęcza otacza nas wszystkich,
z pewnością możemy o sobie
powiedzieć: jesteśmy braćmi,
jesteśmy siostrami”.
„To jest ów duch, w którym
działa nasza Laureatka, duch,
który pragniemy jako Rada
docenić i wydobyć” – podkreślił jej przewodniczący Stanisław Krajewski. „Przyznając
Siostrze Mary O’Sullivan
tytuł Człowieka Pojednania
za rok 2014, dziękujemy jej
za obecność, za styl, za działalność dotychczasową, czy
może raczej za dotychczasową służbę, i mamy nadzieję,
że będzie ona trwać dla dobra
nas wszystkich”.
Beata Sereś
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Centrum Dialogu i Modlitwy

PRZEMÓWIENIE SIOSTRY MARY O’SULLIVAN W SYNAGODZE IM. NOŻYKÓW
Panie i Panowie, szanowni Goście!
To, że jestem tutaj dzisiejszego wieczoru, tu, w Synagodze Nożyków, jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Staram się pojąć
znaczenie bycia w tej synagodze – z jej historią i pamięcią, oraz
bycia częścią wspaniałych wydarzeń mających tu miejsce dzisiejszego wieczoru.
Pragnę z głębi serca podziękować Wam, członkowie Polskiej
Rady Chrześcijan i Żydów, za ten zaszczyt, którym mnie obdarzyliście, a także Tobie, Stanisławie, za Twoje uprzejme słowa.
Chciałabym także bardzo podziękować moim siostrom zakonnym, Peggy Collins wraz z całym zespołem w Dublinie. Wiem,
że jesteście ze mną duchem. Dziękuję moim braciom z Dublina,
którzy są tu dziś obecni. Przyjaciołom, którzy przybyli tu dzisiejszego wieczoru. A także wam wszystkim.
Moje małe spotkania dotyczące dialogu żydowsko-chrześcijańskiego mają miejsce głównie w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu, „u progu Auschwitz”. Pragnę podziękować
księdzu Janowi Nowakowi, dyrektorowi Centrum, księdzu
Manfredowi Deselaersowi oraz wszystkim wspaniałym ludziom, którzy pracują w Centrum i czynią z niego miejsce cudownie gościnne.
Moje spotkania związane z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim są bardzo proste i opierają się na czterech zasadach wypracowanych przez księdza Manfreda Deselaersa. W dużym
skrócie są to:
Słuchać głosu Ziemi Oświęcimskiej, znać fakty.
Milczeć i słuchać głosu własnego serca, zaangażować się we
wspomnienie.
Słuchać głosu drugiego człowieka, być otwartym na dialog.
Słuchać głosu Boga, podchodzić poważnie do pytań dot. religii
oraz modlitwy.
Te wytyczne służą mi za swoistą mapę. Dzielę się nimi z grupami oraz gośćmi indywidualnymi jako podejściem do pamięci
o Auschwitz.
Chciałabym kilkoma doświadczeniami zilustrować, jak wygląda dialog u progu Auschwitz.
W okresie niedawnych obchodów 70. rocznicy wyzwolenia
[Auschwitz] pod koniec stycznia br. wielu byłych więźniów,
zarówno chrześcijan, jak i żydów, zatrzymało się w naszym
domu. Byłam świadkiem rozmów i widziałam, jak ocaleni podwijali rękawy, aby pokazać numer na swoim przedramieniu,
wymieniali daty i lata pobytu w obozie oraz dzielili się swoimi wspomnieniami. Oni mieli poczucie sensu życia, humoru
i chcieli rozmawiać.
Wśród nich był Avi ze swym dziadkiem Davidem, który przeżył Auschwitz. Avi pisze do mnie:
Spotkanie dzieci i wnuków Ocalonych to doświadczenie, którego tak
naprawdę nigdy wcześniej nie przeżyłem. To naprawdę otwiera oczy.
Każdego wieczoru schodziłem do lobby i myślałem, że po cichutku
sprawdzę pocztę, a co noc szedłem spać o 2 lub 3 nad ranem ze względu na ludzi, których spotykałem. Nigdy nie przypuszczałem, że wyjadę stąd z tymi nowymi przyjaciółmi oraz bliskimi znajomościami.

