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Dzisiaj w załączeniu urokliwe zdjęcie z 1903 r. dwojga rodzeństwa: chłopczyk
w „genderowej” sukience
to wuj Kazimierz, o którym
pisałem w tym miejscu, ze
starszą siostrą Felicją. Dzisiaj kilka słów o niej. Była
doktorantką wydziału filozoficzno-filologicznego
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, co wówczas wśród
kobiet było rzadkością. Po
studiach podjęła pierwszą
pracę w szkole w Hrubieszowie, gdzie wędrowała
śladami
Bolesława
Leśmiana – była entuzjastką
literatury – który kilka lat
wcześniej prowadził w tym
miasteczku – z fatalnym
skutkiem finansowym –
kancelarię notarialną. Stał
jeszcze dom, w którym
mieszkał, rozmawiała ze
znającymi go osobami, wędrowała łąkami nad rzeką
Huczwą, którymi spacerował Leśmian i gdzie może
rodziły się wiersze z jego
tomu poetyckiego Łąka.
Niektórzy historycy literatury i twórcy uważają Leśmiana ze największego
polskiego poetę XX w. Był
on poetycko „ogromny”,
ale bardzo lichej i drobnej postury fizycznej, co
ilustruje
przedwojenna
anegdota: pod lokal Adrii
w Warszawie zajechała pusta dorożka, z której... wysiadł Leśmian! Hrubieszów
ma jeszcze jeden „literacki
akcent”: w mieście tym urodził się Bolesław Prus.

Fot. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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M. A. Cywiński. Opis tej publikacji znajdą Państwo na
stronach kulturalnych.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zaprasza na
wystawę rysunków Pawła Warchoła pt. Alfabet Auschwitz,
którą oglądać można w Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Wydarzenie to było jednym
z elementów obchodów rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz.
25 młodych adeptów dziennikarstwa z kilku krajów wzięło udział w spotkaniu Zbliżenia w Auschwitz 2016, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Maksymilian Kolbe
Werk. Z ich spostrzeżeniami mogą Państwo się zapoznać
na stronach 12 i 13.
Zapraszamy Państwa również do Centrum Żydowskiego
na pokazy pofestiwalowe 11. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy.

Andrzej Winogrodzki
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stycznia ponad 80 byłych więźniów Auschwitz spotkało się na terenie byłego obozu Birkenau, aby
upamiętnić 71. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Tematem przewodnim rocznicowych obchodów były „Powroty”.
ność międzynarodowa w porę
nie reaguje. Co może się stać,
jeżeli jedne państwa zachowują
się agresywnie wobec innych,
jeżeli zagarniają ich terytoria.
Jeżeli szerzą wojnę i nienawiść
– powiedział Prezydent Duda.
– Jestem ogromnie dumny
i wzruszony, że jest tutaj ze mną
pani Zofia Pilecka, córka rotmistrza Pileckiego, że jest tutaj dziś
ze mną Marysia Jopek, uczennica liceum, która wygrała
konkurs na pracę pod tytułem
Czym dziś jest dla mnie Auschwitz? To właśnie ta edukacja
ma spowodować, że Auschwitz będzie teraźniejszością, że

innych Ocalonych, mogliśmy
i wykonaliśmy: założyliśmy kolejne pokolenie – podkreślił były
więzień Auschwitz Aszer Aud,
deportowany do obozu z likwidowanego w sierpniu 1944 r.
getta Litzmannstadt.
– Moje pokolenie, pokolenie
Ocalonych, przybyło do Izraela
złamane, cierpiące i w głębokiej
traumie. Ale mieliśmy siłę budować Państwo i jego chwałę,
wiedzieliśmy, co znaczy życie
bez ojczyzny, i uczyliśmy się
sami na sobie, jak ważna jest dla
nas ojczyzna – dodał.
– Podróż życia jeszcze się nie
skończyła. Ciągle idziemy na-

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Towarzyszyli im m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Anna Maria Anders,
przewodnicząca Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, reprezentująca Premier RP Beatę
Szydło, przedstawiciele władz
państwowych Polski, ambasadorowie i dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz
regionalnych,
samorządów,
pracownicy muzeów i miejsc
pamięci.
Gości powitał Prezydent RP,
który objął obchody rocznicowe
swoim honorowym patronatem. Na początku swojego wy-

Obchody 71. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

stąpienia zwrócił się do byłych
więźniów: – Wyobrażam sobie,
mimo przecież upływu tych
71 lat, jak trudno jest Państwu
tutaj przyjechać. Nie tylko ze
względu na wiek, ale także ze
względu na to, co dla Państwa
oznacza to miejsce i jakie obrazy
muszą się pojawiać w oczach
w chwili, gdy państwo wchodzicie na tę ziemię.
– Auschwitz, to nie jest tylko
Muzeum. Auschwitz to nie jest
tylko wielki grób, bo prochy
pomordowanych są wszędzie
i można powiedzieć, że całe to
miejsce jest grobem. A więc
nie jest to tylko upamiętnienie
– powiedział Prezydent Duda.
Zwrócił on uwagę, że: – Auschwitz to dla całego świata, wielki
znak i ostrzeżenie przed tym,
co może się stać, jeżeli zagubi
się władza, jeżeli omota społeczeństwo. Co może się stać, jeżeli życie społeczne i polityczne
zdominuje nienawiść. Co może
się stać, jeżeli prawo międzynarodowe jest łamane, a społecz-
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Auschwitz będzie w świadomości młodych ludzi tak, aby za
naszych czasów ani za czasów
następnych pokoleń taka tragedia już nigdy nie miała miejsca
– mówił. – Zawsze kiedy jestem
w tym miejscu, czuję się rozbity
wewnętrznie, bo rozmiar tragedii, przede wszystkim rozmiar
tragedii narodu żydowskiego,
ale także mojego narodu, polskiego, w tym miejscu, jest po
prostu niewyobrażalny – podkreślił.
– Stoję tutaj i pamiętam doskonale dzień, w którym postawiłem swoją stopę w tym
przeklętym dla mnie miejscu
pierwszy raz. Stoję tutaj w imieniu osób, które wyemigrowały
do Izraela, tych, którzy zrobili to przede mną, ze mną, po
mnie, i tych, którym nie było
to dane. Stoję tutaj 72 lata po
moim przybyciu, a moje serce
jest pełne – nie tylko smutku
i bólu po tych, których nie ma
z nami, ale też dumy z postawy i pracy, którą ja, jak i wielu
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przód. W tym miesiącu będzie
miała miejsce ceremonia obrzezania naszego pierwszego prawnuka – Newe Auda, czwartego pokolenia rodziny Audów,
odnowionej rodziny. To jest
moje prywatne zwycięstwo! –
podkreślił.
Halina Brzozowska-Zduńczyk
trafiła do Auschwitz z powstańczej Warszawy. Miała wówczas
12 lat. Tak wspominała sam moment wyzwolenia: – Nagle do
baraku wpadli z wielkim wrzaskiem bardzo młodzi żołnierze.
Byli w innych mundurach – zielonych, wełnianych, grubych.
Mówili, że są Rosjanami i już
jesteśmy wolne. Zaraz usiłowali
nas karmić. Jedzenie to: słonina,
skwarki i razowy chleb. Musiałam teraz zadbać o zdobycie
ubrania. Ubranie było dostępne
w magazynach – mówiła.
– Najtragiczniejsze było jednak wyjście z baraku, to równało się z potwornym lękiem
i przerażeniem. Całe obejście
baraku, dojścia, drogi były po-
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kryte leżącymi ludźmi, skrajnie
wyniszczonymi, konającymi,
żebrzącymi o pomoc albo trupami. Nie było gdzie postawić
nogi. Po kilku dniach wyruszyłyśmy w podróż – same pieszo!
Kierunek Kraków. Na stołku
wywróconym do góry nogami
przywiązanym sznurem, owinięta w żołnierski koc siedziała
Marysia (jej sześcioletnia siostra
– przyp. PS), a ja ją ciągnęłam
po śniegu. Opuszczając teren
obozowy, natrafiłyśmy na duży
krzyż, stojący tuż przy drodze.
Zatrzymałyśmy się… Rozpłakałam się. Tam też znalazłam
różaniec, który mam do dziś.
Do Krakowa dotarłyśmy okrutnie umęczone! To był Powrót
do życia – powiedziała.
– Dopiero po 20 latach, po raz
pierwszy po opuszczeniu obozu, wróciłam tu, aby wziąć
udział w obchodach 20. rocznicy
wyzwolenia KL Auschwitz. Od
tej pory częściej powracam do
tego miejsca. Są to rocznice wyzwolenia. Mam tu okazję spotkać się z tymi, z którymi dzieliłam los. Jako świadek historii
dzielę się swoimi przeżyciami
z młodzieżą polską i niemiecką
w nadziei, że w przyszłości nie
będą musieli doświadczać tego,
co było udziałem mojego pokolenia – podkreśliła Halina Brzozowska-Zduńczyk.
W czasie rocznicowych obchodów głos zabrali także Ambasador Państwa Izrael Anna Azari
oraz Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew.
– Niezwykłe jest, że ocaleni
z piekła Holokaustu, mieli
w sobie tyle siły, aby po tym
wszystkim od nowa wybudować swoje życie – powiedziała
ambasador Izraela. – Godny
podziwu jest fakt, że ci ludzie
mieli w sobie tak dużo siły, aby
zakładać rodziny, budować
domy i nowe życie – dodała
Anna Azari.
– Auschwitz jest ponurym symbolem wrogich człowiekowi
aspiracji najgorszego reżimu
w dziejach świata, które zawierają się w doktrynie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” – całkowitej zagłady
Żydów, a także w General Plan
Ost – programu kolonizacji Polski, Czechosłowacji, krajów Bałtyckich, Białorusi, Ukrainy oraz
europejskiej części Rosji, który
miał doprowadzić do wyniszczenia dziesiątków milionów
Słowian i innych narodów zamieszkujących te terytoria – powiedział ambasador Andriejew.
– Jestem tu dziś wśród państwa
po to, by także zobowiązać się,
że będę pielęgnować pamięć
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o Auschwitz, mówić o okropnościach nazizmu i chcę zapewnić
także tych, którzy stali w tym
miejscu przede mną, że musimy zrobić wszystko, by więcej
do tego nie doszło. Nie może
dojść do tego barbarzyństwa.
Jest to dla mnie wielki przywilej
– mówiła Anna Maria Anders,
przewodnicząca Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa,
która zabrała głos jako przedstawicielka Premier RP Beaty
Szydło.
– Czymże było wyzwolenie? –
pytał dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.
– Ogromna większość ofiar go
nie doczekała. A większość ocalałych nie doczekała wyzwolenia tutaj. Zostali wyprowadzeni
w nieznane i przeszli jeszcze
przez inne obozy, zanim nie dotarli do wolności. Raz wyzwoleni do wolności długo wracać
musieli. Wolność oznaczała
trud powrotu do życia wśród
ludzi, którzy wyzwolonych
zrozumieć nie potrafili. Łatwiej
było usunąć tatuaż ze skóry,
niż skutki przeżyć obozowych
usunąć z ciała i z głowy. Dlatego tak bardzo powinniśmy być
wdzięczni ocalałym za utworzenie tego Miejsca Pamięci, za
spisywanie swoich wspomnień,
za lata ostrzeżeń pod adresem
naszej ludzkiej wspólnoty, za
obecność – powiedział.
Dyrektor nawiązał też do przewodniego tematu tegorocznych
obchodów – „Powrotów”: – Ilu
wróciło do miast zniszczonych,
jak do tych ruin Powstańczej
Warszawy? Ilu zostało krótko
po wyzwoleniu wtrąconych do
więzień i katowni komunistycznych? Ilu zmieniło kraj zamieszkania, próbując wszystko zbudować na nowo? Ilu tworzyło
po wojnie swoje nowe państwo
w ziemi Izraela, nie mogąc
wyjść poza horyzonty nowych
wojen i konfliktów?
Pokazał on także zebranym
malutkie pantofelki przekazane do Zbiorów Miejsca Pamięci
przez byłą więźniarkę Batszewę
Dagan, przypominając, iż otrzymała je ona od współwięźniarki
z życzeniem „żeby Cię one na
wolność wyniosły”. – Oby te
pantofle, oby wszystkie inne
buty, drewniaki, walizki i okulary, tałesy czy różańce obozowe,
miały tę moc wyprowadzania
na wolność, także naszej pamięci, naszej świadomości, naszej
ludzkiej, powojennej, dzisiejszej
odpowiedzialności – podkreślił.
Druga część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem
Ofiar Obozu na terenie byłego
Auschwitz II-Birkenau. Rabini
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oraz duchowni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie odczytali psalm 42 z Księgi
Drugiej Psalmów, a uczestnicy
ceremonii złożyli przy pomniku znicze upamiętniające ofiary
Auschwitz.
Wcześniej 27 stycznia byli więźniowie wraz z dyrekcją oraz

