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Pierwszy w 2014 r. numer miesięcz-
nika otwieramy od posumowania 
frekwencji w Miejscu Pamięci Ausch-
witz. Choć liczba odwiedzających  
w roku ubiegłym nie była rekordowa, 
to z pewnością warte uwagi jest to, że 
coraz więcej osób przyjeżdżających zo-
baczyć autentyczny teren byłego obozu 
decyduje się na zwiedzanie z edukato-
rem, co z pewnością sprzyja lepszemu 
poznaniu historii tego miejsca.

W „Osi” piszemy także o połowie 
drewnianego baraku z Birkenau, który 
po ponad dwóch dekadach wypoży-
czenia powrócił z Muzeum Holokau-
stu w Waszyngtonie do Miejsca Pa-
mięci Auschwitz. Historyczny obiekt 
zostanie teraz poddany niezbędnej 
konserwacji i aklimatyzacji i mniej 
więcej za trzy lata trafi na swoje orygi-
nalne miejsce.

Zachęcamy Państwa również do lek-
tury obszernej relacji z 50. Krakow-
skiego Salonu Poezji w Oświęcimiu, 
który odbył się pod hasłem „Po-
wroty”, który był również okazją do 
uhonorowania jednego z gospodarzy 
Salonu – Janusza Toczka (całkowi-
cie niespodziewanego dla samego 
zainteresowanego). Warty uwagi  
z pewnością jest wzruszający artykuł, 
poświęcony niezwykłemu spotkaniu 
po 65 latach, związanemu z historią 
oświęcimskich sybiraków.  

W styczniowym numerze piszemy 
także o seminarium w Centrum Ży-
dowskim zorganizowanym dla ko-
mendantów małopolskiej policji, pod-
czas którego funkcjonariusze poznali 
psychologiczne mechanizmy powsta-
wania uprzedzeń i wykluczenia. Na-
tomiast seminarium dla oficerów szta-

bów generalnych z Polski, Niemiec  
i Francji odbyło się w Centrum Dialogu 
i Modlitwy. Była to okazja do wspól-
nej nauki, jak radzić sobie z przemocą  
i jej konsekwencjami w świetle zasad 
etycznych. 

Polecamy również zapowiedź książ-
ki Auschwitz od A do Z. Ilustrowana 
historia obozu, a także tekst Moniki 
Bernackiej-Pelc na temat orkiestr obo-
zowych. Artykuł ten jest początkiem 
całorocznego cyklu felietonów po-
święconych różnym wydarzeniom  
z historii Auschwitz. Pretekstem do 
ich opowiedzenia będą kolejne miesią-
ce roku. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny 
miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org
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Niewiele pamiętam, wtedy siedmiolatek,
tylko żelazną z łańcuchami kratę

bramy wejściowej, którą otworzono – 
i weszliśmy z innymi na ziemię łzą znaczoną,

bo ktoś zapłakał pochylony w smutek
na drodze strzeżonej przez wieże i druty!

W jesiennych drzewach stygły złote liście – 
tyle pamiętam bardzo blado, mgliście...

Może tak było, a może wspomnienie
jest tamtej chwili chybotliwym cieniem.  

Andrzej Winogrodzki
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Karta pocztowa z 1968 r. z informacją:  
Oświęcim-Brzezinka. Pomnik ofiar faszyzmu na terenie byłego obozu zagłady, odsłonięty 16 kwietnia 1967 r.
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Każdego roku rośnie liczba oprowadzonych po Miejscu Pamięci

MIejSce PaMIęcI w 2013 roku 
odwIedzIło 1,33 MlN oSób   

1,33 mln osób z całego świata odwiedziło Miejsce Pamię-
ci w 2013 roku. Utrzymuje się bardzo wysoka fre-
kwencja z ubiegłych lat. Większość zwiedzających 

to ludzie młodzi, przyjeżdżający na ogół w ramach różnych pro-
gramów edukacyjnych. 

W pierwszej dziesiątce kra-
jów, z których przyjeżdżają 
odwiedzający, znalazły się: 
Polska (336 tys. osób), Wiel-
ka Brytania (178 tys.), USA 
(101 tys.), Włochy (71 tys.),  
a także Niemcy (69 tys.), 
Izrael (57 tys.), Hiszpania  
(52 tys.), Francja (47 tys.), 
Korea Południowa (45 tys.)  
i Czechy (41 tys.). 
Blisko 300 licencjonowa-
nych edukatorów Muzeum 
oprowadziło w 19 językach  
1 124 000 osób (84% wszyst-
kich odwiedzających). Stano-
wi to 12-procentowy wzrost 
w porównaniu z rokiem 2012. 
– Staramy się, by jak najwię-
cej osób miało możliwość 

zwiedzenia Miejsca Pamięci 
z przewodnikiem – wyjaśnia 
Andrzej Kacorzyk, dyrektor 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz  
i Holokauście. – To niezwykle 
ważne, by historię tego szcze-
gólnego miejsca, tak mocno 
nacechowanego emocjami, 
poznawać właśnie poprzez 
kontakt ze specjalnie przygo-
towanym edukatorem, a nie 
przy użyciu automatycznych 
systemów zwiedzania – pod-
kreśla Kacorzyk.
Wzrasta również liczba osób 
odwiedzających indywidu-
alnie Miejsce Pamięci, które 
decydują się na przyłączenie 
do specjalnie organizowa-

nych dla nich grup. W 2013 r.  
było ich 345 tysięcy, co w ze-
stawieniu z rokiem 2012 sta-
nowi wzrost aż o 32%. Każda 
wizyta z edukatorem obej-
muje obie części byłego obo-
zu: Auschwitz I oraz Ausch-
witz II-Birkenau.
– Znacznie wzrosła liczba 
odwiedzających z Irlandii 
(106%) – zauważa Magdale-
na Luranc, kierownik Sekcji 
Obsługi Odwiedzających. – 
Ten sam poziom lub też nie-
znaczny wzrost odnotowali-
śmy wśród przyjeżdżających 
z Izraela, Norwegii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii oraz USA. 
Utrzymuje się jednak tak-
że zeszłoroczna niższa fre-

kwencja wśród polskich grup 
szkolnych – mówi Magdale-
na Luranc. 
To właśnie z mniejszą liczbą 
grup szkolnych związany jest 
znaczący spadek w ostatnich 
latach liczby odwiedzających 
z Polski (2011 r. – 610 tys., 
2012 r. – 446 tys., 2013 r. – 336 
tys.). Choć wpływ na to ma 
między innymi niż demogra-
ficzny, to przede wszystkim 
jest to związane ze zmia-
ną podstawy programowej  
w nauczaniu historii w szko-
łach i usunięcie z gimnazjów 
tematyki związanej z drugą 
wojną światową. Jak dotąd 
nie udało się także stworzyć 
w Polsce ogólnego programu 
dofinansowania wyjazdów 
grup szkolnych do auten-
tycznego Miejsca Pamięci. 

2Bart

ZWIeDZający 
Wg KRAJóW 

W 2013 R. 
(PIeRWSZe 

30 KRAJóW)

Polska 336700

Wielka Brytania 178800

USA 101500

Włochy 71400

Niemcy 69100

Izrael 57200

Hiszpania 52800

Francja 47600

Korea Południo-
wa 45200

Czechy 41500

Słowacja 28500

Norwegia 27100

Holandia 22600

Australia 22600

Szwecja 20400

Irlandia 16100

Kanada 16000

Japonia 15700

Węgry 13000

Belgia 12200

Chiny 7900

Rosja 6600

Portugalia 6600

Dania 6600

Rumunia 6500

Singapur 6000

Finlandia 5900

Brazylia 5700

Chorwacja 4800

Szwajcaria 4000

Pozostałe kraje 76100

Razem 1332700

Latem miesięczna frekwencja przekracza 150 tys. osób
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hIStoryczNy barak 
PowrócIł 

z wyPożyczeNIa   
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Ostatnie rozmowy dotyczące zwrotu baraku, podczas których 
minister Bogdan Zdrojewski przekazał Sarze Bloomfield skan planów 

baraku pochodzący z Muzeum Auschwitz. 
Od lewej stoją: Ryszard Schnepf, Ambasador RP w USA, 

Piotr M.A.Cywinski, dyrektor Muzeum Auschwitz, Bogdan Zdrojewski, 
minister kultury i dziedzictwa narodowego RP, Sara J. Bloomfield, dyrektor 
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Joshua Bolten, wiceprzewodniczący 

Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Tom A. Bernstein, 
przewodniczący Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie

Drewniany barak przez ponad 20 lat prezentowany był na ekspozycji w Waszyngtonie

Barak z Birkenau stanowił 
jeden z najważniejszych eks-
ponatów otwartego w 1993 r. 
waszyngtońskiego Muzeum. 
Po zakończeniu umowy 
długookresowego wypoży-
czenia strona amerykańska 

zabiegała o jej przedłużenie. 
Nie było to jednak możliwe 
ze względu na nowe prawo 
wprowadzone w między-
czasie w Polsce. Zgodnie  
z Ustawą o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami 

historyczne obiekty nie mogą 
być wypożyczane za granicę 
na czas dłuższy niż pięć lat. 
Zdaniem dyrektora Muzeum 
Auschwitz dr. Piotra M.A. 
Cywińskiego uszanowanie 
zasad wypożyczenia buduje 

solidne podstawy do wza-
jemnego instytucjonalnego 
zaufania. – Obiekty pocho-
dzące z Auschwitz są przez 
nas wypożyczane do wielu 
muzeów poświęconych Za-
gładzie na całym świecie. 
Warunki wypożyczenia mu-
szą być szanowane, właśnie 
po to, aby mogło nadal do 
nich dochodzić – powiedział 
dyrektor Cywiński. 
Podkreślił on także, że 
powrót baraku wieńczy 
długi okres dialogu mię-
dzy krajami i instytucjami:  
– W rozmowy dotyczące 
zwrotu baraku zaangażo-
wał się w decydującej fazie 
minister kultury i dziedzic-
twa narodowego Bogdan 
Zdrojewski. To pokazuje 
najpełniej, że Polska zde-
cydowanie zamierza pełnić 
rolę strażnika autentyzmu  
i integralności tego najwięk-
szego na świecie Miejsca Pa-
mięci – powiedział.
– Dzięki bliskiej współpracy 
z naszymi polskimi partne-
rami, doszliśmy do takiego 
porozumienia, które zapew-
nia, iż te niezwykle ważne 
obiekty będą zachowane  
i będą służyły edukacji przy-
szłych pokoleń” – powie-
działa dyrektor Muzeum 
Holokaustu w Waszyngto-
nie Sara J. Bloomfield. 
Docelowo fragment baraku 
powrócił na teren byłego 
obozu Auschwitz II-Birke-
nau. Tam cały czas stoi dru-

