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W wielkanocną porę kolejna archiwalna wielkanocna kartka świąteczna, wydana w 1935 r. przez wydawnictwo Polo-
nia w Krakowie, przesłana z Leska do Sambora 18.04.1935 r. z życzeniami dla adresatki od jej wielbiciela! „Wesołego 
urodziwego świętowania i śmigusowego polania!” Kartka pochodzi z okresu narzeczeństwa moich rodziców. Styli-
styka życzeń podobna dzisiejszej, stylistyka graficzna kartki – z tamtych lat. 

Andrzej Winogrodzki

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau-
ście ma nową Radę. Nominacje międzynarodowemu gronu 
ekspertów wręczył podczas pierwszego posiedzenia Rady Wi-
cepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotr Gliński. W „Osi” znajdą Państwo relację z tego wydarze-
nia, a także fotoreportaż z wizyty prof. Glińskiego w Miejscu 
Pamięci i Muzeum Auschwitz. 
Specjalna aplikacja Remember ma pomóc w zapobieganiu uży-
wania pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie 
obozy zagłady” aż w 16 językach. Program, który można za-
instalować na swoim komputerze, wyszukuje fałszywą frazę, 
podkreśla ją i podpowiada właściwe sformułowanie. O szcze-
gółach przeczytają Państwo wewnątrz numeru. Prosimy także 
o polecanie tej aplikacji swoim zagranicznym znajomym.

W roku 2016 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży  
w Oświęcimiu obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Z tej 
okazji zaplanowano wiele wydarzeń edukacyjnych i kultural-
no-obywatelskich, do udziału w których już teraz (w imieniu 

MDSM) serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także do Cen-
trum Żydowskiego na spotkanie z autorką książki Belfast. 99 
ścian pokoju – Aleksandrą Łojek. 

Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy znajdą Państwo re-
lację z wizyty w Oświęcimiu 18-osobowej grupy Młodzieżowej 
Rady z Oldham w związku z kontynuacją projektu Słuchając 
Ziemi 2016. Listen to the Earth. Słuchając Ziemi jest międzynaro-
dowym programem, który trwa od pięciu lat. Projekt powstał 
w oparciu o takie zagadnienia jak: nieposzanowanie – łamanie 
praw człowieka, ze szczególnym odniesieniem do II wojny 
światowej i obozów pracy oraz traktowania uchodźców przez 
ostatnie 60 lat. 
Polecamy również kolejną część przewodnika dr. Andrzeja 
Strzeleckiego. Tym razem pisze on o miejscach pamięci oraz 
obozowych pozostałościach na terenie Brzezinki.
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

NIE BYŁO „POLSKICH OBOZÓW ŚMIERCI”. 
JEST PROSTE NARZĘDZIE, 

BY NIE POWTARZAĆ TEGO BŁĘDU

Specjalna aplikacja Remember ma pomóc w zapobieganiu używania pojęcia „polskie obozy koncentracyj-
ne” lub „polskie obozy zagłady” w 16 językach. Program, który można zainstalować na swoim kompu-
terze, wyszukuje fałszywą frazę, podkreśla ją i podpowiada właściwe sformułowanie.

– Obóz Auschwitz został wy-
budowany przez państwo 
niemieckie na terenach oku-
powanej Polski, które siłą 
przyłączono do Trzeciej Rze-
szy. Jasne jest to dla wszyst-
kich, którzy odwiedzają au-
tentyczne Miejsce Pamięci 
lub czytają nasze publikacje. 
Podkreślamy to także w na-
szej aktywności w Internecie. 
Jednak od czasu do czasu 
w mediach pojawia się to fał-

szywe i bardzo bolesne dla 
Polaków stwierdzenie – po-
wiedział dyrektor Muzeum 
Auschwitz dr Piotr M. A. 
Cywiński.
– Teraz, mając w pamięci 
wydarzenia 71. rocznicy wy-
zwolenia niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady Auschwitz, 
wysyłamy tę aplikację do 
wszystkich akredytowanych 
na obchody dziennikarzy. 

Zachęcamy także redakcje, 
instytucje i szkoły na całym 
świecie, aby instalowały ją na 
swoich komputerach – dodał 
Piotr Cywiński.
Projekt zrodził się w agencji 
reklamowej FCB Warsaw. 
– Po przeanalizowaniu, kto 
i gdzie użył frazy „polskie 
obozy śmierci”, okazało się, 
że ci, którzy rozpowszech-
niali ten błąd, to głównie 
dziennikarze.  Choć znamy 

przypadki celowej manipu-
lacji, a następnie odmowy 
umieszczenia sprostowania, 
to często błędy te biorą się 
z pośpiechu i braku wiedzy. 
Było to dla nas inspiracją do 
stworzenia aplikacji Remem-
ber – powiedziała Agnieszka 
Heidrich z FCB Warsaw.  
–  Postanowiliśmy posłużyć 
się podstawowym narzę-
dziem, używanym przez 
osoby piszące teksty, i stwo-

rzyć łatwy do zainstalowa-
nia dodatek, który zwraca 
uwagę na popełniany błąd 
i sugeruje właściwe sformu-
łowanie – dodała Agnieszka 
Heidrich.
Na komputerach PC aplika-
cja działa razem z progra-
mem Microsoft Word. Na 
komputerach Mac aplikacja 
współpracuje z programami 
korzystającymi ze słownika 
systemowego, m.in.: Texte-
dit, Keynote, Outlook czy 
przeglądarka Safari.
Aplikacja wyszukuje w tek-
ście wyrażenia „polski obóz 
śmierci” czy „polski obóz 
koncentracyjny”, podkreśla 
je jako błąd i sugeruje inny, 
właściwy historycznie ter-
min. Działa ona jak korektor 
tekstu, tyle że wychwytuje 
tylko tę jedną błędną frazę. 
Na razie jest przystosowa-
na do wyszukiwania błędu 
w 16 językach, większości 
w których oprowadzają edu-
katorzy w Miejscu Pamięci 
Auschwitz. Trwają jednak 
prace nad dodaniem kolej-
nych języków.
Remember pobrać można 
ze strony correctmistakes.
auschwitz.org. Tam także 
znajduje się miejsce, gdzie 
każdy, kto zauważy użycie 
błędnej frazy „polski obóz 
śmierci”, może zareagować.
Projekt powstał we współ-
pracy Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
oraz FCB Warsaw, przy 
wsparciu Mint Media i Ma-
coscope. 

Paweł Sawicki
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

UCIECZKI WIĘŹNIÓW Z KL AUSCHWITZ.
NOWA LEKCJA INTERNETOWA

Ucieczki więźniów z KL Auschwitz to nowa lekcja internetowa przygotowana przez Międzynarodowe Cen-
trum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Jej autorem jest dr Jacek Lachendro z Centrum Badań Mu-
zeum.

– Lekcja podzielona jest 
na kilkanaście rozdzia-
łów. Charakteryzuje m.in. 
położenie geograficzne 
obozu Auschwitz, jego 
system zabezpieczeń, sys-
tem alarmowy, represje, 
jakie spotykały pojmanych 
uciekinierów, opisuje bun-
ty zbiorowe czy wreszcie 
opowiada historie 25 wy-
branych ucieczek – po-
wiedziała Agnieszka Ju-
skowiak-Sawicka, szefowa 
E-learningu w MCEAH.  

– To m.in. pierwsza uciecz-

ka z Auschwitz Tadeusza 
Wiejowskiego, uciecz-
ka Kazimierza Piechow-
skiego, Eugeniusza Ben-
dery, Stanisława Jastera 
i Józefa Lemparta, uciecz-
ka rotmistrza Witolda 
Pileckiego, Jana Redzeja 
i Edwarda Ciesielskie-
go, ucieczka Mali Zimet-
baum i Edka Galińskiego, 
czy też ucieczka Rudolfa 
Vrby i Alfreda Wetzlera. 
Wszystko to wzbogacone 
jest o fotografie, schema-
ty, relacje oraz mapy, tam 
gdzie droga uciekinierów 

mogła być odtworzona – 
dodała Juskowiak-Sawic-
ka.

Najwięcej wśród ucieki-
nierów z Auschwitz było 
więźniów polskich. – Było 
to związane z faktem, 
iż Niemcy założyli obóz 
Auschwitz dla Polaków, 
a dopiero od połowy 1941 
r. zaczęli oni kierować do 
obozu więźniów innych na-
rodowości, wśród których 
od wiosny następnego roku 
przeważali Żydzi. Polacy 
mieli większe szanse na 

powodzenie ucieczki, znali 
bowiem język oraz oriento-
wali się w geografii terenu. 
Drugą najliczniejszą grupą 
uciekinierów byli obywa-
tele Związku Sowieckiego, 
a następnie Żydzi, wśród 
których przeważali Żydzi 
z Polski – powiedział dr Ja-
cek Lachendro.

Najwięcej ucieczek odnoto-
wano z komand zatrudnio-
nych w Birkenau (381 osób) 
i jego pobliżu. Następnie 
z Auschwitz i sąsiedztwa 
obozu macierzystego (203 
osoby), a także z terenu po-
dobozów (167 osób) i Mo-
nowic (75).