pracownikami Miejsca Pamięci
Auschwitz złożyli wieńce na
dziedzińcu Bloku 11 w Auschwitz I. Następnie w Centrum
Dialogu i Modlitwy odprawiona została Msza Święta, której
przewodniczył biskup Roman
Pindel, ordynariusz diecezji
bielsko-żywieckiej. Natomiast

na placu przed głównym wejściem do Muzeum dyrektor
Marszu Żywych Aharon Tamir
wraz z dyrektorem Muzeum
Auschwitz Piotrem Cywińskim
otworzyli plenerową wystawę
Świadek przygotowaną przez
Marsz Żywych.
Do momentu wyzwolenia

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

lem Zagłady i okrucieństw II
wojny światowej. W 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Paweł Sawicki

londyńskiego, rządu na uchodźstwie, również członek Polskiego Państwa
Podziemnego, który na podstawie informacji, które uzyskał także od Witolda
Pileckiego, ale także i własnej wiedzy, tworzył raporty, które przekazywał
władzom państw alianckich, które przekazywał władzom Stanów
Zjednoczonych.
Niestety, obraz, który się z tego wyłaniał, był tak makabryczny, że nie chciano
wierzyć jego raportom. Nie chciano wierzyć jego słowom. Mimo że błagał,
prosił. Niestety, świat przekonał się o tym, co zdarzyło się w Auschwitz
-Birkenau i innych obozach, dopiero wtedy, kiedy hitlerowskie Niemcy zostały
pokonane, dopiero wtedy, kiedy te obozy zostały wyzwolone i prawda ukazała
się światu. I żołnierze armii alianckich mogli na własne oczy zobaczyć ogrom
zbrodni i ludzkiej tragedii.
Szanowni Państwo, musimy czynić wszystko, aby te straszliwe wydarzenia,
jakie stały się tutaj i w innych miejscach kaźni, nigdy więcej na świecie nie
miały miejsca. To nie tylko element przestrzegania prawa międzynarodowego,
niezwykle ważny, o którym cały czas musimy pamiętać i o którym cały czas
musimy mówić. To także, proszę Państwa, edukacja. Edukacja młodzieży we
wszystkich krajach, w Polsce, w Izraelu, w całej Europie i na świecie.
Jestem ogromnie dumny i wzruszony, że jest tutaj ze mną pani Zofia Pilecka,
córka rotmistrza Pileckiego, że jest tutaj dziś ze mną Marysia Jopek, uczennica
liceum, która wygrała konkurs na pracę pod tytułem Czym dziś jest dla mnie
Auschwitz? To właśnie ta edukacja ma spowodować, że Auschwitz będzie
teraźniejszością, że Auschwitz będzie w świadomości młodych ludzi tak, aby
za naszych czasów, ani za czasów następnych pokoleń taka tragedia już nigdy
nie miała miejsca.
Ale w tym wszystkim niezwykle istotna jest także prawda. Historia wtedy
uczy i wtedy właśnie tworzy ten element bezpieczeństwa i dobrego współżycia
pomiędzy narodami, kiedy jest oparta na prawdzie. I głoszenie tej prawdy,
jest wielkim zadaniem. Jest wielkim zadaniem Polaków, jako tych, na których
terenach, gdzie było ich państwo, stworzono obozy zagłady, jako tych, proszę
Państwa, którzy także byli w tych obozach i znają prawdę o Holokauście, o tej
straszliwej masakrze nienotowanej w historii ludzkości. To obowiązek Izraela,
który tak straszliwie jako naród ucierpiał w niewyobrażalny sposób. Nie do
opisania. I ta prawda musi być dzisiaj na świecie głoszona. Prawda o tym, że
były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i prawda o tym, kto
był ich ofiarami, a kto był sprawcami mordu. To wielkie zadanie, które jest
realizowane i które, wierzę, że będzie realizowane i myślę, że wszyscy, którzy
tu jesteśmy na tej sali, zaczynając od Państwa, byłych więźniów, ocalonych,
poprzez tych, dla których to miejsce i tamte wydarzenia są niezwykle ważne,
my wszyscy musimy to potraktować jako swój wielki obowiązek.
Chcę Państwu powiedzieć, że ja tak do tego podchodzę. Zawsze kiedy jestem
w tym miejscu, czuję się rozbity wewnętrznie, bo rozmiar tragedii, przede
wszystkim rozmiar tragedii narodu żydowskiego, ale także mojego narodu,
polskiego, w tym miejscu, jest po prostu niewyobrażalny.
I dlatego składam dziś hołd wszystkim ofiarom, tym, którzy zginęli, składam
dziś hołd także wszystkim tym, którzy przeżyli. Proszę przyjąć wyrazy mojego
najwyższego szacunku i jeszcze raz podziękowania za obecność tutaj.
I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Dla mnie jako Polaka, dziś prezydenta
Rzeczypospolitej, ale także dla Państwa Izrael od początku jego istnienia,
Auschwitz jest wielką lekcją tego, że trzeba czynić wszystko, aby chronić dziś
życie swoje i swoich obywateli. I że dla władz to jest najwyższy obowiązek.
Dziękuję.

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Z najwyższym szacunkiem i głęboką wdzięcznością za obecność chciałem
przede wszystkim powitać obecnych tutaj na sali byłych więźniów obozów
koncentracyjnych przede wszystkim obozu Auschwitz-Birkenau. Chciałem
powitać ocalonych, tych, którzy przeszli przez te straszne niewyobrażalne
miejsca kaźni, ale są dzisiaj z nami.
Wyobrażam sobie, mimo przecież upływu tych 71 lat, jak trudno jest Państwu
tutaj przyjechać. Nie tylko ze względu na wiek, ale także ze względu na to,
co dla Państwa oznacza to miejsce i jakie obrazy muszą się pojawiać w oczach
w chwili, gdy państwo wchodzicie na te ziemie. Ziemie, gdzie wmieszane są
na zawsze popioły prochy prawie półtora miliona ofiar, jak mówią statystyki.
A liczby podawane są różne, ale na pewno są to niewyobrażalne straty, jakie
poniosły narody, przede wszystkim naród żydowski, naród polski, Romowie,
naród rosyjski.
Dziękuję, że Państwo tutaj jesteście. Dziękuję, że jesteście jako naoczni
świadkowie tamtej historii.
Proszę Państwa Auschwitz to nie jest tylko Muzeum. Auschwitz to nie jest tylko
wielki grób, bo prochy pomordowanych są wszędzie i można powiedzieć, że
całe to miejsce jest grobem. A więc nie jest to tylko upamiętnienie. Chciałbym
i wierzę głęboko, że tak jest, że Auschwitz to jest i zawsze będzie, w tym
znaczeniu świadomościowym, teraźniejszość. Teraźniejszość dla całego świata,
wielki znak i ostrzeżenie przed tym, co może się stać, jeżeli zagubi się władza,
jeżeli omota społeczeństwo. Co może się stać, jeżeli życie społeczne i polityczne
zdominuje nienawiść. Co może się stać, jeżeli prawo międzynarodowe jest
łamane, a społeczność międzynarodowa w porę nie reaguje. Co może się stać,
jeżeli jedne państwa zachowują się agresywnie wobec innych, jeżeli zagarniają
ich terytoria. Jeżeli szerzą wojnę i nienawiść.
Auschwitz więc jest i zawsze będzie wielkim ostrzeżeniem. I dlatego tak
dziękuję za Państwa obecność tutaj dzisiaj. Właśnie jako świadków tej straszliwej
prawdy o Auschwitz. O niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym,
zbudowanym na ziemiach, które kiedyś były polskim Państwem, ale zostały
zagrabione zdradziecko przez hitlerowskie Niemcy w 1939 r. I tutaj zbudowano
tą straszliwą machinę Zagłady.
Jej więźniami byli początkowo Polacy, kiedy powstała w początkach 1940 r.
Potem byli także jeńcy rosyjscy, byli Romowie, ale przede wszystkim od 1942
r. miejsce to stało się miejscem makabrycznej Zagłady narodu żydowskiego.
Mordowano bezwzględnie. Tylko część wybierano po to, by skierować ich do
morderczej pracy. Resztę zgładzono od razu natychmiast. Ojcowie widzieli, jak
ich żony z dziećmi prowadzeni są do komór gazowych. To niewyobrażalne
i to nie było wyobrażalne. Ta prawda jest tak straszna, że początkowo nikt nie
chciał w nią uwierzyć. A byli świadkowie, którzy wynosili wiedzę o tym na
Zachód.
Polskie Państwo Podziemne wysłało tutaj do Auschwitz rotmistrza Pileckiego.
Wielkiego bohatera Polskiego Państwa podziemnego, który dał się aresztować
po to właśnie, by tutaj tworzyć komórkę konspiracyjną wewnątrz obozu
i zanieść światu prawdę o Auschwitz. I zrobił to.
To wielki wspaniały Polak i bohater, Jan Karski, emisariusz polskiego rządu

terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej,
niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln
osób, głównie Żydów, a także
Polaków, Romów, radzieckich
jeńców wojennych oraz ludzi
innych narodowości. Dziś dla
świata Auschwitz jest symbo-