ga połowa konstrukcji, którą 
niedawno poddano grun-
townej konserwacji. – Drew-
niany barak przez ponad 
20 lat prezentowany był na 
ekspozycji w Waszyngtonie, 
czyli wewnątrz budynku, 
gdzie nie był narażony na 
działanie zmiennych czynni-
ków pogodowych. Dlatego 
teraz będzie musiał zostać 
poddany adaptacji, czyli 
przebywać w kontrolowa-
nych warunkach zbliżonych 
do zewnętrznych. Dopiero 
potem będzie go można za-
konserwować i następnie 
wróci on na swoje miejsce. 
Szacujemy, że może to po-
trwać ok. 3 lat – powiedział 
Rafał Pióro, wicedyrektor 
Muzeum odpowiedzialny 
za konserwację.
Fragment drewnianego ba-
raku pochodzi z odcinka 
BIIb byłego obozu Ausch-
witz II-Birkenau. Niemcy 
utworzyli tam tzw. obóz 
familijny dla Żydów de-
portowanych z getta The-
resienstadt na terenie Pro-
tektoratu Czech i Moraw. 
Ogółem przywieziono 
stamtąd do Auschwitz ok. 
46 tysięcy Żydów: ok. 20 ty-
sięcy umieszczono w obozie 
familijnym, a pozostałych 
zamordowano bezpośred-
nio w komorach gazowych 
bądź umieszczono w innych 
częściach obozu.  

Paweł Sawicki

Połowa oryginalnego drewnianego baraku więźniarskiego  
z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za-
głady Auschwitz II-Birkenau powróciła do Polski po trwają-

cym ponad dwie dekady wypożyczeniu do Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie. Przewożony drogą morską historyczny obiekt 
trafił już do pracowni konserwatorskich Muzeum. 

Barak nr 30 na terenie odcinka BIIb obozu Birkenau jest 
jedynym zachowanym spośród drewnianych baraków, 
które w okresie do 9 września 1943 r. wybudowano  
w obrębie sektora obozowego BIIb (Familienlager The-
resienstadt). W czasie funkcjonowania obozu w tym 
baraku, podobnie jak w barakach o numerach 28 i 32, 
mieścił się szpital obozowy, przeznaczony zarówno dla 
mężczyzn, jak i kobiet. Według relacji byłego więźnia 
dr. Alfreda Milka z Pragi w baraku nr 30 znajdowały 
się dwa oddziały szpitalne: oddział internistyczny dla 
kobiet z dziećmi (od wschodu) oraz oddział zakaźny 
(od zachodu). Na zachowanym ceglanym kominie ba-
raku zachowało się oryginalne malowidło wykonane 
przez więźniów.   
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Jubileusz bowiem poświęco-
ny był jego tekstom, z czego 
sam autor do ostatniej chwi-
li nie zdawał sobie sprawy. 
Jak powiedział dyrektor 
MDSM Leszek Szuster: – 
Musieliśmy to zrobić w for-
mie niespodzianki, bo Ja-
nusz, w swojej skromności, 
nigdy by się na taki Salon 
nie zgodził...

Zapowiadał się więc wie-
czór niespodzianek... Kiedy 
na scenę wkroczyli artyści  
w osobach: Ewy Kaim, Ma-
rzeny Rogalskiej, Agniesz-
ki Wróblewskiej, Marcina 

Czarnika, Grzegorza Łu-
kawskiego, Marii Kudełki-
-Gonet i Piotra Kudełki, 
powitały ich prezenty w po-
staci żartobliwych wierszy-
ków (kunsztownie odczyta-
nych przez prowadzącą Olę 
Lisak), autorstwa – jakżeby 
inaczej – Janusza Toczka.  
A oto jeden z nich:

Grzegorz Łukawski – hardy typ.
Licznych talentów się nie wyp-
rze. Skąd on, dalibóg, toto ma,
Że gdy na scenie gra – to gra,
A nawet śpiewa, bo ma głos!
(Caruso przy nim zwykły łoś)
Ciesz się, ojczyzno, i go znoś

na grzbiecie swym, bo równy 
gość!

Następnie aktorzy zapre-
zentowali sylwetkę swoje-
go profesora, który już od 
najmłodszych lat przejawiał 
literackie pasje, a to, co wy-
czytał, opowiadał młodszej 
siostrze podczas wycieczek 
do lasu: o Balladynie i Ali-
nie, o tym, jak to pani zabiła 
pana, o diable, co miał kurzą 
łapę i krogulcze paznokcie, 
o Babie Jadze, Jasiu i Małgo-
si. Po ukończeniu studiów 
polonistyczno-teatrologicz-
nych rozpoczął pracę w LO 

im. S. Konarskiego, gdzie 
pracuje do dzisiaj. Ponieważ 
traktuje swój zawód z pasją 
i w kategoriach powołania, 
doczekał się wielu laureatów 
olimpiad polonistycznych, 
konkursów recytatorskich 
oraz poetyckich. Od same-
go początku nauczycielskiej 
pracy prowadzi (przez wiele 
lat wspólnie z żoną Jadwigą) 
szkolny Teatr „Na Stronie”, 
dla którego pisze autorskie 
scenariusze przedstawień. 
Wielokrotnie nagradzany 
na przeróżnych festiwalach 
teatralnych, wychował całe 
pokolenia nie tylko aktorów, 
ale także miłośników teatru, 
literatury i sztuki.

Janusz Toczek niczego nie 
wydał. Od lat pisze dla po-
trzeb szkolnego teatru – nie 
tylko sztuki grane przez 
uczniów, ale także wspa-
niałe teksty piosenek. Tego 
wieczoru usłyszeliśmy je  
w nowych – melodyjnych  
i nastrojowych – kompozy-
cjach Marii Kudełki Gonet  
z towarzyszeniem gitary 
brata Piotra.

Janusz Toczek pisze do 
szuflady. Są to wiersze  
z potrzeby serca, tak zwana 
„poezja wysoka”, na którą 
współcześni poeci nawet 
się nie silą, bo według nich 
nie daje ona rady opisać 
dzisiejszego świata. A Pro-
fesorowi się udaje. Lirycz-
ność, tkliwość, piękno, wi-
zyjność, wrażliwość i troska 
o otaczający świat i ludzi, 
wydobywanie cudowności 
z najbardziej prozaicznych 
chwil życia, rozbudowana 
metaforyka, układająca się 
w całe łańcuchy obrazów, 
że tylko wziąć pędzel i ma-
lować – oto niezdarna pró-
ba opisu jego poezji, którą 
świetnie interpretowali 
aktorzy, a Agnieszka Wró-
blewska podsumowała na 
gorąco: „Toczek Janusz – 
sama poezja i już”.

„Modlitwa II Cygańska”

O gwiazdo, która wschodzisz
na grudniowe niebo, 
gwiazdo, która się złocisz, 
mała gwiazdo jego,
błyskaj mocniej i żarz się,
oświetlaj mu drogę
poprzez mroki, ciemności,
poprzez niepogodę.
Gdy mu siły zabraknie,
daj mu swoje tchnienie,

gdy się w drodze przewróci,
podnieś go promieniem.
Jeśli zwątpi we wszystko,
bądź jego ideą,
prowadź go, jeśli zbłądzi
zimową zawieją.
Zdejmij smutek mu z czoła,
łzę obetrzyj z oka,
serce ciepłem swym ogrzej,
niech i on pokocha.
Uszy jego ochraniaj
przed złowieszczym jękiem,
rękę jego powstrzymuj,
kiedy po złe sięgnie.
Sen mu uczyń spokojny
i sumienie czyste,
niech nie płacze, że skrzywdził
i nie krzyczy: „Chryste!”
Naucz go rozpoznawać
przyjaciół i wrogów,
prawdy wielkość mu objaw
i tę iskrę bogów.
Aż do słońca go prowadź,
gdzie się sens odkrywa.
Gwiazdo chłopca małego – 
bądź mu wciąż szczęśliwa!

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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50. Krakowski Salon Poezji w Oświęcimiu odbył się pod hasłem „Powroty”. Nazwa jednak była do pew-
nego stopnia kamuflażem. O wiele bardziej znaczący okazał się zagadkowy podtytuł: „...ty nawet  
o tym nie wiesz...”, a głównym zaskoczonym – jeden z gospodarzy Salonu, Janusz Toczek – polonista, 

teatrolog, poeta, dramaturg. 

SIurPryza dla jaNuSza, czylI 
50. krakowSkI SaloN PoezjI w MdSM
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Ale jest i lżejsza muza, i hu-
mor, zwłaszcza w podejściu 
do tego, czym profesor zaj-
muje się na co dzień, czyli 
literatury. Kiedy się po raz 
któryś z rzędu „przerabia” 
z uczniami lekturę, można 
– by po prostu nie zwario-
wać – napisać własną wersję 
szekspirowskich monolo-
gów. Salonowicze naocznie 
przekonali się, co czuły: Des-
demona, Ofelia, Julia i Lady 
Makbet, a ubawili się setnie 
podczas rozmowy lirycznej 
mężczyzny z przeszłością 
(„On do niej”) z kobietą po 
przejściach („Ona do niego”) 
w brawurowym wykona-
niu Grzegorza Łukawskiego  
i Marzeny Rogalskiej.

Obcokrajowcy przybyli na 
Salon zgodnie potwierdzili, 
że wiersze Janusza Toczka 
są znane na całym świecie. 
Przetłumaczono je nawet na 
język mongolski (co widow-
nia usłyszała w oryginale), 
a w Austrii nie ma mowy  
o zdaniu matury bez znajo-
mości „Uwertury” czy „Blu-
esa czarnego klowna”.