2Słyszałem, jak ci ludzie opowiadali historię swych rodzin, i jak ich
rodziny stawiły czoła tej olbrzymiej traumie. Wszyscy mamy Ocalonych w swych rodzinach. Ich historie są naszymi historiami. Gdy
mego dziadka zabraknie, jego historia stanie się moją historią. Nawet
teraz jest częścią mojej historii. Zawsze nią będzie.
Jako kantor, David zaśpiewał przejmujące El Male Rahamim
w czasie obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu.
Innym razem Michael przybył z mieszaną grupą złożoną z żydów i chrześcijan, aby zjeść lunch w Centrum. Powiedział mi,
że jego rodzina pochodzi z Chmielnika i że zamierza odwiedzić
miasto, w którym [jego przodkowie] mieszkali przed strasznymi wydarzeniami Szoa. Byłam tam rok wcześniej w czasie Dni
Kultury Żydowskiej. Miałam książkę o wspólnocie żydowskiej
w tym mieście i dałam mu ją. Michael wyszedł, ale nie minęło
pięć minut, jak wrócił cały rozemocjonowany. Otworzył książkę i pokazał mi imiona, nazwiska oraz zdjęcia kilku członków
rodziny. Po kilku miesiącach napisał, że został ciepło przyjęty
przez burmistrza miasta, spotkał się z autorem książki, zabrano
go do miejsc związanych z jego rodziną, odwiedził synagogę
i cmentarz żydowski.
Czteroosobowa rodzina Fine’ów spędziła z nami kilka dni. Nie
mieli żadnych bliskich krewnych w Auschwitz, ale rodzice pragnęli podzielić się tą bardzo bolesną częścią dziedzictwa żydowskiego ze swymi dziećmi. Codziennie spędzaliśmy razem
trochę czasu. Zanim wyjechali z Centrum, pani Fine powiedziała: „Czuliśmy się tu jak w domu”.
Centrum oferuje gościnną atmosferę, w której ludzie czują się
bezpiecznie, akceptowani, szanowani z własną tożsamością
i ranami; gdzie mają przestrzeń na refleksję; gdzie można
z kimś porozmawiać, jeśli tylko ma się takie życzenie. Myślę, że
ludzie szybko wyczuwają tę atmosferę.
Uzdrawianie relacji u progu Auschwitz to proces powolny, wymagający cierpliwości. Biblia powiada, że Hiob siedział w milczeniu przez siedem dni, a jego przyjaciele przyszli i siedzieli
wraz z nim. Proszę Was, abyście modlili się ze mną o cierpliwość Hioba w naszych dialogach.
Ostatnie słowo pochodzi od Leona, który przeżył getto w Będzinie oraz Auschwitz. Siedzieliśmy razem przy śniadaniu
o poranku 28 stycznia. Spojrzał na mnie i powiedział po prostu:
„Ty nigdy nie zrozumiesz, jak tu było, nikt tego nie zrozumie”.
To prawda. Nigdy nie byłam ocaloną, a więc rozumiem jedynie
tylko trochę. Ale owo „trochę” otwiera drzwi do stworzenia
przeciwieństwa Auschwitz, do świata wzajemnego szacunku
i miłości. To już jest odpowiedź po Auschwitz, odpowiedź po
Nostra aetate i dla mnie jest to tajemnica przemieniającej mocy
Auschwitz dziś.
Dziekuje bardzo, todah rabbah, Purim Sameah, go raibh mile
maith agaibh, thank you.

(Tłumaczyła Agnieszka Sababady)

Człowiek
pojednania

Fot. Paweł Kęska

Tytuł
CZŁOWIEK
POJEDNANIA
ustanowiony został
w 1992 r. i jest przyznawany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom
z zagranicy, szczególnie
zasłużonym
dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, w uznaniu ich
wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego zrozumienia oraz pojednania
chrześcijan
i żydów w Polsce.
Stanisław Krajewski, przewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, s. Mary O’Sullivan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 84, kwiecień 2015