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
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PRZEMÓWIENIE
HALINY BRZOZOWSKIEJ-ZDUŃCZYK
BYŁEJ WIĘŹNIARKI OBOZU
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Brzezinka. Jest styczeń 1945 r., śnieżna zima, potężny mróz. Mam 12 lat,
postać moja przypomina kościsty szkielet obciągnięty skórą. Ogolona
głowa, smutne, wystraszone oczy.
Jestem bardzo nędznie ubrana… Dwa lewe buty, w lewym przydeptana
pięta, gdyż na pięcie nogi jest otwarta rana, przyklejona do skarpety –
tak jest od kilku tygodni. Jedna skarpetka krótka, druga do kolana. Na
głowie cienka chusteczka podwiązana pod brodą. Sukienka jedwabna
granatowa w kwiatki, lekko za kolana i króciutki kapocik z czerwonym
winklem. Co znaczy, że jestem więźniem politycznym. Nieustannie
straszliwie głodna i wylękniona.
Lękam się o moją siostrzyczkę Marysię. Ma ona 6 lat i leży w szpitalu
obozowym zwanym rewirem od niemal 6 miesięcy. Nierzadko po
kryjomu ją tam odwiedzałam, niosąc jej skórkę chleba. W sierpniu
1944 r. transportem z Warszawy przywieziono nas tu bydlęcymi
wagonami, bez rodziców. Nie ma też z nami mojego 13-letniego braciszka
Tadeusza. Nie wiem, co się z nimi stało. I nagle niespodziewana radość.
Na kilka dni przed dniem 27 stycznia 1945 r. odzyskuję Marysię. Pomaga
mi w tym szpitalna pielęgniarka.
Ciągnę Marysię, owiniętą w koc, po śniegu, z rewiru do mojego bloku.
Marysia nie poznaje mnie, zwraca się do mnie per pani. Nie zna swoich
personaliów i nie pamięta rodziny. Tylko płacze. Umieściłam ukradkiem
Marysię na najwyższej koi w moim baraku, tak zwanym dziecięcym.
Udało się tego dokonać, gdyż atmosfera obozowa wówczas była
wyraźnie odmieniona.
I nagle pozostałą w baraku grupę dzieci usiłowano policzyć. Wtedy
powstał popłoch. Otwarto na przestrzał ogromne drzwi, słychać krzyki.
Wśród nas jest jedna Niemka w mundurze i jedna Polka w pasiaku.
Ja jednak nie staję w szeregu, uciekam! Zabieram Marysię z koi. Na
zewnątrz baraku przy drzwiach chowam ją za kibel. Sama ukrywam się
za skrzynię z piaskiem. Mówię do Marysi, gdybyś kogoś zobaczyła –
krzycz! Pomyślałam wtedy, zginiemy razem.
Długo nie trzeba było czekać. Krzyk Marysi zmieszał się z krzykiem
bardzo wysokiego mężczyzny – ubranego w biały kombinezon. Kazał
nam wejść do baraku i nie opuszczać go. Sam poszedł dalej. Nagle do
baraku wpadli z wielkim wrzaskiem bardzo młodzi żołnierze. Byli
w innych mundurach – zielonych, wełnianych, grubych. Mówili, że są
Rosjanami i już jesteśmy wolne
Zaraz usiłowali nas karmić. Jedzenie to: słonina, skwarki i razowy chleb.
Musiałam teraz zadbać o zdobycie ubrania. Ubranie było dostępne
w magazynach. Najtragiczniejsze było jednak wyjście z baraku, to
równało się z potwornym lękiem i przerażeniem. Całe obejście baraku,
dojścia, drogi były pokryte leżącymi ludźmi, skrajnie wyniszczonymi,
konającymi, żebrzącymi o pomoc albo trupami. Nie było gdzie postawić
nogi.
Po kilku dniach wyruszyłyśmy w podróż – same pieszo! Kierunek
Kraków. Na stołku wywróconym do góry nogami przywiązanym
sznurem, owinięta w żołnierski koc siedziała Marysia, a ja ją ciągnęłam
po śniegu.
Opuszczając teren obozowy, natrafiłyśmy na duży krzyż, stojący tuż
przy drodze. Zatrzymałyśmy się… Rozpłakałam się. Tam też znalazłam

różaniec, który mam do dziś. Do Krakowa dotarłyśmy okrutnie umęczone!
To był Powrót do życia.
W Krakowie nastąpiło spotkanie dzieci, które zostały wyzwolone
z Auschwitz 27 stycznia 1945 r. Zostaliśmy objęci opieką PCK.
Po kilkunastu dniach w zatłoczonych wagonach kolejowych
wyjechaliśmy z Krakowa w kierunku Warszawy-Okęcie. Było to już
w lutym 1945 r. Byłam pewna, że nie ma mojego domu. Widziałam
jak się palił, gdy wyrzucano nas z niego w pierwszych dniach sierpnia
1944 r. Moje obawy potwierdziły się, dom nasz został zburzony
i spalony doszczętnie podczas Powstania Warszawskiego. Oznaczało
to utratę dorobku całego życia naszej rodziny.
Skierowałam więc nasze kroki do cioci Marianny Danielewskiej –
siostry mojej mamy, która mieszkała w miejscowości Chrzanów
koło Włoch pod Warszawą. Natomiast nie wiedziałam nic nadal
o rodzicach i Tadeuszu, a minęło już 7 miesięcy. Szczęśliwe spotkanie
z rodzicami mamą Janiną, tatą Romanem i bratem Tadeuszem, którzy
byli więzieni w niemieckim obozie Oranienburg koło Berlina, miało
miejsce również u cioci Marianny, po zakończeniu wojny w maju
1945 r.
Dla rodziny najważniejszy jest dom, w którym wyrastają marzenia
i powstają plany na przyszłość. Zamieszkaliśmy na polskiej wsi
z myślą o dobrym powietrzu, małym warzywnym ogródku na własne
potrzeby, z kozą, która dawała zdrowe mleko, co było szczególnie
ważne dla nas dzieci – tragicznie wynędzniałych.
Rzeczywistość była bardzo trudna. Moje dzieciństwo i okres
dorastania zostały zaburzone przez wojnę. Po powrocie z obozów
szanse życiowe również nie były te same. Trzeba było mieć szalony
upór i chęć do życia w warunkach skrajnego niedostatku i ogromnych
życiowych trudności. Jednakże każde z nas z osobna, czy też razem
musiało znaleźć swoje miejsce w szkole albo w pracy.
Miałam 17 lat, kiedy podjęłam pracę, ucząc się równocześnie.
Koniecznie chciałam studiować, co potęgowało potrzebę powrotu do
Warszawy. Nareszcie otrzymaliśmy mieszkanie w dzielnicy Bielany
– dwa pomieszczenia na mansardzie, kompletny brak urządzeń
sanitarnych. Do czasu zakończenia nauki mieszkałam z rodzicami.
Jednakże ze względu na dużą odległość domu od uczelni i późne
powroty z wykładów zmuszona byłam bardzo często do korzystania
z noclegu u zaprzyjaźnionych rodzin, gdzie sypiałam na materacu
położonym pod stołem albo na dwóch lub trzech zsuniętych krzesłach.
Nie było łatwo, ale udało się! 26 stycznia 1957 r. już jako mężatka
uzyskałam tytuł inżyniera geologa na Wydziale Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego, a 2 lutego 1957 r. urodziłam moją jedyną córkę
Marysię. Nieprzerwanie przez 33 lata byłam czynna zawodowo.
Dopiero po 20 latach, po raz pierwszy po opuszczeniu obozu,
wróciłam tu, aby wziąć udział w obchodach 20. rocznicy wyzwolenia
KL Auschwitz. Od tej pory częściej powracam do tego miejsca. Są to
rocznice wyzwolenia. Mam tu okazję spotkać się z tymi, z którymi
dzieliłam los.Jako świadek historii dzielę się swoimi przeżyciami
z młodzieżą polską i niemiecką w nadziei, że w przyszłości nie będą
musieli doświadczać tego, co było udziałem mojego pokolenia.
A jednak niełatwo jest uwolnić się od okrutnych wspomnień,
zalegających w pamięci, jak na twardym dysku, z którego nie da się
ich usunąć.
Był taki okres, że nie mogliśmy wydobyć z siebie słowa, aby
powiedzieć, gdzie i co się działo wtedy, kiedy nie byliśmy razem.
Baliśmy się pytać – ja, matka, ojciec, siostra, brat. Byliśmy smutni,
osobno, często zapłakani. Jedno było pewne, że wszyscy bardzo
cierpieliśmy. To bolało – zresztą boli do dziś.