Niewątpliwym gwoździem 
programu była recytacja 
wiersza „Jak gołębie zwie-
dzały Jastrzębie” w wyko-
naniu kilkuletniej wnuczki 
profesora – Wiktorii Lisak. 
Następnie na głowy zgro-
madzonych posypała się 
manna z nieba w postaci po-
etyckiego słowa. Szczęśliw-
cy, którzy złapali karteczki  
z wierszami Janusza Toczka, 
mogli zakosztować aktor-
skiego chleba i ze sceny prze-
czytać je publiczności. 

Każda odsłona tego wieczoru 
pokazywała inne oblicze Ja-
nusza Toczka, który – oprócz 
swoich rozlicznych talen-
tów – jest przede wszystkim 
wspaniałym człowiekiem, 
co niżej podpisana, jako była 
uczennica, w całej rozciągło-
ści potwierdza.

Dla publiczności organi-
zatorzy przygotowali dwa 
desery. Pierwszym – był 
jubileuszowy tort, a dru-
gim – wystawa poświęco-
na wszystkim poprzednim 
49 Salonom, przywołująca 

same dobre wspomnienia,  
a przygotowana przez Boże-
nę Grzywę. 

Salony Poezji, zapoczątko-
wane w 2005 r., warto or-
ganizować z jednego zasad-
niczego powodu – wiernej 
Publiczności, kochającej li-
teraturę, muzykę, artystów, 
dobrą kawę i tę niesamowitą 
atmosferę, którą wokół tego 
wydarzenia udało się stwo-
rzyć. I w tym sensie słowo 
„Powroty” w tytule 50. Salo-
nu wydaje się jak najbardziej 
uzasadnione, bo wielu ludzi 
wraca do tego miejsca, gdzie 
witani są zawsze z atencją, 
radością, jak przyjaciele,  
a nawet członkowie rodzi-
ny. Poczucie wspólnoty we 
współczesnych czasach to 
wartość. 

Jubileuszowy Krakowski 
Salon Poezji w Oświęcimiu 
– już za nami. MDSM pę-
kał w szwach. Rekordowa 
frekwencja (ok. 350 osób  
w niewielkiej przecież sali 
Forum) stawia mieszkańców 
naszego miasta w czołówce 

kontrrewolucji kulturalnej, 
bo tak należy współcześnie 
nazywać wydarzenia pro-
mujące tzw. kulturę wysoką, 
do jakich niewątpliwie nale-
ży poezja. Jej twórcy skarżą 
się, że ludzie tomików nie 
kupują, ale czy widział ktoś 
z Państwa tomik wierszy 
na wystawie w księgarni w 
Oświęcimiu?... W każdym 
razie – głód poezji w na-
szym grodzie jest i to ciągle 
niezaspokojony, co świetnie 
rokuje na następną pięć-
dziesiątkę, a może i setkę 
wspaniałych, czasem reflek-
syjnych, a czasem pełnych 
energetyzującego i mądre-
go humoru wieczorów. Bo 
MDSM-owska Publiczność 
wie:

gdy poezja ci przejdzie
słońce zajdzie nim wzejdzie
za jej brak zapłacisz drogo
na ten brak nie stać nikogo (…)
choć poezja jest męcząca
z piedestału ciało strąca
i pomału przeciwstawia
duszę ciału
nim poezja ci odumrze
stań na chwilę i zrozum, że

o poezję trzeba dbać
gdy poezja ci odleci
tam gdzie jeszcze są poeci
bardzo mało będzie miało
twoje ciało
(Grzegorz Turnau)

Świetnie, że na tak niszowe 
przedsięwzięcia udaje się 
znaleźć sponsorów i darczyń-
ców. Wielu z nich nie skąpi 
przysłowiowego grosza na 
Salony od samego początku 
ich istnienia. Realizację 50. 
Krakowskich Salonów Po-
ezji w Oświęcimiu wspierali: 
Miasto Oświęcim, Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu, 
Województwo Małopolskie, 
Bank Pekao SA, Bank Spół-
dzielczy w Oświęcimiu, PHU 
Mediator J. Urbańczyk, Firma 
Inżynierska EnCo, Cukiernie: 
Mirosław Orlicki Kęty; Ptyś 
Chełmek; Kołaczek Oświę-
cim; Antoni Piskorek Nowa 
Wieś; Robert Tyran Polanka 
Wielka; Drukarnia Mirgol, Jo-
achim S. Russek, Małgorzata 
Uchańska, Helena Wisła. 

Małgorzata Gwóźdź

Nie nam oceniać, czy pięćdziesiąt wieczorów w Krakowskim Salonie Poezji w Oświęcimiu okazało się peł-
nym sukcesem, czy przeciwnie. Jako ich organizatorzy każdy z nich uważaliśmy za wyjątkowy, bo dostar-
czał nam dużo autentycznej radości. Ale mamy też w sobie przynajmniej trochę pokory, by z szacunkiem 

odnosić się i do głosów krytycznych, a takich przecież w ciągu całej naszej ośmioletniej historii było niemało. 

Za sobą mamy – to pewne 
– wierną publiczność, zmie-
niającą się, co oczywiste, ale 
w swym rdzeniu stałą. Tych, 
którzy goszczą na kolejnych 
poetyckich wieczorach od 
samego początku, witamy 
zawsze z radością, jak do-
brych przyjaciół, a nawet 
członków rodziny, bo wokół 
oświęcimskiego Salonu chy-
ba wspólnie udało się nam ją 
stworzyć. Ale z nie mniejszą 
radością i nadzieją) witamy 
też tych, którzy wpadają do 
nas sporadycznie.

Tak, Publiczność (wielka 
litera jest tu jak najbardziej 
na miejscu) to rzeczywista 
współtwórczyni niepowta-
rzalnej aury oświęcimskich 
spotkań z poezją. Publicz-
ność, o której nasi goście 
– aktorzy i muzycy – mó-
wią zawsze z zachwytem  
i w uniesieniu, bo chcieliby, 
jak podkreślają, by właśnie 
taka towarzyszyła im przez 
całe twórcze życie. Publicz-
ność nie tylko życzliwa  
i wdzięczna, ale i, gdy po-
trzeba, surowa i wymaga-

jąca. Dla nas, animatorów 
Salonu, także, za co z serca 
Wam dziękujemy!

Osiem lat temu nie przy-
puszczaliśmy, że przyj-
dzie nam dziś mówić też  
w imieniu… W imieniu 
nieodżałowanej Bożeny 
Georgiew, współtwórczyni 
idei przeniesienia na oświę-
cimski grunt Krakowskiego 
Salonu Poezji. W 2005 r. ta 
idea wymagała nie lada 
odwagi. A Bożena miała jej  
w nadmiarze… W imieniu 

Jadzi Toczek, przeżywającej 
każdą edycję salonowych 
spotkań niemal jak wypra-
wianie własnego dziecka 
w świat… W imieniu nie-
zwykłych artystów: Augu-
sta Kowalczyka i Jerzego 
Nowaka, z którym jeszcze 
bodaj trzy miesiące przed 
Jego śmiercią umawialiśmy 
się na kolejny Salon. Mamy 
nadzieję, że z serdeczną tro-
ską patrzą w tej chwili na 
nas z Krainy Łagodności. 
Drodzy, to fakt – bez Was 
trudniej, ale trwamy!

Policzyliśmy: w 50 wieczo-
rach uczestniczyło 102 arty-
stów (a wielu z nich wracało 
do nas kilkakrotnie!), wśród 
nich sami najwięksi, że wy-
mieńmy tylko: A. Polony, 
A. Dymną, D. Michałowską, 
A. Seweryna, J. Trelę czy  
K. Globisza. Towarzyszyło 
im 25 muzyków, spośród 
których szczególnie uko-
chaliśmy rodzeństwa Mu-
sialskich i Kudełków oraz 
świetnego akordeonistę  
J. Hołubowskiego – oni gra-
li u nas najczęściej.

50. jubIleuSzowy SaloN PoezjI w MdSM
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aby lePIej SIę rozuMIeć
„Wizyta w Miejscach Pamięci II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektu wymiany polsko-niemiec-
kiej” to tytuł grudniowego seminarium metodycznego zorganizowanego w Międzynarodowym Domu Spotkań 
Młodzieży i skierowanego do organizatorów wymian polsko-niemieckich pracujących w instytucjach pozaszkol-
nych: stowarzyszeniach, domach kultury, miejscach pamięci i innych placówkach. Seminarium było projektem 
kooperacyjnym MDSM i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Pamięć II wojny świato-
wej stanowi nadal w Polsce  
i w Niemczech żywą część 
historii, która wpływa na 
współczesne relacje obu 
krajów. Konfrontacji z prze-
szłością nie da się uniknąć 
podczas wspólnych projek-
tów. Niezależnie od tego, czy 
są to spotkania młodzieży 
z domów kultury, klubów 
sportowych czy harcerzy, 
wspólna przeszłość staje się 
– wcześniej czy później – te-
matem rozmów. Młody czło-
wiek urodzony po roku 1989 
nie ma zazwyczaj już dziad-

ków, którzy przeżyli woj-
nę. Jest kształtowany przez 
powszechnie funkcjonują-
ce stereotypy w widzeniu 
przeszłości. Często nawet 
pedagodzy decydujący się 
na włączenie do programu 
polsko-niemieckiej wymiany 
młodzieży krótkiego pobytu 
w Miejscu Pamięci nie mają 
dobrego rozeznania w trud-
nej przeszłości obu krajów. 
Taka wizyta stanowi duże 
wyzwanie dla wszystkich 
stron projektu.
Dlatego ważne jest, by do 
wizyty dobrze się przygoto-

wać i właściwie wykorzystać 
szansę, jaką ona daje dla bu-
dowania wzajemnych relacji. 
Poznanie przeszłości pozwa-
la bowiem kreować lepszą 
przyszłość.
Program seminarium  
w Domu Spotkań rozpoczął 
się od gry miejskiej przygo-
towanej przez wolontariu-
szy MDSM, podczas której 
uczestnicy poznali historię 
miasta. Wykład dr Alicji Bar-
tuś „Oświęcim a Auschwitz” 
przybliżył im wielowymia-
rową symbolikę tego miej-
sca. Podczas zwiedzania 

Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau prze-
wodnicy nie tylko przekazali 
mnóstwo informacji na temat 
historii obozu, ale pokazali 
również, dlaczego wybie-
rana przez większość grup 
standardowa tura oprowa-
dzania po Muzeum (trwająca 
3,5 godziny) nie jest optymal-
nym wyborem.
Blok tematyczny poświęcony 
wizycie w Miejscu Pamięci 
zakończył panel dyskusyjny 
„Czym jest dla mnie Ausch-
witz?”, w którym wzięli 
udział: ks. Manfred Dese-
laers, Jolanta Kraska, stu-
dentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Oświę-
cimiu oraz Natalia Tkachen-
ko, Ukrainka – wolontariusz-
ka w Domu Spotkań.
W podsumowaniu progra-
mu seminarium uczestnicy 
mieli możliwość podysku-
towania o elementach, na 
które trzeba zwrócić uwagę, 
planując wizytę w tym szcze-
gólnym miejscu. Większość 
podkreślała, że zupełnie ina-
czej teraz przygotuje kolejną 
wymianę młodzieży.
– Podczas seminarium pró-
bowaliśmy również wspól-
nie się zastanawiać, jak 
skonstruować program wy-
miany, żeby uwzględnić  
w nim aspekty edukacji hi-
storycznej oraz jak wyko-
rzystać potencjał grupy, by  
z jednej strony wspierał pro-
ces uczenia się, z drugiej – po-

zwalał budować atmosferę 
zrozumienia i poszanowania 
partnerów – podkreśla Olga 
Onyszkiewicz, kierująca 
Działem Edukacyjno-Progra-
mowym w MDSM. – Dysku-
towaliśmy o roli i wpływie na 
młodzież edukacji szkolnej 
oraz socjalizacji historycznej 
w rodzinach polskich i nie-
mieckich. Porównywaliśmy, 
co uczestnik wymiany wie  
o wzajemnej historii z pod-
ręczników szkolnych.
Zajęcia prowadzili eksperci 
edukacji historycznej z obu 
krajów oraz doświadczeni 
pedagodzy z instytucji pra-
cujących z młodzieżą: dr 
Alicja Bartuś, autorka wielu 
projektów związanych z hi-
storią Auschwitz, propaga-
torka edukacji na temat praw 
człowieka; Manfred Mack, 
pracownik Niemieckiego 
Instytutu Kultury Polskiej 
(Deutsches Polen Institut)  
w Darmstadt; Hartmut Zie-
sing, organizator podróży stu-
dyjnych do Polski, długoletni 
pracownik Miejsc Pamięci  
i Domów Spotkań w Polsce 
i Niemczech; Olga Onysz-
kiewicz i Elżbieta Pasternak 
– edukatorki w zakresie pe-
dagogiki miejsc pamięci oraz 
Dorota Bastos i Stanisława 
Piotrowska z PNWN. Projekt 
został zrealizowany dzięki 
finansowemu wsparciu Pol-
sko-Niemieckiej Wymiany 
Młodzieży. 

OL, AB
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50. Salon Poezji w Oświęcimiu

Swoistą jakością oświęcim-
skiego Salonu Poezji sta-
ły się występy studentów 
krakowskiej PWST, zwykle 
entuzjastycznie odbiera-
ne przez publiczność, bo 
pełne młodzieńczej energii 
wolnej od rutyny, a przy 
tym mistrzowsko wyreży-
serowane przez wybitnych 
pedagogów szkoły teatral-
nej. Karolina Gorczyca, 
Paulina Poślednik czy Ra-
fał Szumera, dziś znani już  
i cenieni „zawodowcy”, 
właśnie u nas przeżywali 
swój pewnie pierwszy kon-
takt z prawdziwą publicz-
nością.

Mamy nadzieję, Drodzy, 
że nie macie nam za złe, że 
szczególne względy mie-
li u nas artyści związani  
z Oświęcimiem. W końcu to 
bez wyjątku wybitne i zna-
ne powszechnie postacie 
polskiej sceny, filmu, estra-

dy czy telewizji. Grzechem 
wręcz byłoby ich nie zapra-
szać na Salon Poezji w ich 
rodzinnym mieście. Zresztą 
zgodzicie się chyba z tym, 
że ani razu nas nie zawie-
dli…

Jubileuszowy 50. Salon też 
był w ich wykonaniu, bo 
jakoś trudno nam było so-
bie wyobrazić, by mogło 
być inaczej. Marysia i Piotr 
Kudełkowie, co prawda,  
w Oświęcimiu się nie uro-
dzili, ani nigdy nie miesz-
kali, ale czy jest ktoś wśród 
nas, kto by wątpił, że są 
oświęcimianami? 

Kochani! Za nami 50 salo-
nowych wieczorów. Czy 
będzie ich dwa, trzy, cztery 
razy więcej? My wierzymy, 
że tak. Z Wami – wszystko 
jest możliwe! 

Organizatorzy Fo
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Maria szukała Andrzeja ponad pół wieku. Postawiła na równe nogi wszystkich polskich sybiraków i „Afry-
kańczyków”. Bez skutku. Aż pewnego dnia, dzięki przyjaciółce z Krakowa, która przyszła na konferencję 
przybliżającą losy oświęcimskich Sybiraków, dowiedziała się, że Andrzej żyje. Ledwie otrzymała adres, 

wsiadła w autobus i w grudniowe popołudnie 2013 r. stanęła pod blokiem na oświęcimskim osiedlu Chemików.

***

1 września 1939 r. wybuchła 
wojna, trzy tygodnie później 
do Lwowa weszli Sowieci 
i runął cały, stary „Kreso-
wy Świat”. Rosjanie złamali 

umowę z gen. Władysławem 
Langnerem, dowódcą obro-
ny Lwowa: w zamian za ka-
pitulację wszyscy żołnierze 
wojska polskiego i policjanci 
mieli bezpiecznie wymasze-
rować w kierunku granicy z 

Rumunią, ale zaraz po złoże-
niu broni zostali aresztowani 
i wywiezieni w głąb Rosji. 
Oficerów Sowieci uwięzili 
w Starobielsku, a potem wy-
mordowali w Charkowie. 
Reszta Polaków, zwłaszcza 

członkowie elity, też znalazła 
się na celowniku NKWD.
– Ojciec był weterynarzem  
i już z tego powodu był po-
dejrzany. W 1940 roku So-
wieci wywieźli go i moją 
matkę na Syberię – opowiada 

Andrzej, który urodził się kil-
ka miesięcy później właśnie 
tam, w „zimowym kraju”. 
Burghartowie zamieszkali  
w szałasie ogrzewanym pie-
cem z gliny. – Ojciec od świtu 
do nocy harował w kamienio-

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 69, styczeń 2014

odNaleźlI SIę Po 65 latach

Maria i Andrzej szukali się ponad 60 lat. 
Kilka tygodni temu Anna Gęgotek z krakowskiego oddziału Związku Sybiraków

 zadzwoniła do Marii z nieprawdopodobną wiadomością: – Znalazłam ci Andrzeja!
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łomach, potem przy wyrębie 
lasu. I tak przez półtora roku, 
dopóki wśród zesłańców nie 
gruchnęła wieść o powstają-
cej armii gen. Andersa. We 
wrześniu 1942 r. powędrowa-
liśmy do Teheranu.
Rodzice Marysi, Jadwiga  
i Władysław Kuropasiowie, 
trafili na Syberię w tym sa-
mym czasie co Burhartowie. 
Za co? Jako się rzekło, przed 
wojną sprzedali część ojco-
wizny i kupili za to mają-
tek w – zajętych teraz przez 
Sowietów – Nowosiółkach. 
Tym samym podpadli pod 
paragraf „polscy osadnicy”, 
równie fatalny jak „polski 
weterynarz”.
Enkawudziści zastosowa-
li standardową procedurę:  
w środku nocy 10 lutego 
1940 r. wtargnęli do domu 
wraz z grupką miejscowych 
Ukraińców i dali pół godzi-
ny na spakowanie. Zabrali 
też dwóch braci Władysła-
wa. Wszystkich wywieźli na 
dworzec i upchnęli do bydlę-
cych wagonów. Transport 
jechał na Wschód długimi 
tygodniami w mrozie docho-
dzącym do 40 stopni. Szybko 

zabrakło jedzenia i opału. 
Ludzie padali jak muchy. Ku 
rozpaczy rodzin zmarłych, 
Rosjanie wyrzucali zwłoki 
wzdłuż torów, jak niepo-
trzebne śmieci.
W końcu pociąg dotarł do 
posiołka Jspina pod Narwą 
w Kraju Krasnojarskim. 
Kuropasiowie zamieszkali  
w pozbawionej jakichkol-
wiek sprzętów czy pieca 
lepiance. Władysław praco-
wał przez okrągły tydzień, 
po kilkanaście godzin dzien-
nie, przy wyrębie lasu. Ja-
dwiga dwukółką zaprzężo-
ną w wychudzoną chabetę 
dowoziła wodę z rzeki do 
kuchni i łaźni. 
Maria urodziła się 8 kwiet-
nia 1941 roku. – Zaraz do-
stałam zapalenia płuc, a nie 
było praktycznie żadnych 
lekarstw. Wszystko w ręku 
Boga. Rodzice myśleli, że 
tego nie przeżyję, więc mnie 
sami ochrzcili, zwyczajnie, 
wodą. Prawdziwy chrzest 
miałam dopiero potem, jak 
po dotarciu do Teheranu 
spotkaliśmy polskiego księ-
dza. Mama zadbała nawet 
o metrykę, żebym miała na 

zaś, jak będę szła do szkoły. 
Obrotna była, mam to po niej 
do dziś. A po ojcu – brawu-
rową odwagę – wspomina 
Maria.
Tak oto przeżyła niemow-
lęctwo dzięki Bogu i… żonie 
przewodniczącego kołcho-
zu, która nie mogła mieć 
dzieci i – poruszona nędzą 
Jadwigi – zaczęła ją potajem-
nie wspierać. – Żeby mnie 
ocalić od śmierci głodowej, 
kradła przed własnym mę-
żem choć pół kubka mleka 
i przynosiła dla mnie – cią-
gnie Maria. Mleko kradła 
też dla niej, „zbajerowana” 
przez stryjka Marii, dojar-
ka z oddalonego o 40 km 
kołchozu. On życiodajny 
napój mroził w misce i raz 
w tygodniu przywoził na 
nartach, bacznie obserwo-
wany przez watahy wilków. 
Jadwiga ukrywała mleko  
w śniegu i codziennie topiła 
dla Marysi po kawałku.
Jesienią 1941 r. enkawudzi-
ści przesiedlili Kuropasiów 
do Farapu w Uzbekistanie. 
Kilka tygodni później do-
tarła tam wieść o tworzeniu 
armii Andersa.

