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KONSERWACJA MUROWANYCH 
BARAKÓW W BIRKENAU ROZPOCZĘTA



Wracaliśmy pociągiem z Bu-
dziszowa Małego koło Legni-
cy na Ziemiach Odzyskanych 
do domu w Oświęcimiu. Był 
koniec sierpnia 1949 r., zakoń-
czyły się wakacje, trzeba było 
wracać do szkoły! W pociągu 
było tłoczno i duszno! Wśród 
bagażów, z którymi wraca-
liśmy z wakacji spędzonych 
w PGR w Budziszowie, gdzie 
wuj Kazimierz dyrektorował 
całemu „kluczowi” pegeerow-
skich włości, były... dwie kurki, 
przewidziane jako hodowla-
ny zaczyn stadka mającego 
pojawić się w Oświęcimiu! 
W tamtych pionierskich latach 
wszystko jeździło pociągami: 
ludzie, zwierzęta, nieprawdo-
podobna zbieranina przeróż-
nych przedmiotów – w wago-
nach, między wagonami i na 
wagonach! Mama bardzo lubi-
ła przydomowe ptactwo, jego 
podwórkową obecność: kurki, 
gąski, kaczuszki... Więc jechały 
z nami dwie kurki umieszczo-
ne w koszyku, z przewiązany-
mi nóżkami, aby nie brykały 
w czasie długiej i uciążliwej po-
dróży. Choć było im zapewne 
ciężko, znosiły swoją okropną 
komunikacyjną przygodę ze 
spokojem i powagą! Niedaleko 
nas w kartonowym pudle... po-
dróżowały króliki! Kiedy zaje-
chaliśmy do Wrocławia – mia-
sta wciąż wśród zgliszcz i ruin 
– gdzie czekała nas przesiadka, 
wyszliśmy z bagażem na plac 
przed dworcem dla zaczerp-
nięcia świeżego powietrza 
i ochłody. Wówczas to kurki, 
dotąd zachowujące się bez za-
rzutu, orzeźwione i ożywione 
świeżym powietrzem nabrały 
energii i wigoru w ucieczce 
z koszyka i locie na chodnik 

i ulicę, już bez więzów na nóż-
kach – z furkotem skrzydeł, 
wśród gdakania i fruwającego 
upierzenia w zabawno-hu-
morystyczno-dramatycznym 
rozgardiaszu! Aby przydać 
dramatyzmu sytuacji rozsza-
lała się krótka, ale gwałtowna 
ulewa! Rzuciliśmy się z mamą 
oraz przypadkowo obecnymi 
przy tym widowisku prze-
chodniami do schwytania 
szalejących kurek, usiłując je 
znów umieścić w koszyku! 

Po pewnym czasie krzykliwej 
bieganiny za nimi osiągnęli-
śmy ten cel: kurki znów z po-
wiązanymi tasiemką nóżkami 
znalazły się w koszyku, udając 
się w dalszą podróż do Kato-
wic i Oświęcimia, gdzie przez 
dłuższy czas chodziły sobie po 
podwórku kamienicy przy ul. 
Jagiełły, znosiły jajka i wysia-
dywały potomstwo, bo szybko 
wśród nich pojawiły się kogu-
ciki!
Taki był uskrzydlony i „afe-

ralny” początek moich, po-
tem licznych i miłych spotkań 
z Wrocławiem! Oto opowieść 
z rodzinnej kroniki i z kart hi-
storii tamtych lat! 
Ilustracją „kurkowego wspo-
mnienia” jest zdjęcie obrazu 
Katarzyny Chwalisz ze Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury 
„Grupa na Zamku” w Oświę-
cimiu. 

Andrzej Winogrodzki

Na okładce wrześniowego numeru „Osi” widać baraki 
murowane byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
Auschwitz II-Birkenau. Znajdują się one w złym stanie za-
chowania, a większość z nich nie jest dostępna dla odwie-
dzających. Konserwacja tych historycznych budynków jest 
jednym z najważniejszych priorytetów Muzeum. Po ponad 
dwóch latach przygotowań i badań rozpoczęła się konser-
wacja dwóch pierwszych baraków murowanych.
„Pochylam głowę przed ogromem cierpienia, które na-
znaczyło to miejsce. Zapewniam o determinacji polskiego 
rządu, aby pamięć o ofiarach niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau po-
została dla kolejnych pokoleń” – napisała premier RP Ewa 
Kopacz w księdze pamiątkowej Muzeum. Szefowa rządu 
odwiedziła Miejsce Pamięci 17 sierpnia. Relację z tej wizyty 
znajdą Państwo wewnątrz numeru.
Państwa uwadze polecamy także relację z seminarium dla 
młodzieży Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia, 
pamięć w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. 

Głównym celem spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży 
było zrozumienie i przeanalizowanie procesu pozbawiania 
praw mniejszości Romów i Sinti, a także spojrzenie na pro-
blem wykluczenia we współczesnym świecie. 
W „Osi” podsumowujemy także dwie Akademie Letnie 
przygotowane przez Międzynarodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz dla an-
gielsko- i niemieckojęzycznych odbiorców, a także semina-
rium dla oficerów policji z Polski i z Niemiec zorganizowa-
ne wspólnie przez berliński Dom Konferencji w Wannsee 
oraz Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. 
Natomiast na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy prze-
czytają Państwo o dorocznej konferencji Międzynarodowej 
Rady Chrześcijan i Żydów, która odbyła się w Rzymie.

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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– Właśnie tu, w tych nieludz-
kich warunkach, za kolcza-
stymi drutami tego obozu 
stanowiącymi nieprzekra-
czalną granice do świata, 
wolności, w jego zachowaniu 
– o czym świadczą liczne ze-
znania świadków – objawił 
się zdumionym więźniom 
człowiek, który nie może od-
naleźć się w pełni inaczej, jak 
tylko przez bezinteresowny 
dar z siebie samego. To wte-
dy objawia się w tym miejscu 
inna, prawdziwa hierarchia 
wartości, gdzie liczy się tylko 
człowiek, przede wszystkim 
człowiek – powiedział w ho-
milii biskup Greger, wspo-
minając postać o. Kolbe.
– Osoba w pełni urzeczy-
wistnia się zgodnie ze swo-
ją naturą dopiero wtedy, 
gdy jest gotowa poświęcić 
się Bogu i braciom, bowiem 
oddać siebie to znaczy nic 
innego jak miłość, a wiemy, 
że miłość jest miarą dosko-
nałości człowieka. I tej praw-
dziwej hierarchii wartości 
ojciec Maksymilian do końca 
był wierny – mówił biskup, 
podkreślając, że św. Maksy-
milian pragnie nam przypo-
mnieć, że jesteśmy tymi, któ-
rzy mają wierzyć w potęgę 
miłości.
Podczas rocznicowych uro-

czystości kwiaty złożono pod 
Ścianą Śmierci na dziedzińcu 
bloku 11, a także na obozo-
wym placu apelowym, gdzie 
Maksymilian Kolbe ofiaro-
wał życie za współwięźnia 
Franciszka Gajowniczka. 

Hierarchowie i franciszkanie 
modlili się również w celi nr 
18 w podziemiach bloku 11, 
w której zamordowano św. 
Maksymiliana.
Przed mszą do byłego obo-
zu dotarły pielgrzymki 

z franciszkańskiego Centrum 
w Harmężach i z kościoła 
pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w Oświęcimiu.
Rajmund Kolbe urodził się 
8 stycznia 1894 r. w Zduń-
skiej Woli. W 1910 r. wstąpił 

do zakonu franciszkanów 
we Lwowie, gdzie otrzymał 
imię Maksymilian. W 1912 r. 
rozpoczął studia w Rzymie 
z zakresu filozofii i teologii, 
uzyskując doktoraty z tych 
nauk, a także przyjął święce-
nia kapłańskie. Do Polski po-
wrócił w 1919 r. W 1927 r. za-
łożył pod Warszawą klasztor 
w Niepokalanowie i wydaw-
nictwo. Był też misjonarzem 
w Japonii.
28 maja 1941 r. został osa-
dzony w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz. Dwa 
miesiące później ofiarował 
swoje życie za nieznanego 
mu Franciszka Gajowniczka, 
wyznaczonego przez eses-
manów na śmierć głodową 
w odwecie za ucieczkę jed-
nego z więźniów. Zmarł 14 
sierpnia 1941 r., zamordo-
wany zastrzykiem fenolu 
w podziemiach tzw. Bloku 
Śmierci.
Został beatyfikowany przez 
papieża Pawła VI w 1971 r., 
jego kanonizacji dokonał św. 
Jan Paweł II 10 października 
1982 r. W 1999 r. został ogło-
szony przez papieża patro-
nem honorowych dawców 
krwi. Patronuje on także die-
cezji bielsko-żywieckiej.

Paweł Sawicki

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau
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74. ROCZNICA ŚMIERCI O. MAKSYMILIANA 
KOLBE W AUSCHWITZ

74 lata temu w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz został zabity 
franciszkanin, o. Maksymilian Maria Kolbe. W rocznicę tego wydarzenia przy bloku 11, w którym 
mieściło się obozowe więzienie i w którym zabito zakonnika, odprawiono uroczystą mszę świętą. 

Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

74. rocznica śmierci o. Maksymiliana Kolbe w Auschwitz 

74. rocznica śmierci o. Maksymiliana Kolbe w Auschwitz 
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Na tym dziedzińcu w la-
tach 1941-1943 esesmani 
rozstrzelali kilka tysięcy 
osób. Ginęli tu głównie 
polscy więźniowie poli-
tyczni, przede wszystkim 
przywódcy i członkowie 
organizacji konspiracyj-
nych, osoby zaangażowa-
ne w udzielanie pomocy 
uciekinierom i kontakty 
ze światem zewnętrz-
nym. Rozstrzeliwano 
tu także Polaków przy-
wożonych spoza obozu, 
wśród nich zakładników 
aresztowanych w odwet 
za akcje polskiego ruchu 
oporu, skierowane prze-
ciwko okupacyjnym wła-
dzom niemieckim.
Podczas wizyty premier 
zobaczyła także krema-
torium i komorę gazową 
w byłym obozie Ausch-
witz I, miejsce, gdzie 
w sierpniu 1940 r. roz-
poczęto spalanie zwłok 
więźniów, i gdzie niecałe 
dwa lata później Niem-
cy rozpoczęli w Ausch-
witz zabijanie Żydów 
na masową skalę, zanim 
nie zostały wybudowane 
komory gazowe oraz kre-
matoria w Birkenau.
„Pochylam głowę przed 
ogromem cierpienia, któ-
re naznaczyło to miejsce. 
Zapewniam o determi-
nacji polskiego rządu, 

aby pamięć o ofiarach 
niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady  
Auschwitz-Birkenau po-
została dla kolejnych 
pokoleń. By miejsce to 
pozostało zawsze i wszę-
dzie słyszalnym ostrze-
żeniem. Nigdy więcej 
wojny!” – napisała pre-
mier Ewa Kopacz w księ-
dze pamiątkowej Mu-
zeum.
W marcu tego roku Mini-
sterstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
podjęło decyzję o za-
pewnieniu finansowania 
utworzenia nowej wysta-
wy głównej Miejsca Pa-
mięci Auschwitz-Birke-
nau. List intencyjny w tej 
sprawie podpisali mi-
nister Małgorzata Omi-
lanowska oraz dyrektor 
Muzeum Piotr M.A. Cy-
wiński. Koszty projektu 
szacowane są na ok. 100 
milionów złotych.
– Przygotowanie wysta-
wy, która w nowoczesny, 
przystępny, a jednocze-
śnie mądry i wyważony 
sposób opowiada histo-
rię Auschwitz, będzie 
z pewnością kluczowym 
narzędziem edukacyj-
nym w przygotowaniu 
kolejnych pokoleń Po-
laków do właściwego 

zrozumienia tego, czym 
był obóz koncentracyj-
ny Auschwitz-Birkenau, 
czym był Holokaust 
i czym była ofiara Pola-
ków uwięzionych w tym 
obozie koncentracyjnym 
– mówiła wówczas mini-
ster Omilanowska.
Nowa wystawa podzielo-
na będzie na trzy części. 
Pierwsza pokaże spraw-
ców, obóz jako instytucję 

oraz logistykę i planowa-
nie zmiany obozu kon-
centracyjnego na ośrodek 
natychmiastowej zagłady 
Żydów w komorach ga-
zowych. Druga część po-
dejmować będzie temat 
Zagłady widzianej z per-
spektywy ofiar, niewin-
nych ludzi skierowanych 
w ogromnej większości 
na śmierć w komorach 
gazowych. Tam także zo-

staną pokazane prywatne 
przedmioty przywiezio-
ne do obozu przez de-
portowanych na śmierć 
Żydów. Trzecia część 
skupi się na więźniach 
obozu koncentracyjnego 
i pokazaniu zaplanowa-
nej przez Niemców dehu-
manizacji ludzi. 

Bartosz Bartyzel

PREMIER EWA KOPACZ ODWIEDZIŁA 
MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ

Premier RP Ewa Kopacz odwiedziła 17 sierpnia Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Pod Ścianą Śmierci na 
dziedzińcu bloku 11 złożyła wieniec, składając hołd ofiarom niemieckiego nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady.

Premier Ewa Kopacz odwiedziła Miejsce Pamięci Auschwitz

Premier Ewa Kopacz odwiedziła Miejsce Pamięci Auschwitz
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

Baraki oznaczone numerami 
7 i 8 znajdują się w najstarszej 
części niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyj-
nego i zagłady Auschwitz II-
-Birkenau – sektorze BIb. Jego 
budowę rozpoczęto w paź-
dzierniku 1941 r., natomiast 
w połowie marca następnego 
roku umieszczono tam pierw-
szych więźniów.
Rozpoczęte właśnie prace 
konserwatorskie historycz-
nych poobozowych budyn-
ków poprzedziła dokładna 
dokumentacja stanu zachowa-
nia obejmująca między inny-
mi zdjęcia fotogrametryczne 
oraz skaning laserowy, a tak-
że trwające ponad dwa lata 
badania służące opracowaniu 
całościowego programu kon-
serwacji baraków murowa-
nych w Birkenau. Projekt re-

alizowany jest w ramach Glo-
balnego Planu Konserwacji – 
wieloletniego programu prac 
konserwatorskich w Miejscu 
Pamięci Auschwitz finanso-
wanych ze środków Fundacji 
Auschwitz-Birkenau.
– Chodzi nam przede wszyst-
kim o wzmocnienie struktury 
baraków przy jak najpełniej-
szym zachowaniu autentycz-
ności historycznych budyn-
ków i przy minimalnej inge-
rencji w kruchą zabytkową 
materię. Prace te mają charak-
ter bezprecedensowy w skali 
światowej, ponieważ tego 
rodzaju obiekty jeszcze nigdy 
nie były objęte pełnym pro-
gramem konserwatorskim. 
Zabiegom poddany będzie 
każdy element konstrukcji 
i wyposażenia, dzięki czemu 
będą one mogły być w przy-

szłości udostępnione odwie-
dzającym Miejsce Pamięci  – 
powiedziała Anna Łopuska, 
kierująca Globalnym Planem 
Konserwacji.
Pierwszy etap prac obejmuje 
konserwatorskie zabezpiecze-
nie osypujących się tynków, 
pobiał i warstw barwnych 
w jednym z baraków oraz 
wykonanie przyłącza drena-
żu mającego na celu odpro-
wadzenie wód opadowych 
z dachów, które nigdy nie 
były wyposażone w rynny.
– W następnej kolejności 
wykonane zostaną m.in.: 
konserwacja fundamentów 
i konstrukcji budynków, pro-
stowanie i stabilizacja ścian, 
wykonane zostaną również 
odprowadzenia wody, czy 
izolacje, a także prace konser-
watorskie obejmujące wszyst-

KONSERWACJA DWÓCH BARAKÓW 
MUROWANYCH NA TERENIE AUSCHWITZ II-

BIRKENAU ROZPOCZĘTA

Na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau rozpoczął się główny etap projektu kompleksowej konserwa-
cji dwóch murowanych baraków więźniarskich, które znajdują się w bardzo złym stanie zachowania.

kie występujące w budynkach 
materiały, tj. cegłę, drewno, 
beton, zaprawy mineralne, 
metal i znajdujące się na tych 
podłożach nawarstwienia 
barwne – dodała Łopuska.
W następnych latach konser-
wacji poddawane będą sukce-
sywnie wszystkie murowane 
baraki znajdujące się na tere-
nie byłego obozu Birkenau.
Pieniądze na prace konserwa-
torskie w ramach Globalnego 
Planu Konserwacji pochodzą 
z Fundacji Auschwitz-Birke-
nau, której celem jest finan-
sowanie wieloletniego pro-
gramu konserwacji terenów 
i pozostałości po byłym nie-
mieckim nazistowskim obozie 
koncentracyjnym i zagłady 
Auschwitz. Środki pochodzą 
z zysków Kapitału Wieczy-
stego Fundacji. Nadrzędną 

wartością przyświecającą tym 
działaniom jest maksymalne 
zachowanie autentyzmu i czy-
telności przestrzeni poobozo-
wej dla przyszłych pokoleń.
Łącznie na odcinku określa-
nym przez Niemców jako 
„BIb” stanęło 15 baraków mu-
rowanych, 12 baraków drew-
nianych, a także kuchnia, łaź-
nia, umywalne, latryny oraz 
barak, w którym przechowy-
wano mienie więźniów. Do 
lipca 1943 r. przebywali tam 
mężczyźni, natomiast potem 
odcinek został włączony do 
obozu kobiecego. Istniał on 
tu do listopada 1944 r., kiedy 
więźniarki przeniesione zosta-
ły do innych części obozu. 

Paweł Sawicki

Skan laserowy jednego z baraków. Materiały GPK 

Próbki materiałów badane dla zdefiniowania optymalnych metod konserwacji Konserwacji poddane zostaną konstrukcja i wyposażenie historycznych baraków
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży w Oświęcimu 
wraz z Alternatives Jugen-
dzentrum Dessau (Niemcy) 
już po raz trzeci zorganizował 
seminarium dla młodzieży 
pt. Sinti i Romowie w Europie 
– tożsamość, historia, pamięć, 
które, jak co roku, odbywało 
się w dniach od 27 lipca do 3 
sierpnia. Podczas tego tygo-
dnia piętnastoosobowa grupa 
młodzieży z Polski i Niemiec 
spotkała się w Międzynaro-
dowym Domu Spotkań Mło-
dzieży w Oświęcimiu, aby 
aktywnie spędzać czas, po-
znając historię Romów i Sinti, 
dyskutować, wymieniać się 
spostrzeżeniami i doświad-
czeniami. Głównym celem 
naszego spotkania było zro-
zumienie i przeanalizowanie 
procesu pozbawiania praw 

mniejszości Romów i Sinti, 
a także spojrzenie na problem 
ich wykluczenia we współcze-
snym świecie. Tę edycję semi-
narium współorganizowali 
również Fundacja Dialog Phe-
niben i Stowarzyszenie Kopal-
nia Kultury w Chorzowie. 
Pracowity tydzień rozpoczę-
ła prezentacja pani dr Joan-
ny Talewicz-Kwiatkowskiej 
z Fundacji Dialog Pheniben 
– Historia Romów w Europie 
ze szczególnym uwzględnie-
niem Polski, podczas której 
opowiadała ona o tym, skąd 
Romowie przybyli do krajów 
europejskich, jak wyglądało 
ich życie w czasie różnych 
okresów historycznych, a tak-
że, jak ma się dzisiejsza sytu-
acja społeczności romskiej, 
szczególnie zwracając uwagę 
na warunki panujące w Pol-

