
M
a
g

a
zy

n
 b

e
zp

ła
tn

y
ISSN 1899 ‑4407

 nr 87 lipiec 2015

`
OświęciMskie kafle  
w cafe BergsOn



W lipcowym, wakacyjnym numerze „Osi” podsumo‑
wujemy dwie konferencje. 

Ponad 150 edukatorów, nauczycieli, dziennikarzy, 
przedstawicieli miejsc pamięci oraz organizacji po‑
zarządowych zajmujących się prawami człowieka 
wzięło udział w szóstej edycji Ogólnopolskiej Konfe‑
rencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa  
w XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania.
Przez trzy dni wykładowcy i goście z 16 uniwersyte‑
tów oraz uczelni wyższych, a także przedstawiciele 
instytucji zajmujących się edukacją historyczną, dys‑
kutowali o wyzwoleniu. Wygłoszone referaty dotyczy‑
ły również procesu wymierzenia kary zbrodniarzom  
i zadośćuczynienia ofiarom.

Natomiast na Oświęcimskim Forum Praw Człowieka, 
podczas międzynarodowej konferencji Europa wobec 
wyzwań XXI wieku, naukowcy, działacze społeczni, dy‑

plomaci i dziennikarze dyskutowali o rozumieniu wol‑
ności we współczesnym świecie.
Na okładce tego numeru mogą Państwo zobaczyć je‑
den z kafli, które już niedługo będzie można oglądać na 
wystawie w Café Bergson. Ekspozycja będzie prezento‑
wała zupełnie zapomniany i często niszczony element 
wystroju przedwojennych oświęcimskich kamienic. 

Oprócz tego w „Osi” przeczytać można o nagrodach 
wręczonych wolontariuszom i koordynatorom wolon‑
tariatu w Muzeum Auschwitz, wrocławskim projekcie 
dofinansowania wizyt młodzieży m.in. do miejsc pa‑
mięci, o spotkaniu w Ratuszu Miejskim w Gliwicach  
z byłą więźniarką Auschwitz Zofią Posmysz, a także 
wizycie w Oświęcimiu grupy z niemieckiego Rietbergu.

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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Od redakcji

Płyną do raju przez piekło wody! Marzą o lądzie, a sięgają dna! Ich łodzie pełne są nadziei i wielkich dziur, zatłoczone jak gę‑
ste mrowiska! Nie mogą dopłynąć horyzontalnie na bliski brzeg – dopływają wertykalnie między plankton, ryby i starożytne 
amfory! Morze między Helladą a Italią obejmuje ich czułym całunem śmierci i grzebie w głębokiej wieczności!
Rajski ląd Europy – to umarły mit!
Na zdjęciu „miejsce akcji” opisanych zdarzeń! 

Andrzej Winogrodzki
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Podczas posiedzenia minutą 
ciszy upamiętniono zmarłego 
24 kwietnia 2015 r. Profesora 
Władysława Bartoszewskiego, 
Fundatora i przewodniczącego 
Rady Fundacji. Rada podjęła 
decyzję o powołaniu do Rady 
Marcina Barcza. Nowym prze‑
wodniczącym został Marek 
Zając.
Do tej pory Kapitał Wieczysty 
zarządzany przez Fundację 
wsparło 35 państw. W ramach 
kampanii „18 Filarów Pamięci” 
siedmiu darczyńców indywi‑
dualnych, znanych filantropów 
i ich rodziny, wspomogło Fun‑
dację kwotą po milionie euro. 
W sumie deklaracje finansowe 
wynoszą w tej chwili ok. 113 
milionów z planowanych 120 
milionów.
– W 2014 r. do krajów‑darczyń‑

ców Fundacji dołączyły Liech‑
tenstein, Watykan i Włochy,  
a swój wkład w Kapitał Wie‑
czysty powiększyły Turcja oraz 
Szwecja. Cały czas trwają in‑
tensywne rozmowy z kilkoma 
innymi państwami, ale także 
darczyńcami indywidualnymi, 
którzy chcą dołączyć do Fila‑
rów Pamięci. Według naszych 
prognoz cel 120 milionów euro 
w Kapitale Wieczystym powi‑
nien zostać osiągnięty do końca 
2016 r. – powiedział prezes Fun‑
dacji dr Piotr M.A. Cywiński.
Od trzech lat zyski z Kapitału 
Wieczystego finansują prace 
konserwatorskie w Miejscu 
Pamięci Auschwitz. W 2014 r. 
kwota ta wyniosła 4,6 mln zło‑
tych, natomiast szacunki na rok 
2015 to 6,4 mln złotych prze‑
znaczonych na konserwację. 

Główny nacisk położony jest 
na zabezpieczenie 45 baraków 
murowanych znajdujących się 
na terenie byłego obozu Birke‑
nau.
– Dobiegają końca ponad dwu‑
letnie, wielopłaszczyznowe 
prace badawcze, dzięki którym 
uzyskano kompleksowe infor‑
macje na temat mechanizmów 
degradacji, zagadnień geolo‑
gicznych i konstrukcyjnych,  
a także stanu zachowania tych 
baraków – powiedział wicepre‑
zes Zarządu Fundacji i zastępca 
dyrektora Muzeum Auschwitz 
odpowiedzialny za konserwa‑
cję Rafał Pióro
– W tej chwili zaczynamy 
kompleksowe prace konserwa‑
torskie przy pierwszych histo‑
rycznych budynkach. Mają one 
bezprecedensowy charakter  

i stanowią pierwsze tego rodza‑
ju doświadczenia konserwator‑
skie na świecie. Jest tak nie tylko 
ze względu na unikatowość  
i historię samych budynków, 
ale przede wszystkim przez 
to, że w naszym przypadku 
najważniejsza jest troska o za‑
chowanie autentyzmu każdego  
z elementów. Zwykle konstruk‑
cje tego rodzaju rozbiera się  
i buduje na ich miejscu nowe,  
a nie poddaje drobiazgowej, 
specjalistycznej konserwacji – 
dodał Pióro.
Oprócz tego, dzięki wsparciu 
finansowemu Fundacji, mo‑
dernizowany jest jeden z ma‑
gazynów Zbiorów, w których 
przechowywane są poobozo‑
we tekstylia. Zostaną w nim 
umieszczone specjalistyczne 
szafy odpowiednie dla tego 

rodzaju materiału. Poza tym 
prowadzonych jest wiele prac 
przygotowawczych na terenie 
byłego obozu Birkenau, zwią‑
zanych m.in. z regulacją stosun‑
ków wodnych.
Członkowie Rady zatwierdzi‑
li podczas posiedzenia raport 
merytoryczny prac Fundacji 
za 2014 r., sprawozdanie fi‑
nansowe za rok 2014, a także 
roczne plany działań i plany 
finansowe. Na posiedzeniu 
przedstawiono także wyniki 
zewnętrznego audytu za 2014 
r. przeprowadzonego przez fir‑
mę KPMG, która po raz kolejny 
nie stwierdziła jakichkolwiek 
zastrzeżeń w sprawozdaniach 
finansowych przedstawionych 
przez Fundację. 

Paweł Sawicki

7. POsiedZenie radY fUndacji 
aUscHwiTZ-BirkenaU

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 25 czerwca 2015 r. po raz siódmy obradowa‑
ła Rada Fundacji Auschwitz‑Birkenau. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie konser‑
wacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym  

i zagłady Auschwitz.

Otwarcie 7. posiedzenia Rady Fundacji
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Podstawowym celem wrocław‑
skiego projektu jest budzenie 
dumy z własnej historii i dzie‑
dzictwa kulturowego, ale też 
kształtowanie wśród młodych 
ludzi postaw tolerancji i szacun‑
ku dla innych nacji, przekonań 
i kultur. W jego ramach młodzi 
ludzie odwiedzają miejsca szcze‑
gólnie ważne dla historii, w tym 
Miejsce Pamięci Auschwitz.

– Wizyta w Auschwitz to znacz‑
nie więcej niż tylko lekcja historii 
– podkreślił Andrzej Kacorzyk, 
dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Ausch‑
witz i Holokauście. – Zarówno 
dla młodych ludzi, jak i dla ich 
wychowawców, konfrontacja  
z autentyczną poobozową prze‑
strzenią daje możliwość refleksji  
i dyskusji na wiele uniwersal‑
nych tematów, ważnych w pro‑
cesie edukacji i kształtowania 
postaw obywatelskich – powie‑
dział Kacorzyk. 
Przed każdym wyjazdem na‑
uczyciele szkół uczestniczących 
w projekcie prowadzą zajęcia 
warsztatowe przygotowujące 

młodzież do wizyty. Całość koń‑
czy się spotkaniem podsumo‑
wującym. Projekt finansowany 
jest z budżetu miasta Wrocławia.

– W dzisiejszej Europie tworzo‑
nych jest coraz więcej progra‑
mów dofinansowania przyjaz‑
dów edukacyjnych do Miejsca 
Pamięci. Dzięki temu aż ponad 
70% odwiedzających to ludzie 
młodzi. W ostatnich latach 
zmniejszała się jednak liczba 
młodzieży polskiej – zauważył 
dr Piotr M.A. Cywiński, dyrek‑
tor Muzeum Auschwitz. – Pol‑
ska jest w tej chwili jedynym 
dużym krajem na kontynencie, 
gdzie takie rozwiązania nie ist‑
nieją na szczeblu krajowym. 
Dlatego cieszy wsparcie Rzecz‑
nik Praw Obywatelskich dla idei 
utworzenia trwałego mechani‑
zmu organizowania i finanso‑
wania wyjazdów naszej mło‑
dzieży do Miejsc Pamięci, jak 
również pionierska inicjatywa 
samorządu miasta Wrocławia 
– podkreślił dyrektor Cywiński.