Z powodzeniem z obozu 
zbiegło blisko 200 więź-
niów, którzy w większo-
ści doczekali końca wojny. 
Ponadto dla 25 więźniów 
ucieczka zakończyła się 
sukcesem, lecz po pew-
nym czasie (kilka tygodni 
lub miesięcy, niekiedy na-
wet lat) zostali oni pojma-
ni, nieraz przypadkowo, 
i osadzeni w więzieniu lub 
w obozie. Ponad 400 oso-
bom ucieczka nie powiodła 
się – albo zostały one złapa-
ne i skierowane do obozu, 
gdzie większość zginęła, 
albo zostały zastrzelone 
w czasie pościgu.

W przypadku ponad 250 
osób nie udało się ustalić 
żadnych informacji o ich lo-
sach po opuszczeniu obozu. 
Można jednak przypusz-

czać, że skoro nie został od-
notowany fakt ich pojmania 
w niemieckich dokumen-
tach, to dla części z nich 
ucieczki zakończyły się po-
wodzeniem. Wreszcie dla 
20 osób brakuje jakichkol-
wiek danych dotyczących 
przebiegu ucieczek.

– Należy pamiętać, że 
ucieczki te, nie byłyby moż-
liwe, gdyby nie wsparcie 
części mieszkańców z tere-
nów przyobozowych, któ-
rzy z narażeniem życia 
pomagali uciekinierom, 
udzielając im schronienia, 
dając ubrania czy żywność 
– dodał dr Lachendro.

Lekcja dostępna jest w języ-
kach polskim i angielskim. 
Na stronie www.auschwitz.
org znajdują się także nastę-
pujące lekcje internetowe:

• Auschwitz – obóz koncentra-
cyjny i zagłady
• Pierwsze transporty Pola-
ków do Auschwitz
• Deportacje Żydów z Węgier 
do Auschwitz
• Romowie w Auschwitz
• Z powstańczej Warszawy do 
Auschwitz
• Ruch oporu w Auschwitz
• Sonderkommando
• Ewakuacja i wyzwolenie KL 
Auschwitz
• Lekcja przygotowującą do 
zwiedzania Miejsca Pamięci 
Auschwitz. 

Paweł Sawicki
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

WYJŚĆ NAPRZECIW OGROMNEMU 
ZAINTERESOWANIU.  

O HISTORII AUSCHWITZ W ROSJI

Jak zachować pamięć o ofiarach Auschwitz w czasach, kiedy odchodzą ostatni świadkowie? Jakie wyzwania 
stoją przed edukatorami Miejsca Pamięci? Jak wykorzystywać historyczne fotografie do uczenia o historii 

obozu? Między innymi o tych zagadnieniach opowiadali na wykładach i spotkaniach w Moskwie dyrektor 
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk oraz Paweł Sawicki  
z Biura Prasowego Muzeum, którzy pojechali do Rosji na zaproszenie Instytutu Polskiego w Moskwie.

– Rosja jest dla nas bar-
dzo ważnym miejscem. 
Sowieccy jeńcy wojenni to 
czwarta co do wielkości 
grupa ofiar Auschwitz, 
której tragiczny los jest 
bardzo często nieznany. 
W tym roku będziemy ob-
chodzić 75. rocznicę ich 
deportacji do Auschwitz. 
Pamiętać także należy o 27 
stycznia 1945 r. i wyzwole-
niu obozu przez żołnierzy 
Armii Czerwonej – powie-
dział Andrzej Kacorzyk.
– Między innymi dzięki 
otwartej kilka lat temu 
wystawie rosyjskiej, przy-
gotowanej we współpracy 
z Muzeum Wielkiej Wojny 
Ojczyźnianej, Miejsce Pa-
mięci odwiedza coraz wię-
cej osób z Rosji. W ubie-
głym roku było to ponad 
12 tysięcy osób. Mam na-
dzieję, że dzięki takim 
spotkaniom, którym towa-
rzyszy też zainteresowanie 
rosyjskich mediów, ta licz-
ba będzie rosnąć – dodał 
Andrzej Kacorzyk.
Pierwsi sowieccy jeńcy wo-
jenni zostali skierowani do 
Auschwitz w lipcu i sierp-
niu 1941 r. Na początku 

września 1941 r. przywie-
ziono ok. 600 jeńców, któ-
rzy zostali zamordowani 
wraz z 250 polskimi cho-
rymi więźniami, w pod-
ziemiach bloku 11 przy 
pomocy Cyklonu B. Był to 
pierwszy przypadek maso-
wego zabicia ludzi gazem 
w Auschwitz. W paździer-
niku 1941 r., w wydzielonej 
części Auschwitz I, władze 
SS osadziły około 10 tysię-
cy jeńców.
Głównym zadaniem jeń-
ców była budowa nowego 
obozu na polach wysiedlo-
nej wsi Brzezinka (Birke-
nau). Panowała wśród nich 
wysoka śmiertelność – prze-
ciętnie każdego dnia ginęło 
ok. 60 mężczyzn – spowodo-
wana egzekucjami, biciem, 
szykanami, pracą ponad 
siły, głodem i chorobami. 
W marcu 1942 r. ok. 600 
pozostałych przy życiu 
jeńców zostało przeniesio-
nych do nowo powstałego 
obozu Birkenau (BIb). Je-
sienią większość z nich zo-
stała wywieziona do obo-
zów w głębi Rzeszy.
Według szacunkowych 
danych Niemcy skierowa-

li w sumie do Auschwitz 
około 15 tysięcy jeńców 
sowieckich. Około trzech 

tysięcy z nich zostało 
zgładzonych zaraz po 
przywiezieniu, w obozie 
zarejestrowano około 12 
tysięcy, z których zginęło 
co najmniej kolejnych 11 
tysięcy.
Podczas prelekcji w In-
stytucie Polskim Andrzej 
Kacorzyk mówił przede 
wszystkim o działaniach 
i projektach Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
w autentycznym Miejscu 
Pamięci. Natomiast Paweł 
Sawicki pokazał rosyjskiej 
publiczności, w jaki sposób 
mogą poznawać historię 
Auschwitz w przestrzeni 
wirtualnej – dzięki stronie 
internetowej, wirtualnemu 
zwiedzaniu czy sieciom 
społecznościowym.
– Można sobie wyobrazić, 
jak trudno dotrzeć z praw-
dą o Holokauście do mło-
dych pokoleń dzisiaj, jeśli 
w czasie II wojny świato-
wej i tuż po wojnie wielu 
nie chciało przyjąć tej wie-
dzy o Zagładzie. Dlatego 
tak ważne są świadectwa, 
te namacalne, np. w po-
staci fotografii z Albumu 
z Auschwitz czy pozna-

wania prawdy od ludzi 
obcujących na co dzień 
z miejscami pamięci, jaki-
mi są pracownicy Muzeum  
Auschwitz-Birkenau. Dzi-
siaj w Rosji jest ogromne 
zainteresowanie tematem 
Holokaustu. Trzeba mu 
wyjść naprzeciw – powie-
dział Dariusz Klechowski, 
dyrektor Instytutu Pol-
skiego w Moskwie.
Przedstawiciele Muzeum 
wzięli także udział 
w otwarciu wystawy Al-
bum Auschwitz otwartej 
w Centrum Fotografii im. 
Braci Lumière. Ekspozycja 
przygotowana przez Mu-
zeum Żydowskie w Pra-
dze przedstawia historię 
tzw. Albumu Lili Jakob – 
ok. 200 czarno-białych fo-
tografii wykonanych przez 
fotografów SS w maju  
1944 r. w Birkenau, które 
dokumentują proces zagła-
dy Żydów deportowanych 
z Węgier. Na wystawie 
pokazano także wszystkie 
fotografie znajdujące się 
w tym unikalnym wizual-
nym źródle.
Podczas specjalnego wy-
kładu dla publiczności 
galerii Andrzej Kacorzyk Spotkanie w Instytucie Polskim w Moskwie
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE 

ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX I XXI WIEKU. 
ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa  
w XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 24-26 czerwca. Tematem wiodącym będzie w tym roku 
los dzieci w czasie wojen i konfliktów zbrojnych. Wśród prelegentów będą m.in. naukowcy reprezen-

tujący obszar nauk historycznych, politologicznych, prawniczych oraz psychologii i psychiatrii. Na konfe-
rencji pojawią się goście m.in.: z Izraela, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy do zgłasza-
nia tematów referatów 
dotyczących następują-
cych zagadnień:

• dzieci w obozach kon-
centracyjnych i łagrach
• dzieci-żołnierze wal-
czące u boku dorosłych
• losy dzieci żydowskich 
ukrywających się w cza-
sie II wojny
• losy dzieci zbrodnia-
rzy nazistowskich i stali-
nowskich
• poszukiwanie tożsa-
mości przez dzieci-siero-
ty wojenne
• dzieci: świadkowie 
i ofiary wojny
• edukacja dzieci w cza-
sach nazizmu i stalini-
zmu
• wpływ języka nienawi-
ści i propagandy na psy-
chikę dzieci
• trauma u dzieci zwią-

zana z przeżyciami wo-
jennymi
• losy dzieci-uchodźców.

Na zgłoszenia czekamy do 
15 kwietnia.
Prosimy o przysyłanie 
zgłoszeń na adres e-mail:
• osoby zgłaszające re-
feraty – zgłoszenie do 15 
kwietnia – dr Alicja Bar-
tuś,
• osoby bez referatu – 
zgłoszenie do 30 maja – dr 
Maria Martyniak.
Opłata za udział w kon-
ferencji dla osób bez re-
feratów korzystających 
z noclegów i posiłków: 
50 zł. Z opłaty zwolnieni 
są wygłaszający referaty 
oraz wolni słuchacze. 