sce. Następnie dr Małgorzata 
Kołaczek, również z Fundacji 
Dialog Pheniben, przeprowa-
dziła warsztaty z niedawno 
wydaną książką Mano, chło-
piec, który nie wiedział, gdzie 
jest. Opowiada ona o losach 
niemieckiego Sinto, który jako 
dziewięcioletni chłopiec trafił 
do obozu zagłady Auschwitz-
-Birkenau. Po wielu mękach 
i nieopisanych cierpieniach, 
Mano udało się przeżyć. Trafił 
do francuskiej rodziny, która 
traktowała go jak własnego 
syna, on jednak nie wiedział, 
co stało się z jego prawdziwy-
mi rodzicami i rodzeństwem. 
Warsztaty z książką pomo-
gły nam w poznaniu historii 
Mano Höllenreinera, z którym 
udało się nam spotkać osobi-
ście parę dni później. Dzień 
zakończyła prezentacja nie-

mieckiej wolontariuszki Mię-
dzynarodowego Domu Spo-
tkań – Astrid Schwieder, która 
przedstawiła nam poruszającą 
historię dzieci Sinti z sierociń-
ca w Mulfingen. 
Kolejne dwa dni spędziliśmy 
na zwiedzaniu byłego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz I i Auschwitz II-
-Birkenau. Dla wielu uczest-
ników seminarium była to 
pierwsza wizyta w tych miej-
scach pamięci, które niosą 
ogromny ładunek emocji, 
historii, a przede wszystkim 
(nie)ludzkiego bólu i cierpie-
nia. Na szczęście obie grupy, 
zarówno polska, jak i nie-
miecka mały okazję zwiedzać 
te miejsca z dobrze przygo-
towanymi przewodnikami. 
Udało nam się zobaczyć bar-
dzo dużo. Ze szczególną uwa-

gą zwiedzaliśmy wystawę 
w bloku 13 w Miejscu Pamięci 
Auschwitz, poświęconą tema-
tyce zagłady Romów i Sinti. 
Auschwitz-Birkenau zdecy-
dowanie przytłoczyło uczest-
ników swoją wielkością. Pod-
czas pobytu w tym miejscu 
odwiedziliśmy dawny teren 
„rodzinnego obozu cygań-
skiego”. Historii tego miej-
sca uczyliśmy się, czytając 
fragmenty wypowiedzi jego 
byłych więźniów. Rozmawia-
liśmy o doktorze Mengele, 
codziennym życiu więźniów 
i o likwidacji obozu. Jeszcze 
tego samego dnia pojechali-
śmy do Krakowa do Fundacji 
Judaica – Centrum Kultury 
Żydowskiej na spotkanie 
z Hermannem (Mano) Höl-
lenreinerem. Bohatera książki, 
o której tyle się dowiedzieli-

ROMOWIE I SINTI W EUROPIE  
– TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA, PAMIĘĆ

Romowie i Sinti to jedna z mniejszości etnicznych, które dotkliwie ucierpiały w czasie Holokaustu. Jednak  
w dzisiejszej Europie te społeczności wciąż dotyka głęboka i krzywdząca dyskryminacja. Czy może być 
jakiś skuteczny sposób, aby to zatrzymać? Jedną z poprawnych odpowiedzi jest edukacja. 

Uczestnicy seminarium w trakcie zwiedzania terenów byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

śmy, udało nam się wreszcie 
poznać osobiście. To było nie-
zwykłe spotkanie. Mano opo-
wiadał o swoich przeżyciach 
od czasów przedwojennych, 
przez pobyt w trzech obozach 
koncentracyjnych i marsz 
śmierci, aż do przepięknego 
momentu, kiedy po wielu 
staraniach udało mu się odna-
leźć jego rodzinę. W opowieść 
tego mądrego i niezwykle 
doświadczonego Sinto wszy-
scy wsłuchiwali się z wielkim 
zaciekawieniem i przejęciem. 
Był to też moment na odpo-
wiedzenie sobie na pytania 
o tożsamość. Czym ona jest? 
W jaki sposób się tworzy? Czy 
da się ją zniszczyć? Rozmo-
wę moderowała Jana Müller 
z AJZ Dessau, a Mano to-
warzyszyła jego żona, która 
również zabrała głos podczas 
spotkania. 
Ostatnie dni seminarium były 
równie intensywne i pracowi-
te. Jana Müller z AJZ Dessau 

przygotowała dla uczestni-
ków prezentację i projekcję 
filmu o Unku – Ernie Lauen-
burger, sintowskiej dziew-
czynie, która zmarła podczas 
Zagłady. Potem przyszedł 
czas na polską stronę. Larysa 
oraz Małgorzata ze Stowa-
rzyszenia Kopalnia Kultu-
ry przygotowały warsztaty 
o Bronisławie Wajs – poetce 
znanej szerzej, jako Papusza, 
która wywodziła się z grupy 
Polska Roma. Podczas tych 
zajęć, nie tylko dowiedzieli-
śmy się wiele o życiu artystki, 
ale też pracowaliśmy nad jej 
wierszami w małych, mię-
dzynarodowych grupach. Te 
warsztaty z pewnością zachę-
ciły nas do dyskusji o sposobie 
odbioru tekstów poetki przez 
polską i niemiecką stronę. 
Tego samego dnia udało nam 
się również spotkać z artystą 
Krzysztofem Gilem, polskim 
Romem, który poprzez swoje 
obrazy i rysunki przywołuje 

historię, jaką przeżyła jego 
rodzina w czasach II wojny 
światowej.
Nasz ostatni dzień semina-
rium spędziliśmy, uczestni-
cząc w uroczystościach upa-
miętnienia likwidacji „obozu 
cygańskiego” na terenie daw-
nego Auschwitz-Birkenau. 
Warto pamiętać, że to właśnie 
ten dzień – 2 sierpnia został 
uznany jako Europejski Dzień 
Pamięci o Zagładzie Romów 
i Sinti. Ceremonii towarzyszy-
ła niezwykle piękna muzyka, 
a także różne przemówienia. 
Wszystkie wspominały więź-
niów obozu oraz nawoływały 
do poprawy obecnej sytuacji 
społeczności Romów i Sinti 
w Europie i współczesnym 
świecie. Uczestnicy polsko-
-niemieckiego seminarium 
również złożyli kwiaty pod-
czas uroczystości, upamięt-
niając tym samym wszyst-
kich, którym nie udało się 
przetrwać czasu Holokaustu, 

oddając im hołd i cześć. Ten 
dzień, jak i całe seminarium, 
zakończył wspólny wieczór 
pożegnalny w Ogrodach Sto-
warzyszenia Romów w Pol-
sce, gdzie przyszedł czas na 
nasze ostatnie tego roku dys-
kusje, wymianę spostrzeżeń 
i przemyśleń oraz długie roz-
mowy o tym, czego nauczy-
liśmy się podczas minionego 
tygodnia.
Zarówno młodzież z gru-
py niemieckiej, jak i polskiej 
zaczerpnęła z seminarium 
garść wiedzy oraz inspiracji, 
pozwalającej na dalsze dzia-
łania i edukację. Nie ma nic 
cenniejszego, niż spotkania 
ze świadkami czasu, otrzy-
manie szansy na przełama-
nie stereotypów, poznanie 
różnych perspektyw, naukę 
historii i kultury mniejszości 
Romów i Sinti. Słowa Sorayi 
Post, wypowiedziane w czasie 
sierpniowej ceremonii w Dniu 
Pamięci o Zagładzie Romów 

i Sinti, zapadną nam głębo-
ko w serce i już na zawsze 
w nas pozostaną, pielęgnowa-
ne i przekazywane dalej.
„Jest tylko jedna rasa – ludzka.
Jest tylko jedna religia – mi-
łość.
Jest tylko jeden świat – lub nie 
ma go wcale.” 

Aleksandra Jarocka
uczestniczka trzeciej edycji  

seminarium

Seminarium finansowane było 
ze środków Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, Funda-
cji BETHE i AJZ Dessau. Ko-
ordynacja seminarium: Elżbieta 
Pasternak/MDSM Oświęcim, 
Jana Müller/AJZ Dessau, Joan-
na Talewicz-Kwiatkowska/Fun-
dacja Dialog Pheniben, Larysa 
Michalska & Małgorzata Kłych/
Stowarzyszenie Kopalnia Kultu-
ry w Chorzowie.

Seminarium Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia, pamięć 
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ROCZNICOWE UROCZYSTOŚCI

2 sierpnia  2015 r. na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz II Birkenau odbyły się centralne uroczystości upamięt-
niające likwidację tzw. rodzinnego obozu cygańskiego w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Po ceremonii, zorga-
nizowanej przez przewodniczącego Stowarzyszenia Romów w Polsce, Romana Kwiatkowskiego, ponad 80 

gości spotkało się w sali Forum MDSM na tradycyjnym już poczęstunku na zaproszenie Konsula Generalnego 
RFN w Krakowie, dr. Wernera Köhlera.  