***

W 1942 r. rodzina Burghar-
tów z dwuletnim Andrzejem 
trafiła do potężnego obo-
zu w Teheranie, gdzie było  
w sumie 116 tys. Polaków,  
a wśród nich 37 tys. cywi-
li. Połowę stanowiły dzieci. 
Wszyscy byli skrajnie wy-
niszczeni, ponad 2,8 tys.  
z nich zmarło w Persji. An-
drzej znalazł się w sierocińcu, 
gdy jego rodzice zachorowa-
li na tyfus. Po wyzdrowieniu 
udało im się dostać na statek 
płynący do stolicy Tanzanii 
Dar es Salaam.
Na tym samym statku 
znaleźli się Kuropasiowie  
z malutką Marysią. By się 
załapać na ten transport, tłu-
kli się najpierw ponad tysiąc 
kilometrów z Uzbekistanu 
do Krasnowodzka w Turk-
menistanie, stamtąd dotarli 
przez Morze Kaspijskie do 
północnego Iranu i wreszcie 
do Teheranu. – W bramie do 
obozu stała kobieta, która 
rozdawała przybywającym 
dzieciom po kubku kakao  
i po dwa jajka na twardo. 
Jajka spałaszowałam całe 

ze skorupkami. Nie dałam 
sobie ich odebrać. Były to 
pierwsze jajka, jakie jadłam 
w życiu – wspomina Maria.
Z Dar es Salam dotarli do od-
dalonej o 200 km wioski Mo-
rogoro. Polscy tułacze zaczęli 
wydawać gazety, prowadzili 
sklepy (i handel wymien-
ny z tubylcami), zakłady 
szewskie. Działała rzeźnia,  
w której ojciec Andrzeja ba-
dał mięso. 
Inteligenci zadbali o rozwój 
kultury. – Chodziłam do 
przedszkola i brałam udział 
w wielu przedstawieniach. 
Najbardziej podobał mi się 
krakowski strój wykonany 
przez mamusię – wspomina 
Maria, zwana przez bliskich 
Niunią.
Andrzej, czyli Jędrek, też 
miał strój krakowski i tań-
czył z Marysią krakowiaka. 
Od pierwszych dni w Afryce 
stanowili parę wyjątkowo 
zgranych łobuziaków, stali 
się nierozłączni. Rodzice byli 
zaprzyjaźnieni. Mieszkali 
po sąsiedzku w długaśnym 
baraku. Można rzec: przez 
ścianę, ale trafniejsze byłoby 
określenie: za deską i prze-
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ścieradłem. Wspólnie piekli 
mazurki i makowce, ubierali 
choinki, czyli krzaki akacji, 
we własnoręcznie wykona-
ne stroiki i bombki, śpiewali 
kolędy i patriotyczne pieśni. 
I tęsknili za Polską…
Pierwszym wierszem, jakie-
go nauczyła się kilkuletnia 
Polka, był „Bagnet na broń”. 
Obóz czcił wszelkie polskie 
rocznice i święta. Na placu 
stał maszt z flagą, tu wszy-
scy ze wzruszeniem słuchali 
wierszy i piosenek. Odbywa-
ły się nawet defilady!
Ojciec Marysi pracował  
w warsztacie szewskim, 
mama w szpitalu. Obok obo-
zu był kościół i klasztor. 
Po zakończeniu wojny wszy-
scy przenieśli się do Kondoa, 
kilkaset kilometrów na pół-
noc od Morogoro. Bardzo 
chcieli wracać do Polski, ale 
do byłych zesłańców docie-
rały wciąż niepokojące wie-
ści o poczynaniach sowietów 
i polskich komunistów. Wie-
lu obawiało się nowych wy-
wózek na Sybir. Brytyjczycy 
namawiali tułaczy na wyjazd 
do Australii, Nowej Zelandii, 
Afryki Południowej lub An-
glii. Ojciec Jędrka na to: „An-
glicy traktują nas jak białych 
Murzynów i w każdym miej-
scu brytyjskiego imperium 
będzie tak samo. Wracamy 
do Polski”.
Identyczną decyzję podjęli 
przyjaciele Burghartów, ro-
dzice Marysi. Był początek 
1948 r.

***

Z portu Der es Salaam an-
gielskim okrętem dotarli do 
Genui, a stamtąd pociągiem 
Czerwonego Krzyża do Pol-
ski. Był marzec 1948 r., tuż 
przed Wielkanocą.
Zatrzymali się na Śląsku. 
Burghartowie postanowili 
tu zostać, nie mając żad-
nej nadziei na odzyskanie 
zostawionego we Lwowie 
majątku. Kuropasiowie ru-
szyli dalej, na wschód, do 
mieszkających w Przemyślu 
bliskich Jadwigi. Cały ich 
majątek znalazł się teraz na 
sowieckiej Ukrainie, rzut 
beretem od granicy. – Wie-
rzyli, że wrócą na swoje! 
Ale tam już nic nie było 
nasze – opowiada Maria. 
Więc ugrzęźli Przemyślu na 
dobre. Marii urodziło się tu 
rodzeństwo – brat i siostra. 
Kiedy była w maturalnej 
klasie, pojawił się Tadeusz 
Aleksandrowicz.
Był rok 1957, odwilż po 
stalinizmie. Rodzice Tade-
usza przetrwali wojnę na 
dawnych polskich Kresach.  
W latach 50. pracowali  
w kołchozie. – Był taki głód, 
że siostra kradła ziemniaki  
i z tego powodu na pięć lat 
na Syberię ich zesłali. Jak 
wrócili, to Tadeusz postano-
wił ich ściągnąć do Polski. 
Nie wiedział jednak, kiedy 
przyjadą i przez dwa tygo-
dnie koczował u mojej ciotki 
– opowiada Maria.
Cztery tygodnie później 
wzięli ślub i przeprowa-
dzili się do niego. Do Jele-
niej Góry. Ona miała 17 lat, 

on 33. – Niby szaleństwo,  
a przeżyliśmy w zgodzie  
41 lat, do jego śmierci. Dwa 
lata po ślubie urodził się 
syn, a po 11 latach córka. 
Teraz wnukom opowiadam 
naszą historię – dodaje.
A co z Andrzejem? Kontakt 
się urwał. Dopóki nie prze-
czytała tekstu w „Dzienni-
ku Polskim”, nie wiedziała, 

czemu. W owym tekście An-
drzej mówi: „Po powrocie do 
Polski ojciec nie mógł dostać 
pracy, bo nie miał polskiego 
nazwiska, tylko austriackie 
(dziadek nazywał się Bur-
ghart i był Austriakiem, po-
tem ożenił się z Czeszką ze 
Lwowa). Był traktowany jak 
Niemiec. Musiał zmienić na-
zwisko na panieńskie swojej 
matki: Girzejowski”.
A ona całe życie szukała Bur-
gharta. W końcu doszła do 
wniosku do musiał wyjechać 
do Niemiec.
Tymczasem on… jako Gi-
rzejowski skończył tech-
nikum i postanowił zostać 
inżynierem. Na pierwszym 
roku dostał od mamy cynk, 
że Kuropasiowie mieszkają 
w Przemyślu. Pojechał z ko-
legą. Ale Niuni już nie było. 
Dowiedział się, że wyszła 
za mąż i wyjechała. Ruszył 
przed siebie autostopem, ob-
jechał całą Polskę. Potem się 
jeszcze dowiedział, że ona 
wyjechała do Kanady, do 
wujków. I tyle.
Skończył Politechnikę Ślą-
ską, pracował jako inżynier. 
Ożenił się z kochaną przez 
uczniów nauczycielką ro-
dem z Andrychowa. Są ra-
zem od 49 lat.
Długo ukrywał miejsce uro-
dzenia. Na świadectwach 
ma napisane, że przyszedł na 
świat we Lwowie.

***

Po przełomie 1989 r. Maria 
stworzyła w Jeleniej Górze 
prężne koło Kresowian i sy-
biraków. Przez 10 lat była 
prezeską. Wydała książkę 
ze wspomnieniami, w któ-
rej jest zdjęcie jej i Andrzeja 

w strojach krakowiaków  
– z adnotacją: „Nieodłącz-
nym towarzyszem moich 
zabaw i nauki był o rok ode 
mnie starszy Andrzej Bur-
ghart”. Szukała przyjaciela 
po sybirackich kołach ślą-
skich, potem krakowskich. 
Napisała do wszystkich, czy 
nie słyszeli czasem o Bur-
gharcie. I wszystkie mi odpi-
sały. Że nie.
Tymczasem Andrzej nie 
dość, że zmienił nazwisko, 
to jeszcze o swych przeży-
ciach nikomu nie opowiadał. 
Po wielu wahaniach został 
członkiem oświęcimskiego 
koła sybiraków.

***

Prezentacja książki ze wspo-
mnieniami oświęcimskich 
Sybiraków, w tym i z jego 
opowieścią, odbyła się we 
wrześniu 2013 r. w Krako-
wie, w rocznicę wkroczenia 
Sowietów na Kresy. Zapo-
wiedział ją „Dziennik Pol-
ski”. Na spotkaniu pojawiła 
się zaintrygowana tekstem 
Anna Gęgotek z krakowskie-
go oddziału Związku Sybira-
ków. To przyjaciółka Marii, 
poznały się na organizowa-
nych co dwa lata we Wro-
cławiu zjazdach Polaków, 
którzy byli Afryce. Otwarła 
książeczkę i… dech jej zapar-
ło na widok zdjęcia, które wi-
działa wcześniej u swej kole-
żanki z Jeleniej Góry. Podpis: 
„Andrzej Girzejowski z ko-
leżanką”. Tą koleżanką była 
Marysia. Niunia.
– Zadzwoniła do mnie od 
razu z wieścią: znalazłam ci 
Andrzeja! 