Była więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau Halina Brzozowska-Zduńczyk
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Moje pokolenie, pokolenie Ocalonych, przybyło do Izraela złamane, cierpiące
i w głębokiej traumie. Ale mieliśmy siłę budować Państwo i jego chwałę,
wiedzieliśmy, co znaczy życie bez ojczyzny, i uczyliśmy się sami na sobie, jak
ważna jest dla nas ojczyzna.
Czterdzieści lat po wojnie odnalazłem swojego brata – Berla Sieradzkiego,
który w wieku 13 lat został wysłany do jednego z obozów pracy. Również on
był więźniem Auschwitz.
Mam zaszczyt nosić tytuł Mieszkańca Drogiego dla Jerozolimy1. Miałem
zaszczyt otrzymać nagrodę Yad Vashem za działalność na rzecz Ocalonych
z Zagłady.
Stoję tutaj, 72 lata po tym, jak stanąłem tutaj po raz pierwszy, jako 15-letnie
dziecko, kiedy przybyłem tutaj transportem z getta w Łodzi. Stoję tutaj, jako
przedstawiciel Ocalonych z Zagłady, którzy mieli zaszczyt walczyć, budować
i tworzyć żydowskie, niepoległe państwo, które powstało na gruzach
europejskich Żydów.
Stoję tutaj i pamiętam doskonale dzień, w którym postawiłem swoją stopę
w tym przeklętym dla mnie miejscu pierwszy raz. Stoję tutaj w imieniu osób,
które wyemigrowały do Izraela, tych, którzy zrobili to przede mną, ze mną, po
mnie, i tych, którym nie było to dane.
Stoję tutaj 72 lata po moim przybyciu, a moje serce jest pełne – nie tylko smutku
i bólu po tych, których nie ma z nami, ale też dumy z postawy i pracy, którą ja,
jak i wielu innych Ocalonych mogliśmy i wykonaliśmy: założyliśmy kolejne
pokolenie.
Podróż życia jeszcze się nie skończyła. Ciągle idziemy naprzód. W tym miesiącu
będzie miała miejsce ceremonia obrzezania naszego pierwszego prawnuka –
Newe Auda, czwartego pokolenia rodziny Audów, odnowionej rodziny. To
jest moje prywatne zwycięstwo!
Wybraliśmy dla naszej odradzającej się rodziny nazwisko Aud. Aud –
stworzony z ognia, z takim nazwiskiem moje dzieci, wnuki, prawnuki będą
przekazywały pamięć o ofiarach pokoleniom, które nadejdą.
Dzisiaj jestem ustami moich braci Ocalonych i tych moich braci, którym się ocaleć
nie udało i proszę, aby nasze historie rozbrzmiewały z pokolenia na pokolenie.
Przekazujemy w wasze ręce pochodnię pamięci. Waszym obowiązkiem jest jej
niesienie i przekazanie kolejnemu pokoleniu. Nie poddawajcie się.
Niech to będzie nasze ogólne zwycięstwo, zwycięstwo rodzaju ludzkiego,
zwycięstwo Ocalonych z Zagłady, zwycięstwo ludu Izraela.
Am Israel Chai!

PRZEMÓWIENIE ASHERA AUDA
BYŁEGO WIĘŹNIA OBOZU
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Chupa została rozłożona w Jerozolimie w 1953 r. Ślub bierze młodziutka para.
Jej podczas ceremonii towarzyszy matka, on stoi zupełnie sam: bez rodzica, bez
brata, bez bliskiej mu osoby.
Jego podróż pod chupę zaczęła się czternaście lat wcześniej w Zduńskiej Woli.
Miał 11 lat, kiedy wybuchła wojna. A kiedy miał lat 16, wojna się skończyła.
Jego rodzice – Szmuel Hirsz i Johewed, razem z bratem Gabrielem – zaginęli,
drugi brat, Berl, po prostu zniknął, krewni i członkowie gminy w większości
zostali zamordowani. Samotny, bez dzieciństwa, bez życiowej radości, bez
rodziny, bez wspólnoty.
Decyzja była w jego rękach: upaść czy podnieść się i spojrzeć w kierunku
przyszłości, życia? Jakie siły w nim były uśpione?
Co prowadziło go ku przyszłości? Jaka była moc ognia nowej miłości pod
chupą, która zastąpiła ogień miłości, który dopiero został w nim ugaszony? Czy
zdoła się podnieść i maszerować, czy upadnie i utonie?
To ja jestem tym chłopakiem, który stał pod wspomnianą chupą. Urodziłem się
jako Anszel Sieradzki.
W wieku 11 lat straciłem tatę i mamę. Moja rodzina została wysłana do ośrodka
zagłady w Chełmnie, a ja, jako dziecko, zostałem wysłany do getta łódzkiego.
W ciągu pięciu lat stałem się:
Ocalonym z getta zduńskowolskiego,
Ocalonym z getta łódzkiego,
Ocalonym z obozu Auschwitz-Birkenau,
Ocalonym z Marszów Śmierci,
Ocalonym z obozu Mauthausen,
Ocalonym z obozu Gunskirchen.
Przetrwałem to nazistowskie piekło. Stanąłem po zakończeniu wojny,
a decyzja była w moich rękach: wybrałem życie, wybrałem nadzieję, wybrałem
wzrastanie.
Zdecydowałem się wyjechać do Ziemi Izraela w 1945 r., kiedy grupa młodych
Ocalonych z Zagłady stała się moją nową rodziną. Zdecydowałem się zapuścić
korzenie na nowej ziemi, stać się częścią nowego społeczeństwa, którego nie
znałem. Miałem zaszczyt służyć jako członek żydowskiej samoobrony jiszuwu
(społeczność żydowska w Palestynie, przed powstaniem państwa Izrael). ______________
1
Walczyłem w wojnach Izraela i brałem czynny udział w tworzeniu Państwa.
Tytuł przyznawany osobom, które ukończyły 70. rok życia i pracowały w Jerozolimie, mając istotny wkład w rozwój
Postawiłem także na miłość. Jak bardzo symboliczne jest imię dziewczyny, miasta albo mieli wpływ na jego mieszkańców przez swoje działania. Aszer Aud dostał tytuł w 2009/2010 r. za wkład
która stała ze mną pod chupą: Chaya, co oznacza żyjąca (życie)! Zmieniłem w rozwój przemysłu lotniczego w Jerozolimie, działalność promującą wolontariat oraz działalność w radzie do spraw
swoje imię na Aszer Aud – zrodzony z ognia.
emerytów i rencistów w magistracie oraz radzie do spraw Ocalonych z Zagłady w magistracie.

Były więzień obozu Auschwitz-Birkenau Asher Aud
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PRZEMÓWIENIE ANNY AZARI
AMBASADOR PAŃSTWA IZRAEL

PRZEMÓWIENIE SIERGIEJA ANDRIEJEWA
AMBASADORA FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Ambasador Państwa Izrael Anna Azari

Dla narodów naszych krajów zbyt często w tej wojnie było sprawą życia
lub śmierci, tak więc walczyli nasi przodkowie na śmierć i życie, ratując
swoje narody, jak i przyszłość innych krajów.
W tej wojnie na froncie radzieckim hitlerowskie Niemcy poniosły ponad
trzy czwarte wszystkich strat. Właśnie na tym froncie ważyły się losy
Europy. W dniu wyzwolenia Auschwitz należy pamiętać o tych, dzięki
którym są razem z nami ocalali z Zagłady, a mianowicie o byłych
oficerach i żołnierzach Armii Czerwonej.
27 stycznia 1945 r. żołnierze radzieccy otworzyli bramy Auschwitz po
walce u bram Auschwitz. Jestem pewien, że kiedy żołnierze radzieccy
otworzyli bramę Auschwitz, uratowani przez nich więźniowie nie mieli
wątpliwości, że jest to wyzwolenie. Podobnie jak nie miały wątpliwości
miliony ludzi na ziemiach okupowanych Związku Radzieckiego,
Francji, Polski i Danii, Czechosłowacji, Jugosławii, Norwegii, Grecji
i wielu innych państw, którym wojska aliantów niosły wyzwolenie od
hitlerowskich najeźdźców.
Nigdy nie dzieliliśmy i nie będziemy dzielić naszego wspólnego
zwycięstwa na procenty i nie będziemy dzielili ofiar. Nasi dziadkowie
i przodkowie zdobywali je wszyscy razem, Rosjanie, Białorusini,
Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi, Ormianie, Kazachowie, Gruzini, Uzbecy,
Azerowie, Mołdawianie oraz dziesiątki innych narodowości. Troskliwie
zachowujemy pamięć o naszych towarzyszach broni Polakach, którzy
walczyli zarówno w polskiej Armii Ludowej, ramię w ramię z Armią
Czerwoną, jak i z sojusznikami na Zachodzie. Pamiętamy i wysoko
sobie cenimy to, co zrobili nasi zachodni sojusznicy dla zwycięstwa
nad wspólnym wrogiem. Tu w Auschwitz, gdzie w obecności ocalałych
z zagłady więźniów odżywa tragiczna historia, pamięć ta musi
wzmacniać porozumienie i jedność współczesnych narodów w ich walce
przeciwko najbardziej niebezpiecznym zagrożeniom i wyzwaniom, jakie
stawia przed ludzkością dzisiejszy świat.
Niech nigdy nie powtórzy się to wariactwo, które było tu. Niech nad
każdym z nas będzie pokojowe niebo.

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej, Szanowna Pani
Prezydent Chorwacji, Szanowni Państwo,
z osobnym wyczuciem witamy tu ocalałych ludzi, którzy przeszli przez
piekło hitlerowskich obozów zagłady i zostali uratowani i bez względu
na to, co przeżyli, znaleźli siły żyć dalej.
Już ponad 70 lat pozostają dla nas strażnikami pamięci i żywymi
świadkami tych drastycznych kart historii XX w.
W tę 71. rocznicę wyzwolenia przez Armię Czerwoną nazistowskiego
obozu Auschwitz-Birkenau w Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar
Holokaustu chylimy głowy przed pamięcią milionów zwykłych ludzi:
mężczyzn, kobiet, osób starszych i dzieci zgładzonych w hitlerowskich
obozach śmierci, aby dowodzić zwariowanym teoriom wyższości
rasowej jednych narodów oraz niepełnowartościowości innych.
Auschwitz jest ponurym symbolem wrogich człowiekowi aspiracji
najgorszego reżimu w dziejach świata, które zawierają się w doktrynie
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” – całkowitej zagłady
Żydów, a także w General Plan Ost – programu kolonizacji Polski,
Czechosłowacji, krajów Bałtyckich, Białorusi, Ukrainy oraz europejskiej
części Rosji, który miał doprowadzić do wyniszczenia dziesiątków
milionów Słowian i innych narodów zamieszkujących te terytoria. 27
milionów obywateli Związku Radzieckiego, wśród których dwie trzecie
nie było żołnierzami, lecz ludnością cywilną, 6 milionów Żydów, 6
milionów obywateli Polski, a wśród nich 3 miliony Żydów, z których
większość należała do pokojowo nastawionej ludności cywilnej, dwa
i pół miliona poległych radzieckich jeńców wojennych, ponad 50 procent
ogólnej liczby jeńców – taka jest drastyczna cena tego barbarzyństwa,
którego uosobieniem było Auschwitz.

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,
od wielu lat Auschwitz-Birkenau jest symbolem piekła i zła, jakim
była Zagłada. Jak co roku spotykamy się, by uczcić pamięć Ofiar
zamordowanych w obozie. Pamiętając, iż w grupie ponad miliona
zamordowanych, prawie 90% stanowili Żydzi. Pamiętamy też
o Ofiarach innych narodowości, przede wszystkim Polakach, Romach
oraz sowieckich jeńcach wojennych. Niezwykłe jest, że ocaleni z piekła
Holokaustu mieli w sobie tyle siły, aby po tym wszystkim od nowa
wybudować swoje życie. Wielu z nich przybyło do Palestyny i podjęło
walkę o niepodległość Izraela. Bardziej niż heroizm w walce godny
podziwu jest fakt, że ci ludzie mieli w sobie tak dużo siły, aby zakładać
rodziny, budować domy i nowe życie.
Tydzień temu w moim domu odbyła się mała ceremonia nadania
medalów Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Wśród gości byli syn
i córka ocalonych z Zagłady. Nie zapomnę ich słów, kiedy wspominali
swoich rodziców i dom: pełen ciepła, radości i zabawy. Myślę, że
to właśnie dawanie radości, nawet po przeżyciu piekła Shoah, jest
najpiękniejszą lekcją dla nas i przyszłych pokoleń.

Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew
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Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

Jest to wielki zaszczyt, że mogę tutaj podczas tych obchodów być
reprezentantką Pani Premier. Po raz pierwszy w tych obchodach
mogłam wziąć dwa lata temu. Byłam absolutnie zszokowana tym,
co zobaczyłam, ponieważ wierzę, że nie da się uwierzyć w to, co
miało tutaj miejsce aż do chwili, gdy człowiek tutaj przyjedzie.
Jest to dla mnie wielki przywilej, że mogę się spotkać tutaj
z ocalonymi. Z wielkim szacunkiem kłaniam się Państwu, a także
chylę czoła przed tymi, którzy tutaj polegli. Drodzy przyjaciele,
w pewnym sensie czuję więź z Wami. Wiem, że musimy pamiętać.
Mówię to teraz jako córka generała Andersa, dowódcy polskich sił
zbrojnych podczas II wojny światowej.
Dużo czasu minęło, nim zrozumiałam, o co chodziło w II wojnie
światowej. Dla mnie to były opowieści, to nie była rzeczywistość
aż do momentu, gdy odwiedziłam Rosję po raz pierwszy. Wtedy
zobaczyłam, gdzie powstała Armia Andersa. W armii mojego ojca
było wielu Żydów. Mój ojciec i moja matka mieli wielu żydowskich
przyjaciół w Londynie, niektórzy wciąż jeszcze żyją, wielu odeszło.
Pamiętam ich z bardzo ciepłymi uczuciami w sercu.
Ostatnich kilka lat spędziłam, upamiętniając mojego ojca i jego
żołnierzy, bohaterów II wojny światowej. Chciałabym bardzo
skorzystać z tego, że jestem tu dziś wśród Państwa po to, by także
zobowiązać się, że będę pielęgnować pamięć Auschwitz, mówić o
okropnościach nazizmu i chcę zapewnić także tych, którzy stali w
tym miejscu przede mną, że musimy zrobić wszystko, by więcej do
tego nie doszło. Nie może dojść do tego typu barbarzyństwa. Jest
to dla mnie wielki przywilej. Mam nadzieję, że z częścią z Państwa
będę mogła zamienić kilka słów osobiście.
Dziękuję jeszcze raz za to, że mogę tutaj stać. Życzę Państwu
długiego życia w szczęściu po tym, przez co Państwo przeszliście.
Naprawdę zasługujecie na wszelkie szczęście tego świata. Nigdy
jeszcze nie miałam możliwości odwiedzenia Izraela. Wiem,
że moja matka tam była jako śpiewaczka i jako żona generała
Andersa. Była jednak znana pod swoim nazwiskiem panieńskim
– Renata Bogdańska, bardzo znana polska śpiewaczka. Po śmierci
mojego ojca wyjechała też do Izraela, mówiła o Izraelu tylko

dobre rzeczy i ja wyjechałam do Anglii, potem przeniosłam się
do Stanów Zjednoczonych i mieszkałam tam przez ponad 20 lat.
Teraz przeniosłam się do Polski i naprawdę jestem bardzo oddana
sprawie przyjaźni z Państwem. Życzę Państwu wszystkiego
najlepszego i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać.

Fot. Jarosław Praszkiewicz

PRZEMÓWIENIE ANNY MARII ANDERS
PRZEWODNICZĄCEJ RADY OCHRONY PAMIĘCI
WALK I MĘCZEŃSTWA

Przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Anna Maria Anders

Obchody 71. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

Obchody 71. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

Obchody 71. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Obchody 71. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz
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PRZEMÓWIENIE
DR. PIOTRA M. A. CYWIŃSKIEGO
DYREKTORA MIEJSCA PAMIĘCI AUSCHWITZ
Znajdujemy się w Centralnej Saunie Birkenau,
Dokładnie w sali, w której ludzi próbowano zmienić w numery.
Patrzymy na tę ścianę z twarzami ofiar
z ostatnich transportów z Będzina i Sosnowca.
Przyszliśmy tu, bo jesteśmy wolnymi ludźmi,
mogliśmy i chcieliśmy tu przyjść.
Gdyż kiedyś, inni wolni już ludzie zadbali o to,
by po wojnie ten budynek się ostał,
właśnie dla nas.

Czymże była ta wolność?
Ileż to życiorysów zostało złamanych? Ileż rodzin się rozpadło?
Ileż ludzi do końca życia żyło, nie radząc sobie z codziennymi objawami
traumy?
Ileś osób przewlekle chorowało? Ileż wydano zaświadczeń o inwalidztwie?
Ile osób codziennie bało się wieczorem zasypiać, męczeni we snach zjawami
z obozowej przeszłości?
Ile dzieci nie rozumiało swoich rodziców? Ile kobiet w ogóle nie mogło mieć
już dzieci?
Ile – już na wolności – popełniono samobójstw?
Tak jak nasza powojenna wyobraźnia obozu jest siłą rzeczy cieniem przeżyć
więźniów,
Tak i nasza wyobraźnia wolności poobozowej jest zaledwie przychylnym,
przyjaznym nieporozumieniem.
Czym była wolność?

Przyszliśmy, gdyż po raz 71. wybiła rocznica wyzwolenia
tego największego z niemieckich nazistowskich obozów
– obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady.

Ilu wróciło do miast zniszczonych, jak do tych ruin Powstańczej Warszawy?
Ilu zostało krótko po wyzwoleniu wtrąconych do więzień i katowni
komunistycznych?
Ilu zmieniło kraj zamieszkania, próbując wszystko zbudować na nowo?
Ilu tworzyło po wojnie swoje nowe państwo w ziemi Izraela, nie mogąc wyjść
poza horyzonty nowych wojen i konfliktów?

Czymże było wyzwolenie?
Ogromna większość ofiar go nie doczekała.
A większość ocalałych nie doczekała wyzwolenia tutaj.
Zostali wyprowadzeni w nieznane i przeszli jeszcze przez inne obozy,
zanim nie dotarli do wolności.

Gdy nastoletnia Izabella Rubinstein,
dzisiejsza Batszewa Dagan, przebywała w obozie kobiecym w Birkenau,
starsza od niej więźniarka, niemiecka Żydówka,
zrobiła jej po kryjomu maleńkie skórzane pantofelki.
– Oby owe pantofelki Ciebie na wolność zaniosły! – powiedziała.
I tak się poniekąd stało.
Batszewa Dagan przeżyła obóz, marsz śmierci, inne obozy.
Kilkanaście dni temu oddała te pantofelki temu Miejscu Pamięci,
mówiąc, że tutaj jest ich miejsce.

Raz wyzwoleni, do wolności długo wracać musieli.
Wolność oznaczała trud
powrotu do życia wśród ludzi,
którzy wyzwolonych zrozumieć nie potrafili.
Łatwiej było usunąć tatuaż ze skóry,
niż skutki przeżyć obozowych usunąć z ciała i z głowy.

Oby te pantofle, oby wszystkie inne buty, drewniaki,
walizki i okulary,
tałesy czy różańce obozowe,
miały tę moc wyprowadzania na wolność,
także naszej pamięci,
naszej świadomości,
naszej ludzkiej, powojennej, dzisiejszej odpowiedzialności.

Dlatego tak bardzo powinniśmy być wdzięczni ocalałym,
za utworzenie tego Miejsca Pamięci,
za spisywanie swoich wspomnień,
za lata ostrzeżeń pod adresem naszej ludzkiej wspólnoty,
za obecność.

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Za Waszą tu także – drodzy – dzisiejszą obecność.

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywiński
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

WIZYTA MINISTER SYLVII LÖHRMANN
W MDSM

W

dniach 25-27 stycznia 2016 r. w Oświęcimiu gościła delegacja przedstawicieli Ministerstwa ds. Szkolnictwa i Doskonalenia Zawodowego Nadrenii-Północnej Westfalii wraz z minister Sylvią Löhrmann.
Jest to piąta już wizyta minister Löhrmann w Oświęcimiu i Domu Spotkań, złożona z okazji rocznicy
wyzwolenia KL Auschwitz. Jak zwykle podczas pobytu delegacji w MDSM, odbyły się debaty i spotkania z młodzieżą.
dzie z Nadrenii-Północnej
Westfalii uczą się o historii
i z historii, co czyni MDSM
kluczowym
elementem
w ich edukacji obywatelskiej – powiedziała Sylvia

Löhrmann, potwierdzając
potrzebę ciągłej edukacji
historycznej i doceniając
zasługi Domu Spotkań
w tej dziedzinie.
W programie delegacji

oprócz udziału w oficjalnych uroczystościach na
terenie Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, znalazło się spotkanie
z polską i niemiecką mło-

dzieżą z Krosna i Essen,
podczas którego rozmawiano o znaczeniu pamięci
dla współczesnego wychowania.
MDSM

Fot. Archiwum MDSM

– Wizyta w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
była dla mnie przyjemnością. To miejsce, gdzie
przez wiele lat młodzi lu-

Wizyta Minister Sylvii Löhrmann w MDSM

ALFABET AUSCHWITZ W KRAKOWIE

29

stycznia 2016 r. w Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbyło się otwarcie
wystawy rysunków Pawła Warchoła pt. Alfabet Auschwitz. Wydarzenie to, którego współorganizatorem
była Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, było jednym
z elementów obchodów rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz.
pojęcie „Auschwitz”. Wśród
nich znalazły się rysunki z cykli: Alfabet Auschwitz, Skargi
Hioba, Szamot, Bunkry, Walce,
a także wydruki w skali makro biletów kolejowych do

stacji Auschwitz z czasów II
wojny światowej. Podczas
wernisażu dyrektor CKŻ,
Joachim S. Russek, podkreślał wieloletnią współpracę
z Domem Spotkań przy or-

ganizacji projektów wystawienniczych. Dziękując Pawłowi Warchołowi za wkład
w podtrzymywanie pamięci
o Auschwitz, wręczył mu
odznakę 20-lecia CKŻ. Kilka

słów o twórczości artysty
w kontekście tematyki wystawy wygłosiła Joanna Klęczar
z MDSM.
MDSM