W swoim przemówieniu 
przewodniczący Central-
nej Rady Niemieckich Sin-
ti i Romów Romani Rose 
z uznaniem  podkreślił, 
że ta „wspaniała tradycja” 
jest kontynuowana i wzo-
rem ubiegłych 20 lat spo-
tkanie odbywa się znów 
w MDSM. 
W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele wie-
lu romskich organizacji 
z Europy, m.in. z Austrii, 
Czech, Szwecji i Węgier: 
prof. Rudolf Sarközi, 
Andreas Sarközi, Gejza 
Adam, Soraya Post i La-
zlo Teleki. Spotkanie było 

także okazją do prezentacji 
działalności Domu hono-
rowym gościom: dr. Jano-
wi S. Ciechanowskiemu, 
Ruth Cohne Dar i Chri-
stianowi Autenbergero-
wi. W wydarzeniu udział 
wzięli także uczestnicy 
polsko-niemieckiego se-
minarium Sinti i Romowie 
w Europie – tożsamość, hi-
storia, pamięć. 

MDSM

Obszerna relacja z obchodów 
Dnia Pamięci o Zagładzie 
Romów ukazała się w po-
przednim numerze „Osi”.

Spotkanie w sali Forum MDSM. Od lewej:  
Romani Rose, Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów,  

Roman Kwiatkowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Romów w Polsce, dr Werner Köhler, Konsul Generalny
RFN w Krakowie, Leszek Szuster, Dyrektor MDSM 
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Podczas siedmiu dni projek-
tu, realizowanego najpierw 
w Krzyżowej, a następnie 
w Oświęcimiu, uczestnicy 
z Polski, Niemiec i Ukrainy 
rozważali znaczenie roku 
1945 dla Polaków, Niemców 
i Ukraińców – zarówno na 
płaszczyźnie politycznej, jak 
i społecznej. 

Poznając historię powsta-
nia Fundacji „Krzyżowa” 
– symbolu polsko-niemiec-
kiego pojednania (to tutaj 
12 listopada 1989 r. Tade-
usz Mazowiecki, pierwszy 
niekomunistyczny premier 
Polski i Helmut Kohl, kanc-
lerz wchodzących na drogę 
zjednoczenia Niemiec, prze-
kazali sobie podczas Mszy 
Pojednania znak pokoju, 
który stał się symbolicznym 
zamknięciem najtragiczniej-
szego rozdziału historii sto-
sunków polsko-niemieckich) 
– uczestnicy usłyszeli o „Krę-
gu z Krzyżowej” („Kreisauer 
Kreis”), grupie niemieckiej 
opozycji antyhitlerowskiej 
działającej w czasie II wojny 
światowej, utworzonej z ini-
cjatywy hrabiego Helmuta 
Jamesa von Moltke. Podczas 
zwiedzania wystawy Począ-
tek i koniec – dezercja i opór 
w MDSM w Oświęcimiu 
mieli możliwość pogłębienia 
informacji na temat działań 
opozycji niemieckiej, przy-
czyn dezercji żołnierzy We-
hrmachtu, a także obejrze-
nia zdjęć przedstawiających 
głód, rozpacz i bezradność 
Niemców w pierwszych la-
tach po kapitulacji. 

Analizując znaczenie po-
jęcia „wolność” uczestnicy 
próbowali określić, czym 

jest ona w wymiarze indy-
widualnym i zbiorowym. 
Kiedy i czy w ogóle zaczęła 
się faktyczna wolność dla 
mojego kraju, mojego naro-
du. Czy żyję już w wolnym 
i niezależnym kraju? Czy 
mogę w pełni realizować się 
jako jednostka? Na ile moja 
wolność ogranicza innych? 
Uczestnicy rozważali te kwe-
stie podczas warsztatów, wy-
kładów i dyskusji w Krzyżo-
wej, Wrocławiu, Gliwicach, 
Oświęcimiu i Krakowie.

Dzieląc się pierwszego dnia 
projektu swoimi rodzinnymi 
historiami, pogłębiali wiedzę 
i poznawali inną perspekty-
wę  wydarzeń roku 1945 – dla 
jednych roku zwycięstwa, 
dla innych klęski. Urodzony 
w Neusalz (Nowa Sól) Ingo 
opowiedział o swojej uciecz-
ce przed Armią Czerwoną. 
Kirsten i Alex o przodkach 
w popłochu opuszczających 
Prusy Wschodnie. Laura 
straciła w czasie wojny swo-
ich dziadków, mieszkających 
w Berlinie, zginęli podczas 
bombardowania. Ocalałych 
członków rodziny podzielił 
mur berliński. Siostra bab-
ci po wojnie wyjechała do 
Urugwaju i wyszła za mąż 
za Żyda. Rodziny Mai i Prze-
mka pochodzą ze Śląska 
i do dzisiaj tam żyją. Szymon 
opowiedział o dziadkach 
wysłanych na roboty do III 
Rzeszy, którzy po wojnie 
osiedlili się na tzw. ziemiach 
odzyskanych. Babcia Marii 
był Polką, nie zdecydowała 
się jednak, tak jak rzesze jej 
rodaków, na opuszczenie 
Kresów Wschodnich. Wyszła 
za mąż i zamieszkała w Tar-
nopolu. Rodzinne historie 

pokazały też, jak różny był 
los Niemców na terenie ame-
rykańskiej i radzieckiej strefy 
wpływów i jak trudne życie 
spotkało przesiedleńców. 
Uwolnienie spod okupacji 
hitlerowskiej nie dla wszyst-
kich oznaczało wolność.
Kwestia tworzenia się no-
wego społeczeństwa w po-
wojennych granicach Polski 
pogłębiona została podczas 
wykładu prof. Krzysztofa 
Ruchniewicza w Centrum 
Willego Brandta we Wrocła-
wiu. 

Natomiast wizyta w Domu 
Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej i spacer po Gliwi-
cach z Dawidem Smolorzem 
nie tylko przybliżyły uczest-
nikom sytuację różnych grup 
narodowych zamieszkują-
cych Górny Śląsk w czasie 
wojny i po wojnie, ale także 
pokazały aktualne działania 
na rzecz „wzbudzania świa-
domości, że Śląsk ma tylko 
jedną przyszłość: wspólną. 
Wszystko, co dzieje się na 
Śląsku w równym stopniu 
dotyczy każdej grupy tu 
żyjącej. Śląsk, jako wielokul-
turowy obszar pogranicza, 
zawsze będzie odgrywać 
szczególną rolę w stosun-
kach polsko-niemieckich”. 

Rozwój polsko-niemieckich 
relacji był również tematem 
spotkania z dr. Wernerem 
Köhlerem, Konsulem Gene-
ralnym RFN w Krakowie, 
oraz wątkiem przewodnim 
wystawy plenerowej Odwa-
ga i pojednanie, prezentującej 
dzieje stosunków polsko-
-niemieckich od 1 września 
1939 r. do 12 listopada 1989 
r., którą uczestnicy zwiedzili 
w Krzyżowej.
Powojenne odradzanie się 

polskiej nauki i dziennikar-
stwa można było prześledzić 
podczas oprowadzania po 
Collegium Maius, najstarszej 
części Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, i słuchając wykła-
du redaktorki „Tygodnika 
Powszechnego” Agnieszki 
Sabor o powojennym Krako-
wie i roli tygodnika w „en-
klawie wolności”.

W czasie oświęcimskiej czę-
ści seminarium najważniej-
szym punktem programu 
była dla uczestników wizy-
ta w Miejscu Pamięci Au-
schwitz-Birkenau. Moment 
dla wielu bardzo trudny. 
Odpowiednie przygoto-
wanie przed zwiedzaniem 
i rzeczowe, pełne wyczucia 
oprowadzeniu przez prze-
wodników, Ewę Pasterak 
i Tomasza Pielesza, spra-
wiły jednak, że uczestnicy 
pokonali w sobie lęk zwią-
zany z tą wizytą i podczas 
podsumowania jednomyśl-
nie uznali, że był to bardzo 
istotny element projektu. 
Podczas spotkania podsu-
mowującego seminarium 
uczestnicy podziękowali tłu-
maczom, Elżbiecie Styczeń 

i Piotrowi Żwakowi, nie tyl-
ko za fachowy przekład, ale 
również za ich wkład mery-
toryczny i osobiste zaanga-
żowanie w dyskusjach. Miłe 
słowa skierowali również do 
organizatorów projektu, Olgi 
Onyszkiewicz z Oświęcimia 
i Dominika Kretschmanna 
z Krzyżowej, za to, że „kom-
petentnie, z empatią, humo-
rem uczynili to seminarium 
wyjątkowym”.

Olga Onyszkiewicz

Spotkanie zrealizowane dzięki 
wsparciu Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Fundacji 
na Rzecz Międzynarodowe-
go Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu oraz Fundacji 
,,Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego. Partner projek-
tu: Akcja Znaku Pokuty/Służby 
dla Pokoju w Berlinie.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

ROK 1945. POLSKIE I NIEMIECKIE 
DROGI KU WOLNOŚCI

W sierpniu po raz kolejny odbyło się w Międzynarodowy Domu Spotkań Młodzieży seminarium Drogi 
wolności – międzypokoleniowe spotkanie Polaków i Niemców poświęcone polskim i niemieckim drogom ku 
wolności. Celem tego projektu – którego koncepcję wypracowali wspólnie przedstawiciele zarządów, 

dyrekcji oraz działów edukacyjnych Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu i Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – było spotkanie polskich i niemieckich reprezen-
tantów różnych generacji i wspólne przejście zawiłymi powojennymi ścieżkami wolności i zniewolenia. Tym 
razem kontekst został wzbogacony o doświadczenia Ukrainy, które przybliżyła wszystkim uczestniczka z tego 
kraju.