Projekt realizowany przez Wro‑

cławskie Centrum Doskonale‑
nia Nauczycieli oraz Wydział 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
jest pokłosiem odbytej w czerw‑
cu 2013 r. rozmowy Rzecznik 
Praw Obywatelskich prof. Ireny 
Lipowicz z prezydentem Wro‑
cławia Rafałem Dutkiewiczem 
o potrzebie walki z ksenofo‑
bią. Podsumowując rozmowę, 
stwierdzono, że najskuteczniej‑
szą formą przeciwdziałania 
postawom nacjonalistycznym 
i ksenofobicznym jest edukacja 
historyczna, która pokazuje, do 
czego tego typu przekonania  
i działania mogą prowadzić.

– To ważny wkład w działania 
z zakresu praw człowieka, który 
zapobiega też zerwaniu więzi 
między pokoleniami: w zakresie 
wiedzy i doświadczenia totali‑
taryzmu oraz walki z nim – za‑
uważyła prof. Irena Lipowicz, 
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
której zdaniem taki projekt po‑
winien być realizowany w skali 
ogólnopolskiej.

– Młodzież z takiej lekcji historii 

wynosi coś więcej, niż tylko in‑
formacje. To przeżycia, refleksje, 
które skutecznie kształtują po‑
stawy obywatelskie i patriotycz‑
ne. Z całą pewnością będziemy 
kontynuować ten wyjątkowy 
projekt. Liczę także na to, że 
podobny program uruchomią 
kolejne samorządy. Szczerze do 
tego zachęcam – powiedział Ra‑
fał Dutkiewicz, prezydent Wro‑
cławia.

Zdaniem prof. Lipowicz zbyt 
długo żyliśmy w przekonaniu, 
że wiedza o faszyzmie, hitlery‑
zmie czy zbrodniach stalinow‑
skich będzie w Polsce zawsze 
oczywista, bo jest przekazywana 
w rodzinach. – Wyhodowali‑
śmy niebezpieczną lukę, pustą 
przestrzeń. Tę przestrzeń zajmu‑
ją ekstremistyczne organizacje, 
często zagraniczne, hodujące 
spontaniczne „odruchy” wro‑
gości i ksenofobii – powiedziała 
prof. Lipowicz.

– Nie ma lepszej lekcji poglądo‑
wej niż doświadczenie poznania 
tego, do czego w praktyce pro‑

wadzi deptanie ludzkiej godno‑
ści i wolności oraz nienawiść do 
całych grup rasowych czy religij‑
nych, niż zwiedzenie muzeów 
Auschwitz‑Birkenau czy Gross 
Rosen. Tam nie trzeba wielu 
słów, wystarczą fakty i ich obja‑
śnienie. To jest ten rodzaj eduka‑
cji, który w młodym wieku prze‑
mawia najbardziej – podkreśliła 
Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przeprowadzona wśród ponad 
1300 uczestników projektu ewa‑
luacja wykazała, iż uczniowie 
niezwykle chętnie biorą w nim 
udział i uważają za bardzo inte‑
resujący. Na podstawie ankiet 
opracowanych przez specjali‑
stów Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego wiemy, 
że 98% gimnazjalistów oraz 99% 
uczniów ze szkół ponadgimna‑
zjalnych uważa ten projekt za 
potrzebny i poleciłoby innym 
udział w tego typu wyjeździe 
edukacyjnym. 

Bartosz Bartyzel

edUkacja w MiejscacH PaMięci  
waŻna dla ksZTaŁTOwania  

POsTaw OBYwaTelskicH

Ponad 23 tysiące uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzię‑
ło udział w projekcie Edukacja w Miejscach Pamięci. Przestrzeń uświadomiona i doświadczona. W jego ramach 
wrocławscy licealiści zwiedzają m.in. tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

i zagłady Auschwitz‑Birkenau. Dwa lata trwania projektu podsumowano we Wrocławiu podczas ogólnopolskiej 
konferencji. 

Młodzież odwiedzająca Miejsce Pamięci Auschwitz‑Birkenau
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Podczas uroczystego wrę‑
czania nagród wolontariu‑
szom podziękował dyrek‑
tor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Ausch‑
witz i Holokauście Andrzej 
Kacorzyk. – Wolontariusze 
pomagają każdego dnia 
w różnych częściach Mu‑
zeum. Ich zaangażowa‑
nie widać między innymi 
w Konserwacji, Edukacji, 
Zbiorach, Archiwum, Bi‑
bliotece czy w Administra‑
cji. Poprzez swoją pracę  
i pomoc pracownikom Mu‑
zeum przyczyniają się oni 
do podtrzymywania pamię‑
ci o Auschwitz. Dzięki ich 
wsparciu jesteśmy w stanie 
pełniej realizować naszą 
działalność edukacyjną,  
a także zachowywać auten‑
tyzm historycznego terenu 
i wszystkich poobozowych 
obiektów – podkreślił An‑
drzej Kacorzyk. – Doświad‑
czenie pracy w Muzeum 
pozostawia niezatarty ślad 
w świadomości naszych 
studentów. Jest on ważny 
zarówno dla ich ludzkiego, 
jak i zawodowego rozwo‑
ju – powiedziała podczas 
uroczystości wręczenia na‑
gród dr Natalia Timofieje‑
wa, dyrektor Regionalnego 
Centrum Historii Mówionej  
w Woroneżu.

– W ubiegłym roku Mu‑
zeum pomagało blisko 300 
wolontariuszy i prakty‑
kantów, którzy pochodzili 
z Polski, Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, 
Norwegii, Rosji czy Kolum‑
bii. Blisko 50 z nich zaanga‑
żowanych było w obchody 
69. oraz przygotowania do 
tegorocznej, 70. rocznicy 
wyzwolenia niemieckiego 
nazistowskiego Auschwitz 
– powiedziała Agnieszka 
Juskowiak‑Sawicka z Mię‑

dzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho‑
lokauście.

Nagroda Dyrektora Pań‑
stwowego Muzeum Ausch‑
‑witz‑Birkenau w Oświę‑
cimiu Gdyby zabrakło dzie-
sięciu… jest przyznawana 
raz do roku z okazji rocz‑
nicy utworzenia Muzeum  
w dniu 2 lipca 1947 r. Otrzy‑
mują ją wyróżniający się 
swoją pracą wolontariusze 
i koordynatorzy wolonta‑
riatu. Nagroda ma formę 
szklanej statuetki, do któ‑
rej dołączony jest oficjalny 
list. Na awersie statuetki 
umieszczony jest napis  
w języku polskim i angiel‑
skim Gdyby zabrakło dziesię-
ciu…. 

MCEAH

nagrOdY dla wOlOnTariUsZY. Gdyby 
zabrakło dziesięciu…

Wolontariusze oraz przedstawiciele instytucji wspierających wolontariat w Miejscu Pamięci zostali uhonoro‑
wani nagrodami Gdyby zabrakło dziesięciu…. Wyróżnienie wręczono w 68. rocznicę utworzenia Muzeum na 

terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz‑Birkenau.

Laureaci nagrody

Wręczanie nagrody

LauReaci nagRODy  
Gdyby zabrakło dziesięciu… W 2015 R.

Jolanta Bąk – koordynatorka wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Konarskiego w Oświęcimiu. Dyrektor liceum, dzięki której od kilku lat uczniowie szkoły 
wspierają organizację kolejnych rocznic wyzwolenia Auschwitz oraz inne działania Mu‑
zeum.

Katarzyna chiżyńska – wolontariuszka w Centrum Badań. Wśród prac, które wykony‑
wała, były m.in. sporządzenie not z kilkunastu tomów wspomnień byłych więźniów. Bra‑
ła także udział w przygotowaniach do 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

agata czajkowska – wolontariuszka w Archiwum. Od 2010 roku wykonuje transkrypcje 
relacji byłych więźniów. 

Klaudia Dłużak – wolontariuszka w Sekretariacie. Trzykrotnie pomagała w organizacji 
rocznic wyzwolenia Auschwitz. 

ganna gawrylina – wolontariariuszka w Sekretariacie. Pomagała m.in. w organizacji 69. 
i 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Wykonywała także tłumaczenia na język rosyjski.

Karianne Hansen – wolontariuszka w Centrum Badań. Wykonała kwerendę w Archi‑
wum wyszukując informacji o więźniach z krajów nordyckich. Tłumaczyła także norwe‑
ską literaturę dotyczącą historii Auschwitz. Pomagała także w organizacji obchodów 70. 
rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Julia Heuck – wolontariuszka w Centrum Badań. Zajmowała się m.in. transkrypcją i 
nanoszeniem poprawek do niemieckojęzycznych relacji znajdujących się w Archiwum 
Muzeum.

Sarah Seiselmayer – wolontariusz w Konserwacji w latach 2013‑14. Pomagała także w 
organizacji 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

natalia Timofiejewa – koordynatorka współpracy pomiędzy Regionalnym Centrum 
Historii Mówionej w Woroneżu a Państwowym Muzeum Auschwitz‑Birkenau od 2008. 
Każdego roku z Woroneża na miesięczny wolontariat w Muzeum przyjeżdża 2 studen‑
tów, którzy wykonują prace w Archiwum, Centrum Badań i Bibliotece.