Organizatorzy:
Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście w Państwowym 

Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, Fundacja Międzyna-
rodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu 

Partnerzy:
Fundacja Ofiar Obozu Za-
głady Auschwitz-Birke-
nau, 
Muzeum Stutthof w Sztu-
towie, 
Instytut Historii i Archi-
wistyki Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. KEN 
w Krakowie, 
Centrum Badań Holokau-
stu UJ, 
Katedra UNESCO ds. 
Edukacji o Holokauście 
UJ, 
Fundacja im. Róży Luk-
semburg. 

MCEAH
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opowiedział o najważ-
niejszych wydarzeniach 
z historii obozu Auschwitz 
oraz o tym, jak obóz kon-
centracyjny, założony dla 
polskich więźniów poli-
tycznych, stał się ogrom-
nym ośrodkiem zagłady 
europejskich Żydów, ale 
także miejscem, w którym 

mordowano także sowiec-
kich jeńców wojennych, 
Romów, a także przedsta-
wicieli innych narodów 
i grup.
Paweł Sawicki natomiast 
zaprezentował swój al-
bum Auschwitz-Birkenau. 
Miejsce, na którym stoisz…, 
w którym zestawił on hi-

storyczne zdjęcia z albu-
mu Auschwitz z tymi sa-
mymi miejscami na terenie 
współczesnego Miejsca Pa-
mięci. Opowiadał on tak-
że o tym, czego możemy 
dowiedzieć się o obozie, 
o procesie zagłady Żydów, 
o ofiarach, jak i o spraw-
cach, analizując zdjęcia 

z Albumu Auschwitz.
Dzięki współpracy z Insty-
tutem Polskim w Moskwie 
rosyjska publiczność 
w różnych miastach miała 
możliwość obejrzenia wy-
stawy panelowej Muzeum 
Niemiecki Nazistowski Obóz 
Śmierci Konzentrationslager 
Auschwitz. Ekspozycja hi-

storyczna przygotowana 
przez Muzeum Auschwitz 
prezentuje wszystkie naj-
istotniejsze zagadnienia 
historii niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady Au-
schwitz-Birkenau, a także 
genezę ruchu nazistow-
skiego oraz specyficzne 
elementy systemu terroru 
niemieckiego wprowadzo-
nego w okupowanej Pol-
sce.
Natomiast na terenie by-
łego obozu Auschwitz I, 
w bloku 14, odwiedzają-
cy Miejsce Pamięci mogą 
zobaczyć wystawę Trage-
dia, Męstwo, Wyzwolenie. 
Porusza ona takie tematy, 
jak: tragedia radzieckich 
jeńców wojennych, polity-
ka okupanta niemieckiego 
wobec ludności cywilnej 
na okupowanych terenach 
ZSRR, los cywilów z ZSRR 
deportowanych od 1942 r. 
do Auschwitz, a także wy-
zwolenie obozu przez Ar-
mię Czerwoną 27 stycznia 
1945 r. 

Bartosz Bartyzel
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SEMINARIUM RAPHAELA LEMKINA

W listopadzie 2015 r. i lutym 2016 r. odbyły się dwie kolejne edycje seminarium im. Raphaela Lemkina, 
skierowanego do dyplomatów i pracowników rządowych średniego szczebla. Celem tego semina-
rium, organizowanego przez Instytut Auschwitz dla Pokoju i Pojednania (AIPR) we współpracy  

z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
(MCEAH), jest zwrócenie uwagi na problematykę ludobójstwa, w tym na jego polityczne, ekonomiczne  
i humanitarne konsekwencje.
–  W listopadzie ubiegłe-
go roku w seminarium im. 
Raphaela Lemkina wzięło 
udział 24 przedstawicieli rzą-
dów z całego świata, a także 
z Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Taka sama liczba 
uczestników wzięła udział 
w hiszpańskojęzycznej edy-
cji seminarium, która miała 
miejsce w lutym tego roku  
i była skierowana do przed-
stawicieli państw Ameryki 
Łacińskiej –  powiedział To-
masz Kobylański, koordyna-
tor seminarium z ramienia 
MCEAH. –  Oprócz zwiedza-
nia studyjnego byłych obo-
zów Auschwitz i Birkenau, 
w tym tzw. bloków rezer-
watowych, uczestnicy tego 
organizowanego od 2008 
r. seminarium mieli możli-
wość udziału w wykładach, 
które odbywały się w auten-
tycznych budynkach poobo-
zowych na terenie Miejsca 
Pamięci Auschwitz. Wśród 
wykładowców znaleźli się 
eksperci Muzeum: dr Piotr 
Setkiewicz, Alicja Białecka 
oraz dr James Waller, dyrek-
tor programów akademickich 
AIPR i wykładowca w ame-
rykańskim Keene State Colle-
ge –  dodał Kobylański.

– Seminaria im. Lemkina są 
odpowiednim narzędziem 
w realizacji w możliwie peł-
nej formie programu eduka-
cyjnego Muzeum opartego 
o pojęcia pamięci, świado-
mości i odpowiedzialności. 
Szczególnie cennym wydaje 

się zrozumienie znaczenia 
Holokaustu i ludobójstwa po-
przez dwudniowe przejście 
śladami ofiar w autentycz-
nej historycznej przestrzeni 
Auschwitz i Birkenau. Ta 
forma edukacji jest najczęściej 
głębokim doświadczeniem 
pozostającym w pamięci 
uczestników na długo. Jestem 
przekonany, że skłoni wielu 
z nich do podejmowania od-
powiedzialnych działań w za-
kresie ochrony praw człowie-
ka, obrony pokoju, wolności 
i budowania międzyludzkiej 
solidarności – powiedział 
Andrzej Kacorzyk, dyrektor 
MCEAH.

– Instytut Auschwitz dla 
Pokoju i Pojednania wraz 
z Państwowym Muzeum Au-
schwitz-Birkenau dwa razy 
w roku organizuje semina-
rium im. Raphaela Lemkina, 
w ramach którego pracujemy 
nad utworzeniem społeczno-
ści złożonej z przedstawicieli 
rządów posiadających wie-
dzę w zakresie najnowszych 
strategii zapobiegania zbrod-
niom ludobójstwa, a także 
wspierających się nawzajem 
w tworzeniu dobrych prak-
tyk mających na celu radze-
nie sobie z kwestią ludobój-
stwa i innych okrucieństw 
–  powiedział dr Tibi Galis, 
dyrektor wykonawczy AIPR. 
– Nasz program edukacyjny 
oparty jest w dużej mierze 
na sile, jaką daje potężne hi-
storyczne znaczenie obozów 
Auschwitz-Birkenau, co 

zostało wyraźnie zaprezen-
towane przez Alicję Białec-
ką w jej wystąpieniu pod 
tytułem Pomiędzy Pamięcią, 
Upamiętnieniem a Autentycz-
nym Miejscem Pamięci: Ausch-
witz jako punkt odniesienia dla 
współczesnych społeczeństw. 
Podejście to stanowi pod-
stawę podziału naszych 
działań zapobiegawczych 
na działania podejmowane 
zanim dojdzie do zbrodni, 
podczas jej trwania oraz po 
jej zakończeniu, gdy społe-
czeństwo rozpoczyna proces 
odbudowy, a także dostarcza 
uczestnikom seminarium im. 
Lemkina solidnych funda-
mentów, na których opiera-
ją swoją intensywną pracę 
przez cały tydzień. Uważam, 
że transcendentny charakter 
doświadczenia wyniesionego 
z Auschwitz-Birkenau umoż-
liwia wielu uczestnikom 
seminarium, niezależnie od 
środowiska, z którego pocho-
dzą, czy zawodu, jakim się 
trudnią, przyswoić tę naukę 
i naprawdę wdrożyć ją na co 
dzień. Tak wielu absolwen-
tów naszego programu infor-
muje nas po jego zakończeniu 
o działaniach czy regulacjach, 
jakie zostały stworzone po ich 
pobycie w Polsce, że mamy 
pewność, iż założenia Semi-
nariów im. Lemkina są kulty-
wowane – dodał dr Galis.

