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PONAD DWA MILIONY OSÓB 
ODWIEDZIŁO MIEJSCE PAMIĘCI
W 2016 R.



Dzisiaj w załączeniu – jeszcze w ponoworocznym klimacie – zdjęcie karty pocztowej wydanej w Krakowie przez Sa-
lon Malarzy Polskich w 1910 r., z podniosłym w treści wierszykiem patriotyczno-religijnym, niestety bez podania jego 
autora. Na pocztówce podane są aktualności z życia rodzinnego, przesłane z Sambora do Gorlic (wszyscy są zdrowi 
i w dobrym nastroju). 

Andrzej Winogrodzki

27 stycznia 2017 r. obchodzić będziemy 72. rocznicę wyzwo-
lenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz. Główna część rocznicowych wydarzeń 
będzie miała miejsce na terenie Birkenau. Przygotowany zo-
stanie tam specjalny otwarty sektor dla publiczności. Zachę-
camy Państwa do wzięcia udziału w obchodach i do wspól-
nego uczczenia pamięci o ofiarach Auschwitz. 
W pierwszym w tym roku numerze miesięcznika „Oś” pod-
sumowujemy frekwencję w Miejscu Pamięci Auschwitz.  
W 2016 r. tereny byłego obozu odwiedziło 2 miliony 53 ty-
siące osób. To rekord w historii Muzeum, które w tym roku 
obchodzić będzie 70. rocznicę utworzenia. W pierwszej dzie-
siątce krajów, z których przyjeżdżają odwiedzający, zna-
lazły się: Polska (424 tys.), Wielka Brytania (271 tys.), USA 
(215 tys.), Włochy (146 tys.), Hiszpania (115 tys.), Izrael (97 
tys.), Niemcy (92 tys.), Francja (82 tys.), Czechy (60 tys.) oraz 
Szwecja (41 tys.).
– W dzisiejszym świecie – targanym przez konflikty, wzrost 
poczucia niepewności i wzmacnianie wydźwięku populi-
zmów w dyskursie publicznym – konieczne jest ponowne 
wsłuchanie się w najczarniejsze ostrzeżenia przeszłości.  
W dobie tak szybkich zmian kulturowych i cywilizacyjnych 
musimy na nowo rozpoznać granice, poza którymi szaleń-
stwo zorganizowanej nienawiści i zaślepienia może znowu 
umknąć jakiejkolwiek kontroli – powiedział dyrektor Mu-
zeum i Miejsca Pamięci dr Piotr M. A. Cywiński.
W „Osi” podsumowujemy również pierwszy etap projektu 
Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata adresowanego 
do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego. Łącz-
nie w bezpłatnych wizytach studyjnych do Miejsca Pamięci 
wzięło udział ponad 600 osób. 
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży obchodził swo-

je 30. urodziny. 10 grudnia odbyła się z tej okazji specjalna 
uroczystość, która była zwieńczeniem całego roku jubile-
uszowych przedsięwzięć, i z której relację znajdą Państwo 
wewnątrz numeru. 
Opór w obliczu wojny i zagłady był tematem przewodnim 
czwartej edycji Sound in the Silence – międzynarodowe-
go projektu z pogranicza historii, sztuki i edukacji. Grupa 
uczniów z Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier odwiedziła 
Oświęcim i Žilinę, gdzie zmierzyła się z pamięcią o wyda-
rzeniach II wojny światowej i Holokaustu. Byli oni gośćmi 
Centrum Dialogu i Modlitwy. 
Centrum Żydowskie zaprasza natomiast na pokazy pofesti-
walowe 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ży-
dowskie Motywy w Café Bergson. 
Polecamy Państwu także nową publikację Muzeum Ausch-
witz. Moment selekcji Żydów dokonywanych przez lekarzy 
SS w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym  
i zagłady Auschwitz-Birkenau opisuje książka pt. Rampa  
w pamięci Żydów deportowanych do Auschwitz. Jej autorem jest 
dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński. Publikacja ta 
ma na celu ukazanie bardzo specyficznego doświadczenia 
Auschwitz, które z jednej strony dotyczyło wyłącznie trans-
portów żydowskich, a z drugiej strony było doświadcze-
niem niemalże dziewięćdziesięciu procent ofiar tego obozu 
i środka zagłady.
Odsyłamy również na stronę internetową Muzeum, gdzie 
znaleźć można nową lekcję internetową Los jeńców sowieckich 
w KL Auschwitz. 
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Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org

Zdjęcie karty pocztowej wydanej w Krakowie w 1910 r. 
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

PONAD 2 MILIONY ODWIEDZAJĄCYCH MIEJSCE 
PAMIĘCI AUSCHWITZ W 2016 R.