Katarzyna Zięba – wolontariariuszka w Sekretariacie. Pomagała m.in. w pracach organi‑
zacyjnych 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, a także bieżących działaniach sekretariatu.
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Tematem przewodnim tego‑
rocznej wymiany młodzieży 
była kwestia polityki Polski 
i Niemiec wobec fali imi‑
grantów z Afryki i Ukrainy. 
Podczas tygodniowego spo‑
tkania uczestnicy próbowali 
odpowiedzieć na pytania: Co 
skłania ludzi do opuszczenia 
swojej ojczyzny?  Co dzieje 
się z nimi podczas ucieczki? 
Czego oczekują od miejsca, 
do którego przybędą? Jak są 
tam przyjmowani? Jakie mają 
szanse dalszego życia w tym 
kraju? A także kim są osoby 
im pomagające? 
Motywem przewodnim pro‑
jektu była obecna sytuacja 
uchodźców i wynikająca  
z niej ogólnoeuropejska dysku‑
sja na ten temat, ostro zaryso‑
wana także w Bad Liebenzell  
w związku z planem utwo‑
rzenia w tej miejscowości 
domu dla uchodźców. Uwa‑
ga uczestników skierowana 
została także na kwestię losu 
uchodźców i wypędzonych 
podczas II wojny światowej. 
Uczestnicy spotkali się zarów‑
no z uchodźcami z Syrii (Ra‑
madan)  i Afganistanu (Puyo 
oraz Edris), którzy znaleźli  
w Niemczech bezpieczne 
schronienie, jak i  z uciekają‑
cym w roku 1945 ze Szczecina 
do Schwerina Peterem A. Wit‑
te. Te odległe w czasie historie 
okazały się mieć wiele punk‑
tów wspólnych i uświadomiły 

młodzieży, że bez względu 
na okoliczności, ból związany 
z koniecznością opuszczenia 
swojego domu i pozostawie‑
nia wszystkiego, co bliskie, 
jest zawsze taki sam. Ważnym 
elementem programu były 
również rozmowy z osobami 
zaangażowanymi w pomoc 
dla uchodźców, jak pani Gesi‑
ne Rupert‑Mann, lekarka pra‑
cująca przez wiele lat w obozie 
dla uchodźców w Tajlandii, 
czy pracownicy i wolontariu‑
sze w Centrum dla azylantów 
w Tybindze.
Kulminacyjnym punktem 
projektu był udział w przed‑
stawieniu teatralnym przygo‑
towanym przez Ramadana  
i Puyo, zatytułowanym Czer-
wony Kapturek na uchodźctwie. 
Znana wszystkim bajka dla 
dzieci posłużyła artystom do 
wyrażenia własnych trauma‑
tycznych doświadczeń pod‑
czas ucieczki. Do obejrzenia 
sztuki zaproszone zostały 
dzieci ze szkoły podstawowej, 
które w udzielonych na koniec 
wywiadach odpowiadając 
na pytanie – Co zrobiłabyś/
zrobiłbyś dla uchodźców? – 
jednomyślnie odpowiadały, 
że dałyby im jeść i jakiś dom, 
żeby mieli gdzie spać. I zro‑
biłyby jeszcze „coś”, żeby się 
już nie bali. Warto, by doro‑
śli, stojący obecnie w obliczu 
konieczności podjęcia kluczo‑
wych decyzji, wzięli sobie do 

serca te słowa ośmiolatków.
Zebrane informacje, wywia‑
dy, własne doświadczenia  
i przemyślenia posłużyły mło‑
dym Polakom i Niemcom do 
stworzenia audycji radiowej 
prezentującej różne oblicza 
uchodźctwa: z perspektywy 
emigrantów, osób im pomaga‑
jącym oraz mieszkańców kra‑
jów Unii Europejskiej, głównie 
Polski i Niemiec. Praca nad 
projektem nie tylko rozwi‑
nęła techniczne umiejętności 
uczestników – pracujących 

pod czujnym okiem Dejana 
Somonoviča, pedagoga techni‑
ka medialnego z Stadtmedien‑
zentrum Stitgartt – ale  dała 
też możliwość spojrzenia na 
uchodźców z innej perspek‑
tywy i uwrażliwiła na ich los. 
„Chciałabym uświadomić 
ludziom, że uchodźcy nie są 
źli, lecz wspaniali, mili i sym‑
patyczni!” – napisała w ewa‑
luacji końcowej jedna z uczest‑
niczek. Inny uczestnik napisał:  
„Nie wiedziałem, że sytuacja 
uchodźców jest tak poważna. 

Trzeba im pomóc i ja się w to 
zaangażuję!”
Osoby zainteresowane zachę‑
cam do posłuchania audycji 
radiowej Uchodźcy – prawo do 
azylu na stronie internetowej 
MDSM w zakładce EDUKA‑
CJA – Seminaria 2015 – Prawa 
człowieka wczoraj – prawa czło-
wieka dzisiaj. Materiał ten został 
wyemitowany w rozgłośni ra‑
diowej  Freies Radio fuer Stut‑
tgart oraz na stronie interneto‑
wej Landesmedienzentrum w 
Stuttgarcie. 
Tygodniowe zmagania  z te‑
matyką uchodźctwa, wielkie 
zaangażowanie młodzieży 
podczas realizacji projek‑
tu, a także olbrzymią radość  
z ciekawej formy pracy doku‑
mentuje przygotowany przez 
jedną z uczestniczek  film, 
który również Państwu udo‑
stępniamy na naszej stronie 
internetowej.
Seminarium, dzięki finanso‑
wemu wsparciu Bundesve‑
reinigung kulturelle Jugend‑
bildung i Polsko‑Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, prze‑
prowadziły Gertrud Ganden‑
berger (IFBL) i Olga Onyszkie‑
wicz (MDSM). We wrześniu 
uczestnicy projektu spotka‑
ją się ponownie w MDSM  
w Oświęcimiu i będą kontynu‑
ować pracę nad tematem de‑
portacji i uchodźctwa podczas 
i po II wojnie światowej. 

Alexandra Bugl,  
Olga Onyszkiewicz

UcHOdŹcY – w POsZUkiwaniU  
aZYlU w eUrOPie

Tym, jakże aktualnym i ważnym problemem, zajmowali się uczestnicy polsko‑niemieckiej wymiany mło‑
dzieży w dniach 4‑9 maja na Zamku Burg Liebenzell. Było to już dwunaste spotkanie polskich i niemieckich 
uczniów w ramach projektu poświęconego tematyce Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj organi‑

zowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w kooperacji z Międzynarodowym 
Forum Burg Liebenzell. W projekcie uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa młodzieży polskiej i niemieckiej, 
głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Kętach i Sławkowie oraz Herrenberg i Weil der Stadt. 

Grupa uczestników
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Po zapoznaniu się z dzia‑
łalnością i historią Domu 
Spotkań, które przedsta‑
wił dyrektor MDSM Le‑
szek Szuster, Christoph 
Heunbner, wiceprezydent 

wykonawczy MKO, wpro‑
wadził uczestników spo‑
tkania w tematykę Ausch‑
witz, przygotowując do 
zwiedzania Państwowego 
Muzeum Auschwitz‑Bir‑

kenau. W Miejscu Pamięci 
delegacji towarzyszyła za‑
stępca dyrektora Muzeum 
Auschwitz – Anna Skrzy‑
pińska.
Podczas podsumowania 

wizyty w MDSM, goście 
zapoznali się z publikacja‑
mi Domu Spotkań. Przy tej 
okazji premier Weil złożył 
wpis w Księdze Gości:
„Z serdecznymi podzię‑

kowaniami za niezwy‑
kle ważną pracę, która 
jest prowadzona w tym 
Domu”. 

MDSM

PreMier dOlnej saksOnii w MdsM

17 czerwca br. w ramach podróży po Polsce, w MDSM gościł premier Dolnej Saksonii Stephan Weil wraz 
z delegacją frakcji SPD w Landtagu z przewodniczącą Johanne Modder na czele. W Oświęcimiu do‑
łączył do nich także Hans‑Dieter Pötsch z Zarządu Finansowego Volkswagen AG wraz z przewodni‑

czącymi Rad Zakładowych dolnosaksońskich placówek koncernu VW. Jako wieloletni członek Rady Fundacji na 
rzecz MDSM, delegację powitał Gunnar Kilian, sekretarz generalny Rady Zakładowej VW w Wolfsburgu.
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Okazją do niezwykłej 
rozmowy z Zofią Po‑
smysz, moderowanej 
przez dyrektora MDSM 
Leszka Szustera, była 
70. rocznica zakończe‑
nia II wojny światowej.  
– W 2015 r., 70 lat po za‑
kończeniu wojny, wróci‑
liśmy do tego trudnego 
okresu i rozdziału pol‑
sko‑niemieckiej historii, 
zadając sobie pytanie, 
jak pamiętać i jak mó‑
wić o tych tragicznych 
wydarzeniach – infor‑
muje Mariusz Rotarski  
z Domu Współpracy Pol‑
sko‑Niemieckiej.
Nieprzemijającą potrze‑
bę mówienia o tej trage‑
dii podkreślali, witając 
gości zarówno dyrektor 
DWPN – Rafał Bartek, 
jak i reprezentujący Fun‑
dację Konrada Adenau‑
era Falk Altenberger. 
Prawda o wydarzeniach 
II wojny, w tym przede 

wszystkim prawda  
o Auschwitz, nie jest już 
oczywista, szczególnie 
dla młodego pokolenia.  
Słowo wstępne przed 
rozmową wygłosiła  
Olivia Schoeller‑Nikel, 
dziennikarka i autorka, 
korespondentka Berliner 
Zeitung w latach 2003 
–2009, mówiąc nie tylko 
o niemieckiej perspekty‑
wie pamięci, ale także o 
swoich osobistych prze‑
myśleniach związanych 
z lekturą opowiadania 
Zofii Posmysz Chrystus 
oświęcimski. 
W rozmowie z Lesz‑
kiem Szusterem Zofia 
Posmysz odniosła się 
zarówno do osobistych 
wspomnień z okresu po‑
bytu w Auschwitz, jak 
i do swojej twórczości 
literackiej. Przypomnia‑
ła także  niezwykłe losy 
opery Mieczysława We‑
inberga opartej na po‑

wieści Pasażerka, których 
kulminacją była premie‑
ra podczas festiwalu 
operowego w Bregencji  
w roku 2010, ponad 40 lat 
po powstaniu. Rozmo‑
wę zakończyła dyskusja  
z udziałem publiczno‑
ści, a następnie Zofia 
Posmysz podpisywała 
egzemplarze opowiada‑
nia Chrystus oświęcimski, 
które otrzymali wszyscy 
uczestnicy spotkania. 
Tego wieczoru w gliwic‑
kim Ratuszu można było 
obejrzeć wystawę Argu-
ment-biografia, poświę‑
coną życiu i twórczości 
Zofii Posmysz, przygo‑
towaną przez Między‑
narodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęci‑
miu. 