Byliśmy bardzo zróżnicowani pod względem wieku, pochodzenia, wykonywanego zawodu, ale nie 
w kwestii zainteresowania wzajemną wymianą myśli. I to przyczyniło się do wielkiego sukcesu 
tego seminarium. Wymiana międzypokoleniowa i międzynarodowa. Struktura tego projektu była 
bardzo zdrową i produktywną mieszanką koncentracji i odprężenia, dyskusji i wykładów, osobistej 
perspektywy i obiektywnych stwierdzeń, a także czasu dla siebie samego. (Alex)

Zbliżałam się do tematu wieloma różnymi drogami i mogłam przemyśleć, co historia ma wspólnego 
z przyszłością i jaką ja odgrywam w tym rolę. (Sophie)

Największą korzyścią było dla mnie poznanie nowych ludzi, możliwość usłyszenia ich opinii, często 
z odmiennej perspektywy, przez to wzbogacającej osobiste poglądy. (Szymon)

Uczestnicy na wykładzie prof. K. Ruchniewicza

Podczas zwiedzania Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu
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Obóz letni w MDSM, zorga-
nizowany wspólnie przez Ak-
cję Znaku Pokuty Służby dla 
Pokoju w Berlinie oraz Mię-
dzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu od-
był się w dniach 1-15 sierpnia  
2015 r. Uczestnicy w wieku od 
16 do 20 lat pochodzili z Nie-
miec, Polski, Rosji, Bułgarii, Ho-
landii i Ukrainy.
Celem naszego międzynaro-
dowego projektu było pozna-
nie losów gminy żydowskiej 
w Oświęcimiu, historii Ausch-
witz oraz prace porządkowe na 
terenie cmentarza żydowskiego 
w Oświęcimiu, które prowa-
dzone były wspólnie z Funda-
cją Matzevah. 

Historia i współczesność Euro-
py bez kulturowej spuścizny 
społeczności żydowskich i wza-
jemnego oddziaływania na 
siebie Żydów i nie-Żydów jest 
niewyobrażalna. Szaleństwo 
rasizmu i zagłady narodowych 
socjalistów i ich pomocników 
doprowadziły do prawie cał-
kowitego wyniszczenia żydow-
skiego życia. Podczas obozów 
letnich chcieliśmy upamiętnić 
ludzi wyrwanych z serca Eu-
ropy i podjąć się poszukiwa-
nia ich śladów, zagłębiając się 

w kulturowej różnorodności 
europejskich Żydów.
Dlatego też uczestnicy obozu 
letniego w pierwszym tygo-
dniu projektu poznawali naj-
pierw żydowską historię mia-

sta Oświęcimia oraz w ramach 
oprowadzań i warsztatów hi-
storię Centrum Żydowskiego, 
Synagogi i cmentarza żydow-
skiego, aby kolejno zająć się hi-
storią Holokaustu i Auschwitz. 

Grupa odwiedziła ponadto 
Gminę Żydowską w Bielsku-
-Białej, zwiedziła byłą dzielnicę 
żydowską Kazimierz oraz te-
ren byłego getta na Podgórzu 
w Krakowie. 

W drugim tygodniu wraz 
z grupą z Fundacji Matzevah 
uczestnicy wykonywali pra-
ce porządkowe na cmentarzu 
żydowskim. Odkrywali drogi, 
czyścili nagrobki, usuwali tra-
wę i zarośla oraz umieszczali 
w specjalnie przygotowanych 
na cmentarzu żydowskim 
umocowaniach znalezione 
w okolicach Oświęcimia na-
grobki. Uczestnicy wykonując 
te prace, w ich rozumieniu, 
przyczyniają się aktywnie do 
zachowania pamięci. Poprzez 
swoje zaangażowanie wspomi-
nają ludzi, którzy spoczywają 
na cmentarzu i tych, którzy nie 
mogą już pielęgnować grobów 
ich bliskich, ponieważ zostali 
wypędzeni lub zamordowani 
przez narodowych socjalistów. 
Ponadto ze strony uczestników 
obozów letnich jest to znak ak-
tywnego sprzeciwu przeciwko 
wrogości wobec Żydów i rasi-
zmu. 

Projekt jest finansowany przez F.C. 
Flick Stiftung – gegen Fremdenfe-
indlichkeit, Rassismus und Intole-
ranz.

Judith Hoehne, Alexandra Bugl

Tłumaczenie: Elżbieta Pasternak

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Uczestnicy podczas pracy 
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MIĘDZYNARODOWY OBÓZ LETNI 
AKCJI ZNAKU POKUTY 

SŁUŻBY DLA POKOJU W MDSM

Akcja Znaku Pokuty Służby dla Pokoju organizuje corocznie około 20 międzynarodowych obozów dla 
uczestników z różnych krajów. Mieszkają oni, uczą się i pracują wspólnie przez okres dwóch do trzech 
tygodni. Ważnym punktem projektów jest pielęgnacja żydowskich cmentarzy w Europie Środkowej  

i Wschodniej, praca w miejscach pamięci znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyjnych, w różnie 
ukierunkowanych instytucjach socjalnych, a także wspólne spędzanie wolnego czasu i praca z osobami niepeł-
nosprawnymi.

Wizyta w Gminie Żydowskiej w Bielsku-Białej 
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AKADEMIE LETNIE W MIEJSCU PAMIĘCI

Prawie czterdzieścioro uczestników wzięło udział w Akademiach Letnich przygotowanych przez Międzyna-
rodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Seminaria te odbywały się dla angielsko i niemiec-
kojęzycznych odbiorców.

– Na spotkania przyby-
ły osoby z tak odległych 
od Miejsca Pamięci kra-
jów jak: Japonia czy Sta-
ny Zjednoczone. Ponad-
to duże znaczenie dla 
nas ma udział badaczy, 
dziennikarzy, pedagogów 
i innych zainteresowa-
nych osób między innymi  
z: Rosji, Macedonii, Au-
strii, Wielkiej Brytanii, 
Włoch czy Norwegii – po-
wiedział Andrzej Kaco-
rzyk, dyrektor MCEAH.
W programach Akade-
mii znalazły się zarówno 
wykłady historyczne, jak 
również dyskusje i spotka-
nia dotyczące upamiętnie-
nia i zachowania auten-
tycznego Miejsca Pamięci. 
Poruszono także kwestie 
dotyczące sposobu upa-
miętniania historii Ausch-
witz oraz wykorzystania 
jej w edukacji młodzieży 
i osób dorosłych. Przede 
wszystkim jednak uczest-
nicy mieli okazję zapoznać 
się z terenem byłego nie-
mieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjne-
go i zagłady Auschwitz. 

Oprócz studyjnego zwie-
dzenia Miejsca Pamięci se-
minarzyści wzięli udział 
w serii warsztatów na te-
mat archiwaliów, sztuki 
obozowej oraz współcze-
snych metod konserwacji.  
Programy obu seminariów 
zakładały wielopłaszczy-
znowe poznanie historii 

Auschwitz i Holokaustu. 
Dzięki wizycie w Kra-
kowie uczestnicy mogli 
lepiej zrozumieć historię 
i kulturę polskich Żydów 

w okresach przed i po 
wojnie, co dało im lepszą 
perspektywę do pozna-
wania historii Holokau-
stu. Uczestnicy  wzięli 
także udział w zajęciach 
terenowych w mieście 
Oświęcimiu i zapoznali 
się z historią społeczności 
żydowskiej tego miasta.

Główna część seminarium 
została poświęcona róż-
nym aspektom historii KL 
Auschwitz i Holokaustu. 
Wprowadzeniem do tema-

tu historii obozu był wy-
kład dotyczący niemiec-
kiej okupacji Polski oraz 
politycznych i rasowych 
założeń nazistowskiej po-
lityki eksterminacyjnej 
wobec Żydów. Program 
Akademii uwzględnił tak-
że przejście przez obiekty 
rezerwatowe na co dzień 
nieudostępniane. Semi-
narzyści wzięli udział 
w dwóch podróżach stu-
dyjnych do miejsc, w któ-
rych znajdowały się po-
dobozy KL Auschwitz, 
były to m.in. Jawiszowice 
i Budy. Udali się także do 
Monowic, gdzie podczas 
wojny mieściła się trzecia 
część kompleksu obozo-
wego – KL Auschwitz III-
-Monowitz.
Ostatnia część semina-
rium poświęcona była 
współczesnym metodom 
edukacji na temat histo-
rii Auschwitz i Holokau-
stu oraz różnym formom  
upamiętniania tych wy-
darzeń. Podsumowaniem 
Akademii była wizy-
ta w Harmężach, gdzie 
w podziemiach Kościo-
ła ojców Franciszkanów 
znajduje się wystawa prac 

Pracownicy Muzeum wykonują wspaniałą pracę, codziennie opowiadając o tragicznej historii 
Auschwitz. Mam nadzieję, że po powrocie do Edynburga wykorzystam w praktyce wiedzę, którą 
zdobyłam podczas Akademii – napisała Nicky Pollard ze Szkocji.

Uczestnictwo w Akademii było naprawdę bardzo ciekawym i emocjonalnym doświadczeniem. Pro-
gram seminarium, w bardzo pozytywnym sensie, przeszedł moje oczekiwania. Oprócz wykładów  
i warsztatów, które były bardzo interesujące, podobała mi się możliwość zwiedzania różnych działów 
Muzeum i poznawania sposobów jego funkcjonowania – podkreśliła Eliana Hamra z Austrii.

Mariana Kołodzieja, by-
łego więźnia KL Ausch-
witz zatytułowana Klisze 
Pamięci. Labirynty.  Te 
wizualne wspomnienia 
ocalałego stały się oka-
zją do poruszenia kwestii 
dotyczących wyzwolenia 
z obozu i walki z poobo-
zową traumą.
– Wykładowcami i prowa-
dzącymi zajęcia są najbar-
dziej kompetentne osoby 
z Muzeum oraz wybitni 
specjaliści uniwersyteccy 
w zakresie uczenia o hi-
storii, kulturze i Zagładzie 
Żydów. Budującym jest 
fakt ogromnego zaangażo-
wania tak wielu fachow-
ców w dzielenie się swoim 
doświadczeniem uczenia 
o Auschwitz, Holokau-
ście, prawach człowieka 
i innych zagadnieniach 
obecnych w debacie pu-
blicznej – dodał Andrzej 
Kacorzyk.
Centrum planuje w przy-
szłym roku organizację 
kolejnej serii Akademii 
Letnich. 