(ZB)
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SeMINarIuM „zrozuMIeć zło” 
dla koMeNdaNtów 

MałoPolSkIej PolIcjI

Dowodzący małopolską po-
licją poznali psychologiczne 
mechanizmy powstawania 
uprzedzeń i wykluczenia 
oraz odwiedzili teren byłego 
obozu Auschwitz. Częścią 
programu było także zwie-
dzanie synagogi i muzeum 
żydowskiego w Oświęcimiu.

– Zrozumiałem, że Holo-
kaust był procesem, który 
trwał przez dłuższy czas  

i był akceptowany. Dzisiaj 
chodzi o to, aby przejawy 
rasizmu zwalczać w zarodku 
– powiedział jeden z uczest-
ników warsztatów „Zrozu-
mieć zło”.

– „Zrozumieć zło” to wyjąt-
kowa okazja do zwrócenia 
uwagi na ludzki potencjał 
do czynienia dobra i zła, 
które jest w każdym z nas 
– wyjaśnia Tomasz Kunce-

wicz, dyrektor Centrum Ży-
dowskiego w Oświęcimiu.  
– I każdy z nas może prze-
ciwdziałać mowie nienawi-
ści w codziennym życiu.

W imieniu Komendy Powia-
towej Policji w Oświęcimiu 
uczestników zajęć powitał 
komendant insp. Janusz Bar-
cik. W skład reprezentacji 
oświęcimskiej policji wszedł 
także z-ca komendanta po-

wiatowego mł. insp. Adam 
Sowa oraz st. asp. Małgorza-
ta Jurecka.

W zajęciach wzięli udział 
komendanci powiatowi i ich 
zastępcy z Bochni, Brzeska, 
Chrzanowa, Gorlic, Krako-
wa, Limanowej, Miechowa, 
Myślenic, Nowego Sącza, 
Nowego Targu, Olkusza, 
Oświęcimia, Proszowic, Su-
chej Beskidzkiej, Tarnowa, 

Wadowic, Wieliczki i Zako-
panego.

Seminarium „Zrozumieć 
zło” zostało przygotowane 
we współpracy z Komen-
dą Główną Policji oraz Ko-
mendą Wojewódzką Policji  
w Krakowie. Zajęcia odbyły 
się dzięki wsparciu holen-
derskiej fundacji Joods Hu-
manitair Fonds. 

Maciek Zabierowski

W dniach 9-10 grudnia 2013 elita małopolskiej policji wzięła udział w seminarium poświęconym Zagładzie 
Żydów oraz prewencji i ściganiu współczesnych przestępstw z nienawiści  pt. „Zrozumieć zło” w Cen-
trum Żydowskim w Oświęcimiu. 
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„uczyć SIę PoPrzez PaMIęć” – 
MIędzyNarodowe warSztaty 

dla ofIcerów Sztabów GeNeralNych
z PolSkI, NIeMIec I fraNcjI

Pamięć o Auschwitz, Holokauście i II wojnie światowej jest podstawowym elementem europejskiej tożsa-
mości. To stwierdzenie nie powinno przesłaniać faktu, że wspomnienia o miejscu, które stało się symbo-
lem terroru i ludobójstwa, w poszczególnych krajach są bardzo różne, a czasami nawet sprzeczne. Wiele 

z tego, co zdarzyło się w Auschwitz, istnieje nadal w pełnej napięć pamięci o tym, czym jest Auschwitz.

Dzisiaj po blisko 70 latach 
od zakończenia II wojny 
światowej możliwa jest jesz-
cze nauka poprzez pamięć, 
która w Auschwitz osadza 
się się bardzo mocno. 

Zwłaszcza dla żołnierzy 
jest to szczególnie trudny  
i wywołujący napięcia te-
mat. Z jednej strony uzbro-
jony żołnierz w uzasad-
nionych przypadkach jest 
zmuszony do zabicia wroga, 
z drugiej znów staje się ce-
lem ataków ze strony nie-
przyjaciela. Radzenie sobie 

z przemocą – zarówno z jej 
aktywnej, jak i pasywnej 
perspektywy jest częścią 
tożsamości żołnierza.

Międzynarodowe warsztaty 
w Centrum Dialogu i Modli-
twy zorganizowane dla ofi-
cerów sztabów generalnych 
z Polski, Niemiec i Francji 
były okazją do wspólnej na-
uki, jak radzić sobie z prze-
mocą i jej konsekwencjami 
w świetle zasad etycznych 
oraz w oparciu o wnioski  
i refleksje związane z miej-
scem Pamięci. Organizato-

rami przedsięwzięcia była 
Fundacja Maksymiliana 
Kolbego i Centrum Edukacji 
Etycznej w Siłach Zbrojnych 
Niemiec, ZEBIS. 

Maksymilian Kolbe Stiftung 
– organizacja działająca na 
rzecz pokoju i pojednania 
w Europie – jest zaangażo-
wana w odtworzenie więzi, 
które zostały zerwane przez 
Auschwitz. ZEBIS zostało 
założone w marcu 2010 r. 
jako Centrum Edukacyjne 
dla kapelanów wojskowych 
przy Instytucie Teologii i Po-

koju w Hamburgu. Zajmuje 
się kształceniem żołnierzy 
i dowódców Bundesweh-
ry oraz pogłębieniem mo-
ralnych i etycznych zasad  
w siłach zbrojnych Niemiec. 

W ramach wizyty w byłym 
obozie Auschwitz I i Ausch-
witz II-Birkenau uczestni-
cy zapoznali się z historią 
Miejsca Pamięci, a podczas 
wieczornej dyskusji wymie-
niali się swoimi wrażenia-
mi i refleksjami: – To były 
niewątpliwie wstrząsają-
ce przeżycia, których nie 

zapomnimy do końca ży-
cia. Pobyt w byłym obozie 
uświadomił nam, że tego, 
co się stało w Auschwitz-
-Birkenau, nie dokona-
ła straszna, przerażająca  
i niszczycielska siła natury, 
tylko zrobił to człowiek, 
człowiekowi – powiedział 
jeden z uczestników.

Spotkanie z ocalałymi  
z Auschwitz-Birkenau i Maj-
danka należało z pewnością 
do najbardziej emocjonal-
nych doświadczeń tych dni. 
– Możliwość bezpośredniego 
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spotkania z ludźmi, którzy 
doznali tak wiele bólu, cier-
pienia i okrucieństwa oraz 
usłyszenia o ich heroicznych 
postawach i pragnieniu 

przetrwania pomogła nam 
zrozumieć, czym tak na-
prawdę był Auschwitz i Ho-
locaust – dodał inny uczest-
nik warsztatów.

Przeżycia te zostały uzu-
pełnione serią wykładów 
dotyczącą historii relacji 
międzypaństwowych po-
między Polską a Niemcami, 

jak również Francją a Niem-
cami. Poruszono również 
tematy odniesienia narodu 
niemieckiego do wydarzeń 
z II wojny światowej oraz 
ich upamiętnienia. 

Historycy z Francji (prof. 
Francois), Niemiec (Dr 
Luer) i Polski (dr Żurek) 
dokonali próby wyjaśnie-
nia rożnego podejścia do 
wydarzeń historycznych, 
biorąc pod uwagę różnice 
kulturowe, historię, wza-
jemne relacje między kraja-
mi. Wszyscy zostali uświa-
domieni, że prawdziwa 
historia wydarzeń jest jedna  
i niepowtarzalna, ale pa-
mięć w znaczeniu emocjo-
nalnego doznania jest ina-
czej rozumiana przez każdy 
z narodów.

Na uwagę zasługiwał rów-
nież wykład dr. Żurka  
z Instytutu Pamięci Naro-
dowej, który nie ukrywał 
pod pozorami dyplomacji, 
tragicznych i negatywnych 
stron historii oraz później-
szych problemów w stosun-
kach polsko-niemieckich. 
Wykład ten był syntezą 
oddziaływania poszczegól-
nych wydarzeń historycz-

nych na układ stosunków 
polsko-niemieckich aż do 
obecnych czasów. 
Kulminacyjnym punktem 
ostatniego dnia warsztatów 
była ceremonia oddania 
hołdu ofiarom obozu oraz 
wspólne złożenie wieńca 
przed Ścianą Straceń.

Międzynarodowe warsz-
taty były okazją do osobi-
stej refleksji uczestników 
nad tym, co wydarzyło się 
w Auschwitz, w świetle 
współczesnych wydarzeń  
i konfliktów, jak również do 
spojrzenia na problem od-
powiedzialności wojskowej 
za akty przemocy oraz ich 
polityczne i humanitarne 
konsekwencje.

Oficerowie sztabów gene-
ralnych z Polski, Niemiec  
i Francji, uczestnicząc w mię-
dzynarodowych warsztatach  
w Oświęcimiu, wnieśli wła-
sny wkład w powstanie 
wojskowej kultury pamięci  
w dzieleniu się doświadcze-
niami przemocy.   

 Beata Sereś

Na podstawie notatki 
sporządzonej przez 

mjr Roberta Radziewicza 

Centrum Dialogu i Modlitwy
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Międzynarodowe warsztaty „Uczyć się przez pamięć”

Uczestnicy warsztatów oddają hołd przed  Ścianą Straceń
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Auschwitz od A do z. 
Nowa PublIkacja MuzeuM

• 18 stycznia
 Sobota w MDK     
 Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu 

zaprasza na kolejną imprezę z cyklu „Sobo-
ta w MDK”, która odbędzie się 18 stycznia 
2014 r. 

 W programie zajęcia otwarte dla wszystkich 
chętnych:

 Godz. 9.15
 Turniej „Masz minutę”
 Godz. 9.30
  Szachy dla każdego – gra z zapisem par-

tii  oraz dodatkowe zajęcia stałych grup:  
warsztaty graficzne i warsztaty plastyczne.

 Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

• 21 stycznia
 Koncert Ireny Santor     
 21 stycznia 2014 r. o godzinie 18.00 w Oświę-

cimskim Centrum Kultury odbędzie się kon-
cert niekwestionowanej gwiazdy polskiej sce-
ny, królowej polskiej piosenki – Ireny Santor. 
Bilet na koncert jest doskonałym prezentem 
dla Babci i Dziadka z okazji ich święta. Irena 
Santor od ponad 60 lat czaruje i urzeka swym 
głosem. Jej piosenki stały się legendarnymi 
już utworami, których słuchają starsi i młod-
si. Któż nie pamięta jej pierwszego wielkiego 
przeboju Ej, przeleciał ptaszek, czy nagradza-
nych na festiwalach piosenki utworów: Em-
barras, Walczyk na cztery ręce, czy Powrócisz tu.

 Bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon).
 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 24 stycznia
 Projekt Grechuta     
 24 stycznia o godz. 19.00, podczas Gali No-

worocznej Przyjaciołom Kultury w Domu 
Kultury w Kętach, odbędzie się niezwykły 
koncert. Zespół PLATEAU zagra materiał 
ze swojej czwartej płyty Projekt Grechuta,  
a gościnnie z nimi wystąpi dwójka znanych 

artystów: Martyna Jakubowicz i Krzysztof 
Kiljański.

 Po koncercie w sali studyjnej DK odbędzie 
się spotkanie z autorami książki Marek. Ma-
rek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty.

 Bilety: 38 zł (Bilety do nabycia w pok. nr 4 
DK. Liczba miejsc ograniczona!).

 Dom Kultury w Kętach

• 3‑14 lutego
 Ferie zimowe z Oświęcimskim centrum 

Kultury     
 Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na 

ferie. W programie zajęcia dla dzieci w wie-
ku 6-12 lat. Liczba miejsc ograniczona, zajęcia 
płatne 15 zł za tydzień. 

 Tydzień dziewcząt:
 3.02.2014 godz. 10.00-12.00 Karnawałowe maski
 4.02.2014 godz. 10.00-12.00 Kolorowe tekstylia
 5.02.2014 godz. 10.00-12.00 Koralikowa biżuteria
 6.02.2014 godz. 10.00-12.00 Cekinowe ozdoby
 7.02.2014 godz. 10:00-12.00 Decoupage

 Tydzień chłopców:
 10.02.2014 godz. 10.00-12.00 Jak nakręcić film
 11.02.2014 godz. 10.00-12.00 Jak zostać kon-

struktorem
 12.02.2014 godz. 10.00-12.00 Zabawy sportowe
 13.02.2014 godz. 10.00-12.00 Spotkanie z fanta-

styką
 14.02.2014 godz. 10.00-12.00 Jak zostać hokeistą

 Glina – warsztaty ceramiczne dla dzieci w wie-
ku 6-12 lat, zapisy, liczba miejsc ograniczona, 
zajęcia płatne 5 zł, prowadzący – Zdzisław 
Wójcik.

 3 i 7.02.2014 godz. 12.00-14.00 – I grupa
 10 i 14.02.2014 godz. 12.00-14.00 – II grupa

 Origami – warsztaty plastyczne dla dzieci w wie-
ku 6-12 lat, zapisy, liczba miejsc ograniczona, 

zajęcia bezpłatne, prowadzący – Joanna Sowa.
 4.02.2014 godz. 12.00-13.30

 Scrapbooking – warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku 8-12 lat, zapisy, liczba miejsc ograni-
czona, zajęcia płatne 5zł, prowadzący – Joan-
na Orzechowska.

 11.02.2014 godz. 12.00-13.30

 Taniec nowoczesny – warsztaty taneczne dla 
dzieci w wieku 6-12 lat, zapisy, liczba miejsc 
ograniczona, zajęcia bezpłatne, prowadzący – 
Paweł Kaźnica.

 3, 5, 7.02.2014 godz. 12.00-13.00

 Taniec towarzyski – warsztaty taneczne dla dzie-
ci w wieku 6-12 lat, zapisy, liczba miejsc ogra-
niczona, zajęcia bezpłatne, prowadzący – Sła-
womir Kurzak.

 10, 11, 12.02.2014 godz. 12.00-13.00

 Spotkania tematyczne z Klubem Fantastyki  
i Klubem Anime dla młodzieży w wieku po-
wyżej 13 lat, zajęcia bezpłatne – otwarte.

 3, 5, 7.02.2014 godz. 16.00-19.00
 10, 12, 14.02.2014 godz. 16.00-19.00 

 Dzień z fantastyką – zajęcia bezpłatne – otwarte.
 8.02.2014 godz. 10.00-19.00

 Edukacyjny teatr magii – spotkanie z mistrzem 
iluzji Łukaszem Podymskim, wstęp wolny.

 14.02.2014 godz. 14.00

 Zapisy na zajęcia warsztatowe przyjmo-
wane będą w dniach 20-31.01.2014 w godz. 
9.00-15.00. Zapisy przyjmuje i dodatkowych 
informacji udziela Eliza Domasik, tel. (33) 
842-25-75, (33) 842-44-61, wewn. 19, e-mail. 
marketing@ock.org.pl.

 Oświęcimskie Centrum Kultury 

kulturalNy rozkład jazdy Styczeń  2014
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Książka autorstwa Piotra 
M.A. Cywińskiego, Jac-
ka Lachendro oraz Piotra 
Setkiewicza przedstawia 
wiedzę o obozie zebraną 
w ponad 300 artykułach. 
Ułożone w kolejności alfa-
betycznej hasła wyjaśnia-
ją najistotniejsze zjawiska 
i wydarzenia z historii 
Auschwitz. „W toku debat 
redakcyjnych wybraliśmy 
te hasła, które wydały się 
nam najistotniejsze dla 
dziejów obozowych. Korzy-
staliśmy też z doświadcze-
nia edukatorów i przewod-
ników Miejsca Pamięci, by 
ocenić, jakie hasła powinny 
zostać włączone do tak po-
myślanego zbioru” – piszą 
we wstępie autorzy.

Historycy opisują zarówno 
proces Zagłady w komorach 
gazowych, jak również przy-
bliżają strukturę i funkcjo-
nowanie całego złożonego 
kompleksu obozów Ausch-
witz, jego największe ko-
manda, podział administracji 
SS, najważniejsze budynki  
i instalacje obozowe, główne 
zjawiska codziennej egzy-
stencji więźniarskiej, a także 
przybliżają biogramy niektó-
rych więźniów i esesmanów.

Oprócz tekstów w publika-
cji znaleźć można bogaty  
i komplementarny wzglę-
dem haseł dobór materiałów 
ilustracyjnych. Wśród nich 
dominują archiwalne zdjęcia 
i dokumenty, a także repro-

dukcje prac artystycznych, 
co nadaje całemu wydawnic-
twu wymiar, który powinien 
być nie tylko interesujący, ale 
także przydatny czytelniko-
wi we własnych poszukiwa-
niach i rozważaniach nad 
dziejami Auschwitz.

Zdaniem autorów najwięk-
szym wyzwaniem był wybór 
haseł dotyczących samych 
więźniów i ofiar Ausch-
witz. „W sposób naturalny 
chciałoby się zamieścić choć 
krótkie hasło o każdej ofierze  
i każdym więźniu tego obo-
zu. Nie jest to niestety możli-
we. Nie mogąc umieścić w tej 
publikacji ponad miliona bio-
gramów ofiar Auschwitz, im 
wszystkim właśnie ją dedy-

kujemy” – piszą Piotr M.A. 
Cywiński, Jacek Lachendro 
oraz Piotr Setkiewicz.

Autorzy podkreślają, że ich 
rolą było przede wszystkim 
opisanie skomplikowanej 
historii obozu w skonden-
sowany i przystępny sze-
rokiemu gronu odbiorców 
sposób. „Naszym celem 
nie była prezentacja całości 
wiedzy uformowanej przez 
dziesięciolecia badań histo-
rycznych. Chcieliśmy, by 
publikacja trafiła do każde-
go czytelnika zainteresowa-
nego dziejami Auschwitz,  
a nie wyłącznie do wąskiego 
grona specjalistów historii 
Trzeciej Rzeszy” – czytamy 
we wstępie.

Książkę Auschwitz od A  
do Z. Ilustrowana historia obo-
zu można już kupić w inter-
netowej księgarni Muzeum 
Auschwitz. Już niedługo 
ukaże się angielskie tłuma-
czenie publikacji.  

ps

Nowe wydawnictwo pt. Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu to zredagowa-
ne w sposób encyklopedyczny i bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat 
historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Ausch-

witz. 
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Początki orkiestry sięgają 
jesieni 1940 r.  Inicjatorami 
powstania obozowej orkie-
stry byli sami więźniowie 
kacetu. Bruno Brodniewicz 
oraz Franciszek Nierychło. 
Ci dwaj obozowi kapo uzna-
wani są za „ojców założycie-
li” pierwszej, ale nie jedynej 
„lagerkapeli” funkcjonującej 
w KL Auschwitz-Birkenau. 
W listopadzie 1940 r., za zgo-
dą kierownika obozu Karla 
Fritzscha, niektórzy osadzeni 
więźniowie wysłali listy do 
rodzin z prośbą o dostarcze-
nie im instrumentów. Ich 
zamiarem była gra dla siebie  
i kolegów w krótkich wolnych 
chwilach, które mieli do dys-
pozycji. Z czasem to właśnie ci 
więźniowie posiadający swoje 
instrumenty stanowili zalążek 
obozowej orkiestry. Kolejnych 
jej członków pozyskiwano 
głównie podczas apeli. Walc 
Bayerisches Mädel zagrany na 
pierwszym oficjalnym kon-
cercie zorganizowanym dla 
Lagerführera Fritzscha stał się 
swego rodzaju przepustką do 
formalnej działalności „lager-
kapeli”. Oczywiście decyzję 
wydającą ostateczną zgodę 
zatwierdził komendant obozu 
Rudolf Höss. 
Pierwszy kapelmistrz i dyry-
gent, wspomniany już Fran-
ciszek (Franz) Nierychło (nr 
obozowy 994) bardzo dbał 
o poziom utworów wyko-
nywanych przez obozową 