Aleksandra Janowska

Jak PaMięTaĆ i Jak MÓWiĆ  
o ii WoJNie ŚWiaToWeJ

9 czerwca br. w Sali Ratusza Miejskiego w Gliwicach odbyło się spotkanie z Zofią Posmysz, pisarką,  byłą więź‑
niarką obozu w Auschwitz i Ravensbrück pt. Jak pamiętać i jak mówić o II wojnie światowej.  Organizatorami  

wydarzenia byli: Dom Współpracy Polsko‑Niemieckiej, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęci‑
miu oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. 

Od lewej: Falk Altenberger, Olivia Schoeller‑Nikel, Zofia Posmysz, 
Leszek Szuster
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Od lewej: Hans‑Dieter Pötsch, Gunnar Kilian, Christoph Heubner,  
Leszek Szuster, Johanne Modder, Stephan Weil Premier Dolnej Saksonii składa hołd na terenie Miejsca Pamięci
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Aby łatwiej było nam 
Zgodnie z testamentem 
byłych więźniów Ausch‑
witz, w tym zmarłego 
niedawno Władysława 
Bartoszewskiego, wielo‑
letniego szefa Międzyna‑
rodowej Rady Oświęcim‑
skiej, w ostatnich latach 
Oświęcim przekształca 
się w ośrodek naucza‑
nia o prawach człowie‑
ka. Służy temu m.in. 
zainicjowane w 2014 r. 
pod patronatem prof. 
Ireny Lipowicz OFPC. 
Zdaniem pani rzecznik, 
odbywające się tu kon‑
ferencje mają wyjątko‑
we znaczenie w niespo‑
kojnym współczesnym 

świecie, gdyż gromadzą 
wybitnych przedstawi‑
cieli różnych dyscyplin, 
którzy – prezentując 
często odmienne punk‑
ty widzenia – mierzą się  
z największymi proble‑
mami, odwiecznymi dy‑
lematami filozoficznymi, 
religijnymi i moralnymi, 
próbując je przełożyć na 
konkretne dzisiejsze wy‑
zwania polityki i demo‑
kracji.
Tak było i tym razem: 
obrady były niezwykle 
ciekawe, elektryzujące, 
pobudzały do twórczej 
dyskusji nie tylko za‑
proszonych gości, ale  
i oświęcimian, którzy 

licznie przybyli do bi‑
blioteki. Byli wśród nich 
reprezentanci wszyst‑
kich pokoleń – od lice‑
alistów po słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku.
– Brak wolności, nie‑
jasne granice wolności  
i odbieranie wolności 
są współcześnie ogrom‑
nym wyzwaniem – uwa‑
ża prof. Irena Lipowicz. 
Jednocześnie podzięko‑
wała władzom Oświę‑
cimia za odpowiedzial‑
ność „w podejmowaniu 
historycznych wyzwań  
i niesieniu historycznych 
ciężarów”.
– Chcemy, by Oświęcim 
był kojarzony w Polsce 
i świecie nie tylko jako 
miejsce, gdzie znajdują 
się obiekty byłego obozu 
KL Auschwitz‑Birkenau, 
ale by stał się miejscem 
spotkań, miejscem dys‑
kursu na temat proble‑
mów współczesnego 
świata – wyjaśnił prezy‑
dent Oświęcimia Janusz 
Chwierut.
– Jeszcze niedawno wie‑
rzyliśmy, że skończy‑
ły się czasy zagrożenia  
i także przyszłe pokole‑
nia będą żyły w pokoju, 
w duchu powszechne‑
go poszanowania god‑
ności i praw człowie‑

ka. Niestety, powróciła 
zimna wojna, godność 
człowieka i jego wolno‑
ści i prawa są deptane. 
OFPC pozwala zdia‑
gnozować zagrożenia  
i wyszukać narzędzia 
służące ochronie praw 
człowieka – podkreśla 
prof. Andrzej Zoll, były 
Rzecznik Praw Oby‑
watelskich, przyjaciel  
i dobry duch OFPC, któ‑
ry wziął udział w de‑
bacie otwierającej Fo‑
rum. Zwraca uwagę, że  
w Oświęcimiu przesła‑
nie o wolności i jej gra‑
nicach brzmi głośniej niż 
gdziekolwiek indziej.
– Prawa człowieka, wy‑
znaczające granice wol‑
ności, podobnie jak sama 
wolność, nie są ustana‑
wiane raz na zawsze. Pod 
wpływem kolejnych, czę‑
sto traumatycznych do‑
świadczeń, ale też tech‑
nologicznej i społecznej 
(r)ewolucji, globalnych 
zmian obyczajowych  
i mentalnych, codziennie 
uczymy się je definiować  
i formułować na nowo 
– wyznaczając aktualne 
granice tego, co dopusz‑
czalne, a co zakazane 
– powiedziała dr Ali‑
cja Bartuś, pełnomocnik 
prezydenta ds. OFPC, 

organizatorka konferen‑
cji.
Obok prof. Zol‑
la wśród gości tego‑
rocznej konferencji 
byli m.in.: Jerzy Bahr,  
b. ambasador Polski  
w Rosji, na Ukrainie  
i Litwie, prof. Monika 
Płatek, ekspertka ds. 
prawnych komisji sej‑
mowych i Rady Europy, 
prof. Zdzisław Mach,  
b. członek zespołu do‑
radców Głównego Ne‑
gocjatora Rządu RP do 
spraw Członkostwa  
w UE, prof. Mariusz Wo‑
łos, badający od lat rela‑
cje polsko‑rosyjskie, Jan 
Piekło, szef polsko‑ukra‑
ińskiej Fundacji PAUCI, 
Zofia Gołubiew, dyrek‑
torka Muzeum Narodo‑
wego w Krakowie, jezu‑
ita Wacław Oszajca czy 
prof. Jan Woleński znany 
racjonalista. Do Oświęci‑
mia przyjechali też goście  
z Ukrainy – dr Mykola 
Riabczuk i z Francji prof. 
Paul Gradvohl.
W sumie w konferencji 
wzięło udział prawie 150 
osób z całej Polski repre‑
zentujących różne insty‑
tucje (szczegóły: www.
ofpc.pl). 

MM

MiędZYnarOdOwa kOnferencja 
GraNice WoLNoŚci

Z aUscHwiTZ kU PrZYsZŁOści

 Codziennie trzeba odpowiadać, również w Polsce, na pytanie o granice wolności, tolerancji, o pra‑
wa uchodźców, antysemityzm i wolność religijną. Musimy się również zmagać z mową nienawiści  
w życiu publicznym” – napisała prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, do uczestników 

Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka (OFPC), w ramach którego odbyła się druga edycja międzynarodowej 
konferencji Europa wobec wyzwań XXI wieku. Naukowcy, działacze społeczni, dyplomaci i dziennikarze dyskutowali  
o rozumieniu wolności we współczesnym świecie.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Prezydent Janusz Chwierut, Zofia Gołubiew, Jan Piekło, Wacław 
Oszajca i Jerzy Bahr
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Konferencja została zorganizowana przez miasto Oświęcim we współpracy z 14 instytucjami tj. Biblioteką Galeria Książki w Oświęcimiu, Centrum Dialogu i Modlitwy w 
Oświęcimiu, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Domem Spotkań z Historią w Warszawie, Fundacją na rzecz MDSM w Oświęcimiu, Fundacją Współpracy Polsko‑Ukraińskiej 

(PAUCI), Fundacją Dialog‑Pheniben, Instytutem Historii UP im. KEN w Krakowie, MZR w Polsce, PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Państwowym Muzeum Au‑
schwitz‑Birkenau, Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszeniem Romów w Polsce, Zakładem Bezpieczeństwa Narodowego WSB w Chorzowie.
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