AM, AS

Uczestnicy niemieckiej Akademii Letniej podczas jednego z wykładów 

Uczestnicy angielskiej Akademii Letniej podczas wizyty w Monowicach 
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W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2015 r. delegacja przedstawicieli Centrum Dialogu i Modlitwy uczestniczyła 
w dorocznej konferencji Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, która odbywała się w Rzymie. 
Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów zrzesza obecnie ok. 40 organizacji dialogu chrześcijańsko-

żydowskiego z różnych krajów. Od ponad 50 lat pracują one na rzecz historycznego odnowienia wzajemnych 
stosunków. Kościół katolicki oficjalnie współpracuje z nią od chwili powstania w 1974 r. watykańskiej Komisji ds. 
Kontaktów Religijnych z Judaizmem.

NA DROGACH DIALOGU 
CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO

W 2011 r. Centrum Dialogu 
i Modlitwy było współorgani-
zatorem Konferencji Między-
narodowej Rady Chrześcijan 
i Żydów, która wówczas od-
bywała się w Krakowie, pod 
hasłem Religie i Ideologie. Jej 
uczestnicy gościli w Centrum 
Dialogu i Modlitwy pod-

czas jednodniowego pobytu 
w Oświęcimiu, który zapisał 
się w annałach ICCJ jako dzień 
specjalny.

W Kongresie, który w tym 
roku przebiegał pod hasłem 50. 
rocznica Nostra aetate: przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość, wzięło 

udział 250 uczestników. De-
klaracja Nostra aetate (W naszej 
epoce) o stosunku Kościoła do 
religii niechrześcijańskich zo-
stała ogłoszona przez ojców So-
boru Watykańskiego II 28 paź-
dziernika 1965 r. Zmieniła ona 
w zasadniczy sposób podejście 
Kościoła katolickiego do tych 
religii i wyznaczyła perspekty-
wy dialogu międzyreligijnego. 

Trwająca cztery dni konferen-
cja, odbywała się w świetle 
rocznicy opublikowania tego 
epokowego dokumentu. De-
legaci wzięli udział w warsz-
tatach i wykładach, które dały 
im wgląd w dotychczasową 
pracę na rzecz dialogu chrze-
ścijańsko-żydowskiego, szcze-
gólnie w minionych 50 latach 
oraz poruszały ważne współ-
czesne zagadnienia związane 
z ich wzajemnymi relacjami 
i rozwijaniem ich w przyszło-
ści. Warsztaty i prelekcje obej-
mowały następujące tematy: 
Wspólna Podróż Chrześcijan 
i Żydów z Nostra aetate od prze-
szłości do przyszłości, Tło Soboru 
Watykańskiego II, Ja i Ty: uhono-
rowanie wkładu Martina Bubera 
w relacje chrześcijańsko-żydowskie 
(1878-1965) 50 lat po jego śmierci, 
Rola kobiet w rozwoju i wdrażaniu 
Nostra aetate czy Gmina żydow-
ska w Rzymie od najwcześniej-
szych lat. Uzupełnieniem me-
rytorycznej części była wizyta 
w Wielkiej Synagodze w Rzy-
mie oraz Pałacu Laterańskim. 

30 czerwca delegatów Konfe-
rencji przyjął na audiencji ge-
neralnej w Pałacu Apostolskim 
Papież Franciszek. Podczas 
tego historycznego spotkania 
Ojciec Święty podkreślił, że 
prawdziwy braterski dialog 
katolicko-żydowski mógł się 
rozwinąć począwszy od So-
boru Watykańskiego i jego 
Deklaracji Nostra aetate o sto-
sunku Kościoła do religii nie-
chrześcijańskich. – Dokument 
ten wypowiada bowiem osta-
teczne „tak” dla żydowskich 
korzeni chrześcijaństwa i nie-
odwołalne „nie” dla antyse-
mityzmu. Obchodząc 50-lecie 
Nostra aetate możemy spojrzeć 
na bogate owoce, jakie przy-
niosła, i z wdzięcznością do-
konać podsumowania dialogu 
żydowsko-chrześcijańskiego. 
Możemy w ten sposób wyrazić 
wdzięczność Bogu za wszelkie 
dobro dokonane w ciągu tych 
50 lat, gdy chodzi o przyjaźń 
i zrozumienie, bo Jego Duch 
Święty towarzyszył naszym 
wysiłkom dialogu – powie-
dział papież. 

Ojciec święty Franciszek zwró-
cił uwagę, że wszyscy chrześci-
janie mają żydowskie korzenie. 
Dlatego do Międzynarodowej 
Rady Chrześcijan i Żydów od 
chwili jej powstania włączają 
się różne wyznania chrześcijań-
skie. Każde z nich we właściwy 
sobie sposób podchodzi do ju-
daizmu, który też ze swej stro-

ny ma różne nurty i odmienne 
typy wrażliwości. – Wyznania 
chrześcijańskie odnajdują swą 
jedność w Chrystusie; nato-
miast dla judaizmu punktem 
jedności jest Torah. Chrześcija-
nie wierzą, że Jezus Chrystus 
jest Słowem Bożym, które stało 
się ciałem na świecie; dla Ży-
dów miejscem obecności Słowa 
Bożego jest przede wszystkim 
Torah. Fundamentem obu tych 
tradycji wiary jest Bóg Jedyny, 
Bóg Przymierza, który objawia 
się ludziom przez swoje Sło-
wo. Szukając właściwej posta-
wy wobec Boga, chrześcijanie 
zwracają się do Chrystusa jako 
źródła nowego życia, a Żydzi 
do nauczania, które zawiera 
Torah. Tego typu refleksja teo-
logiczna o relacji między juda-
izmem a chrześcijaństwem wy-
chodzi właśnie od Nostra aetate 
i na tej trwałej podstawie może 
i powinna być dalej rozwijana – 
dodał Papież.

Obecność tak dużej i zróżnico-
wanej grupy chrześcijan i Ży-
dów w Konferencji i papieskim 
spotkaniu była inspirującym 
świadectwem wielkiego po-
stępu w dialogu chrześcijań-
skiego-żydowskim, który miał 
miejsce w wielu krajach na ca-
łym świecie w ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat. 

Beata Sereś
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Konferencja ICCJ, Rzym 2015 r.

Centrum Dialogu i Modlitwy

Przemówienie Papieża Franciszka podczas audiencji generalnej  
w Pałacu Apostolskim
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POLICJANCI Z BERLINA ORAZ MAŁOPOLSKI 
WSPÓLNIE POZNAWALI 

HISTORIĘ ZAGŁADY

W dniach 31 sierpnia – 4 września odbyło się pierwsze seminarium dla oficerów policji z Polski  
i Niemiec, zorganizowane wspólnie przez berliński Dom Konferencji w Wannsee oraz Centrum 

Żydowskie w Oświęcimiu.

Centrum Żydowskie

Ten pilotażowy między-
narodowy program ma 
za zadanie poszerzenie 
wiedzy historycznej do-
tyczącej nazistowskiego 
ludobójstwa dokonanego 
podczas II wojny świa-
towej, w celu lepszego 
rozumienia i zwalcza-
nia współczesnych prze-
stępstw z nienawiści.

– W demokracji policja 
jest szczególnie odpo-
wiedzialna za ochronę 
wszystkich obywateli, 
niezależnie od ich wro-
dzonych czy nabytych 

cech  – powiedział To-
masz Kuncewicz, dyrek-
tor Centrum Żydowskie-
go w Oświęcimiu. – Aby 
lepiej rozumieć swoją 
misję, policjanci uczestni-
czący w zajęciach studio-
wali historię Holokaustu, 
a więc ludobójstwa, które 
stało się głównym powo-
dem przyjęcia w 1948 r. 
Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka.
 
W ramach seminarium 
polscy i niemieccy ofice-
rowie policji odwiedzili 
Dom Konferencji w Wan-

nsee, gdzie 20 stycznia 
1942 r. podjęte zostały 
kroki dotyczące plano-
wanej deportacji i eks-
terminacji europejskich 
Żydów. Obok zwiedzania 
willi w Wannsee, w ber-
lińskim programie zajęć 
znalazło się m.in. studium 
roli policji w  III Rzeszy 
oraz udział formacji po-
licyjnych w Holokauście 
oraz mordowaniu nie-ży-
dowskich Polaków.
Zajęcia były następnie 
kontynuowane w Oświę-
cimiu, gdzie niemieccy 
i polscy policjanci odwie-

dzili Muzeum Żydowskie 
i synagogę Chewra Lom-
dej Misznajot. W mieście 
tym przed wybuchem II 
wojny światowej Żydzi 
stanowili 60% mieszkań-
ców. Zagłady nie prze-
żył prawie nikt. Kluczo-
wym punktem programu 
było zwiedzanie byłego 
niemieckiego nazistow-
skiego obozu Auschwitz-
-Birkenau oraz wykład 
z psychologii społecznej, 
wyjaśniający mechani-
zmy kierujące uczestnika-
mi ludobójstw.

Pilotażowe seminarium 
zostało zrealizowane we 
współpracy z Komen-
dą Wojewódzką Policji 
w Krakowie oraz Pre-
zydenturą Policji Ber-
lińskiej, przy wsparciu 
finansowym organizato-
rów, Domu Konferencji 
w Wannsee oraz Centrum 
Żydowskiego w Oświęci-
miu z Funduszy EOG.