orkiestrę, jak i również o jej 
członków. Z grą w „lagerka-
peli” związane były pewne 
przywileje, które niewątpli-
wie zwiększały szansę prze-
życia obozowego piekła. 
Praca wewnątrz obozu, w za-
mkniętych pomieszczeniach 
(kartoflarni, obozowej kuchni, 
w szpitalu, w kantynie czy 
paczkarni), dodatkowe por-
cje żywności, lepsze warunki 
mieszkaniowe czy wydawa-
ne częściej czyste ubrania,  
w warunkach obozowych 
były czymś na wagę złota.  
W miejscu tym warto nad-
mienić, iż „lagerkapela” nie 
stanowiła wyodrębnionego 
komanda, jej członkowie za-
trudnieni byli w różnych gru-
pach roboczych. Franciszek 
Nierychło w obozie pełnił 
funkcję kapo w więźniarskiej 
kuchni. Jednak mimo tak 
mocnej pozycji w więźniar-
skiej hierarchii, doskonale 
zdawał sobie sprawę z faktu, 
iż o jego „być albo nie być” 
decydowało zadowolenie 
obozowych władz z działal-
ności orkiestry. To Nierychło, 
pomimo braku formalnego 
muzycznego wykształcenia, 
jednak z dużym bagażem do-
świadczeń i umiejętnością gry 
na oboju, weryfikował więź-
niów starających się o miejsce 
w obozowej orkiestrze. Pod-
czas tzw. egzaminu, prócz 
talentu liczyły się także więź-
niarskie koneksje i wpływy. 

Franciszek Nierychło swoje 
prestiżowe stanowisko pełnił 
do 29 maja 1944 r., do momen-
tu zwolnienia go z obozu. Po 
jego odejściu miejsce to zajął 
Adam Kopyciński (nr obo-
zowy 25294), który przewo-
dził orkiestrze do 18 stycznia  
1945 r., czyli do samej likwi-
dacji obozu. Jak już wcześniej 
wspomniałam, występy „la-
gerkapeli” musiały być na 
odpowiednim poziomie, od-
powiedni powinien być także 
repertuar, a czasami i stroje 
muzyków. Były to zasady 
rygorystycznie przestrzega-
ne. Siedzibą obozowej orkie-
stry, z wyjątkiem przełomu 
1941/42 r., był blok 24, a do-
kładniej duża sala na parterze 
budynku tzw. Musikstube. To 
tutaj dwa razy w tygodniu, 
we wtorki i piątki odbywały 
się próby, czasami koncerty,  
a zdarzało się, że przy mroźnej 
pogodzie, to właśnie z tej sali, 
przy otwartych oknach orkie-
stra grała podczas wymarszu 
komand do pracy. Stałym jed-
nak miejscem gry „lagerkape-
li” był plac usytuowany przy 
obozowej kuchni. Repertuar 
grany w trakcie wymarszu 
również musiał być właści-
wy, a mówiąc dokładniej 
właściwie szybki. Esesmani 
dokonali nawet kilku prób  
z uczestnictwem stumetrowej 
kolumny, które to dowieść 
miały, przy którym z granych 
utworów więźniowie opusz-
czają obóz najszybciej. Ćwi-
czenia, wymarsze, powroty, 
nierozerwalnie łączyły się  
z upokorzeniem, bólem i cier-
pieniem. Więźniów po całym 
dniu pracy w morderczych 
warunkach, bramę obozu 
przekraczali przy akompania-
mencie skocznych marszów, 
dla wielu był to obraz trud-
ny do ogarnięcia. W raporcie 
przygotowanym przez Witol-
da Pileckiego można znaleźć 
opisy następujących scen:  
Szczególnie w czasie marszu po-
wracających z pracy oddziałów 
odczuwało się całą makabrę sce-

ny. (....) Pod dźwięki skocznych 
jakichś marszów, w szybkim gra-
nych tempie, które raczej wraże-
nie polki lub oberka robiły – nie 
marsza, wracały pobite, słania-
jące się postacie wyczerpanych 
pracą więźniów. Szeregi czyniły 
wysiłek, by iść w nogę, wlokąc 
przeważnie gołym brzuchem po 
ziemi trupy kolegów, z których 
kilometry dotyku grudy, błota, 
kamieni, zsunęły część garde-
roby. Kolumny bezgranicznej, 
fizycznej nędzy ludzkiej opasane 
pierścieniem naganiaczy, ćwi-
czących kijami szeregi i zmusza-
jących iść w takt wesołej melodii. 
„Lagerkapela” prócz gry 
podczas wymarszu komand 
do pracy oraz podczas ich 
powrotu, dawała także nie-
dzielne koncerty dla esesma-
nów i ich rodzin na skwerze, 
w pobliżu willi komendanta 
obozu. Jedyne koncerty, pod-
czas których nie oklaskiwano 
muzyków. Występy te różnie 
były odbierane przez współ-
więźniów. To właśnie na tę 
okazję muzycy ubierali białe, 
płócienne uniformy z czerwo-
nymi pasami z tyłu kurtek i na 
bokach spodni. Na głowach 
mieli białe czapki, zaś na stopy 
zakładali skarpety i żółte buty. 
Członkowie „lagerkapeli”  
w mniej lub bardziej oficjalny 
sposób koncertowali również 
dla swoich współtowarzyszy, 
wplatając w grane utwory 
polskie akcenty, które niejed-
nemu z osadzonych dodawa-
ły wiary i pozwalały przeżyć 
kolejny dzień. Jakże niezapo-

mniane chwile – wspominał. Pod 
blokiem dwudziestym czwartym, 
koło bramy, pod oknami sali 
muzycznej, wieczór po apelu, 
w świetle reflektorów z bramy 
na obóz świecących, stoją grup-
ki ludzi, słuchając próby. Próby 
nowego koncertu. Stoją postacie 
bez względu na to, czy ciepło, 
czy zimno. Ludzie różni, lepiej 
ubrani, odżywieni, stoi szkielet 
w obdartym ubraniu. Słuchają. 
(wspomnienia Jerzego Bran-
dhubera, APMA-B, Zespół 
Wspomnień, t. 7, k. 88).
Czy członkom „lagerkapeli” 
udało się wyłamać ze sztyw-
no narzuconych zasad i obo-
zowego rygoru? Fakt, człon-
kowie obozowej orkiestry 
mieli stworzone warunki do 
przetrwania. Dostali szansę 
od losu, z której trudno było 
nie wykorzystać. Pamiętajmy 
jednak, że członkowie orkie-
stry tak szybko jak znaleźli się 
w tej uprzywilejowanej grupie 
więźniów, tak szybko mogli 
z niej zostać usunięci z byle 
powodu. Część z nich, poli-
tycznie obciążonych, rozstrze-
lano, część pomimo lepszych 
warunków zmarła w wyni-
ku chorób, część zwolniono, 
część zaś grała do samego wy-
zwolenia. Ważne, by pamię-
tać, że obozowa rzeczywistość 
rządziła się swoimi zasadami. 
Zasadami, zgodnie z którymi 
to głównie oprawcy posiadali 
prawa, którym to osadzeni 
musieli się bezwarunkowo 
podporządkować. 

6 
stycznia 1941 r. na terenie KL Auschwitz, na parterze bloku nr 
24 odbyła się pierwsza nieoficjalna próba więźniów – muzy-
ków, dających tym samym początek przyszłej „lagerkapeli”. 
Ktoś mógłby zapytać, obóz koncentracyjny i orkiestra? Fakt, 
dla wielu słowa te wzajemnie się wykluczają. Również wśród 
więźniów obozu zdania na temat funkcjonowania obozowej 

orkiestry były podzielone. Ważne jednak, by pamiętać, że obozowa 
rzeczywistość rządziła się swoimi zasadami. Zasadami zgodnie, z któ-
rymi to głównie oprawcy posiadali prawa, którym to osadzeni musieli 
się bezwarunkowo podporządkować. Upokorzenie, odebranie god-
ności i resztek człowieczeństwa, co ostatecznie skutkowało odarciem 
z indywidualności i wrzuceniem do szarej i nijakiej masy przebranej  
w pasiasty wór, to miał na celu obozowy system. Czy członkom „la-
gerkapeli” udało się wyłamać z tych sztywno narzuconych zasad  
i obozowego rygoru? Zapraszam do lektury artykułu. 

ZdarZyło się 
w KL Auschwitz

WaRTO WIeDZIeć  

• Stan liczbowy obozowej orkiestry dochodził nawet 
do 120 członków, nie wiązało się to jednak ze sta-
łym składem personalnym. 

• „Lagerkapelę” w większości stanowili Polacy. Aż 
do 1944 r. w obozowej orkiestrze nie grali Żydzi. 
Oficjalnie do „lagerkapeli” Żydzi przyjmowani byli 
od listopada 1944 r. Prawdopodobnie pierwszym 
Żydem, który wystąpił w obozowej orkiestrze, 
był Emilio Jani, przywieziony do obozu z Włoch  
10 kwietnia 1944 r.

• Zgodnie ze spisem inwentarza z roku 1944 obozo-
wa orkiestra posiadała ok. 120 instrumentów m.in.: 
6 waltorni, 6 trąbek, 6 skrzydłówek, 6-9 puzonów,  
4 flety, 4 oboje, 8 klarnetów, ok. 25 skrzypiec, 6 teno-
rów, 3 barytony, 6 altówek, 6 perkusji, 2 fortepiany 
i inne.

Monika Bernacka-Pelc
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Kilkudziesięcioro  byłych więźniów wzięło udział w uroczystości 68. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

Duchowni muzułmańscy modlą się na dziedzińcu Bloku Śmierci

Rysunki Zinowija Tołkaczewa na wystawie rosyjskiej w bloku 14

Wizyta Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego

Avner Shalev odbiera nagrodę „Światło Pamięci”

22. Marsz Żywych

Wizyta Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona

MIejSce PaMIęcI 
w roku 2013 
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