Fot. CKŻ

Na ścianach CKŻ do 31 marca
br. prezentowanych jest ok.
25 wielkoformatowych (100
x 70 cm) prac oświęcimskiego
mistrza rysunku, do zrozumienia których kluczem jest

Otwarcie wystawy rysunków Pawła Warchoła pt. Alfabet Auschwitz w Fundacji Judaica − Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
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Centrum Żydowskie

POKAZY POFESTIWALOWE
11. MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU FILMOWEGO
ŻYDOWSKIE MOTYWY

8 lutego (poniedziałek), godz.
17.00
Głosy z budki, reż. Lina Chaplin (Izrael 2014, 49’)
Spotykamy ich przy bramach
szkół, na podziemnych parkingach, przy wejściu do sklepów w galeriach handlowych
i w wielu innych miejscach.
W Izraelu są dziesiątki tysięcy
ochroniarzy; większość z nich
to Rosjanie. Mimo, że są wszędzie, nie zauważamy ich – są
przezroczyści. Wyemigrowali
do Izraela w zaawansowanym wieku i aby przeżyć, zarabiają, pracując w ochronie.
Wielu z nich było szanowanymi profesjonalistami lub artystami. Bohaterowie filmu to
muzycy, pisarz i chirurg, którzy robią, co mogą, by pozostać twórczymi, wprowadzając nutę optymizmu w swój
trudny los.
Mój arabski przyjaciel, reż.
Noga Nezer (Izrael 2013, 53’)
Noga nie interesuje się konfliktem palestyńsko-izraelskim.
Chce prowadzić wygodne życie w liberalnym Tel Awiwie.
Jej życie ulega zmianie, kiedy
znika jej palestyński przyjaciel
Fahres, z którym mieszkała
w Tel Awiwie. By go odnaleźć
i dowiedzieć się, co tak naprawdę dla niej znaczy, Noga
jest zmuszona do rozpoczęcia
surrealistycznej, przerażającej
i zadziwiającej podróży do
rodzinnej wioski Fahresa na
Zachodnim Brzegu.
15 lutego (poniedziałek),
godz. 17.00
Krok do wolności, reż. Alain
Gsponer (Szwajcaria 2013,
92’)
19 sierpnia 1938 r. Szwajcarska
Rada Federalna zarządziła zamknięcie szwajcarskiej granicy dla uciekinierów z Trzeciej
Rzeszy. Jednak nie wszyscy
urzędnicy podporządkowali
się nieludzkim dyrektywom.
Paul Grüninger, wykorzystując luki w biurokratycznych
przepisach, uratował setki
(niektórzy mówią o tysiącach)
ludzi i zupełnie słusznie nazywany jest Oskarem Schindlerem szwajcarsko-niemieckiej
granicy. Ponad czterdzieści lat
trwała międzynarodowa kampania, w wyniku której Paul
Grüninger został pośmiertnie
zrehabilitowany. W 1971 r. In-
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stytut Yad Vashem dodał jego Miller, Henrique Cymerman
nazwisko do listy Sprawiedli- (Izrael 2014, 80’)
wych wśród Narodów Świata. Na początku 2013 r. izraelski pieśniarz i autor piosenek
22 lutego (poniedziałek), David Broza wszedł do palegodz. 17.00
styńskiego studia nagranioIschler, reż. Attila Hartung wego we Wschodniej Jerozo(Węgry 2014, 17’)
limie pragnąc urzeczywistnić
Budapeszt, rok 1944. Podczas swoje wieloletnie marzenie,
Holokaustu trzy siostry Ży- aby muzyka stała się mostem
dówki ukrywają się w miesz- łączącym
Palestyńczyków
kaniu znanego lekarza. Ich dni i Izraelczyków. Osiem dni
wypełnione są paranoją; oka- i nocy muzyki, jedzenia i kolezuje się jednak, że zło może żeństwa przynosi nowatorski
przyjść z nieoczekiwanej stro- album i niezwykłą opowieść
ny.
zawartą w filmie.

Fiejdasz, Adam Uryniak (Polska 2015, 25’)
Film z cyklu Szalom Polsko.
Amerykańska etnolożka Erica
Lehrer przyjeżdża do Polski,
aby zbadać fenomen popularności drewnianych figurek
przedstawiających Żydów.

tyzmu. Filmowany w sześciu
krajach, skupia się na przeżyciach ofiar, łącząc je z opiniami
światowych ekspertów w tej
dziedzinie. W rezultacie film
wykracza poza stereotypową
percepcję terroryzmu. Po niedawnych wydarzeniach w Paryżu tematy podjęte w tym fil(poniedziałek), mie są aktualne jak nigdy.

14 marca
godz. 17.00
Wieczorem patrzą na księżyc, Pokazy filmowe organizowane są
reż. Joanna Helander, Bo Per- dzięki uprzejmości organizatora
Międzynarodowego Festiwalu
sson (Szwecja 2015, 90’)
Wieczorem patrzą na księżyc Filmowego Żydowskie Motywy –
to dokument kreacyjny na Stowarzyszenia Żydowskie Motemat związków współcze- tywy (http://www.jewishmotifs.
Samuel, reż. Jan Kidawa Żyd na szczęście, reż. Paulina snego terroryzmu i antysemi- org.pl)
Błoński (Polska 2013, 75’)
Film o niezwykłych losach Samuela Willenberga, rzeźbiarza
i malarza, więźnia Treblinki,
uczestnika powstania warszawskiego, kawalera Orderu
Virtuti Militari, odznaczonego
także Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Bohater
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
opowiada o swoim życiu,
we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy
począwszy od dzieciństwa
zapraszają na
w rodzinnej Częstochowie,
przez burzliwe lata wojenne,
Pokazy pofestiwalowe 11. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w trakcie których brał udział
w buncie więźniów obozu
w Treblince, z którego ostatecznie uciekł, aż po obecne
lata w Tel Awiwie.
Kadr z filmu W ciszy, reż. Michal Černý

W

dniach 8 lutego – 14 marca br. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu we współpracy ze Stowarzyszeniem
Żydowskie Motywy zapraszają na pokazy pofestiwalowe 11. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy. Filmy będą wyświetlane z napisami w języku polskim. Wstęp jest bezpłatny.

Żydowskie
Motywy

29 lutego (poniedziałek),
godz. 17.00
W ciszy, reż. Michal Černý
(Słowacja, Czechy 2014, 86’)
Nazistowskie prawo dyskwalifikowało tzw. niearyjskich
artystów w Niemczech i te
zasady były następnie stosowane we wszystkich krajach
europejskich
okupowanych przez Niemcy. W ciszy
przedstawia los pięciorga żydowskich muzyków i wykonawców, których cierpienia
w obozie koncentracyjnym
lub strach przed nieuniknioną
śmiercią był łagodzony dzięki
fortepianowi i muzyce. Karol
Elbert, Alica Flachová-Pastorová, Edith Kraus, Arthur
Chitz i Jozef Weiss – to nazwiska, które zostały skazane na
zapomnienie, a ich dorobek
miał być wymazany ze sfery
kultury.

8 lutego – 14 marca 2016
Cafe Bergson, plac ks. Jana Skarbka 2, Oświęcim
7 marca (poniedziałek), g. 17.00
Wschodnia Jerozolima – Zachodnia Jerozolima, reż. Erez Miller,
Henrique Cymerman (Izrael 2014, 80’)
Żyd na szczęście, reż. Paulina Fiejdasz, Adam Uryniak
(Polska 2015, 25’)

8 lutego (poniedziałek), g. 17.00
Głosy z budki, reż. Lina Chaplin (Izrael 2014, 49’)
Mój arabski przyjaciel, reż. Noga Nezer (Izrael 2013, 53’)
15 lutego (poniedziałek), g. 17.00
Krok do wolności, reż. Alain Gsponer (Szwajcaria 2013, 92’)

14 marca (poniedziałek), g. 17.00
Wieczorem patrzą na księżyc, reż. Joanna Helander, Bo Persson
(Szwecja 2015, 90’)

22 lutego (poniedziałek), g. 17.00
Ischler, reż. Attila Hartung (Węgry 2014, 17’)
Samuel, reż. Jan Kidawa Błoński (Polska 2013, 75’)

Filmy posiadają napisy w języku polskim.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

29 lutego (poniedziałek), g. 17.00
W ciszy, reż. Michal Černý (Słowacja, Czechy 2014, 86’)

7 marca (poniedziałek), godz.
17.00
Wschodnia Jerozolima – Zachodnia Jerozolima, reż. Erez
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Centrum Dialogu i Modlitwy

ZBLIŻENIA W AUSCHWITZ 2016.
VII SPOTKANIE MŁODYCH DZIENNIKARZY
d samego początku byliśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności, która w trakcie trwania
„O
projektu przypadła nam w udziale. Jako młodzi dziennikarze mamy zadanie, być rzecznikiem
świadków, utrwalić ich świadectwa i udostępnić je innym. »Zapytaj nas, jesteśmy ostatni« – to cytat

który wzięliśmy sobie do serca, ponieważ nie każdy ma szansę na osobistą rozmowę, chcemy to, czego
dowiedzieliśmy się, opublikować”.
kie zebrali doświadczenia
i co chcieli utrwalić młodzi
dziennikarze uczestniczący w spotkaniu?
Już w pierwszym dniu,
po zapoznaniu się i wzajemnej wymianie na temat
swoich
dziennikarskich
doświadczeń,
okazało
się, że większość z nich
po raz pierwszy na własne oczy zobaczy były
obóz
Auschwitz-Birkenau. Do tej pory swoją
więdzę opierali tylko na
książkach i filmach, co
sprawiło, że w kolejnym
dniu cała grupa podczas
wizyty w Miejscu Pamięci
była pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyła. – Podczas oprowadzenia czułam żal, nienawiść
i strach. Szczególnie dokumenty na wystawach budziły we mnie pogardę do
osób odpowiedzialnych za
te zbrodnie – powiedziała
Dorothee Soboll, 27-letnia
wolontariuszka niemieckiej gazety „Badische Zeitung”.
– Przedmioty opowiadają o historii więźniów –
podkreślił na spotkaniu
poprzedzającym
wizytę
w Auschwitz wicedyrektor Muzeum Auschwitz
Andrzej Kacorzyk. Bliskość rzeczy należących
do byłych więźniów i ofiar
z jednoczesnym przekazy-