– Seminarium im. Rapha-
ela Lemkina to jedno z tych 
niezwykłych wydarzeń, 
gdy faktyczne efekty dalece 

przewyższają nasze ocze-
kiwania. Podczas Semina-
rium nie tylko uczymy się 
tego, jak proces Holocaustu 
rozpoczął się, przebiegał 
i jaki był jego kres, lecz tak-
że pojmujemy, że procesy 
ludobójstwa nie są jedy-
nie wynikiem szaleństwa 
jednostki czy grupy osób. 
Zrozumienie to nakłada 
jeszcze większą presję na 
nas, ludzi, ponieważ musi-
my zaakceptować fakt, że 
przeciętne jednostki, które 
są takie, jak my i niczym się 
nie wyróżniają, mogą stać 
się sprawcami masowych 
okrucieństw, ludobójstwa 
oraz zbrodni przeciwko 
ludzkości. Zaakceptowa-
nie tej rzeczywistości oraz 
wcielenie narzędzi anali-
tycznych przedstawionych 
w trakcie seminarium, po-
mogło mi umocnić panują-
cy w Urugwaju kompromis 
w kwestii zapobiegania 
przemocy oraz rozwijania 
powodów, dla których pań-
stwa winny bardziej aktyw-
nie podejmować działania 
alarmujące i prewencyjne, 
a nie jedynie reagować na 
zaistniałe zło. Innymi słowy 
chodzi o to, by nie dopuścić 
do przekształcenia pogar-
szających się okoliczności 
w zbiorowe okrucieństwo –  
powiedziała María Alejan-
dra Costa Prieto, dyrektor 
Departamentu Praw Czło-
wieka Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Urugwaju. 
– Wizyta w Miejscu Pamię-

ci i Muzeum Auschwitz-
-Birkenau to dla jednostki 
głębokie doświadczenie, 
którego nie da się w pełni 
przekazać. Cierpienie, gło-
sy, warunki egzystencjalne 
i los każdego z uwięzionych 
w Auschwitz są tam nadal 
odczuwalne. Niezależnie 
od tego, ile już wiemy na 
temat Holokaustu, jak do-
brze zapoznaliśmy się z da-
tami, liczbami, głównymi 
postaciami i drobnymi 
szczegółami dotyczącymi 
obozu, ogrom okrucień-
stwa poczuć możemy tylko 
i wyłącznie w Auschwitz. 
To właśnie było dla mnie 
największym szokiem –  
dodała Costa Prieto.

Uczestnicy obu edycji 
seminarium pochodzili 
z takich państw jak: Ar-
gentyna, Boliwia, Brazylia, 
Chile, Dania, Ekwador, 
Filipiny, Gwatemala, Ho-
landia, Honduras, Kenia, 
Kolumbia, Kostaryka, Ma-
roko, Meksyk, Nikaragua, 
Panama, Paragwaj, Peru, 
Salwador, Słowenia, Stany 
Zjednoczone, Sudan, Su-
dan Południowy, Tanza-
nia, Urugwaj, Wenezuela 
i Wielka Brytania. 

Pomysłodawcą i sponso-
rem seminariów im. Rapha-
ela Lemkina jest nowojor-
ski filantrop Fred Schwartz, 
założyciel i prezes AIPR. 

MCEAH

Fo
t. 

M
ar

ek
 L

ac
h

W listopadzie 2015 r. i lutym 2016 r. odbyły się dwie kolejne edycje seminarium im. Raphaela Lemkina

Fo
t. 

T
om

as
z 

K
ob

yl
ań

sk
i

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 95, marzec 2016 Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

16151413121110987654321



PROF. PIOTR GLIŃSKI WRĘCZYŁ NOMINACJE 
CZŁONKOM RADY MIĘDZYNARODOWEGO 

CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ  
I HOLOKAUŚCIE

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ma nową Radę. Nominacje międzyna-
rodowemu gronu ekspertów wręczył podczas pierwszego posiedzenia Rady Wicepremier, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

W Radzie Międzynarodo-
wego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
zasiadają:
• doc. dr Vojtěch Blodig, za-
stępca dyrektora Miejsca Pa-
mięci w Terezinie
• dr Wolf Kaiser, były dyrek-
tor Domu Konferencji Wann-
see w Berlinie
• prof. Danuta Konieczka-
-Śliwińska, z-ca dyrektora ds. 
dydaktycznych Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
• prof. Marek Kucia z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie
• Olivier Lalieu z Memorial 
de la Shoah w Paryżu
• dr Piotr Paziński, pisarz, re-
daktor naczelny miesięcznika 
„Midrasz”
• Karen Pollock, dyrektor 
Holocaust Educational Trust
• dr Irina Scherbakova ze 
Stowarzyszenia Memoriał 
w Moskwie
• Jacek Stawiski, szef redakcji 
Świat w telewizji TVN24 Biz-
nes i Świat
• prof. Dariusz Stola, dyrek-
tor Muzeum POLIN i czło-
nek Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej. 
Przewodniczącym Rady 

MCEAH został prof. Marek 
Kucia, a zastępcą przewod-
niczącego wybrano dr. Voj-
těcha Blodiga.
– Rząd Polski przywiązuje 
wyjątkową wagę do prawdy 
historycznej i z ogromnym 
uznaniem odnosi się do lu-
dzi, którzy poprzez swoją 
działalność starają się ją upo-
wszechniać, tak jak państwo 
zasiadający w Radzie MCE-
AH, jak wszyscy pracowni-
cy Centrum, Muzeum oraz 
wszyscy ludzie związani 
z ideą mówienia prawdy 
o naszej historii, mówienia 
prawdy także o tej wielkiej 
zbrodni, jaką była Zagłada 
i jaką były zbrodnie totalita-
ryzmów – powiedział pod-
czas posiedzenia Rady MCE-
AH Wicepremier i Minister 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego prof. Piotr Gliński.
– Nie ma na świecie miejsca 
bardziej znaczącego i wła-
ściwego do tego, żeby pa-
miętać. Pamiętać o tym, jak 
nisko może upaść człowiek, 
kultura, społeczeństwo, cy-
wilizacja. Nie ma miejsca 
bardziej właściwego do tego, 
żeby zadawać wciąż pytania 
o to, dlaczego tak się stało 
i dlaczego tak się wciąż dzieje 

na naszym świecie. Nie ma 
miejsca bardziej właściwego 
do zadawania wciąż pytania 
o nasze wybory, wartości 
we współczesnym świecie, 

o to, jak wybierać, jak bronić 
się przed oszalałymi ideolo-
giami, jak rozumieć wolność 
i czy istnieje kanon wartości 
uniwersalnych, najważniej-
szych, które dają nadzieję, 
o które możemy się opierać – 
podkreślił wicepremier.
– Miejsce, w którym się znaj-
dujemy, to najlepsze miejsce 
do szukania tych odpowie-
dzi, do niesienia w świat prze-
słania, że dobre odpowiedzi, 
choć bardzo trudno je zna-
leźć i trudno niekiedy o tym 
przekonywać, jednak mimo 
wszystko istnieją. To jest naj-
lepsze miejsce do edukowa-
nia o ludzkich powinnościach 
i wyborach. I taki jest, jak my-
ślę, sens istnienia Międzyna-
rodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście. 
Tego centrum, które państwo 
stworzyliście, które niesiecie 
i rozwijacie. Taki jest właśnie 
sens funkcjonowania Rady 
tego centrum, która ma strzec 
jego idei dialogu i poszuki-
wań odpowiedzi na najważ-
niejsze współczesne pytania 
ludzkości – dodał prof. Gliń-
ski. Zapewnił on także o peł-
nym wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego zarówno dla pro-

jektu nowej wystawy głów-
nej Muzeum Auschwitz, jak 
i dla adaptacji budynku tzw. 
Starego Teatru na siedzibę 
MCEAH.
– W chwili, w której – dzię-
ki Fundacji Auschwitz-Bir-
kenau – autentyzm Miejsca 
Pamięci zdaje się być zabez-
pieczony, będziemy skupiać 
się na dalszym rozwoju pro-
gramów edukacyjnych oraz 
utworzeniu niezbędnej in-
frastruktury dla edukacji – 
podkreślił dyrektor Muzeum 
Auschwitz dr Piotr M. A. 
Cywiński. – Wśród najważ-
niejszych dużych inwestycji 
na najbliższe lata są: utwo-
rzenie nowej wystawy głów-
nej, adaptacja tzw. Starego 
Teatru na siedzibę MCEAH 
oraz budowa nowego Cen-
trum Obsługi Odwiedzają-
cych. Każda z nich wpłynie 
zdecydowanie na jakość pra-
cy edukacyjnej Muzeum, tak 
ważnej w dobie odchodzenia 
ostatnich świadków oraz cią-
głego zwiększania się liczby 
odwiedzających – dodał Piotr 
Cywiński.
– Wieloletnie inwestycje 
służące edukacji to nasze 
wielkie wyzwanie. Jednak 
wyzwania czekają nas także 
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nych i losach wszystkich in-
nych grup Ofiar przetrzymy-
wanych i zamordowanych 
w Auschwitz.
Centrum Edukacji prowadzi 
działania skierowane zarów-
no do młodzieży szkolnej, 
jak i do nauczycieli i peda-
gogów, dla różnych grup za-
wodowych, w tym także dla 
grup „wykluczonych” spo-
łecznie. Organizuje m.in. po-
byty studyjne dla młodzieży, 
konferencje, projekty edu-
kacyjne, szkolenia, studia, 
wystawy, a także udostępnia 
materiały do samodzielnej 
edukacji przez Internet.
Kontekst Auschwitz pozwa-

la spojrzeć na wyzwania 
współczesnego świata. Czym 
jest jednostka wobec władzy? 
Czym są prawa człowie-
ka? Jak rozpoznać pierwsze 
symptomy ich ograniczania? 
Co może począć człowiek 
w obliczu totalitaryzmu? – to 
tylko nieliczne z pytań, które 
zadają sobie corocznie setki  
tysięcy osób odwiedzających 
Miejsce Pamięci Auschwitz. 
Edukatorzy Miejsca Pamięci 
pomagają znaleźć odpowie-
dzi na te pytania. 