– Jeśli chcecie wiedzieć, jaka 
jest miara przyzwoitości – to 
jest to jeden Bartoszewski – 
mówił Marian Turski. Przy‑
wołał słynny cytat Profesora: 
„Warto być uczciwym, choć 
nie zawsze się to opłaca. Opła‑
ca się być nieuczciwym, ale 
nie warto”. Parafrazując myśl 
Horacego: „odważ się być 
mądrym”, wskazał na zdanie 
określające W. Bartoszewskie‑
go – „odważ się świadczyć 
prawdę”. – Władysław Barto‑
szewski mówił dużo i zawsze 
miał coś nowego do powie‑
dzenia, ale jeden wątek ciągle 
powracał – spowiedź i rozmo‑
wa z ks. Zieją, który powie‑

dział mu: „Jeśli Bóg sprawił, 
że przeżyłeś Oświęcim, masz 
obowiązek świadczyć praw‑
dę”. Może właśnie tę krótką 
opowieść powinni poznać ci 
młodzi, którzy tu będą.
Głos zabrał także dyrek‑
tor Państwowego Muzeum  
Auschwitz‑Birkenau, Piotr 
Cywiński: – Nie sposób  
w kilku słowach wspomnieć 
osobę, która poza olbrzymią 
pamięcią, którą nosiła w sobie 
i potrafiła przekazać innym, 
poza ogromną pasją działa‑
nia, potrafiła w sposób wy‑
jątkowy nawiązywać dialog, 
jakby różnica pokoleń zupeł‑
nie nie istniała. – Wspominał 

organizowane na Uniwersy‑
tecie Warszawskim spotkania  
z Profesorem, na które przy‑
chodziły tłumy: – Nie było 
bariery wieku pomiędzy nim 
a młodymi ludźmi. W takim 
miejscu jak MDSM to bardzo, 
bardzo ważne. – Podkreślił, 
że powtarzane przez Profeso‑
ra maksymy: „bądź realistą, 
żądaj rzeczy niemożliwych”  
i „robimy to, co możemy,  
a czego nie możemy i tak nie 
zrobimy”, to jakby doświad‑
czenie tego Domu: – Dlatego 
bardzo się cieszę z tej inicjaty‑
wy i bardzo za nią dziękuję. 
– Dlaczego jesteśmy tacy 
smutni: przecież był już star‑
szym człowiekiem i umarł 
spokojnie? – pytał retorycznie 
Christoph Heubner, wice‑
przewodniczący Międzyna‑
rodowego Komitetu Oświę‑
cimskiego, współorganizator 
uroczystości. – Czemu się 
martwimy – bo jest coś, czego 
się obawiamy – Polski, Euro‑
py bez profesora Bartoszew‑
skiego. Czy damy radę zrobić 
coś lepszego? Może będziemy 
w stanie przejąć Jego misję. 
Pomyśleliśmy, że w Europie 
– w dzisiejszej Europie – do‑
brze jest mieć miejsce, noszące 
Jego imię. – Wspominając za‑
sługi W. Bartoszewskiego dla 

Niemców, mówił: – Był reali‑
stą, lubił ludzi, lubił młodych 
ludzi i miał nadzieję, że ich 
przyszłość będzie dobra.
Symbolicznie, tabliczkę dedy‑
kowaną Profesorowi odsłonili 
Alina i Marcin – przedsta‑
wiciele obecnych podczas 
uroczystości praktykan‑
tów koncernu Volkswagen  
z Wolfsburga, Hanoweru 
oraz Poznania, realizują‑
cych program edukacyjny  
w MDSM. Gośćmi byli także 
uczniowie Maximilian‑Kolbe‑
‑Gesamtschule w Saerbeck.  
Wydarzenie uświetnił występ 
uczennic Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Oświęcimiu: 

Aleksandry Szkuty i Wero‑
niki Lisowskiej przy akom‑
paniamencie Anny Kubisz‑
‑Muła. 
– Zapewniamy, że duch Pro‑
fesora będzie obecny podczas 
wszystkich spotkań w tej sali 
– powiedział na zakończenie 
Leszek Szuster. – Postawa 
Władysława Bartoszewskie‑
go może wyznaczać kierunek 
dla młodego pokolenia, dla‑
tego symbolicznie uhonoro‑
waliśmy Jego pamięć drogo‑
wskazem ustawionym w na‑
szym w ogrodzie, kierującym 
do sali Jego imienia – dodał. 

Joanna Klęczar

odWaŻ się ŚWiadczYĆ PraWdę
nadanie iMienia wŁadYsŁawa 

BarTOsZewskiegO  
sali fOrUM MdsM w OświęciMiU

1 czerwca 2015 r. o godz. 18.45 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się 
uroczystość nadania Sali Forum imienia Władysława Bartoszewskiego z udziałem m.in.: przewodniczą‑
cej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, prof. Barbary Engelking, członków MRO, w tym świadków 

historii, Haliny Birenbaum, Mariana Turskiego, Romana Kenta i Kazimierza Albina, Isolde Felskau, zastępcy 
Konsula Generalnego RFN w Krakowie oraz prezydenta Oświęcimia, Janusza Chwieruta i władz Fundacji na 
Rzecz MDSM. Uroczystość prowadził Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu.

Odsłonięcie tablicy z nazwą Sali im. Władysława Bartoszewskiego
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Przez trzy dni wykładow‑
cy i goście z 16 uniwersyte‑
tów oraz uczelni wyższych,  
a także przedstawiciele in‑
stytucji zajmujących się 
edukacją historyczną, dys‑
kutowali o wyzwoleniu za‑
równo w sensie fizycznym 
(wyzwolenie z niewoli), jak 
i psychicznym (uporanie się 
z traumą obozowych prze‑
żyć, totalitarnego zniewole‑
nia oraz następstw zbrodni 
ludobójstwa). Wygłoszone 
referaty dotyczyły również 
procesu wymierzenia kary 
zbrodniarzom i zadośćuczy‑
nienia ofiarom. 
– Trudno jest określić, jak 
liczni spośród ocalonych 
byli w stanie podjąć się mi‑
sji wybrania kierunku na 
przebaczenie i pojednanie 
– mówi Andrzej Kacorzyk, 
dyrektor MCEAH. – Mógł‑
bym jednak wymienić duże 
grono ludzi, którzy stali się 
dla nas wzorcem do naśla‑
dowania. Pragnę przywo‑
łać szczególnie nazwisko: 
profesora Władysława Bar‑
toszewskiego, tak ważne  
w aspekcie drogi do pojed‑
nania. Osoby, która dozna‑
ła piekła nazistowskiego 
terroru, ale i ciągle podej‑
mowała wysiłek ocalania 

ludzkiej godności, obrony 
praw człowieka i dążenia do 
zrozumienia, przebaczenia,  
a w konsekwencji – pojedna‑
nia.
Z kolei dr Alicja Bartuś, na‑
wiązując do tematu konfe‑

rencji, podkreśla, że wolność 
każdy może pojmować po 
swojemu:  – Na przykład 
tak, jak Ghandi. Jak Dalaj‑
lama. Jak Jan Paweł II. Ale 
też jak Adolf Hitler. Jak Pol 
Pot. Jak terrorysta próbujący 

uwolnić świat od zachod‑
niej cywilizacji. Ultralibe‑
ralne ujęcie wolności stawia 
te wszystkie wyobrażenia  
o wolności na równi. I oka‑
zuje się to pułapką. Przeba‑
czenie zaś to sprawa bardzo 

osobista. Musimy przeba‑
czyć tym, którzy nas skrzyw‑
dzili, nawet jeśli to, co zrobi‑
li, jest niewybaczalne. Jest to 
konieczne, aby nie cierpieć 
za  każdym razem, ilekroć 
wspominamy wyrządzo‑
ną krzywdę. Przebaczenia 
może dokonać tylko ofiara. 
Problem pojawia się, kiedy 
ofiary nie żyją  – mówi i pyta: 
– Czy my możemy wybaczyć 
w ich imieniu?  
Dla Krystyny Oleksy, preze‑
ski Fundacji Pamięci Ofiar 
Auschwitz‑Birkenau, na‑
ukowa debata podejmująca 
te często skomplikowane te‑
maty jest niezwykle ważna 
dla przyszłości europejskich 
społeczeństw. – I chociaż 
udało się zjednoczonej Eu‑
ropie przezwyciężyć wiele 
ze starych uprzedzeń, ste‑
reotypów, źródeł nienawiści  
i konfliktów, to jednak ciągle 
nie jesteśmy od nich całkowi‑
cie wolni – dodaje.
– Trudno znaleźć słowa, by 
opisywać dramat uwięzio‑
nych, zwłaszcza jeśli chcemy 
dotrzeć do dorastającego po‑
kolenia. Należy dołożyć sta‑
rań, by przekazywać historię 
w taki sposób i takimi sło‑
wami, aby pobudzać ludzi 
do działań przeciwko zbrod‑
niom podobnym do tych z II 
wojny. Zapomnienie byłoby 
niewybaczalnym grzechem 
– uważa Piotr Tarnowski, 
dyrektor Muzeum Stutthof 
w Sztutowie.

TrUdna drOga Od  
wYZwOlenia dO POjednania

Ponad 150 edukatorów, nauczycieli, dziennikarzy, przedstawicieli miejsc pamięci oraz organizacji  
pozarządowych zajmujących się prawami człowieka wzięło udział w szóstej edycji Ogólnopolskiej  
Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania. 

Podczas konferencji reprezentowanych było 16 uniwersytetów i uczelni wyższych m.in. UJ, UP im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Warszaw‑
ski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, UAM w Poznaniu, UŚ w Katowicach,  UJK w Kielcach, KUL w Lublinie, PWSZ im. Rtm 
W. Pileckiego w Oświęcimiu, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Akademia Techniczno‑Humanistyczna w Bielsku‑Białej, Akademia 
Ignatianum w Krakowie, UKSW w Warszawie. Wśród uczestników byli też przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń m.in. IPN, Muzeum 

Historii Żydów Polskich, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Wrocławskiego Centrum Doskona‑
lenia Nauczycieli, Bramy Grodzkiej w Lublinie, Żydowskiego Instytutu Historycznego. 