waniem informacji przez
przewodników na temat
historii miejsca sprawiły,
że była to emocjonalnie
trudna wizyta. Podobne
odczucia
towarzyszyły
w Birkenau. Od samego
początku uderzała wielkość całego terenu, odzwierciedlająca
rozmiar
systematycznego ludobójstwa. Podczas zwiedzania
baraków, przy 16 stopniowym mrozie, większość
uczestników nie mogła
sobie wyobrazić, jak więźniowie mogli w nich przetrwać w warunkach zimna
i głodu.
Pierwsze spotkanie z Miejscem Pamięci wymaga
głębszej analizy, dlatego kolejne odwiedzenie
byłego obozu odgrywa
również ważną rolę. Indywidualna wizyta była
czasem, który wypełnili,
szukając osobistej więzi
z przeszłością i znaczeniem tego miejsca. Dla Darii Malitskayej, studentki
Wydziału Dziennikarstwa
na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu,
szczególnie wystawy narodowe dały możliwość
zapoznania się z losem
więźniów z różnych narodów: – Pochodzimy z różnych krajów i nie zawsze
znamy przeszłość naszych
sąsiadów. Jednak wszyst-

kich nas łączy ta historia
i powinniśmy się wspólnie
z niej uczyć, aby w przyszłości nie powtarzać tych
samych błędów.
Swoimi
wrażeniami
i uczuciami, których doświadczyli podczas całego oprowadzenia, młodzi
dziennikarze dzielili się na
wieczornych spotkaniach
podczas wspólnych refleksji. Dodatkowo również
mieli możliwość wzięcia
udziału w warsztatach
na temat metod przeprowadzania wywiadów ze
świadkami historii, które
poprowadzili
zaproszeni prelegenci z dziedziny
technik medialnych oraz
w rozmowie na temat
Miejsca Pamięci w kontekście medialnym z Pawłem
Sawickim, odpowiedzialnym za media społecznościowe w Muzeum Auschwitz. Prawie wszystko, co
opublikowano w związku
z historią tego miejsca, wywołuje kontrowersje. Tym
ważniejsze jest, aby uważać na kontekst i wymowę
przygotowywanych
do
wydania materiałów. Paweł Sawicki prosił ich aby
w delikatny sposób obchodzili się z tematem: – Wasze słowa mogą poruszać,
ale mogą również ranić.
„Sercem” oświęcimskich
spotkań są rozmowy ze

świadkami – byłymi więźniami obozów koncentracyjnych oraz udział
w obchodach wyzwolenia
obozu. Na zaproszenie organizatorów przyjechało
pięcioro ocalałych: Zdzisława Włodarczyk, Alina
Dąbrowska, Jacek Zieliniewicz oraz Marian Majerowicz i Leon Weintraub.
Kolejne dni upływały na
spotkaniach w grupach
oraz indywidualnych wywiadach, które dziennikarzom dały możliwość
poznania nie tylko losów
byłych więźniów, ich myśli i odczuć, które wówczas im towarzyszyły,
ale również przesłania,
z jakim zwracali się do
uczestników. – Nie mam
nienawiści i to jest moje
zwycięstwo – powiedział
na spotkaniu 89-letni pan
Jacek Zieliniewicz, który
do Auschwitz trafił jako
17-letni więzień polityczny. Tam przeżył nie tylko
niewyobrażalne cierpienia
i doświadczył nienawiści, ale nawiązał również
przyjaźnie. Kiedy stał się
wolny, najważniejszym po
Auschwitz było dla niego znalezienie przyjaciół
i pielęgnowanie przyjaźni.
Na zakończenie spotkania
powiedział: – Całe narody mogą być nieprzyjazne sobie, jednak każdy

Fot. Nicole Stroth

Fot. Nicole Stroth

Tak pisali młodzi dziennikarze o swoim zadaniu, któremu przyszło im
sprostać w trakcie Zbliżeń
w Auschwitz 2016. Projekt
realizowany jest przez Stowarzyszenie Maksymilian
Kolbe Werk z Freiburga od
siedmiu lat i wpisuje się
w działania tej organizacji, która od 43 lat wspiera
byłych więźniów obozów
koncentracyjnych i gett.
Jego celem jest spotkanie
młodych
dziennikarzy
w autentycznym miejscu
nazistowskich
zbrodni
z ocalałymi z Holokaustu, wspólne odwiedzenie Miejsca Pamięci oraz
wywiady ze świadkami
historii, które zostaną
utrwalone za pomocą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
technik
medialnych, a następnie
opublikowane w różnych
formach przekazu medialnego.
Tegoroczne
spotkanie
ponownie
odbywało
się w Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu i trwało od 22 do
28 stycznia. W projekcie
wzięło udział 25 młodych
adeptów
dziennikarstwa z ponad ośmiu różnych państw, prelegenci oraz byli więźniowie
obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau. Ja-

Pierwsze spotkanie uczestników projektu

1

2

3

Spotkanie z panią Aliną Dąbrowską
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Wizyta w Brzezince

było jej imię. Na początku
nie wiedziałem, jak zareaguje na nasze pytania.
Jej serdeczność sprawiła
jednak, że szybko straciliśmy niepewność, co umożliwiało bardzo intensywny
i emocjonalny wywiad.
Szczególnie zaimponowała nam jej osobowość. To
niesamowite, jak ona dzisiaj podchodzi do okropności, które przeżyła.
Doświadczenia, informacje i wrażenia, które młodzi dziennikarze zbierali
w przeprowadzonych wywiadach ze świadkami,
a także podczas zwiedzania byłego obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau, wykorzystają
w celu ich opublikowania

w artykułach, audycjach
lub filmach. Większość
z uczestników chce wspomnieć o znaczeniu historii obozu Auschwitz i zachowaniu pamięci o nim
w swoich krajach.
Sebastian Schlenker, który
pracuje jako wolontariusz
dla niemieckiej gazety
„Südkurier” stworzy portret o pani Dąbrowskiej,
w którym dodatkowo planuje umieścić podstawowe
informacje o historii Miejsca Pamięci. – Cały pobyt
był dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. To,
co zobaczyliśmy i czego
dowiedzieliśmy się, było
przerażające. Tym bardziej
ważne jest, aby przypominać i informować na-

stępne generacje o zbrodniach tamtych czasów.
Chciałbym się przyczynić
do tego procesu własnym
tekstem, w formie portretu
o pani Dąbrowskiej.
Trwające tydzień spotkanie było bardzo intensywne, wymagało od
uczestników sporego zaangażowania sił i emocjonalnego poradzenia sobie
z historią tego miejsca.
Niemniej jednak cała grupa wspierała się w niełatwych sytuacjach, również
spędzała ze sobą sporo
czasu każdego wieczoru
na wspólnej refleksji i modlitwie, którą zaczynała
każdy dzień.
Jeden z uczestników tak
podsumował tegoroczne

spotkanie: – Każdy z nas
ma przodków, którzy mieli do czynienia z wojną
i którzy często walczyli po różnych stronach,
a teraz my, potomkowie,
siedzimy razem w jednym pomieszczeniu i rozmawiamy o tym. Właśnie
o to również chodzi w tym
międzynarodowym spotkaniu, o dialog, o poznanie się.
Jest to bardzo ważne dla
organizatorów, że mimo
powagi możemy śmiać się
razem i że w najbliższych
dniach może zawiążą się
przyjaźnie, które tutaj się
zaczęły.
Jakub Niezborala
Wolontariusz CDiM

Fot. Nicole Stroth

jeden z nas może znaleźć
przyjaciela w innym kraju.
A z przyjacielem nie rozpoczyna się wojny.
Wielu z uczestników podkreśliło, że udział w spotkaniach z byłymi więźniami był bardzo ważnym
i cennym doświadczeniem.
Kyrylo
Beskorovayny,
21-letni student Instytutu
Stosunków Międzynarodowych w Kijowie: – Byłem pod ogromnym wrażeniem, jak pani Dąbrowska
opowiadała nam swoją
historię. W 1943 r. jako
więzień polityczny została
przywieziona do Auschwitz z więzienia w Łodzi.
Tutaj wytatuowano jej
numer obozowy 44835.
W ciągu następnych lat to

Spotkanie z panią Zdzisławą Włodarczyk
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MARSZ ŚMIERCI W PAMIĘCI
EWAKUOWANYCH WIĘŹNIÓW AUSCHWITZ
PIOTR M.A. CYWIŃSKI
1 lat temu, 17 stycznia 1945 r. rozpoczęła się ostateczna ewakuacja więźniów niemieckiego nazistowskie7ukazała
go obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, którą objęto ok. 56 tysięcy więźniów. Z okazji rocznicy
się książka Marsz Śmierci w pamięci ewakuowanych więźniów Auschwitz. Jej autorem jest dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M. A. Cywiński.

Piotr M.A. Cywiński Marsz Śmierci
w pamięci ewakuowanych więźniów Auschwitz

Główne trasy przemarszu kolumn ewakuacyjnych, liczące
kilkadziesiąt kilometrów, prowadziły do Wodzisławia Ślą-

skiego i Gliwic. Więźniowie,
którzy przetrwali marsz – pomimo przenikliwego chłodu –
zostali przewiezieni otwartymi

wagonami kolejowymi między
innymi przez Czechy i Morawy do obozów Mauthausen
i Buchenwaldu. Wielu spośród
tych, którzy przeżyli Marsze
Śmierci, zginęło w obozach
w głębi Rzeszy.
„Nie było jednego marszu ewakuacyjnego” – napisał we wstępie Piotr Cywiński. „Każdy
szedł poniekąd własną drogą,
mierzył się z własnymi słabościami i przeszkodami, pokonywał swoje własne bariery,
upadał i podnosił się. Albo i nie
podnosił. Każdy więzień szedł
swoją własną drogą katorgi
ewakuacyjnej, którą po wojnie
– ci, co przeżyli – nazwali mianem «Marszu Śmierci»” – czytamy.
Książka nie ma na celu ani odtwarzania geografii ewakuacji,
ani jej logistyki. „Jest ona bowiem w zamierzeniu nie tyle
zbiorowym zapisem konkretnego marszu, ile próbą zrelacjonowania przeżyć tych, którzy – wyprowadzeni wreszcie
z Auschwitz – poniekąd wbrew
granicom ludzkiej wytrzymałości, przeżyli ową najcięższą
z prób, w której gasnąca nadzie-

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

• 12 marca
Koncert zespołu Raz Dwa Trzy
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert zespołu Raz
Dwa Trzy należącego już do klasyki. Ich prostota i szczerość trafiają
do każdego. Są uniwersalni bez względu na wiek – swój i odbiorcy – i
potrafią trafić w sedno i uchwycić to coś szczególnego, tu i teraz. Ich
utwory mają niesamowitą zdolność pobudzania do rozmowy, otwierają
umysł i rozwiązują język. Niewiele zespołów w Polsce może pochwalić
się tak bogatą historią wspólnego grania. Razem przeszli długą drogę
przez wiele nurtów i stylistyk – od jarocińskiej sceny po studio im.
Agnieszki Osieckiej. Stale imponują wrażliwością, spostrzegawczością
i dystansem. Koncertują nieprzerwanie od 1990 r.
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy o zapoznanie się
z poniższymi regulaminami. Rezerwacja i zakup biletów jest akceptacją
niniejszych regulaminów, które są dostępne w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Godz. 18.00.
Bilety: 65 zł, 55 zł, 45 zł, 20 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury.