INGEBORG BACHMANN
DZIENNIK WOJENNY

O

publikowana niedawno najnowsza pozycja Wydawnictwa Czarne Dziennik wojenny Ingeborg Bachmann
w formie krótkich epizodów-obrazków wprowadza czytelnika w świat ostatnich chwil II wojny światowej
widzianej oczami młodej Austriaczki.
Ingeborg Bachmann, autorka
dziennika, urodzona w 1926 r.
w Klagenfurcie, uważana jest za
jedną z ważniejszych eseistek,
poetek i pisarek powojennej literatury austriackiej. Jest znana
głównie dzięki swoim publikacjom Malina, Symulantka czy Rok
trzydziesty oraz korespondencji,
którą przez wiele lat prowadziła z Paulem Celanem (wydanej
w zbiorze Czas serca. Listy). Wydany dziennik był do niedawna nieznaną szerokim masom historią z
okresu jej młodości.
Pierwsze zapiski dziennika Bachman datowane są na wrzesień
1944 r.: „Kochany dzienniku
– pisze Bachman na pierwszej
stronie – teraz jestem uratowana.
Nie grozi mi wyjazd do Polski
ani szkolenie przeciwpancerne”.
Zgłoszona przez ojca do seminarium nauczycielskiego rozpoczyna w nim naukę, choć, jak pisze
później: „Nie, jestem pewna,
w tym kraju nie będę już studiować, nie w czasie wojny”. Na
dalszych kartach opisuje codzienność końca wojny, strach, bunkry,
bombardowania, ale i czytanie
książek w słońcu, bo jeśli umrzeć,
to przecież w słońcu. Opisuje
młodzieńcze rozterki, czasem
zupełnie błahe, jednak przebija się
przez nie obraz osoby, która doskonale orientuje się w sytuacji, w
której znalazło się społeczeństwo
austriackie: „To najpiękniejsze

Dziennik wojenny

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

• 23 kwietnia
Alicja Węgorzewska-Whiskerd i Bogdan Kierejsza
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert
śpiewaczki operowej − Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd oraz
skrzypka − Bogdana Kierejszy. W programie przewidziano
arie operowe, operetkowe, utwory musicalowe i filmowe.
Godz. 19.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury
• 25 kwietnia – 20 maja
Alfabet Auschwitz − wystawa rysunków Pawła Warchoła
Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu oraz Fundacja Konrada Adenauera
w Polsce we współpracy z Międzynarodowym Komitetem
Oświęcimskim serdecznie zapraszają na wystawę rysunków
Pawła Warchoła Alfabet Auschwitz. Wernisaż odbędzie
się 25 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00 w MDSM. Po
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mesh, ocalony z Zagłady, opisuje
w listach do Bachman zmagania
z tęsknotą do ojczyzny („kompletne wykorzenienie”, „zawieszenie
w próżni”, „katastrofa”) i tęsknotą do Ingeborg, którą kocha,
w końcu w dalszej części opisze
początki tworzenia się żydowskiego państwa. Jego bezpośredni
udział w budowie Izraela stanie
się dla niego lekarstwem na tęsknotę („człowiek musi żyć”).
Hamesh nie unika tematu Zagłady, który przenika przez listy, aż
w końcu w liście z 16 lipca 1947
r. padają ważne pytania: „[...]
kto spodziewał się takiego załamania wszelkich tradycyjnych
mieszczańskich
wyobrażeń?
Takiego przewrotu istniejących
stosunków? Kto mógł ogarnąć
tak straszliwy upadek duchowy i kulturalny? Kto sobie wyobrażał, że w 1938 roku dziecko
będzie samotnie błąkać się po
świecie, tylko dlatego że urodziło
się Żydem? Kto by uwierzył, że
ci, na których spoczywa odpowiedzialność za wychowanie
i rozwój dzieci, czyli ojciec i matka, musieli zginąć w komorze
gazowej? To był straszny czas –
czas którego dziś jeszcze nie da się
zrozumieć”. Pytanie, czy również
dziś, niemal 70 lat po napisaniu listu przez Hamesha do Bachman,
rozumiemy to, co się stało?
Agnieszka Juskowiak-Sawicka

kwiecień/MAJ 2015

• 16 kwietnia
Koncert Viator − Józef Skrzek
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na koncert Józefa
Skrzeka Viator, który odbędzie się o godz. 20.00.
Bilety: 30 złotych.
Do nabycia w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
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lato mego życia, i choćbym dożyła setki – pozostanie najpiękniejszą wiosną i latem. Wszyscy
mówią, że wcale nie czuć, by nastąpił pokój, ale dla mnie panuje
pokój, pokój! Ludzie są wszyscy
potwornie głupi; spodziewali się,
że po takiej katastrofie z dnia na
dzień nastanie kraina pieczonych
gołąbków! Że Anglicy nic, tylko
będą nam słali róże pod nogi?
Mój Boże, czy parę miesięcy temu
ktoś w ogóle przypuszczał, że
zdołamy przeżyć! Teraz każdego
dnia chodzę na Gorię, sama, żeby
marzyć, snuć cudowne marzenia!
Będę studiować, pracować, pisać! Żyję przecież, żyję”. Tę część
dziennika dopełnia jeszcze opis
terroru nazistów wobec ludności
cywilnej podczas obrony Klagenfurtu i przygotowania do ucieczki
do Obervellach, gdzie rodzina
Bachman miała domek letniskowy.
Kolejne karty dziennika to opis
okoliczności spotkania Jacka
Hamesha – Anglika żydowskiego pochodzenia − który
z 8. oddziałem Armii Brytyjskiej
przez Włochy dociera do Karyntii. W dalszej części dziennika
Bachman opisuje ich przyjaźń,
młodzieńczą fascynację, która
zostanie przerwana przez jego
wyjazd do Neapolu, a później do
Tel Awiwu. Będą ze sobą prowadzić korespondencję od wiosny
1946 r. do lata 1947 r. Jack Ha-