Paweł Sawicki

niebawem. Są one związa-
ne m.in. z wizytą w lipcu 
i sierpniu kilkuset tysięcy 
uczestników Światowych 
Dni Młodzieży. Bezpieczne, 
ale przede wszystkim umoż-
liwiające doświadczenie au-
tentyzmu miejsca przejście 
przez Auschwitz i Birkenau 
tak ogromnej liczby ludzi 
będzie zadaniem trudnym 
i odpowiedzialnym. W 2016 
r. będziemy także obchodzić 
75. rocznicę wysiedlenia 
przez Niemców ludności 
cywilnej w związku z budo-
wą obozu Birkenau, a także 
będziemy przypominać losy 
sowieckich jeńców wojen-
nych, których 75. rocznica 
deportacji do Auschwitz 
także przypada w tym roku 
– powiedział dyrektor MCE-
AH Andrzej Kacorzyk.
Podczas pierwszego dnia 
posiedzenia członkowie 
Rady MCEAH wysłuchali 
informacji o najważniejszych 
obszarach działań Centrum. 
To m.in. edukacja setek ty-
sięcy odwiedzających au-
tentyczne tereny byłego 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady, organizacja pro-
jektów edukacyjnych dla 
uczniów, nauczycieli czy 
edukatorów, działania wy-
stawiennicze, edukacja in-
ternetowa oraz wolontariat. 
Dyskutowano także o klu-
czowych zagadnieniach do-
tyczących misji edukacyjnej 
Muzeum Auschwitz.

Wicepremier Gliński, któ-
ry był gościem pierwszego 
posiedzenia nowej Rady 
MCEAH odwiedził rów-
nież Miejsce Pamięci i Mu-
zeum Auschwitz. Zobaczył 
część muzealnej ekspozycji, 
m.in. blok 4 poświęcony 
prowadzonej przez Niem-
ców w Auschwitz Zagła-
dzie Żydów, blok 5, gdzie 
prezentowane są osobiste 
przedmioty zrabowane ofia-
rom, a także krematorium 
i komorę gazową w byłym 
obozie Auschwitz I. Przed 
Ścianą Straceń na dziedziń-
cu bloku 11, gdzie Niemcy 
dokonywali egzekucji przez 
rozstrzelanie, prof. Gliński 
zapalił znicz, oddając hołd 
wszystkim ofiarom niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady. 
Prof. Piotr Gliński odwiedził 
także były obóz Auschwitz 
II-Birkenau. Zobaczył m.in. 
rampę  kolejową, na której 
Niemcy dokonywali selekcji 
deportowanych do obozu 
Żydów, ruiny komory gazo-
wej i krematorium II, a także 
budynek tzw. Sauny, gdzie 
rejestrowano nowo przyby-
łych więźniów.
Wicepremier miał także 
okazję zobaczyć pracownie 
konserwatorskie Muzeum 
Auschwitz, rezerwatowy 
blok 2 w Auschwitz I, któ-
rego wnętrze zachowało się 
w stanie niemal nienaruszo-
nym od czasu wyzwolenia 
obozu, i który kilka lat temu 

został poddany gruntow-
nej konserwacji, a także bu-
dynek tzw. Starego Teatru, 
który ma być w przyszłości 
siedzibą MCEAH.
Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście powstało w 2005 r. 
i jest integralną częścią 
Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau. Zajmu-
je się nauczaniem o historii 
Holokaustu i niemieckie-
go nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady  
Auschwitz-Birkenau. Na-
ucza o tragicznych losach 
Żydów, Polaków, Romów, 
sowieckich jeńców wojen-

dr hab. Danuta Konieczka–Śliwińska
Historyk, zastępca Dyrektora Instytutu Historii im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Ekspert w dziedzinie szeroko rozumianych problemów 
edukacji historycznej i obywatelskiej oraz historii oświaty w XX wieku. 
Od wielu lat współpracuje w MCEAH, uczestnicząc w organizowanych 
przez Centrum konferencjach oraz przygotowując młodzież akademicką 
do przyjazdów do miejsc pamięci w szczególności do Auschwitz.

Karen Pollock
Dyrektor wykonawcza Holocaust Educational Trust – HET (uczniowie 
z Wielkiej Brytanii od wielu lat biorą udział w programach edukacyjnych 
MCEAH). Uczestniczyła w wielu wydarzeniach przeciwko rasizmowi 
m.in. na Konferencji Narodów Zjednoczonych przeciwko rasizmowi 
w Durbanie i Republice Południowej Afryki. Reprezentuje Wielką 
Brytanię na międzynarodowych konferencjach edukacyjnych.

dr Irina Elena Scherbakova
Rosyjska dziennikarka i historyk. Członek Stowarzyszenia Memoriał 
i kierownik programu edukacyjnego dla młodzieży prowadzonego 
przez to stowarzyszenie.  Ponadto jest dyrektorem Centrum Studiów 
Historii Mówionej Stowarzyszenia Memoriał. Na zaproszenie instytutów 
naukowych i uniwersytetów z Niemiec i Austrii prowadziła cykle 
wykładów poświęconych zbrodniom stalinowskim.

doc. dr  Vojtěch Blodig,
Historyk, wicedyrektor Památnik Terezin, kierownik działu naukowego. 
Autor publikacji historycznych z zakresu II wojny światowej. 
Współpracuje od wielu lat z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w zakresie organizacji seminariów dla nauczycieli z Czech i z Polski oraz 
prezentacji wystaw edukacyjnych.

dr Wolf Kaiser
Historyk. Były wicedyrektor Domu Konferencji w Wannsee i szef jego 
Departamentu Edukacyjnego (1992-2015). Jest autorem publikacji 
w zakresie edukacji o Holokauście. Częsty uczestnik inicjatyw 
edukacyjnych i naukowych podejmowanych przez Muzeum Auschwitz. 
Dotychczasowy członek Rady MCEAH.

RADA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI  
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
Socjolog. Kieruje Zakładem Socjologii Władzy, Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania naukowe: teoria 
socjologiczna, integracja europejska i europeizacja, pamięć społeczna, 
Auschwitz i Holokaust, stosunki polsko-żydowskie i antysemityzm. 
Prowadził badania dotyczące stanu wiedzy młodzieży polskiej na temat 
Auschwitz i Zagłady.

dr Olivier Lalieu
Historyk. Reprezentuje Mémorial dé la Shoah w Paryżu. 
Współorganizator wyjazdów młodzieży z Francji do Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau. Jest autorem licznych publikacji historycznych 
i metodycznych na temat pamięci.

dr Piotr Paziński
Absolwent Wydziału filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 2000 r. redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz” i współtwórca 
Dni Książki Żydowskiej, członek redakcji wydawnictwa Austeria. 
Zajmuje się filozofią judaizmu i tematem żydowskim w literaturze. 
Dotychczasowy członek Rady MCEAH.

Jacek Stawiski
Politolog, specjalista od stosunków międzynarodowych w aspekcie 
ogólnoświatowym, komentator najważniejszych wydarzeń i trendów 
międzycywilizacyjnych.

Prof. dr hab. Dariusz Stola
Historyk, profesor nauk humanistycznych. Zatrudniony w Instytucie 
Studiów Politycznych PAN i wykładowca w Collegium Civitas, 
członek Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego 
i Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Od 1 marca 2014 r. dyrektor 
Muzeum Historii Żydów Polskich. Ekspert w dziedzinie historii 
współczesnej.  Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

JUBILEUSZ 30-LECIA MIĘDZYNARODOWEGO 
DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY

W roku 2016 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu obchodzi jubileusz 30-lecia dzia-
łalności. Z tej okazji zaplanowaliśmy wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalno-obywatelskich, do 
udziału w których już teraz serdecznie zapraszamy.

Młodzieży i studentom po-
lecamy nasze międzynaro-
dowe seminaria edukacyj-
ne, realizowane wspólnie 
z partnerami z Niemiec, 
Ukrainy, Białorusi, Czech 
i Luksemburga, podczas 
których – w formie warszta-
tów teatralnych, medialnych 
i fotograficznych – zajmiemy 
się wieloma aktualnie waż-
nymi tematami. Pochylimy 
się nad kwestią uchodźców 
w Europie i poszanowania 
praw człowieka, podejmie-
my analizę kultury pamięci 
o Auschwitz i Holokauście 
z perspektywy kraju uczest-
ników projektu oraz wpływu 
wydarzeń II wojny świato-
wej na los jednostki, grup 
narodowych i etnicznych, 
przyjrzymy się również 
mechanizmom rządzącym 
światem wtedy i dzisiaj. 
Wspólnie z młodzieżą 
z Oświęcimia przeprowa-
dzimy dwie akcje społeczne: 
w kwietniu – Ogólnopolską 

Akcję „Żonkile”, upamięt-
niającą powstanie w Getcie 
Warszawskim, a w grudniu 
Międzynarodowy Maraton 

Pisania Listów Amnesty In-
ternational w obronie osób 
niesłusznie oskarżonych lub 
skazanych.