2 miliony 53 tysiące osób z całego świata odwiedziło w 2016 r. tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, nad którymi opiekę sprawuje Muzeum. To rekord w historii Miejsca Pa-
mięci, które w tym roku obchodzić będzie 70. rocznicę utworzenia.

W pierwszej dziesiątce 
krajów, z których przy-
jeżdżają odwiedzający, 
znalazły się: Polska (424 
tys.), Wielka Brytania (271 
tys.), USA (215 tys.), Wło-
chy (146 tys.), Hiszpania 
(115 tys.), Izrael (97 tys.), 
Niemcy (92 tys.), Francja 
(82 tys.), Czechy (60 tys.) 
oraz Szwecja (41 tys.).
W 2016 r. znacznie wzro-
sła liczba odwiedzających  
z: Portugalii (o 115 pro-
cent), Włoch (o 91 procent), 
Hiszpanii (o 68 procent), 
Izraela (o 59 procent) oraz 
Francji (o 44 procent).
Niezwykłym wydarze-
niem w ubiegłym roku 
były Światowe Dni Mło-
dzieży. W ciągu 12 dni, 
podczas których Miejsce 
Pamięci mogli zwiedzać 
wyłącznie uczestnicy 
ŚDM, przez autentyczny 
teren byłego obozu prze-

szło 155 tysięcy osób. Re-
kordową frekwencję odno-
towano 26 lipca, kiedy to 
Miejsce Pamięci odwiedzi-
ło 21 tysięcy pielgrzymów. 
Nigdy wcześniej jednego 
dnia tak ogromna liczba 
osób nie zwiedziła terenu 
byłego obozu. Największą 
miesięczną frekwencję od-
notowano w sierpniu – 271 
225 odwiedzających.
– W dzisiejszym świecie 
– targanym przez konflik-
ty, wzrost poczucia nie-
pewności i wzmacnianie 
wydźwięku populizmów 
w dyskursie publicznym 
– konieczne jest ponowne 
wsłuchanie się w najczar-
niejsze ostrzeżenia prze-
szłości – powiedział dr 
Piotr M. A. Cywiński, dy-
rektor Muzeum i Miejsca 
Pamięci. – Nie tak znowu 
dalekiej przeszłości, której 
bolesne skutki są nadal od-

czuwane przez świadków 
żyjących wśród nas, przez 
ich rodziny i kolejne po-
kolenia. W dobie tak szyb-
kich zmian kulturowych 
i cywilizacyjnych musimy 
na nowo rozpoznać grani-
ce, poza którymi szaleń-
stwo zorganizowanej nie-
nawiści i zaślepienia może 
znowu umknąć jakiejkol-
wiek kontroli – dodał.  
W tym celu przejście przez 
tereny poobozowe stanowi 
unikatowe doświadczenie 
edukacyjne. Aż 73 procent 
odwiedzających (niemal 
1,5 miliona osób) zwiedzi-
ło Miejsce Pamięci z jed-
nym z 286 edukatorów-
-przewodników Muzeum, 
którzy o historii Ausch-
witz opowiadają w prawie 
20 językach.
– Tak duża liczba języków 
oprowadzania jest rzeczą 
wyjątkową na skalę świa-
tową. Jest to tym bardziej 
istotne, gdyż zwiedzanie 
z edukatorem daje najpeł-
niejszą możliwość pozna-
nia autentycznej poobo-
zowej przestrzeni i losów 
ofiar Auschwitz – powie-
dział Andrzej Kacorzyk, 
dyrektor Międzynarodo-
wego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokau-
ście.
Przyjęcie tak ogromnej 
liczby odwiedzających 
umożliwia elektroniczny 
system rezerwacji na vi-
sit.auschwitz.org. Dzięki 
temu możliwe jest stwo-