6

wprowadzeniu do wystawy przez Stanisława Tabisza −
Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, odbędzie się
dyskusja panelowa pod hasłem Alfabet Auschwitz. Elementarz
rozumienia współczesności z udziałem Christopha Heubnera
– poety, wiceprezydenta Międzynarodowego Komitetu
Oświęcimskiego oraz Henryka Wańka – pisarza, malarza,
grafika, krytyka sztuki. Rozmowa moderowana będzie
przez Piotra Womelę – przedstawiciela Fundacji Konrada
Adenauera w Polsce oraz Leszka Szustera – dyrektora
MDSM.
Spotkanie tłumaczone symultanicznie na język polski i
niemiecki.
Wystawa w MDSM czynna będzie do 20 maja 2015 r.
• 27 kwietnia
Diabelski Młyn − spektakl
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na spektakl
Diabelski młyn w wykonaniu aktorów Teatru Wyspiańskiego
z Katowic: Agnieszki Radzikowskiej, Andrzeja Dopierały w
reżyserii tegoż.
Godz. 19.00. Bilety: 20 zł.
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Brzeszczach
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Historia

Topografia pamięci

N

Centrum Dialogu i Modlitwy

w porozumieniu z biskupami całej Europy
i przedstawicielami organizacji żydowskich. Poza
funkcją hotelu i hostelu
dla turystów pragnących
bliżej zapoznać się z reliktami i historią Auschwitz,
prowadzi ono szeroką
działalność
edukacyjną,
o której czytają Państwo
co miesiąc na łamach
„Osi”.
Od zachodniej strony sąsiaduje z Centrum klasztor Sióstr Karmelitanek
sprawujący pieczę nad
pamięcią o św. Edycie Stein, wybitnej karmelitance
– intelektualistce niemiecko-żydowskiego
pochodzenia, zabitej w 1942 r.
w jednej z komór gazowych Auschwitz.
Stamtąd
proponowałbym pójść w kierunku na
północ od PWSZ ul. św.
Maksymiliana, względnie
wzdłuż zachowanej, nie
używanej bocznicy kole-

Fot. Paweł Sawicki

Zasole (część II)
Znajdujące się na jej terenie dwa miejsca pamięci przedstawiłem w poprzednim odcinku. Teraz
proponowałbym zwrócić
uwagę na znajdujący się
tuż na południe od PWSZ,
również przy ulicy św.
Maksymiliana, olbrzymi
drewniany barak dawnej
kuchni SS. Ostatniej zimy
uległa zawaleniu część zadaszenia tej budowli, jednak ściany podstemplowano. Codziennie przybywali tam na posiłki wyżsi
i niżsi rangą esesmani.
Na strychu baraku ukrywał się przez trzy doby
więzień Lucjan Motyka,
zanim zdołał zbiec nocą
z Auschwitz.
Niemal naprzeciw baraku
kuchni SS funkcjonuje od
1992 r. katolickie Centrum
Dialogu i Modlitwy założone przez Arcybiskupa Franciszka Kardynała
Macharskiego z Krakowa

Pierwsza bocznica obozowa, w tle budynki dawnej fabryki Unionwerke
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Fot. Paweł Sawicki