Prof. Barbara Engelking poprowadziła panel otwierający konferencję, który w całości poświęcony był Auschwitz. Robert Szuchta z Muzeum 
Historii Żydów Polski próbował odpowiedzieć w nim na pytanie: dlaczego więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych nie cieszyli 

się z wyzwolenia?  Pracownicy Muzeum Auschwitz, dr Jacek Lachendro i dr Piotr Setkiewicz,  przybliżyli rolę więźniów obozu w utworze‑
niu Muzeum oraz proces osądzania dyrektorów IG Farben.  
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Wyjątkowo wzruszającym 
momentem konferencji było 
spotkanie z byłymi więźnia‑
mi Auschwitz: prof. Wacła‑
wem Długoborskim i  prof. 
Zbigniewem Kączkowskim, 
którzy opowiedzieli o swo‑
ich losach w ostatnich mie‑
siącach wojny. Poprowadzili 
je Andrzej Kacorzyk i Leszek 
Szuster. 
Podczas konferencji odby‑
ła się też prapremiera filmu 
dokumentalnego pt. W sieci 
dobra Barbary Daczyńskiej 
i Magdaleny Plewy‑Ould. 
Jest on zapisem wspomnień 
ponad dwudziestu świad‑
ków pomocy niesionej przez 
mieszkańców Oświęcimia  
i okolic więźniom Ausch‑
witz. – Bohaterowie filmu, 
w czasie wojny w większo‑
ści nie mieli skończonych 
nawet 10 lat – mówi Barba‑
ra Daczyńska. – Ich rodzice,  
a nierzadko i oni sami, włą‑
czyli się w akcję niesienia po‑
mocy. Ryzyko było ogromne. 
Za taką działalność groziło 
bowiem osadzenie w obozie 
albo rozstrzelanie. Do dziś 
udało się ustalić ponad 1200 
pomagających więźniom. 
Wykaz ich nazwisk można 
znaleźć w książce Ludzie do-
brej woli pod red. Henryka 
Świebockiego.
Organizatorami i partnerami 
konferencji byli: Fundacja 
MDSM, Międzynarodowe 
Centrum Edukacji o Ausch‑
witz i Holokauście w PMA‑
‑B, Fundacja Pamięci Ofiar 
Auschwitz, Instytut Historii 
UP im. KEN w Krakowie, 
Centrum Badań Holokaustu 
UJ oraz Muzeum Stutthof  
w Sztutowie. 

MM

Szósta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania
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nOwa wYsTawa w cafÉ BergsOn: 
oŚWięciMskie kaFLe

W najbliższym czasie przestrzeń Café Bergson zostanie wzbogacona o wystawę pt. Oświęcimskie  
kafle. Będzie ona prezentowała zupełnie zapomniany i często niszczony element wystroju  

przedwojennych kamienic. Wielobarwność, różnorodność form i faktur posadzek i kafli ściennych w naszym 
mieście zaskakuje i przypomina jakim bogatym, wielokulturowym miastem był przedwojenny Oświęcim.

Centrum Żydowskie

Wystawa będzie także 
apelem o ratowanie dzie‑
dzictwa kulturowego do 
którego należą tak często 
niezauważane piękne po‑
sadzki, drzwi, balustrady 

które są niszczone i wy‑
mieniane na odpowiedniki 
z supermarketu. 

W chwili obecnej w Café 
Bergson można podziwiać 

oryginalne kafle urato‑
wane ze zburzonej oświę‑
cimskiej kamienicy. Pomy‑
słodawca i autorzy mają 
nadzieję, że dzięki tej wy‑
stawie te unikalne zabytki 

uwiecznione na zdjęciach 
zostaną zauważone i ura‑
towane. 

Pomysłodawcą wystawy 
jest Tomasz Kuncewicz,  

a zdjęcia zostały wyko‑
nane przez Mikhailo Ka‑
pustiana, we współpracy  
z Łukaszem Szymańskim. 

Tomasz Kuncewicz
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Kafle znajdujące się w kamienicy przy ul. Jagiełły 15 Kafle znajdujące się w kamienicy przy Małym Rynku 9

aMerican serVices  
acadeMies PrOgraM

Czternastu kadetów i kadetek Akademii West Point, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Straży 
Przybrzeżnej USA odwiedziło w czerwcu Oświęcim i Polskę w ramach corocznego programu Centrum 

Żydowskiego American Services Academies Program. Celem programu jest pogłębione studium historii 
Holokaustu i zagadnień etycznych związanych z zapobieganiem ludobójstwom. 

Przylot do Polski poprzedził 
intensywny kurs przygoto‑
wawczy w Muzeum Holo‑
kaustu w Waszyngtonie oraz 
Muzeum Dziedzictwa Ży‑
dowskiego w Nowym Jorku, 
gdzie uczestnicy spotkali się 
z osobami ocalonymi z Za‑
głady i wysłuchali ich relacji 
oraz dyskutowali o wyzwa‑
niach etycznych związanych 
z karierą oficerską w armii.
Pierwszym polskim mia‑
stem, które poznali kadeci, 
był Kraków. Urzekł ich on 
renesansowym Starym Mia‑
stem oraz Zamkiem Wawel‑
skim. W kolejnych dniach 
goście z USA zwiedzili rów‑
nież dawną żydowską dziel‑
nicą Kazimierz oraz teren 
byłego getta krakowskiego. 
W Krakowie studenci spo‑
tkali się także z panią Miro‑
sławą Gruszczyńską, odzna‑
czoną tytułem Sprawiedli‑
wego wśród Narodów świa‑
ta za uratowanie – wspólnie 
z matką i siostrą – żydow‑
skiej dziewczynki podczas 
wojny.
W drugiej części progra‑
mu Amerykanie zjawili się 

w Oświęcimiu i Centrum 
Żydowskim, gdzie pozna‑
li historię miejscowej spo‑
łeczności żydowskiej i jej 
wkład w rozwój miasta. 
Wielkie wrażenie wywarło 
na uczestnikach zwiedzanie 

Miejsca Pamięci Auschwitz. 
Dzięki wycieczce po terenie 
dawnej Galicji kadeci po‑
znali historię żydowskich 
społeczności tego regionu, 
które zostały wymordowa‑
ne podczas Holokaustu. Po 

wizycie w Tarnowie i miej‑
scu egzekucji żydowskich 
i katolickich mieszkańców 
okolic w Zbylitowskiej Gó‑
rze, uczestnicy programu 
odwiedzili także malow‑
niczo położoną synagogę  

i cmentarz w Bobowej.
Tradycyjnym zakończeniem 
wizyty Amerykanów był 
wspólny spacer na Rusinową 
Polanę w Tatrach. 

Maciej Zabierowski

Grupa kadetów na krakowskim Rynku
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Podróże do Miejsca Pamięci dają możliwość bezpośredniego „dotykania historii”, w miejscu szczególnie 
ważnym dla zbiorowej pamięci i zmierzenia się z własną oceną doświadczeń z wizyty w Auschwitz‑Birkenau 
oraz skalą zła i piętna, jakie ciąży na historii tego miejsca.

uMoŻLiWiĆ WsPoMNieNia

Ta świadomość jest punktem 
wyjścia dla zaangażowanych 
nauczycieli z Gimnazjum 
Rietberg, w małej gminie w 
Westfalii. Od 11 lat organi‑
zują oni podróże studyjne 
do Auschwitz‑Birkenau dla 
swoich uczniów. W pierw‑
szych latach grupy liczyły 
po około 35 osób, w ostat‑
nich dwóch, ich liczba wzro‑
sła nawet do ok. 200. Rów‑
nież w tym roku w podróży  
w dniach od 4‑6 czerwca 2015 
r. wzięło udział 180 osób. 
Wyjątkowość tych wyjazdów 
polega na tym, że uczestniczą 
w nich nie tylko uczniowie 
dziesiątych klas, ale również 
zainteresowani nauczyciele 
i rodzice, którzy od kilku lat 
stanowią coraz liczniejszą 
grupę. „Cieszy nas fakt, ta‑
kiego zainteresowania, zwa‑

żywszy, że udział w projek‑
cie jest dobrowolny, a cała 
podróż organizowana jest 
w czasie długiego weeken‑
du” – podkreślił Nils Wein‑
berg, nauczyciel gimnazjum, 
zaangażowany od samego 
początku w przygotowanie  
i realizację projektu. 
Podróże do Auschwitz‑Bir‑
kenau niemieckiej młodzie‑
ży, mają na celu zachowanie 
pamięci o Holokauście. Tutaj 
pogłębiają wiedzę, zdobytą 
na lekcjach historii, opartą na 
książkach.
Program pobytu od wielu 
lat się nie zmienił. Po wie‑
czornym zwiedzeniu wro‑
cławskiej starówki, kolejne‑
go dnia, grupa wyruszyła  
w drogę do Muzeum Ausch‑
witz, gdzie gimnazjaliści 
z Rietbergu uczestniczyli  

w dwudniowym zwiedza‑
niu studyjnym byłego obo‑
zu Auschwitz‑Birkenau. Już 
podczas przechodzenia przez 
słynną bramę z napisem „Ar‑
beit macht frei” pojawił się 
niepokój, który nie minął pod‑
czas kolejnych godzin wizyty.  
W bloku piątym, w którym 
znajduje się wystawa dowo‑
dów rzeczowych, ucznio‑
wie uświadamiają sobie, jak 
wielka tragedia rozegrała się 
tutaj. Otoczeni dobytkiem 
zamordowanych Żydów, nie 
mogą naprawdę pojąć, że 
to, co widzą, stanowi tylko 
niewielką część po ofiarach. 
– Poczułam lekki dreszcz na 
plecach. Wszyscy pozostaje‑
my w milczeniu, ten moment 
na długo zachowamy w pa‑
mięci – wspomina Elly, jedna 
z uczennic i dodaje: – To był 
ciężki kawałek do przełknię‑
cia . Wielu z nas nie zdawa‑
ło sobie sprawy z rozmiaru 
i rzeczywistości masowych 
mordów w Auschwitz.
Melina i Miriam również były 
bardzo poruszone: – Żyjemy 
w 2015 r., urodziliśmy się  
w latach 90., nie możemy sobie 
wyobrazić, że w Auschwitz‑
‑Birkenau miały miejsce tak 
straszne rzeczy. To było prze‑
rażające, zobaczyć, co ludzie 
innym ludziom wyrządzili... 
Rozmiar tej machiny zbrodni  
i zaplanowany, „wydajny” 
proces zabijania milionów 
osób. Tego nie sposób po‑
jąć. Wszystko to, czego do‑