Nauczycieli i edukatorów 
zapraszamy do udziału 
w VII Ogólnopolskiej konfe-
rencji: Auschwitz i Holokaust 
na tle zbrodni ludobójstwa 
w XX i XXI wieku, poświę-
conej w tym roku tematyce 
losu i udziału dzieci w kon-
fliktach wojennych, a także 
zachęcamy do korzystania 
z naszej oferty warsztatów 
edukacyjnych dla młodzieży 
szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych.
Z okazji 25. rocznicy podpi-
sania przez Rzeczpospolitą 
Polską i Republikę Federalną 
Niemiec Traktatu o dobrym 
sąsiedztwie podczas polsko-
-niemieckiego sympozjum 
Drogi wolności podejmiemy 
analizę stosunków między 
Polską i Niemcami w ostat-
nim dwudziestopięcioleciu.
W programie jubileuszu 
znajdą się również m.in. 
wystawy prac Elżbiety Ku-
raj i Janusza Karbowniczka, 
Beli Faragó, Agaty Aga-

towskiej, Krzysztofa Gila 
i Mischy Björkroos, koncert 
Adama Makowicza, cztery 
jubileuszowe odsłony Kra-
kowskiego Salonu Poezji, 
projekty Alternatywna Scena 
MDSM i VI Międzynarodo-
we Biennale Plakatu Społecz-
no-Politycznego. Wystawy 
poprzednich edycji Bienna-
le Plakatu zaprezentujemy 
w Kilonii, Hanowerze i Luk-
semburgu. Do programu 
powróci także cykl Euro-
pejskie Rozmowy. Finał roku 
jubileuszowego obejmował 
będzie prezentację wysta-
wy VI Międzynarodowego 
Biennale Plakatu Społeczno-
-Politycznego w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli oraz 
wydarzenie główne, któ-
re planujemy w MDSM 10  
grudnia 2016 r.
Więcej informacji znaleźć 
można na naszej stronie in-
ternetowej: www.mdsm.pl. 

MDSM
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BELFAST. 99 ŚCIAN POKOJU.  
SPOTKANIE Z AUTORKĄ

17 marca 2016 r. Cafe Bergson zaprasza na spotkanie z autorką książki Belfast. 99 ścian pokoju – Aleksandrą 
Łojek. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

Belfast przyciąga turystów. 
Jednak mało kto wie, że w tym 
mieście przeszłość „dzieje się 
teraz”. Słowo „kłopoty” ma tu 
zupełnie inne znaczenie, a to, 
jak wymawiasz „h” ze stupro-
centową dokładnością okre-
śla twoje wyznanie. Belfast to 
miasto paradoksów. Ludzi, 
których jedyną winą było to, 
że urodzili się w złym miejscu 
o złym czasie. Którzy przeżyli 
zamachy bombowe, widzieli, 
jak giną ich bliscy, a być może 
sami zabijali. Wreszcie mają 
pokój – ale płacą za niego wy-
soką cenę, bo muszą patrzeć na 
katów i morderców, którzy żyją 
tuż obok. Na szczęście nie cały 
czas, bo miasto jest podzielone 
dziewięćdziesięcioma dziewię-
cioma ścianami pokoju, dzięki 
którym wszyscy mają trochę 
wytchnienia, ale też wciąż od-
czuwają strach.
Aleksandra Łojek – iranistka, 

Centrum Żydowskie

tłumaczka, autorka bloga Dżi-
hadolog. Mieszka w Belfaście, 
gdzie pracuje w organizacji 
charytatywnej zajmującej się 
pomocą ofiarom rasizmu i me-
diacją międzykulturową. Pro-
wadziła także zajęcia ze sztuki 
islamu w Crescent Arts Centre. 
Do tej pory współpracowała 
z „The Guardian” i pismami 
polonijnymi. W 2015 r. nakła-
dem Wydawnictwa Czarne 
ukazała się jej książka pt. Belfast. 
99 ścian pokoju. Książka została 
zgłoszona do nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego za re-
portaż literacki.

#KULTURADLACIEBIE to 
nowy cykl wydarzeń o ekolo-
gii, kulturze, patriotyzmie, pra-
wach człowieka, wykluczeniu 
społecznym i zrównoważonym 
rozwoju 

CŻ

#KULTURADLACIEBIE to nowy cykl wydarzeń 
o ekologii, kulturze, patriotyzmie, prawach człowieka, 
wykluczeniu społecznym i zrównoważonym rozwoju

WSTĘP WOLNY
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

PLAC KS. JANA SKARBKA 2, OŚWIĘCIm

SPOTKANIE Z Aleksandrą Łojek, AUTORKĄ KSIĄŻKI

BELFAST.
99 ŚCIAN
POKOJU

17.03.2016
(CZWARTEK), GODZ. 1700

fot. Mariusz Smiejek

OŚWIĘCIMSKIE HISTORIE

W ostatnich numerach „Osi“ zaprezentowaliśmy Państwu komiksy autorstwa Tomasza Bereźnickiego, 
będące częścią Oświęcimskich Historii. Siedem opowieści umieszczono we wnętrzu ekspozytora usta-

wionego na placu ks. Jana Skarbka. Ekspozytor ten jest rozwinięciem wystawy funkcjonującej w przestrzeni 
miejskiej. Jego autorami są Magdalena Poprawska (Imaginga Studio), Bartosz Haduch oraz Łukasz Marjański 
(NArchitekTURA). Projekt został stworzony przez Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu i jest współfinansowa-
ny przez Miasto Oświęcim. Poniżej publikujemy ostatnią już historię opisaną w komiksie – Schönkerowie. 
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W styczniu 2016 r. 18-osobowa grupa Młodzieżowej Rady z Oldham przyjechała z wizytą do 
Oświęcimia, do Centrum Dialogu i Modlitwy, w związku z kontynuacją projektu Słuchając Ziemi 

2016. Listen to the Earth. Słuchając Ziemi jest międzynarodowym programem, który trwa od pięciu lat. 
Projekt powstał w oparciu o takie zagadnienia jak: nieposzanowanie – łamanie praw człowieka, ze 
szczególnym odniesieniem do II wojny światowej i obozów pracy oraz traktowania uchodźców przez 
ostatnie 60 lat. 

SŁUCHAJĄC ZIEMI.
PROJEKT MŁODZIEŻY Z OLDHAM

Młodzieżowa Rada 
z Oldham to grupa lu-
dzi w wieku 13-21 lat, 
którzy poświęcają swój 
czas, aby wpływać na 
zmiany w Oldham, będąc 
głosem całego młodego 
pokolenia w świecie do-
rosłych. Oldham jest mia-
stem liczącym 100 tysięcy 
mieszkańców, położonym 
w północno-zachodniej 
części Wielkiej Brytanii, 
które zamieszkuje wielo-
narodowościowe, wielo-
kulturowe i wielowyzna-
niowe społeczeństwo. Te 
aspekty spowodowały, że 
miasto boryka się z pro-
blemami na tle rasowym, 
religijnym i narodowo-
ściowym. Program Listen 
to the Earth – Słuchając 
Ziemi zapewnia młodym 

ludziom rozwój osobo-
wości oraz edukację spo-
łeczną w międzynarodo-
wym środowisku. Jego 
celem jest wykorzystanie 
edukacji o Holokauście, 
która ma umożliwić mło-
dym ludziom odkrywanie 
i rozwijanie wrażliwo-
ści oraz tolerancji, ale co 
ważniejsze pokazać, jak 
być wzorem dla innych 
w Oldham.
– Młodzi ludzie czują, 
że ten projekt jest waż-
ny – powiedziała liderka 
grupy i opiekun projektu 
Jodie Barber. – Żyjemy 
w społeczeństwie, w któ-
rym istnieją wyraźne po-
działy, gdzie nietole-
rancja kulturowa nadal 
prowadzi do łamania 
praw człowieka. Zada-
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Centrum Dialogu i Modlitwy

niem projektu, którym ak-
tualnie zajmuje się grupa, 
jest budowanie zdolności 
przywódczych u młodych 
uczestników w celu prze-
ciwstawienia się fanaty-
zmowi i dyskryminacji 
oraz tym, którzy uważają, 
że dzieli nas rasa i kultu-
ra. Chcemy też zainspiro-
wać innych młodych do 
wzorowania się na nas, 
aby młodzi ludzie byli 
w stanie wyciągnąć naukę 
z przeszłości i stworzyć 
lepszą przyszłość – doda-
ła Barber. 
Czterodniowy program 
obejmował wizytę w Mu-
zeum Auschwitz-Birke-
nau, spotkanie z byłym 
więźniem obozu prof. 
Wacławem Długoborskim 
oraz podróż do Krakowa, 

gdzie grupa odwiedziła 
dzielnicę żydowską Kazi-
mierz.
„Widzieliśmy mnóstwo 
obrazów ludzkiego cier-
pienia, szczególne wraże-
nie wywarła sala z wło-
sami, pokój zapełniony 
butami ofiar oraz rzeczy 
osobiste, jak zabawki 
dziecięce. Wielki obszar 
Birkenau, potęgujący roz-
miar systematycznych 
zbrodni, które miały tam 
miejsce, okropne warun-
ki życia kobiet i dzieci 
pracujących w obozach 
koncentracyjnych. Miej-
sca te są dowodem wiel-
kiej zbrodni, polegającej 
na kradzieży niewinne-
go życia ludziom starym 
i młodym, dokonanej rę-
koma reżimu nazistow-

skich Niemiec. Spotkanie 
z ocalałym z Auschwitz, 
panem Wacławem Długo-
borskim, dało obraz życia 
w obozie, a jego odwaga 
i siła będą zapamiętane 
przez nas wszystkich. To 
doświadczenie również 
przypomniało mi, że jeste-
śmy ostatnim pokoleniem, 
które ma zaszczyt spotka-
nia się z ocalałymi i usły-
szenia relacji z pierwszej 
ręki” – o swoich doświad-
czeniach z podróży pisała 
Mariam Waeem, uczest-
niczka programu. 
Projekt kładł silny na-
cisk na prawa człowieka 
i łamanie ich w dziejach 
ludzkości, podczas proce-
sów takich jak Holokaust. 
A co ważniejsze dawał 
odpowiedź, dlaczego nie 

Spotkanie z prof. Wacławem Długoborskim, byłym więźniem Auschwitz-Birkenau
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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powinno się o nich zapo-
mnieć. Wiedza zdobyta na 
temat sytuacji i wydarzeń 
zmierzających do Holo-
kaustu, z którymi musieli 
zmierzyć się Żydzi, na tle 
innych ofiar, była przy-
czynkiem do dyskusji na 
temat sytuacji związanej 
z kryzysem z uchodźca-
mi w dzisiejszej Europie. 