jowej, którą docierały pociągi z pierwszymi więźniami obozu. W pierwszym dziesięcioleciu XXI
w., w ramach inwestycji
budowlanych związanych
z
tworzeniem
szkoły
i porządkowaniem okolicznego terenu, położono wzdłuż bocznicy (pomiędzy przecinającą ją
ulicą imienia Prof. Józefa
Szajny, więźnia Auschwitz, artysty zasłużonego
w upamiętnianiu ofiar
obozu, a ulicą S. Leszczyńskiej) chodnik. Idąc
nim, można w ciągu kilku
minut dotrzeć do miejsca,
gdzie po lewej stronie,
tuż przed lekkim zakrętem bocznicy w prawo,
funkcjonowała od połowy
1942 roku tzw. Kanada I.
Był to zespół kilku baraków
–
magazynów,
w których – analogicznie do licznych innych
powstałych później tego
rodzaju magazynów obozowych – gromadzono,
sortowano i przygotowywano do dalszego wykorzystania, w części do
wywiezienia w głąb III
Rzeszy, mienie zagrabione Żydom – ofiarom realizowanej w obozie masowej zagłady. Posortowane rzeczy ładowano do
wagonów podstawianych
na bocznicę. We wrześniu
1944 r. w obrębie „Kanady I”, w przedwojennym
budynku
mieszkalnym
przekształconym w komorę dezynfekcyjną, zburzonym w latach 60. XX.
wieku, zabito gazem 200
więźniów
żydowskich
z Sonderkommando –
więźniarskiej grupy roboczej zmuszonej do pracy
przy obsłudze krematoriów i komór gazowych.
Na północ od terenu byłej „Kanady I”, po lewej
stronie bocznicy i ul.
Leszczyńskiej
wznoszą
się zabudowania byłych
niemieckich
zakładów
przemysłowych:
Deutsche
Ausrüstungswerke
– DAW i Weichsel Union
Metallwerke. W zakładach
tych zatrudniano ok. 3 tys.
więźniów. Więźniarki żydowskie przemycały z
fabryki Union do obozu
Birkenau izolowane noży-

Budynek dawnej kantyny SS

ce, niezbędne do przecięcia
drutów ogrodzenia obozowego, materiały wybuchowe oraz benzynę i naftę,
dla przygotowujących się
do powstania więźniów
Sonderkommando. Do tego
największego buntu więźniów Auschwitz doszło 7
październiku 1944 r.
W odległości około kilometra na północ od byłej „Kanady I”, w pobliżu dworca kolejowego,
u zbiegu ulic S. Leszczyńskiej i Wyzwolenia (rondo)
stoi kilka budynków mieszkalnych, wybudowanych
przed wojną dla pracowników pobliskiej cynkowni.
W 2002 r. umieszczono na
jednym z tych budynków
tablicę pamiątkową przypominającą, że podczas
wojny funkcjonował tam
Gemeischaftslager,
obóz
dla robotników cywilnych,
zatrudnionych przy budowie i rozbudowie obozu
Auschwitz. W miarę moż-

liwości udzielali oni więźniom pomocy, przekazując
im potajemnie żywność i
lekarstwa oraz pośrednicząc w nielegalnej korespondencji z rodzinami.
dr Andrzej Strzelecki

(Szerzej na temat żydowskich
więźniów
Sonderkommando
i
więźniarek
zatrudnionych w fabryce
Union patrz m.in.: Danuta
Czech, „Kalendarz wydarzeń
w KL Auschwitz”, Oświęcim
1992; Lore Shelley (wyd),
“The Union Kommando in
Auschwitz: The Auschwitz
Munition Factory Though the
Eyes of Its Former Slave Laborers”, Lanham-New York-London 1996; Gideon Greif,
»“…płakaliśmy bez łez …”.
Relacje więźniów żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz«, Warszawa − Oświęcim
2001; Igor Bartosik, „Bunt
Sonderkommando”, Oświęcim 2014).

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

iemal cały rejon wokół ulic św. Maksymiliana Kolbego i Stanisławy Leszczyńskiej (więźniarki Auschwitz,
położnej, która uratowała w obozie wiele nowo narodzonych dzieci) w dzielnicy Zasole to dawny obszar
gospodarczy obozu Auschwitz, gdzie funkcjonowały różnego rodzaju magazyny, warsztaty, także przedsiębiorstwa przemysłowe SS. Znaczna część tych obiektów została po wojnie rozebrana, względnie przebudowana.
W zasadzie w oryginalnym stanie, jeżeli chodzi o zewnętrzny wygląd, zachowały się budynki mieszczące obecnie
Państwową Wyższa Szkołę Zawodową.

Tablica upamiętniająca tzw. Gemeinschaftslager
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fotoreportaż
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kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 24. Marsz Żywych. Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów z ponad 45
krajów, ale także duża grupa polskiej młodzieży, przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym
obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i
krematoriów odbyły się główne uroczystości. Poniżej publikujemy fotografie ilustrujące to wydarzenie. Fotografował Marek Lach.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