rzenie odpowiednich 
i bezpiecznych warunków 
zwiedzania historycznej, 
chronionej konserwator-
sko przestrzeni poobozo-
wej.
W ubiegłym roku do 
wielu form zwiedzania 
z edukatorem dołączono 
możliwość pogłębionego 
6-godzinnego zwiedzania 
w języku niemieckim dla 
osób przyjeżdżających in-
dywidualnie. W 2016 r., 
poza 61 tysiącami grup 
zorganizowanych, prze-
wodnicy oprowadzili aż 
310 736 osób, które do 
Miejsca Pamięci przyjecha-
ły indywidualnie.
– Wnioski płynące z analiz 
systemu rezerwacji wska-
zują na konieczność dal-
szych prac nad udostęp-
nianiem Miejsca Pamięci. 
Terminy wizyt można w tej 
chwili rezerwować z rocz-
nym wyprzedzeniem. Ze 
względu na to podjęliśmy 
decyzję, że od marca te-
ren byłego obozu będzie 
można zwiedzać już od 
godziny 7.30 – powiedział 
Andrzej Kacorzyk.
Poza oprowadzaniem 
ogromnej liczby osób 
zwiedzających ważną czę-
ścią działań edukacyjnych 
Muzeum są specjalistycz-
ne projekty edukacyjne. 
W 2016 r. we wszystkich 
programach Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
wzięło udział niemal 15 

tysięcy uczestników. Cen-
trum koordynowało także 
działania ponad 300 wo-
lontariuszy, praktykantów 
i stażystów z całego świa-
ta, którzy poprzez pomoc 
w codziennej pracy Mu-
zeum poznają Miejsce Pa-
mięci i jego historię.
W 2016 r. wydarzenia 
w Miejscu Pamięci relacjo-
nowało kilkuset dzienni-
karzy z całego świata. Od-
było się również pierwsze 
seminarium przeznaczone 
dla tej grupy zawodowej, 
w którym wzięli udział 
m.in. korespondenci me-
diów zagranicznych w Pol-
sce. Produkcje dokumen-
talne w Miejscu Pamięci 
realizowało natomiast 150 
ekip filmowych.
Ważną częścią przekazu 
bezpośredniego są także 
media społecznościowe, 
których siła przekazu cały 
czas wzrasta. Dzięki nim 
każdego dnia w przestrze-
ni wirtualnej pojawiają się 
m.in.: informacje histo-
ryczne, fotografie, opisy 
najważniejszych wydarzeń 
w Miejscu Pamięci. Prawie 
230 tysięcy osób korzy-
sta z muzealnego profilu 
na Facebooku, ponad 30 
tysięcy obserwuje kon-
to Muzeum na Twitterze, 
a 22 tysiące na Instagra-
mie. W 2016 r. na stronie 
www.auschwitz.org odno-
towano ponad 43 miliony 
odsłon. 

Paweł Sawicki

W 2016 r. 2 mln 53 tys. osób odwiedziło Miejsce Pamięci Auschwitz 
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

AUSCHWITZ A POSTRZEGANIE WSPÓŁCZESNEGO 
ŚWIATA – I ETAP PROJEKTU ZAKOŃCZONY

– Przed wizytą do Miejsca 
Pamięci Auschwitz ucznio-
wie i nauczyciele brali 
udział w lekcjach przygoto-
wawczych, podczas których 
wykorzystywali opraco-
wane na potrzeby projek-
tu materiały edukacyjne, 
a także nasze lekcje interne-
towe – powiedział Tomasz 
Kobylański, koordyna-
tor projektu z MCEAH.  – 
W trakcie wizyt studyjnych 
muzealni edukatorzy-prze-
wodnicy odnosili się do za-
gadnień poruszanych przez 
nauczycieli w ramach lekcji 
przygotowujących – dodał 
Kobylański.
Kolejną częścią projektu 
są lekcje podsumowujące 
wizytę, a także konkurs, 
w ramach którego ucznio-
wie przygotowują prace 
konkursowe w pięciu róż-
nych kategoriach: praca 
fotograficzna, prezentacja 
multimedialna, film wideo, 
apel oraz wystawa.
– Co istotne, uczniowie 
przygotowujący prace kon-
kursowe będą mieli możli-
wość zaprezentowania ich 
w swoich szkołach swoim 
kolegom, którzy nie mieli 
możliwości wzięcia udzia-

łu w zwiedzaniu byłego 
obozu – podkreślił Koby-
lański.  – Ponadto, tematy-
ka projektu oraz konkursu 
daje uczniom możliwość 
skonfrontowania tragicznej 
historii niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady Ausch-
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Uczestnicy projektu Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz

Ponad 600 uczniów i nauczycieli wzięło udział w bezpłatnych wizytach studyjnych do Miejsca Pamięci 
Auschwitz w ramach pierwszego etapu projektu Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata adresowane-
go do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego  

i śląskiego. Projekt realizują wspólnie Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Ma-
łopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

Uczestnicy projektu Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz
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witz z mającymi miejsce 
we współczesnym świecie 
przejawami nietolerancji, 
braku szacunku dla dru-
giego człowieka, nieuczci-
wości, a także łączącej się 
z tym odpowiedzialności 
nas wszystkich, w tym mło-
dego pokolenia, aby zawsze 

reagować na otaczające nas 
zło – dodał.
„Wizyta w Miejscu Pamię-
ci Auschwitz daje dużo do 
myślenia, bowiem dopiero 
tutaj możemy zetknąć się 
z prawdziwą historią. Wy-
darzenia te wydają nam się 
tak odległe, a zarazem są tak 

bliskie, to tylko nieco ponad 
70 lat. Nie umiem sobie 
wyobrazić takiej tragedii, 
zwłaszcza kiedy na miejscu 
tych ludzi mieliby być moi 
bliscy. Mimo że to już moja 
trzecia wizyta w byłym 
obozie, to za każdym razem 
porusza inaczej” – napisała 
w anonimowej ankiecie po 
wizycie do Miejsca Pamięci 
jedna z uczennic, biorących 
udział w projekcie.
Głównymi celami projektu 
są: utworzenie programu 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w zakresie me-
todyki nauczania o Ausch-
witz i Holokauście, realizo-
wanego w oparciu o zasoby 
Muzeum Auschwitz, reali-
zacja programu nauczania 
o Auschwitz i Holokauście 
dla uczniów, a także zapre-
zentowanie nauczycielom 
możliwości wykorzystania 
Miejsca Pamięci Auschwitz-
-Birkenau w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej lub 
w planowaniu procesu edu-
kacyjnego. 
Projekt Auschwitz a postrze-
ganie współczesnego świa-
ta został sfinansowany ze 
środków Fundacji Pamięci 
Ofiar Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, a patronat 
honorowy nad nim objęli 
Małopolski oraz Śląski Ku-
rator Oświaty. 

MCEAH
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

LEKCJA INTERNETOWA 
LOS JEŃCÓW SOWIECKICH W KL AUSCHWITZ

Los jeńców sowieckich w KL Auschwitz to nowa lekcja internetowa przygotowana przez Międzynarodowe 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Jej autorem jest dr Jacek Lachendro z Centrum Badań 
Muzeum.

W niemieckim nazistow-
skim obozie Auschwitz za-
rejestrowano 11 964 sowiec-
kich jeńców wojennych, 
ponadto według szacunków 
do obozu przywieziono co 
najmniej 3000 czerwonoar-
mistów, którzy bez wpro-
wadzania do ewidencji zo-
stali zabici. Zatem do obozu 
łącznie skierowano około 
15 tys. wziętych do niewoli 
żołnierzy Armii Czerwo-
nej. Uwzględniając fakt, że 
kilkuset z nich wywieziono 
z obozu, a kilkudziesięciu 
zbiegło, można stwierdzić, 
że liczba sowieckich jeńców 
wojennych zmarłych i zabi-
tych w obozie wyniosła po-
nad 14 tys.
– Pierwsi sowieccy jeńcy wo-
jenni zostali skierowani do 
Auschwitz w lipcu i sierp-
niu 1941 r. Bez wprowadze-
nia do ewidencji umieszczo-
no ich w izolowanym bloku 
11 i codziennie zmuszano 
do pracy w żwirowisku, 
gdzie byli brutalnie mordo-
wani. Wszyscy w krótkim 
czasie ponieśli śmierć. Na 
początku września 1941 r. 
przywieziono ok. 600 jeń-
ców, którzy zostali zamor-
dowani wraz z 250 polskimi 
chorymi więźniami, w pod-
ziemiach bloku 11 przy po-
mocy Cyklonu B. Był to 
pierwszy przypadek maso-
wego zabicia ludzi gazem 
w Auschwitz – powiedział 
dr Jacek Lachendro.
Jeszcze we wrześniu pla-
nowano skierować do KL 
Auschwitz 50 tysięcy jeń-
ców i kolejnych 10 tysięcy, 
którzy mieli być umieszcze-
ni w „obozie specjalnym” 
(prawdopodobnie w ten 
sposób określono wydzie-
loną część obozu macierzy-
stego). Jednakże już w paź-
dzierniku pierwotna liczba 
uległa zwiększeniu do 125 