wiedzieliśmy się wcześniej 
o Auschwitz, nie dało nam 
wyobrażenia o skali dokona‑
nych zbrodni. Będziemy na‑
szą wiedzę o Auschwitz dalej 
przekazywać, aby nie popa‑
dła w zapomnienie.
W niespełna dwudniowym 
programie w Oświęcimiu 
oprócz wizyty w Auschwitz‑
‑Birkenau zaplanowano rów‑
nież spotkania ze świadkami 
oraz zwiedzanie miasta. 
Oddanie głosu ofiarom oraz 
możliwość rozmowy z ocala‑
łymi: prof. Wacławem Długo‑
borskim i Tadeuszem Sobole‑
wiczem na długo pozostanie 
w pamięci uczestników.  – To 
były bardzo wzruszające spo‑
tkania, które pomogły nam 
lepiej zrozumieć obozową 
rzeczywistość – powiedziała 
Nele. 
W przesłaniu skierowanym 
do młodzieży byli więźnio‑
wie podkreślili, że obecne 
pokolenie nie ponosi winy 
za to, co się stało, ale każdy 
uczeń i uczennica ma zada‑
nie przekazywania prawdy  
o ciemnym rozdziale nie‑
mieckiej historii.
Dla Emily i wielu jej przyja‑
ciół, uczestniczących w po‑
dróży oznacza to dalszą pra‑
cę nad udokumentowaniem 
podróży i podzieleniem się  
z innymi swoimi doświad‑
czeniami.
Po intensywnie spędzo‑
nym dniu, w wieczornych 
już godzinach, uczniowie  

z Rietbergu, w małych gru‑
pach uczestniczyli w zwie‑
dzaniu miasta oraz Centrum 
Żydowskiego, które popro‑
wadzili wolontariusze odby‑
wający służbę wojskową na 
terenie Oświęcimia. Możli‑
wość poznania historii miasta 
i spojrzenia, jak wygląda dzi‑
siaj w nim życie, było prze‑
ciwwagą do doświadczeń  
z wizyt w Miejscu Pamięci. 
– Nie ma niemieckiej tożsa‑
mości bez Auschwitz. Zacho‑
wanie pamięci o Holokauście 
pozostaje sprawą wszystkich 
ludzi żyjących w Niemczech 
– powiedział w Bundestagu 
prezydent Joachim Gauck 
w 70. w rocznicę wyzwo‑
lenia hitlerowskiego obo‑
zu Auschwitz. Rozumieją 
to doskonale nauczyciele  
z Gimnazjum Nepomucena, 
w niewielkim, 28 tysięcz‑
nym mieście, położonym  
w Nadrenii Północnej‑West‑
falii, którzy w kolejnych latach 
będą kontynuować podró‑
że do Auschwitz‑Birkenau. 
Wspiera je finansowo Funda‑
cja „Umożliwić Wspomnie‑
nia”. Młodzież uczestnicząca  
w nich wraca z przekazem dla 
swoich rówieśników: „Każdy 
chociaż raz powinien od‑
wiedzić to miejsce, aby mieć 
świadomość, że wydarzenia 
z Auschwitz nigdy więcej nie 
mogą się powtórzyć”. 

 
Beata Sereś
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Gimnazjaliści z Rietbergu

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz
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eVa MOZes kOr, lisa rOjanY BUccieri
PrzeTrWałaM. ŻYcie oFiarY JoseFa 

MeNGeLe

kUlTUralnY rOZkŁad jaZdY liPiec/sierPieŃ 2015

Auschwitz‑Birkenau to największy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. To tu w maju 1944 r. 
trafiają „…oszołomione ze strachu, dwie dziesięciolatki w identycznych bordowych sukienkach”1.

Kultura

istot zaczyna się heroicz‑
na walka o życie. Dziew‑
czynki jako bliźnięta 
od razu dostają się pod 
„opiekę” doktora Josefa 
Mengele. Poddawane bo‑
lesnym pseudomedycz‑
nym eksperymentom, 
traktowane w sposób 
przedmiotowy, mogą li‑
czyć wyłącznie na siebie  
i siłę swojej siostrza‑
nej miłości. To właśnie 
ich niezłomne uczucie, 
ogromna chęć przeżycia i 
niezwykła dojrzałość sta‑
ją się motywem przewod‑
nim dla autorek książki 
Evy Mozes Kor oraz Lisy 
Rojany Buccieri. 
Po wojnie, z równie wiel‑
ką determinacją, mimo 
wielu przeciwności  po‑
stanawiają powrócić  
w rodzinne strony, do 
Rumunii, a następnie 
zgodnie ze słowem da‑
nym ojcu wyjechać do 
Izraela. 
„Na pokrytej nieczysto‑
ściami podłodze leżały 
nagie ciała trójki dzieci. 
Nigdy wcześniej nie wi‑
działam martwego czło‑
wieka. A one tam leżały, 
na twardym, zimnym, 
cuchnącym betonie… nie‑
żywe. W tamtym momen‑
cie uświadomiłam sobie 
z całą jasnością, że mnie 

i Miriam także może spo‑
tkać śmierć. I przysięgłam 
sobie w duchu, że zro‑
bię wszystko, co w mojej 
mocy, żebyśmy nie skoń‑
czyły tak jak tamte dzieci. 
Miałyśmy być silniejsze, 
mądrzejsze, gotowe zro‑
bić wszystko, żeby tak nie 
skończyć. Od tamtej pory 
nosiłam w sobie prze‑
konanie, że wyjdziemy  
z obozu żywe. Nigdy nie 
pozwoliłam, żeby strach 
lub wątpliwości zawład‑
nęły moim umysłem. Ile‑
kroć się pojawiały, na‑
tychmiast je wypierałam. 

Od chwili opuszczenia la‑
tryny skupiłam całą swoją 
energię tylko na jednym: 
jak przetrwać kolejny 
dzień w tym strasznym 
miejscu”2. 

Monika Bernacka-Pelc

_________________
1 Eva Mozes Kor, Lisa 
Rojany Buccieri, Prze-
trwałam. Życie ofiary Jo-
sefa Mengele, Prószyński 
i S‑ka, Warszawa 2014, 
str. 37.

2 Tamże, str. 48.

• 15 lipca
 Wakacje młodych odkrywców 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na cykl zajęć 
dla dzieci w wakacje. Pierwsze spotkanie Skąd się bierze woda, odbędzie się 15 lipca  
o godzinie 12.00 w MOKSiR. Wstęp wolny.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku

• 25 lipca – 2 sierpnia
52. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Od 25 lipca do 2 sierpnia 2015 r. na pięciu głównych estradach – w Wiśle, Szczyrku, 
Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu – odbywać się będą koncerty  
w ramach 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej objętego patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Małopolskiego 
i Marszałka województwa Śląskiego. Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko 
święto folkloru i sztuki ludowej, ale przede wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, 
zabawy i radości. To najstarsza, największa i najdłużej trwająca w Europie impreza 
folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych 
odbywających się pod patronatem C.I.O.F.F. – Międzynarodowej Rady 
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. 
W ramach 52. TKB, oprócz prezentacji na pięciu głównych estradach, odbywają 
się liczne koncerty i cykliczne imprezy w innych miejscowościach: 21. Festyn 
Istebniański w Istebnej, 46. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, 26. 
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle, 68. Gorolski Święto  
w Jabłonkowie, 37. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach. Do imprez towarzyszących 

należą również barwne korowody zespołów w Wiśle, Szczyrku, 
Żywcu i koncerty kapel polskich i zagranicznych w Wiśle, Szczyrku, 
Żywcu i Makowie Podhalańskim, targi sztuki ludowej w Żywcu oraz 
kiermasze i wystawy. Koncerty w Oświęcimiu będą się odbywały 
tradycyjnie na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury. 
Podczas tegorocznej imprezy na oświęcimskiej estradzie wystąpią – 
tradycyjnie zespoły z Podbeskidzia i innych regionów Polski – oraz 
grupy z: Nowej Zelandii, Tajwanu, Brazylii, Meksyku, Indii, Turcji, 
Egiptu, Francji, Kanady, Bułgarii, Serbii, Czech, Słowacji, Macedonii, 
Ukrainy.
52. Tydzień Kultury Beskidzkiej zostanie zainaugurowany  
w Oświęcimiu 24 lipca o godzinie 20.00 plenerowym koncertem 
zespołu Future Folk. Program koncertów dostępny na stronie www.
ock.org.pl.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 3-7 sierpnia
Wakacje w australii
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza 
na wakacyjne warsztaty dla dzieci Wakacje w Australii. 3‑7 sierpnia 
2015 r., godz.11.00‑14.00. Koszt: 50 zł. Zapisy i informacje w 
Centrum Sportowym lub telefonicznie: 509 934 789. Liczba miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 

mencie gdy ich rodzice 
oraz dwie starsze siostry 
zostały zamordowane 
w komorach gazowych, 
dla dwóch bezbronnych 

Eva i Miriam Mozes de‑
portowane do obozu zo‑
stały wraz z całą rodzi‑
ną transportem z getta 
Şimleu Silvaniei. W mo‑

WaRTO WieDZieć 

W roku 1985 Eva Mozes Kor wraz ze swoją siostrą 
Miriam założyły organizację CANDLES (Children of 
Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors), 
której głównym celem było odnalezienie żyjących ofiar 
eksperymentów doktora Josefa Mengele. Ostatecznie 
udało się odszukać 122 osoby. Podczas 50. rocznicy 
wyzwolenia Auschwitz, 27 stycznia 1995 r., w swoim 
przemówieniu Eva Mozes Kor wybaczyła nazistom, 
w tym również doktorowi Mengele, ich zbrodnie.  
W tym samym roku zmarła jej siostra Miriam. Jej pa‑
mięci dedykowane jest założone przez Evę w Terre 
Haute w stanie Indiania Eva Muzeum Holocaustu  
i Centrum Edukacji CANDLES.