W projekcie wykorzysta-
no metody inscenizacyjne, 
kreatywne pisanie, sztukę 
wizualną oraz film, które 
miały na celu utrwalenie 
wspomnień opartych na 
doświadczeniach i edu-
kacji młodych ludzi. Po 
powrocie młodzież zapre-
zentowała swoje prace, 
które powstały w trakcie 

podróży, podczas Świa-
towego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu, 
który zorganizowany zo-
stał w Oldham przy ich 
współpracy. Przez cały 
rok będą im one służyć 
pomocą w rozwijaniu 
miejscowych projektów, 
pogłębianiu tematyki 
i dzieleniu się swoim do-

świadczeniem z szerszą 
publicznością Oldham. 
– Wszyscy dowiedzie-
liśmy się tak wiele z tej 
zmieniającej nasze życie 
podróży. Czuję, że to jest 
ważne – powiedziała Ma-
riam Waeem. – Musimy 
pamiętać o poważnych 
konsekwencjach dyskry-
minacji i uprzedzeń. Geo-

rge Santayana powiedział: 
„Ci, którzy nie pamiętają 
przeszłości, są skazani 
na jej powtórzenie”. To 
stwierdzenie współbrzmi 
z przekonaniem, że upa-
miętnienie ofiar jest tak 
samo ważne dzisiaj, jak 70 
lat temu – dodała Waeem.

Beata Sereś

Podczas wizyty w Birkenau na wystawie w Saunie przedstawiającej przedwojenne zdjęcia Żydów z Będzina i okolicznych miast,  
znalezione wśród bagaży więźniów przywiezionych do obozu

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz
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o snach. W ankiecie tej zada-
wał pytania dotyczące snów 
sprzed aresztowania, snów 
z czasów obozowych, a także 
tych z okresu już powojenne-
go. Pytał także o przywiązy-
wanie wagi do treści snów, 
o ich rolę w samopoczuciu 
więźniów – czy to przez pod-
trzymywanie nadziei, czy 
wręcz przeciwnie.

W ciągu kilku miesięcy na ów 
apel odpowiedziało 147 osób, 
co czyni pozyskiwany mate-
riał zupełnie unikatowym na 
skalę światową. Jego analiza 
trwała niespełna rok. „Na tej 
ankiecie oparta została niniej-
sza książka. Trudno byłoby 
rozszerzyć bazę źródłową, 
sięgając do niektórych wspo-
mnień ocalałych, gdyż na 
ogół nie opisywali oni treści 
swoich snów, zaznaczając 
co najwyżej, że w obozie sen 
był czujny, a po wojnie mę-
czyły ich koszmary. Ponadto, 
czerpiąc fragmenty jedynie 
z odpowiedzi nadesłanych 
na tę samą ankietę, czyli opi-
sanych w tym samym czasie, 
trzydzieści lat po wojnie, uzy-
skuje się spójność porównaw-
czą materiału” – czytamy we 
wstępie.

W snach więźniowie uciekali 
w sferę wolności, przebywali 
wśród najbliższych, w ro-
dzinnych domach, widzieli 
piękno przyrody. Wizje te na 
krótko przywracały pozory 
normalnych stanów emocjo-
nalnych. We śnie często poja-
wiało się zwyczajne jedzenie, 

różniące się od obozowego 
swoją różnorodnością, obfito-
ścią, spożywaniem przy stole. 
Ale we śnie również pojawiał 
się obóz z całą jego okrutno-
ścią.

Sen ujawniał więc to, czego 
się ofiary najbardziej lęka-
ły – selekcje, przesłuchania, 
bicie, a nawet śmierć. W ma-
rzeniach sennych więźnio-
wie uciekali z obozu. Wizja 
wymarzonej ucieczki także 
rodziła paniczny lęk – często 
z pięknego snu o wolności 
zmieniała się w koszmar dra-
matycznej próby powrotu do 
obozu przed zbliżającym się 
dźwiękiem gongu zapowia-
dającego apel.

„W snach szukano iskry na-
dziei, przepowiedni losów 
rozumianych jako tak bardzo 
potrzebne prawidła w nie-
przewidywalnej codzienno-
ści. Doszukiwanie się ukry-
tych znaczeń snów pozwalało 
wprowadzać do losów całko-
wicie zależnych od obozo-
wych esesmanów wątki wy-
mykające się spod woli i kon-
troli katów. Z tego względu 
sny były analizowane, inter-
pretowane, rozpowiadane. 
Uspakajały codzienność, 
organizując losy więźniów 
wedle reguł niezależnych od 
samych sprawców” – pod-
kreślił Piotr Cywiński.

„W dobie rygorów komuni-
stycznej żelaznej kurtyny an-
kieta ta mogła objąć jedynie 
polskie środowisko więźniar-

skie. Zaznaczyć tu należy, że 
stan psychiczny żydowskich 
więźniów Auschwitz był 
inny. O ile więzień polski tę-
sknił do całej pozostałej na 
wolności rodziny, bał się o ich 
losy w czasie wojennego ter-
roru, o tyle więzień żydowski 
na ogół nie miał już nikogo na 
świecie – jego najbliżsi wy-
ginęli w getcie lub zostali po 
przyjeździe do obozu skiero-
wani bezpośrednio do komór 
gazowych” – czytamy.

Całość podzielono na kilka-
naście rozdziałów uwzględ-
niających tematykę snów. 
To m.in. sny sprzed pobytu 
Auschwitz, sny o ucieczkach, 
o jedzeniu, o obozie, o terro-
rze, o śmierci, majaki gorącz-
kowe czy sny interpretowa-
ne. W książce znajduje się 
także obozowy słownik in-
terpretacji snów, a także sny 
powojenne.

Książka jest czwartą czę-
ścią cyklu Miejsce Prawdy, 
który historię niemieckie-
go nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
opisuje głosami świadków 
historii, tych, którzy piekło  
Auschwitz-Birkenau sami 
przeszli. Dotychczas ukazały 
się: Początki Auschwitz w pa-
mięci pierwszego transportu pol-
skich więźniów politycznych, 
Zagłada w pamięci więźniów 
Sonderkommando oraz Marsz 
Śmierci w pamięci ewakuowa-
nych więźniów Auschwitz. 

Paweł Sawicki

Sen w obozie Auschwitz był 
wypadkową dramatyczne-
go rytmu dnia i nocy. „Noce 
nie były czasem normalnego 
odpoczynku. Sen w brud-
nych, przepoconych za dnia 
pasiakach był jedynie kary-
katurą nocnego odpoczyn-
ku. W takich warunkach sny 
były najczęściej albo ucieczką 

w świat przedwojenny, albo 
odreagowywaniem dzien-
nych skrajnych napięć i terro-
ru” – napisał we wstępie Piotr 
Cywiński.

Jesienią 1973 r. Stanisław 
Kłodziński, doktor medycy-
ny, rozesłał do 561 byłych 
więźniów Auschwitz ankietę 

SNY OBOZOWE W PAMIĘCI 
OCALAŁYCH Z AUSCHWITZ 

PIOTR M. A. CYWIŃSKI

Ukazanie głębi traumy, wykraczającej zdecydowanie poza historię samego niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady, to główny cel książki Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz. Jej 

autorem jest dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

Kultura

Piotr M.A. Cywiński Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY MARZEC/KWIECIEŃ 2016
• 18 marca
 Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem

Biblioteka Galeria Książki zaprasza na autorskie spotkanie z Mariuszem Szczygłem, 
dziennikarzem, reporterem, pisarzem. Spotkanie odbędzie się w Auli o godzinie 
18.00. 
Biblioteka Galeria Książki

• 20 marca
 Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny

Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” i Oświęcimskie Centrum Kultury 
zapraszają na Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny. Kiermaszowi będzie 
towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Kordiana Spadka – 7-letniego 
mieszkańca Osieka, cierpiącego na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Całość 
zebranych w tym dniu środków trafi na konto dziecka w fundacji Zdążyć  
z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów 
leczenia dziecka. Podczas kiermaszu o godzinie 15.00 zostanie rozstrzygnięty 
konkurs plastyczny Dobroczynna pisanka wielkanocna i odbędzie się spektakl  
w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 15 pt. Jaś i Małgosia.