• 4 marca
Eliminacje 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Biblioteka Galeria Książki zaprasza na Ferie w Bibliotece.
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się eliminacje powiatowe 61.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które kwalifikują do udziału
w eliminacjach rejonowych w Krakowie. Konkurs jest imprezą otwartą – dla

3

4

5

Paweł Sawicki

uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych i prowadzony jest
w formie czterech odrębnych turniejów: recytatorskiego, „wywiedzione
ze słowa”, teatrów jednego aktora, poezji śpiewanej - w drodze
wielostopniowych eliminacji. Organizatorem eliminacji powiatowych
w Oświęcimiu jest OCK, które przyjmuje zgłoszenia do 17 lutego 2016
r. Informacji o eliminacjach udziela Maria Kwaśniak, tel. (33) 842-57-82,
e-mail: instruktorzy@ock.org.pl. Regulamin i karty zgłoszenia dostępny
na stronie www.ock.org.pl. Godz. 10.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 28 lutego
Recital chopinowski Pawła Kowalskiego Nokturn
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na recital chopinowski jednego
z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków Pawła Kowalskiego pt. Nokturn.
W programie znajdą się m.in.: Nokturn f-moll op. 55 nr 1, Preludium e-moll op. 28
nr 4, Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, a także Mazurek cis-moll op.
30 nr 4 czy Wielki Polonez As-dur op. 53.
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy o zapoznanie się
z regulaminami rezerwacji i zakupu biletów w Oświęcimskim Centrum Kultury,
które dostępne są na stronie internetowej OCK.
Godz. 18.00. Bilety: 10 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury

2

cji i koncentracja na własnym
przeżyciu staje się bodajże najdramatyczniejszym śladem realnych przeżyć maszerujących”
– pisze Piotr Cywiński.
„Czytając skrawki relacji z tej
ostatniej fazy ewakuacji, ma się
wrażenie, że żyli jedynie dlatego, że wcześniej nie umarli.
Czas się jakby zatrzymał, rozpłynął, nic się nie wydarzało ponad to, że życie – z jakimś przedziwnym uporem – jeszcze tliło
się w zagłodzonych i przemarzniętych organizmach ludzkich”
– czytamy.
Publikacja dostępna jest w księgarni internetowej Muzeum.
Książka jest trzecią częścią
cyklu Miejsce Prawdy, który
historię byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady opisze
głosami świadków historii, tych
którzy piekło Auschwitz-Birkenau sami przeszli. Dotychczas
ukazały się: Początki Auschwitz
w pamięci pierwszego transportu
polskich więźniów politycznych
oraz Zagłada w pamięci więźniów
Sonderkommando.

LUTY/MARZEC 2016

• 13 lutego
Ciało stałe, ciecz czy gaz? O trzech stanach skupienia
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci na wykład o stanach
skupienia pt. Ciało stałe, ciecz czy gaz? O trzech stanach skupienia. O godzinie
10.00 odbędzie się wykład dla dzieci od 10 do 12 lat, a o godz. 11.30 odbędzie
się wykład dla dzieci młodszych w wieku od 6 do 9 lat. Oba wykłady odbędą
się w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Poprowadzą je
pracownicy Fabryki Wiedzy w Katowicach. UWAGA! Od lutego wykłady
odbywają się naprzemiennie w OCK i PWSZ dla obu grup wiekowych.
Oświęcimskie Centrum Kultury

1

ja była najbliższa ostatecznemu
zwątpieniu, a życie ocierało się
niemalże namacalnie o zbawienną śmierć” – czytamy we
wstępie.
Z obozu mieli być wyprowadzeni więźniowie zdolni do
pracy. Jednak w kolumnach
ewakuacyjnych znalazły się
także osoby wycieńczone i chore oraz dzieci. Esesmani mordowali tych, którzy opadli z sił
i nie byli w stanie kontynuować
marszu, a także strzelali do
uciekających. Na terenie Śląska
Górnego i Opolskiego straciło
życie około 3 tys. osób, natomiast w trakcie całej ewakuacji
zginęło między 9 a 15 tys. więźniów Auschwitz.
„O ile wspomnienia dotyczące
pierwszych kilometrów między Auschwitz a pobliskimi
Brzeszczami, czy nawet Pszczyną, obfitują w opisy ogólnych
warunków marszu, rozmaitych
faktów i zewnętrznych obserwacji, o tyle z biegiem kilometrów wspomnienia koncentrują się niemalże całkowicie na
wewnętrznych odczuciach i na
walce o własne życie. Stopniowe skrajne zawężenie percep-
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI

W

Fot. domena publiczna

Fot. Andrzej Strzelecki

artykułach opublikowanych w numerach 83-93 „Osi” przedstawiliśmy miejsca upamiętniające ofiary
obozu Auschwitz zlokalizowane w Oświęcimiu. W kolejnych numerach przedstawimy miejsca znajdujące się w okolicznych miejscowościach.

Dawna trasa „Marszu Śmierci” przez Babice (odcinek przed Bieruniem)

Babice i Bobrek

Wiodąca m.in. do Tychów,
przebiegająca przez zachodnią część Babic szosa (ul. Śląska) to jedna
z głównych tras „marszów
śmierci” więźniów kompleksu obozowego Auschwitz w styczniu 1945 r. Tą
trasą ewakuowano pieszo
do Gliwic (a następnie
pociągami) grupę specyficznie rozumianej niewolniczej siły roboczej, którą
stanowiło co najmniej 14
tys. więźniów, wyłącznie mężczyzn. Większość
z nich wyprowadzono
z podobozu Monowitz
(por. artykuły w numerach
92 i 93 „Osi”), pozostałych
z szeregu innych podobozów, także z obozu Au-

Fot. Paweł Sawicki

W 2004 r. w centralnej
części położonej na północno-zachód od Oświęcimia wsi sołeckiej Babice, na frontowej ścianie
przedwojennego budynku
szkolnego, obecnie mieszczącego przedszkole (przy
ul. Różanej 25) z inicjatywy Towarzystwa Opieki
nad Oświęcimiem odsłonięto uroczyście tablicę
pamiątkową z tekstem
w brzmieniu: „W latach
1943-1945 w tym miejscu
znajdował się podobóz KL
Auschwitz. Pamięci więźniów i więźniarek, którzy
w nim cierpieli i ginęli”.
Podczas wojny zakwate-

rowanych było w tym budynku ok. 180 więźniarek,
tyluż więźniów mężczyzn
przebywało w położonym
obok drewnianym baraku. W pobliżu znajdował
się kompleks zabudowań
utworzonego prze władze
SS gospodarstwa rolno-hodowlanego, po brutalnym wysiedleniu miejscowej ludności i wyburzeniu
większości zabudowy wsi.
Niewątpliwie jako symbol
niewolniczej pracy więźniów w tym gospodarstwie pozostanie fakt, iż
wiosną 1944 r., w związku z zarekwirowaniem
przez wojsko części koni,
do pługów zaprzągnięto
więźniarki.

„Marsz Śmierci” w kwietniu 1945 r. pod Monachium

Tablica pamiątkowa w Babicach
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schwitz-Birkenau. W zbiorowych mogiłach w Bieruniu Starym, Mikołowie,
Mikołowie-Goju, Borowej
Wsi, Chudowie i Przyszowicach pochowano ponad
100 ofiar tej „ewakuacji”.
Znaczną, niemożliwą do
bliższego ustalenia liczbę ofiar tego przemarszu
pogrzebano też na dwóch
cmentarzach w Gliwicach
i prawdopodobnie w Tychach, w niezlokalizowanym dotąd miejscu.
Według ustalenia śp. Ireny
Pająk, autorki Przewodnika
wzdłuż tras ewakuacyjnych
więźniów KL Auschwitz
– Birkenau przez Gliwice,
Rybnik i Racibórz (Katowice 2007), mieszkaniec Mikołowa Franciszek Chrzanowski został zastrzelony
przez konwojentów jednej z kolumn ewakuowanych więźniów w chwili,
gdy usiłował kilku z nich
umożliwić ucieczkę. Miało
to miejsce poza Mikołowem.
Innego rodzaju niż w Babicach filia Auschwitz funkcjonowała od wiosny 1944
do stycznia 1945 r. w położonym dwa kilometry
na północny-wschód od
centrum Babic Bobrku,
na terenie przedwojennej żydowskiej fabryki
nawozów sztucznych. Jej
znacznie przebudowane
po wojnie zabudowania
rzucają się w oczy przy
szosie z Oświęcimia do
Chrzanowa, zaraz za mostem na Wiśle po lewej
stronie.
Umieszczonych
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tam ponad 200 głównie
żydowskich więźniów zatrudniono przy wytwarzaniu elementów silników
i osprzętu elektrycznego
na rzecz koncernu Siemens-Schuckert-Werke.
Ze względu na charakter pracy byli traktowani
względnie dobrze, niektórych z nich przeniesiono
jednakże jako niezdolnych
do dalszej wydajnej pracy do szpitala obozowego w Monowicach i Auschwitz-Birkenau, gdzie
prawdopodobnie
część
z nich zginęła. Szereg
więźniów podobozu zginęło podczas „ewakuacji”
w styczniu 1945 r.
Dr Andrzej Strzelecki
(Poza wymienioną pracą
I. Pająk bliżej odnośnie do
przedstawionych tu miejsc
i wydarzeń patrz m. in.:
monografie wymienionych
podobozów autorstwa Anny
Zięby i Piotra Setkiewicza
w „Zeszytach Oświęcimskich” nr 11 i 23; Andrzej
Strzelecki, „Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL
Auschwitz”, Oświęcim 1982;
„Encyclopedia of Camps and
Ghettos 1939-1945”, red.
Geoffrey P. Megargee, Martin Dean, Christopher R.
Browning, Bloomington i Indianopolis 2009; Piotr. M.
A. Cywiński, Jacek Lachendro, P. Setkiewicz, „Auschwitz od A do Z, Ilustrowana
historia obozu”, Oświęcim
2013.
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stycznia 2016 r. ponad 80 byłych więźniów Auschwitz spotkało się na terenie byłego obozu Birkenau,
aby upamiętnić 71. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Poniżej publikujemy fotografie autorstwa Jarosława Praszkiewicza.
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