Adres strony internetowej organizacji CANDLES: 
http://www.candlesholocaustmuseum.org
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Stare Miasto (część i)
Nadzwyczaj istotną rolę  
w upamiętnianiu ofiar obo‑
zu Auschwitz pełni Centrum 
Żydowskie działające od 
2000 r. w zachodniej części 
Starego Miasta. W komplek‑
sie budynków stanowiących 
przed laty własność rodzin 
żydowskich Dattnerów, 
Klugerów i Kornreichów 
mieszczą się Synagoga i Mu‑
zeum Żydowskie. Budynki 
położone są przy Placu im. 
ks. Jana Skarbka, proboszcza 
parafii rzymsko‑katolickiej  
p.w. Wniebowzięcia Naj‑
świętszej Marii Panny, przy‑
jaciela przedwojennego głów‑
nego oświęcimskiego rabina 
Eliasza Bombacha. W czasie 
wojny ksiądz angażował się 
w pomoc więźniom Ausch‑
witz i w związku z tym był 
prześladowany przez gesta‑
po. Centrum to zostało utwo‑
rzone z inicjatywy Żydów 
amerykańskich, przez nich 
jest też finansowana i nadzo‑
rowana jego działalność, przy 
adekwatnym wsparciu ze 
strony władz miasta.
Centrum Żydowskie kon‑
centruje się w pierwszym 
rzędzie na upamiętnieniu 
istniejącej i rozwijającej się 
przez ponad cztery wieki 
gminy żydowskiej w Oświę‑
cimiu, a zarazem losu po‑
nad 7 tys. przedwojennych 
żydowskich mieszkańców 
miasta. Społeczność żydow‑
ska została zniszczona przez 
nazistowskie Niemcy. Więk‑
szość oświęcimskich Żydów 
deportowano w 1941 r. do 
gett w Będzinie i Sosnowcu 
oraz w Chrzanowie. W la‑
tach 1942‑1943 znaczną część 

z nich przewieziono z gett na 
zagładę w obozie Auschwitz. 
Część Centrum stanowi reak‑
tywowana synagoga Chewra 
Lomdei Misznajot, jedyna 
ocalała spośród oświęcim‑
skich synagog. W innych 
pomieszczeniach zapoznać 
się można z wystawą Oszpi-
cin, historia żydowskiego 
Oświęcimia. Sporo miejsca 
zajmuje w tej ekspozycji wą‑
tek koegzystencji oświęcim‑
skiej społeczności żydowskiej  
z chrześcijańską, czasami 
trudnych, ale też nierzadko 
przyjaznych wzajemnych 
kontaktów. Budynek, w któ‑
rym do 2000 r. mieszkał Szy‑
mon Kluger, były więzień 
obozu Auschwitz, ostatni 
spośród przedwojennych 
żydowskich mieszkańców 
Oświęcimia, został niedawno 
odrestaurowany i powstała 
w nim Café Bergson (Simon 
Bergson z Nowego Jorku 
był głównym prywatnym 
darczyńcą projektu). Oprócz 
kawiarni znajdują się w nim 
pomieszczenia przeznaczone 
do celów edukacyjnych. Cen‑
trum organizuje wiele projek‑
tów edukacyjnych – wykłady, 
seminaria, koncerty, itp. 
Działalność Centrum znala‑
zła szerokie odzwierciedlenie 
na łamach „Osi”. W latach 
2011‑2012 został tam też opu‑
blikowany cykl artykułów pt. 
Oszpicin – przewodnik, który 
przedstawiał historię obiek‑
tów związanych z żydowską 
historią Oświęcimia. Jednym 
z nich jest budynek przy 
oświęcimskim Rynku, któ‑
ry należał kolejno do rodzin 
Herzów i Leiblerów i przez 
długi czas funkcjonował jako 

hotel, stanowiąc jednocześnie 
centrum życia kulturalnego  
i politycznego Oświęcimia. 
W Hotelu Herz odbywały się 
spotkania polityczne (wiece 
przedwyborcze, mityngi), 
przedstawienia teatralne, 
organizowano w nim bale, 
aukcje charytatywne oraz 
wykłady.
Wspomniany wątek współ‑
egzystencji społeczności ży‑
dowskiej i chrześcijańskiej 
w czasie przed drugą wojną 
światową prezentuje też eks‑
pozycja pt. W królewskim mie-
ście Oświęcimiu w muzeum 
miejskim, określanym jako 
Muzeum Zamek. Funkcjo‑
nuje ono od stycznia 2010 r.  
(w formach wstępnych od 
końca XX wieku) na znaj‑
dującym się w pobliżu Cen‑
trum Żydowskiego wzgórzu 
zamkowym. Nie ma w tej 
ekspozycji żadnej wzmianki 
o „nowych porządkach” za‑
prowadzonych w Oświęci‑
miu przez okupanta niemiec‑
kiego, jednak zapoznanie się 
z nią pozwala, mając nawet 
pobieżną wiedzę o realiach 
drugiej wojny światowej, 
uzmysłowić sobie jak dalece 
zniszczone zostało życie spo‑
łeczno‑gospodarcze przed‑
wojennego Oświęcimia. 
Wśród zbiorów muzeum 
miejskiego przechowywane 
są nieliczne materiały do‑
kumentalne dotyczące ofiar 
obozu Auschwitz, m.in. re‑
lacje mieszkańców Oświęci‑
mia oraz fotografie cywilne 
oświęcimian, którzy zginę‑
li w obozie: Jana Jakuczka  
i Władysława Rybaka. 

Dr Andrzej Strzelecki

(Szerzej na temat losu Żydów 
oświęcimskich patrz m.in.: Oszpi-
cin. Przewodnik po żydowskiej 
historii Oświęcimia, koncepcja 
Tomasz Kuncewicz, teksty Artur 
Szyndler, Oświęcim 2014; Artur 
Szyndler, Leon Schönker i jego plan 
emigracji Żydów z rejencji kato-
wickiej z końca 1939 roku, „Studia 
Judaica” 12: 2009 nr 1-2(23-24), 

s. 237-274; Lucyna Filip, Żydzi  
w Oświęcimiu 1918-1941, Oświę-
cim 2003; Sybille Steinbacher, 
Musterstadt Auschwitz. Germa-
nisierungspolityk und Judenmord 
in Oberschlesien. München 2000; 
Natomiast z zakresu działalno-
ści Muzeum Miejskiego: Kroniki 
Zamkowe. Oswiecimensis, red. 
Wioletta Oleś, Dorota Mleczko).

TOPOgrafia PaMięci

Kontynuujemy serię artykułów układających się w swoisty przewodnik po miejscach upamiętniających ofia‑
ry obozu Auschwitz, zlokalizowanych w Oświęcimiu i okolicach. W czterech poprzednich tekstach przed‑
stawiliśmy miejsca znajdujące się w oświęcimskiej dzielnicy Zasole. Teraz przeniesiemy się na Stare Miasto.

Historia

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
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Budynek dawnego Hotelu Herz
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fOTOrePOrTaŻ

W niedzielę 28 czerwca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się 56. Krakowski 
Salon Poezji. Fragmenty Dziennika Witolda Gombrowicza zaprezentowała Iwona Bielska, aktorka Teatru IMKA 

w Warszawie. Gospodarzami Salonu byli Janusz Toczek, Leszek Szuster i Ola Lisak.

Jak opisuje Dziennik Janusz Toczek: „Głównym tematem dzieła jest – sam Gombrowicz […] jako przede wszystkim intensywnie poszukujący własnej tożsamości 
człowiek. Tematy, jakie podejmuje, to swego rodzaju maski, w których pisarz się przegląda, szukając odpowiedzi na kluczowe pytanie: Kim jestem? Zwykłym 
człowiekiem? Członkiem „towarzystwa”, w którym chciałoby się brylować? Polakiem obciążonym tradycją, narodową mitologią i powinnościami? Artystą,  
a więc dla innych odmieńcem, naznaczonym piętnem uciążliwego, ale i przyjemnego geniuszu...? Tych ról i masek w Dzienniku jest wiele, autor mierzy się  
z nimi, obnaża ich miałkość i uwikłanie w gorset sztucznej formy, to znów nieoczekiwanie broni i odkrywa ukryte głęboko w nich pokłady znaczeń i sensów. 
Równocześnie prowadzi Gombrowicz wyrafinowaną grę z czytelnikiem, to uwodząc go swą błyskotliwością, to znów bezceremonialnie prowokując i zwodząc”.
Na kolejne dwie odsłony Krakowskiego Salonu Poezji zapraszamy do MDSM jesienią.
Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego Oświęcim, Banku Pekao, Drukarni Dimograf, Cukierni Orlicki 
oraz Joachima S. Russka. 

Bożena Grzywa

Iwona BielskaGospodarze 56. Krakowskiego Salonu Poezji w Oświęcimiu – Leszek Szuster, Ola Lisak, Janusz Toczek

56. Krakowski salon poezji w OświęcimiuIwona Bielska
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