Godz. 9.30-17.30.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 2 kwietnia 
 Koncert Starego Dobrego Małżeństwa

Legendarna grupa Stare Dobre Małżeństwo wciąż przemierza 
koncertowe szlaki. Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych 
muzyków towarzyszących założycielowi oraz liderowi SDM 
Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki 
od najstarszych po najnowsze, które dopiero ukażą się na nowej 
płycie zespołu. Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji zapewnia 
niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali. 
Uwagę słuchaczy na przeszło dwie godziny przykuć powinny: gitary 6 
i 12 strunowe, dobro, cajon, kontrabas oraz niepowtarzalne brzmienie 
harmonijki ustnej.
Bilety: 45 zł (do 1 kwietnia), 55 zł (w dniu koncertu).
Godz. 19.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury 
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Brzezinka – część I

Do wojennej przeszłości 
nawiązują w Brzezince 
nazwy dwóch ulic. Jedna 
z nich, przebiegająca obok 
głównej bramy byłego obo-
zu Birkenau zwanej Bramą 
Śmierci – to ul. Ofiar Fa-
szyzmu. Druga, prowa-
dząca spod bramy w kie-
runku Oświęcimia – to ul. 
Męczeństwa Narodów. 
U ich zbiegu, tuż obok 
doprowadzonej w maju 
1944 r. do obozu boczni-
cy kolejowej, wzniesiono 
15 lat temu dwie okazałe 
tablice pamiątkowe z tek-
stem w językach polskim 
i angielskim w brzmieniu: 
„W latach 1940-1941 nie-
mieccy okupanci wypędzi-
li Polaków – mieszkańców 
wsi: Brzezinka, Harmę-
że, Pławy, Bór, Rajsko, 
Klucznikowice, Babice, 
Broszkowice oraz dzielni-
cy Oświęcimia – Zasole. 
W miejscu zburzonych lub 
zajętych budynków Niem-
cy założyli obóz zagłady 
Auschwitz-Birkenau oraz 
jego zaplecze gospodar-
cze i przemysłowe. W 60. 
rocznicę tych tragicznych 
wydarzeń Społeczeństwo 
Miasta i Gminy Oświęcim, 
22 kwietnia 2001”. O wy-
siedleniu tym przypomi-
na też tablica pamiątkowa 
umieszczona w styczniu 
tego roku przy skrzyżo-
waniu ul. Męczeństwa 
Narodów z ul. Piwniczną, 
prowadzącą do miejsca 
pamięci określanego jako 

Judenrampe. Na tablicy 
tej, ufundowanej przez 
Stowarzyszenie „Pamięć 
i Przyszłość – XXI”, figu-
rują poza tekstem w języ-
kach polskim, angielskim 
i niemieckim fotografie 
przedstawiające wysiedla-
nych mieszkańców Brze-
zinki oraz więźniów pra-
cujących przy rozbiórce 
domów. 
Łącznie, w związku z zało-
żeniem i rozbudową obo-
zów Auschwitz i Birkenau 
(Auschwitz II), Niemcy wy-
siedlili brutalnie z Oświę-
cimia i pobliskich wsi łącz-
nie co najmniej 8 tys. Pola-
ków, ponadto deportowali 
do pobliskich gett całą 
miejscową ludność żydow-
ską w liczbie ok. 7 tysięcy 
osób. Większość domostw 
wysiedlonych wyburzono, 
a znaczną część materiału 
rozbiórkowego wykorzy-
stano do budowy baraków 
obozu Birkenau. W samej 
tylko Brzezince spośród  
ponad 500 domów miesz-
kalnych zachowało się do 
1945 r. tylko sześć, poza 
tym budynki szkoły, remi-
zy strażackiej i samorządu 
gromadzkiego. Opróżnio-
ne z polskich mieszkań-
ców tereny stały się strefą 
gospodarczą obozu, którą 
nazwano „obszarem inte-
resów obozu” (Lagersin-
teressengebiet). Zajęła ona 
40 km2. W latach 1941-
1944 na obszarze tym wła-
dze obozowe założyły sze-
reg ośrodków gospodarki 
rolno-hodowlanej, a przy 

nich sześć obozów filial-
nych określanych mianem 
komenderówek. 
Jednym z wysiedlonych 
mieszkańców Brzezinki 
był Klemens Krzemień, 
przed wybuchem drugiej 
wojny światowej właści-
ciel piętnastohektarowego 
gospodarstwa rolnego. Po 
wysiedleniu stał się pa-
robkiem zmuszonym do 
pracy w zawłaszczonym 
przez Niemców majątku 
ziemskim w Dworach pod 
Oświęcimiem. W związku 
z dokonaniem rzekomego 

sabotażu został osadzony 
w więzieniu w Cieszynie. 
Z Cieszyna przeniesiono 
go do obozu macierzyste-
go Auschwitz, a potem do 
KL Mauthausen-Ebensee, 
gdzie doczekał wyzwo-
lenia. Gdy późnym latem 
1945 r. powrócił do Brze-
zinki, z trudem rozpoznał 
miejsce, w którym znajdo-
wało się jego przedwojen-
ne obejście gospodarcze. 
W 1943 r. na terenie sta-
nowiącym własność Krze-
mienia i innych rolników 
utworzono gospodarstwo 
rolno-hodowlane, zarazem 
podobóz Auschwitz o na-
zwie Wirtschaftshof Bir-
kenau. Kompleks zasad-
niczych zabudowań tego 
folwarku, spośród któ-
rych jeden był barakiem 
przeznaczonym dla więź-
niów, wzniesiono w rejo-
nie północnego odcinka 
współczesnej ul. Sołtysów 
i wschodniego odcinka ul. 
Zapłocie. Jeszcze w koń-
cu XX w. rzucały się tam 
w oczy resztki ogrodzenia 
w postaci charakterystycz-
nych betonowych słupów 
i zwisających z nich ka-
wałków drutu kolczaste-
go. Poza przedwojennym 
budynkiem, w którym 
podczas wojny mieścił się 
magazyn i warsztat ślu-
sarski, nie zachował się do 
dzisiaj żaden z obiektów 
folwarku. Warunki pracy 

w tym podobozie były tak 
ciężkie, że w końcu 1944 r., 
gdy wstrzymano uśmier-
canie w komorach gazo-
wych, niektórzy z więź-
niów samookaleczali się, 
aby tylko dostać się do 
obozowego szpitala.

O wspomnianym miejscu 
pamięci Judenrampe bę-
dzie bliżej mowa w kolej-
nym artykule w „Osi” (nr 
96). 

Dr Andrzej Strzelecki

Bliżej na temat przedstawio-
nych tu miejsc i związanych 
z nimi wydarzeń patrz m.in.: 
Bogusław Kwiecień, „Tablica 
będzie przypominać o wysie-
dlonych” [w:] „Gazeta Kra-
kowska” z 18.01.2016 r.; 
Rafał Lorek, „Tablica ku czci 
cichych ofiar niemieckiego 
szaleństwa” [w:] „Oświęcim-
ska Gmina” ze stycznia 2016 
r.; Piotr M. A. Cywiński, 
Jacek Lachendro, Piotr Set-
kiewicz, „Auschwitz od A do 
Z, Ilustrowana historia obo-
zu”, Oświęcim 2013; Stein-
bacher Sybille, „Musterstadt 
Auschwitz: Germanisierung-
spolitik und Judenmord in 
Oberschlesien”, München 
2000, s. 215–218, 223 i in.; 
Andrzej Strzelecki, „Podobóz 
Wirtschaftshof Birkenau” 
[w:] „Zeszyty Oświęcimskie” 
nr 29 (w druku).

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

O ogromie tragedii, znanej po nazwą Auschwitz, przypomina w podoświęcimskiej Brzezince, poza terenem 
i obiektami byłego obozu Birkenau (stanowiącymi jedną z dwóch zasadniczych części Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau), szereg miejsc pamięci oraz pozostałości poobozowych.

Historia

Tablice pamiątkowe u zbiegu ulic Ofiar Faszyzmu i Męczeństwa Narodów
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Tablica pamiątkowa u zbiegu ulic Męczeństwa Narodów i Piwnicznej
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Wicepremier prof. Piotr Gliński, który był gościem pierwszego posiedzenia nowej Rady MCEAH, odwie-
dził Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz, gdzie zobaczył m.in. część muzealnej ekspozycji, m.in. blok 
4, blok 5, a także krematorium i komorę gazową w byłym obozie Auschwitz I. Przed Ścianą Straceń na 

dziedzińcu bloku 11, gdzie Niemcy dokonywali egzekucji przez rozstrzelanie, prof. Gliński zapalił znicz, odda-
jąc hołd wszystkim ofiarom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Na terenie byłego 
obozu Auschwitz II-Birkenau prof. Gliński zobaczył m.in. rampę  kolejową, na której Niemcy dokonywali selekcji 
deportowanych do obozu Żydów, ruiny komory gazowej i krematorium II, a także budynek tzw. Sauny, gdzie 
rejestrowano nowo przybyłych więźniów. Wicepremier miał także okazję zobaczyć pracownie konserwatorskie 
Muzeum Auschwitz, rezerwatowy blok 2 w Auschwitz I, którego wnętrze zachowało się w stanie niemal niena-
ruszonym od czasu wyzwolenia obozu, i który kilka lat temu został poddany gruntownej konserwacji, a także 
budynek tzw. Starego Teatru, który ma być w przyszłości siedzibą MCEAH. Fotografował Marek Lach.

FOTOREPORTAŻ

WIZYTA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PROF. PIOTRA GLIŃSKIEGO 
W MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ
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