Maciek Zabierowski
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Centrum Żydowskie

KONCERT RYKARDY PARASOL 
W SYNAGODZE

4 października 2015 r. o godzinie 19.00 w Synagodze Chewra Lomdej Misznajot odbędzie się koncert 
Rykardy Parasol – amerykańskiej wokalistki o europejskim rodowodzie (córka szwedzkiej emigrant-

ki i polskiego Żyda ocalałego z Zagłady). Jej niezwykły głos porównywany jest z Nico czy PJ Harvey, 
a muzyka Parasol kojarzona jest najczęściej z Nickiem Cave’em, Black Heart Procession czy Johnnym 
Cashem.

Jej folkowy, ale mroczny 
songwriting (nazywany 
„folk-noir”) przyprawia 
o gęsią skórkę. Artystka 
wielokrotnie występo-
wała w Polsce, a związki 
z nią pogłębiła m.in. stała 
współpraca z supergrupą 
Heart and Soul (złożona 
z członków takich grup 
jak: L. Stadt, Agressiva 
69, Made In Poland, Cool 
Kids of Death). 
We wrześniu 2015 r. Ry-
karda powraca z nowym, 
czwartym już, studyjnym 
albumem pt. The Color of 
Destruction (Warner Mu-
sic Poland). Pod wzglę-
dem instrumentalnym, 
aranżacyjnym  i lirycz-
nym jest to najbardziej 
rozbudowane dzieło 
w całym dorobku Rykar-
dy Parasol. Wszystko to 
pozwala wydobyć się na 
powierzchnię skrywane-
mu dotychczas obliczu 
Artystki. Na swym no-
wym albumie eksploruje 
i przekracza granice, które 
przestają obowiązywać. 
Podążając za falą, rozbija-
jącą się o brzeg,  poddaje 
się całkowicie rytmowi. 
Miłość, piękna i burz-
liwa zarazem, staje się 
metaforą utraty kontroli 
i gotowości do wejścia na 
rzadziej uczęszczane i nie 
do końca bezpieczne szla-
ki, bez oglądania się na 
swój los. Zagłębiając się 
w The Color of Destruction 
doświadczymy zmian 
pór roku, podróży przez 
zimowe krajobrazy, roz-
świetlone płomieniami 
ognisk. Zaznamy oczeki-
wania i doświadczymy 
nadchodzących  zmian. 
Uczucia straty i tego, co 
po niej pozostaje – chłodu 
zimy i płomieni buchają-
cych w niebo z otchłani 
Nocy Walpurgii i z głębin 
serca. Artystka, koncer-
tem w Oświęcimiu roz-
poczyna jego promocyjną 
trasę w Polsce.
Bilety w cenie 40 złotych 
dostępne są w Cafe Berg-
son. Rezerwacji można 
dokonać przez internet, 
pisząc na adres: cafe@
ajcf.pl. 
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MAGDALENA KICIŃSKA PANI STEFA

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY WRZESIEŃ 2015

Bezszelestność, nieoczekiwane pojawianie się i znikanie zapamiętali wyraźnie. Zastanawiali się potem, jak mogli jej 
nie zauważyć, nie usłyszeć kroków, nie dostrzec cienia sylwetki – podobne opisy Stefanii Wilczyńskiej, bo jej 

sylwetkę przypomina publikacja, pojawiają się w książce kilkukrotnie. Stefanii Wilczyńskiej nie udało się 
jednak zniknąć zupełnie bez głosu na kartach historii. Wróciła za sprawą Magdaleny Kicińskiej i jej najnow-
szej książki Pani Stefa.

Kultura

instytucjach rozkładała się na 
cztery, pięć osób, wykonywała 
sama jedna”), ale i wymagają-
cej. 
Ta wolna słuchaczka na kursie 
nauk przyrodniczych w Gene-
wie, absolwentka kurów fre-
blowskich swoją pracę z dzieć-
mi zaczęła od pomocy w To-
warzystwie „Pomoc dla sierot” 
przy ulicy Franciszkańskiej 2 
w Warszawie. Jak wspominała 
Stella Eliasberg: „Wilczyńska 
przychodzi do pracy punktual-
nie, obładowana garnuszkami 
rosołu dla chorych. Organizuje 
porządek dnia, dyżury, pierze 
pieluchy, wyczesuje wszy”. Ta 
podstawowa pomoc, opieka 
i troska, jakiej osierocone dzieci 
nie zaznały w domach rodzin-
nych, będzie u Wilczyńskiej się 
powtarzała przez całe życie, 
które poświęciła pracy z dzieć-
mi. 
Na Franciszkańskiej 2 pojawił 
się także młody pediatra, entu-
zjasta pracy z dziećmi – Janusz 
Korczak. Razem z Wilczyńską 
przy ulicy Krochmalnej 92 
stworzyli Dom Sierot, ufun-
dowany przez prywatnych 
darczyńców. W otwartym 
w 1912 r. domu jest centralne 
ogrzewanie, kafelki, wykroch-
malona pościel. Każde dziecko 
ma własne łóżko, dostęp do 
wanny, prysznica, zabawek, 
książek. Dzieci mają samorząd, 
prawo głosu, ale i obowiązki. 
Wychowywane będą zgodnie 
z zapoczątkowaną już w XVIII 
w. ideą wychowania Pestaloz-
ziego, która zakładała, że dzieci 
to także członkowie społeczeń-
stwa (co na owe czasy było nie 

do pomyślenia!), które mają 
prawo je współtworzyć. Bliskie 
poglądom Korczaka i Wilczyń-
skiej były także poglądy Anto-
na Makarenko (tego od powie-
dzenia „nie ma złej młodzieży, 
są źli wychowawcy”), Marii 
Grzegorzewskiej czy Marii 
Montessori. 
Ich idee i założenia znalazły 
odzwierciedlenie w zasadach 
panujących w Domu Sierot, 
ale zostały uzupełnione o po-
dejście Korczaka do dziecka, 
jak do partnera, którego należy 
obdarzyć szacunkiem i zaufa-
niem: „Powstał regulamin, ko-
deks praw i obowiązków dla 
wszystkich dzieci, personelu, 
niego i niej. Podstawowe war-
tości: szacunek, zaufanie, od-
powiedzialność i wolność, któ-
ra ma swoje granice tam, gdzie 
krzywda drugiego. Powstał 
sejm, czyli samorząd […]. Po-
wstał sąd”. Uczestnikiem tych 
nowatorskich zmian będzie 
Stefania Wilczyńska. 
Zaskakuje w książce zazna-
czenie pozycji Wilczyńskiej 
w kwestii współtworzenia 
Domu Sierot, opracowywania 
zasad, według których prowa-
dzona będzie praca z dziećmi. 
Kicińska przywraca miejsce 
Wilczyńskiej, bez której pracy 
i zaangażowania w tak przy-
ziemne sprawy jak jedzenie, 
ubranie i czystość, funkcjono-
wanie domu byłoby niemożli-
we. Prawdopodobnie bez ak-
ceptacji Wilczyńskiej dla obo-
wiązujących w Domu reguł, 
nie znalazłyby one racji bytu. 
Po latach wiele spośród dzieci 
przyzna: „Była jak matka, ale 

taka, co trzyma mocno”, „Jako 
dziecko uważałem, że Doktór 
był lepszy, lecz z perspektywy 
myślę, że udział Stefy w moim 
wychowaniu nie był mniej-
szy”. 
Skryta, nieco tajemnicza Wil-
czyńska („Żyła tak, że mało 
o niej wiedzieliśmy, taka… 
[…] Taka… niebyła. Nic po niej 
nie zostało, jakby jej nie było” 
– opowiadał w rozmowie 
Szlomo Nadel, jeden z wycho-
wanków Domu Sierot, z któ-
rym udało się porozmawiać 
autorce książki), ujawnia swój 
prawdziwy charakter w przy-
toczonych przez autorkę książ-
ki obszernych fragmentach 
korespondencji do Lejgi Lip-
szyc, która wyemigrowała do 
Palestyny. Widzimy tam oso-
bę, która tęskni za ciepłem, za 
pragnieniem bycia potrzebną. 
Pod koniec życia Wilczyńska 
pisze także o swoich wątpli-
wościach, czy metoda pracy 
z dziećmi, jakiej hołdują z Kor-
czakiem, jest właściwa. 
Emmanuel Ringelblum zapi-
sał: „Współpracowali ze sobą 
przez całe życie. Nawet śmierć 
ich nie rozłączyła. Poszli razem 
na śmierć. Wszystko, co zwią-
zane jest z osobą Korczaka 
– internat, propagowanie mi-
łości do dzieci – wszystko jest 
wspólnym dorobkiem obojga” 
– pokazanie tego było, zdaje 
się, celem Magdaleny Kiciń-
skiej.  

Agnieszka Juskowiak-Sawicka

• 18 września
 Warsztaty fotograficzne 

Ośrodek Kultury w Brzeszczach ogłasza nabór chętnych na warsztaty fotograficzne. 
Zapisy w Dziale Merytorycznym Ośrodka Kultury w Brzeszczach (pok. nr 34, tel. 032 
211 14 90, wewn. 23). Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 września o godz.17.00 
w Pracowni Orange.
Tematyka zajęć:
– budowa i zasada działania cyfrowego aparatu fotograficznego. Tryby 
fotografowania, podstawowe zasady kompozycji, rodzaje fotografii.
–  spotkanie z Łukaszem Ginalskim. Zajęcia z fotografii studyjnej: rodzaje oświetlenia, 
praca z modelem, zdjęcia portretowe studyjne. Czas zajęć: około 4 godzin.
– wyjazd do Krakowa na plener fotograficzny. Portret w plenerze, fotografia 
krajobrazowa, fotografia architektury.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 23 września
Znani i nieznani brzeszczanie… Najstarsze dzieje Brzeszcz i okolic
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na spotkanie z dr. Przemysławem 
Stańko, historykiem i archiwistą z Katedry Nauk Pomocniczych Historii  
i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Godz. 17.00, sala widowiskowa, wstęp wolny.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 28 września
Księżyc i róże – piosenki Anny German
28 września 2015 r. o godzinie 18.00 w Oświęcimskim Centrum 
Kultury odbędzie się, w ramach projektu Kultura 50/50, koncert 
w wykonaniu orkiestry Alla Vienna z towarzyszeniem solistki – 
Sylwii Strugińskiej – prezentujący najpiękniejsze piosenki Anny 
German, między innymi: Tańczące Eurydyki, Człowieczy los, Wróć 
do Sorrento i utwór tytułowy Księżyc i róże. Podczas koncertu 
zostaną również zaprezentowane motywy instrumentalne  
z polskich seriali: Polskie drogi, Janosik i Dom.
Skład orkiestry: Marta Niedźwiecka – koncertmistrz, skrzypce, 
Małgorzata Smyczyńska – wiolonczela, Jan Dobrowolski – flet, 
Mariusz Barszcz – klarnet, Adam Manijak – fortepian, Tomasz 
Wrocławski – perkusja, Jan Niedźwiecki – kontrabas.
Bilety: 20 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury 

Magdalena Kicińska – Pani Stefa 

znajdujących się w kibucu 
En Charod. Z tej skąpej mate-
rii wyłania się obraz kobiety 
o silnym charakterze, skrom-
nej, z zasadami, bardzo praco-
witej („Pracę, która w innych 

Magdalena Kicińska wykonała 
żmudną próbę odszukania in-
formacji o Wilczyńskiej wśród 
niewielu informacji, m.in. do-
kumentów z Korczakianum 
czy ocalałych dokumentów 
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Stare miasto – część III
Jedna z przecznic ul. Dą-
browskiego po jej połu-
dniowej stronie prowadzi 
do miejscowego Cmenta-
rza Parafialnego. Spoczy-
wają tu niektórzy spośród 
więźniów obozu Ausch-
witz zmarli wkrótce po 
jego wyzwoleniu w stycz-
niu 1945 r., zmarli po woj-
nie uczestnicy antynie-
mieckiego ruchu oporu, 
którzy pomimo terroru 
z narażeniem życia nieśli 
pomoc więźniom obozu, 
także 231 żołnierzy Armii 
Czerwonej (w małej części 
Polaków względnie po-
chodzenia polskiego) po-
ległych w walce o wypar-
cie jednostek niemieckich 
z Oświęcimia i okolicy. 

Pochowanymi po wojnie 
uczestnikami antynie-
mieckiego ruchu oporu 
byli m.in.: proboszcz pa-
rafii rzymsko-katolickiej 
p.w. WNMP ks. Jan Skar-
bek, Jadwiga Matlak-Mar-
ciniakowa z d. Orłowska, 
Franciszka Pomietlarz 
wraz z córkami: Apolonią 
(po mężu Bukietyńską), 
Janiną (po mężu Chałup-
nik) i Stanisławą (po mężu 
Chałupnik), Kazimiera 
Ptaszyńska z d. Sermak 
(jej mąż zginął w obo-
zie Gross-Rosen), Helena 
Rozwadowska z d. Pola-
szek, Jan Stefan Stupka; 
żołnierze i oficerowie Ar-
mii Krajowej (AK): Roman 
Bańko, Janina Kajtoch z d. 
Riecher, Stefan Karkoszka, 

Stanisław Krępa-Trojacki, 
Helena Kwiatkowska z. d. 
Stankiewicz, Lech Kwiat-
kowski (naczelny lekarz 
zgrupowania partyzanc-
kiego „Sosienki”), Helena 
Stupka,  ponadto siostry 
zakonne Serafitki np.:  
s. Bogdana Cecylia Susz-
czyk i s. Teodozja Broni-
sława Wiśniewska. 
Ponad 60 żołnierzy, spo-
śród wymienionych 231 
czerwonoarmistów, po-
legło w strefie obozu. Ich 
zbiorowa mogiła z oka-
załym nagrobkiem poło-
żona jest w głębi cmen-
tarza po lewej stronie od 
bramy wejściowej do tej 
nekropolii. Tuż za kaplicą 
cmentarną znajduje się na 
małym, ogrodzonym me-
talowym płotkiem terenie 
12 tablic upamiętniają-
cych 27 Polaków zasłużo-
nych w walce z nazistami 
niemieckimi na obszarze 
Polski i poza jej granica-
mi, głównie mieszkańców 
Oświęcimia i okolicy, spo-
śród których część zginę-
ła w obozie Auschwitz. 
O ofiarach Auschwitz 
przypomina też ogól-
nie jeden z napisów przy 
Ścianie Pamięci Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. 
Konarskiego w Oświęci-
miu, stanowiącej fragment 
zachodniego ogrodzenia 
cmentarza, także jedno 
z epitafiów na pobliskim 
grobie księży Salezjanów. 

Poprzez te symboliczne ta-
blice zostali upamiętnieni 
poza kilkunastoma księż-
mi i braćmi salezjańskimi 
zamordowani w obozie 
mieszkańcy ziemi oświę-
cimskiej: żołnierze i ofi-
cerowie AK (w większości 
rozstrzelani): Zofia Bolek 
(zakatowana w trakcie 
przesłuchania w gestapo 
obozowym), Alojzy Banaś, 
Jadwiga Dylik, Jan Jaku-
czek, Bronisława Kubisty, 
Maksymilian Niezgoda, 
Władysław Saternus, An-
toni Szlachcic (rozstrze-
lany trzy tygodnie przed 
wyzwoleniem obozu); 
nauczyciele wymienione-
go Liceum: Wincenty Frą-
czek, Józef Gawlik i Zdzi-
sław Łękawa.  
Cmentarz jest także miej-
scem spoczynku szere-
gu pracowników Pań-
stwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, wśród 
nich byłych więźniów 
obozu Auschwitz, zara-
zem pionierów początko-
wego okresu działalności 
wymienionej instytucji: 
Władysława Kowanetza, 
Walentego Pereca i Ada-
ma Żłobnickiego, byłego 
więźnia obozu Stutthof 
Jerzego Brzeskiego oraz 
byłej więźniarki więzie-
nia w Fordonie Anny 
Dziubek-Ziębowej. Tu nie 
sposób nie zaznaczyć, że 
również na oświęcimskim 
cmentarzu komunalnym 
w dzielnicy Dwory-Kruki 
spoczywają zasłużeni pra-
cownicy Muzeum, m.in. 
byli więźniowie Ausch-
witz: artysta malarz, au-
tor licznych obrazów wy-
mownie odzwierciedla-
jących realia egzystencji 

obozowej Jerzy Brandhu-
ber i Tadeusz Szymański, 
którzy znacząco przy-
bliżyli prawdę o obo-
zie młodym niemieckim 
inicjatorom utworzenia 
w Oświęcimiu Międzyna-
rodowego Domu Spotkań 
Młodzieży, także Bro-
nisław Biernacki, Feliks 
Cendrowski, Jan Gondek, 
Józef Odi i Mieczysław 
Piłat. Spoczywa tam tak-
że były kierownik działu 
konserwatorskiego Mu-
zeum artysta, projektant 
kilku okazałych pomni-
ków martyrologicznych 
Tadeusz Kinowski. 

 
Dr Andrzej Strzelecki

(Szerzej na temat przedsta-
wionej tu nekropolii patrz: 
Maria Nitka, „Cmentarz 
parafialny w Oświęcimiu”, 
red. Karol Dzięgielewski, 
Pękowice-Oświęcim 2013. 
W odniesieniu do ofiar obo-
zu Auschwitz pochodzących 
z ziemi oświęcimskiej patrz 
także prace Adama Cyry, 
Jerzego Klistały i Henryka 
Świebockiego wymienione 
w artykule „Topografia pa-
mięci” w poprzednim nume-
rze „Osi”. Bliższe informa-
cje o pochowanych na cmen-
tarzu czerwonoarmistach 
Polakach zawiera artykuł A. 
Cyry pt. „W obcym mundu-
rze”, [w:] „Biuletyn Towa-
rzystwa Opieki nad Oświę-
cimiem”, nr 49 z 2007 r.).
(Nazwiska pochowanych 
względnie upamiętnionych 
poprzez symboliczne tablice 
osób przytoczyłem w tym 
krótkim artykule w zasadzie 
tylko przykładowo, stąd też 
proszę Czytelników o wyro-
zumiałość w tym względzie).

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Z Zasola poprzez Stare Miasto na wschód, w kierunku byłych niemieckich zakładów IG Farben, przebiega 
ulica Jarosława Dąbrowskiego. W czasie od początku maja do niemal końca lipca 1941 r. ulicą tą przepro-
wadzano do robót przy budowie wymienionej fabryki, a także w innych miejscach więźniów obozu Ausch-

witz. Przewożono też ciężarówkami z powrotem do obozu nierzadko niedokładnie przykryte ciała więźniów 
zabitych względnie zmarłych w czasie pracy.

Historia

Zbiorowa mogiła żołnierzy Armii Czerwonej
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Niektóre z 12 tablic upamiętniających 27 Polaków zasłużonych w walce  
z nazistami niemieckimi na obszarze Polski i poza jej granicami
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Tablica upamiętniająca wychowanków i nauczycieli Liceum im. S. Konarskiego
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FOTOREPORTAŻ

25 sierpnia 2015 r. w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu odbył się koncert akustyczny Matisyahu, jednego z najory-
ginalniejszych artystów, jacy pojawili się w ostatnich latach na światowej scenie muzycznej. Koncert ten związany 

był z 15-leciem istnienia Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Odbył się dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego 
USA w Krakowie, Miasta Oświęcimia, Powiatu Oświęcimskiego oraz firm Nicromet i Plantpol Zaborze. Poniżej publi-
kujemy fotografie z tego wydarzenia autorstwa Mykhailo Kapustiana.
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