tys. Wiele wskazuje na to, że 
zamierzano ich skierować 
do pracy przy budowanych 
przez koncern IG Farben za-
kładach chemicznych oraz 
przy planowanych fabry-
kach amunicji i wyposażenia 
wojskowego, jak również do 
budowy wzorcowych wsi 
dla niemieckich osadników 
i koszar dla SS itp.
– W październiku 1941 r., 
w wydzielonej części Ausch-
witz I, władze SS osadziły 
około 10 tysięcy jeńców. 
Głównym zadaniem jeńców 
była budowa nowego obozu 
na polach wysiedlonej przez 
Niemców polskiej wsi Brze-
zinka (niem. Birkenau). Pa-
nowała wśród nich wysoka 
śmiertelność – przeciętnie 
każdego dnia ginęło ok. 60 
mężczyzn – spowodowana 
egzekucjami, biciem, szy-
kanami, pracą ponad siły, 
głodem i chorobami – dodał 
Jacek Lachendro.
Obóz jeńców sowieckich 
w Auschwitz obejmował 
dziewięć bloków na lewo od 
bramy „Arbeit macht frei”, 
z których dwa były wów-
czas piętrowe (numery 3 
i 24), a siedem parterowych 
(1–2, 12–14, 22–23). Bloki 
te zostały oddzielone od 
pozostałych ogrodzeniem 
z drutu kolczastego, przez 
który płynął prąd. W bloku 
1 został ulokowany prowi-
zoryczny szpital, w bloku 
24 mieściła się izba pisar-
ska (kancelaria) oraz izby 
dla więźniów funkcyjnych, 
natomiast w pozostałych 
budynkach znajdowały się 
pomieszczenia mieszkalne 
dla jeńców. Kierownikiem 
obozu został SS-Obersturm-
führer Fritz Seidler, funkcje 
kapo i blokowych pełnili 
głównie niemieccy więźnio-
wie kryminalni.
„Wielu jeńców już w mo-

mencie przybycia do obo-
zu znajdowało się w stanie 
skrajnego wyczerpania fi-
zycznego. Niewątpliwie 
wpływ na to miało trak-
towanie ich niezgodne 
z wszelkimi regułami prawa 
wojennego. Mimo to kiero-
wano ich stopniowo do pra-
cy, głównie przy budowie 
obozu Birkenau, gdzie kar-
czowali drzewa, pracowali 
przy niwelacji i melioracji 
terenu, budowali drogi, wy-
konywali fundamenty pod 
baraki. Pracowali również 
przy rozbiórce domów po-
zostałych po wysiedlonych 
wiosną 1941 r. mieszkań-
cach okolicznych polskich 
wiosek, przy wydobyciu 
żwiru, rozładunku wago-
nów kolejowych, transpor-
cie różnych materiałów 
budowlanych, kopcowaniu 
ziemniaków i buraków. Pra-
ce te, prowadzone często 
w trudnych warunkach po-
godowych, bez odpowied-
niej odzieży, wśród ciągłych 
szykan i brutalnego bicia 
przez kapo oraz esesma-
nów, przyspieszały śmierć 
wielu z nich. Niemal co-
dziennie po zakończeniu ro-
bót jechały z miejsc pracy do 
obozu wozy konne wypeł-
nione ciałami zmarłych lub 
zamordowanych jeńców” – 
czytamy w lekcji.
Wyniszczenie jeńców, 
oprócz pracy, przyspieszały 
również warunki, w jakich 
musieli egzystować w obo-
zie. Przebywali oni w skraj-
nie zatłoczonych izbach 
mieszkalnych, gdyż na jeden 
parterowy blok przypadało 
początkowo 1200–1300 męż-
czyzn. Jeńcy spali tam po 
dwóch na trzypiętrowych 
pryczach, a część z nich 
musiała spać na podłodze. 
Prócz tego otrzymywali nie-
wielkie racje żywnościowe, 

w przybliżeniu o połowę 
mniejsze od – i tak skrom-
nych – porcji więźniarskich, 
co w połączeniu z ciężką 
pracą w katastrofalny spo-
sób wpływało na ich kondy-
cję fizyczną i powodowało 
stan chronicznego głodu.
Rozpoczęte w październiku 
1941 r. prace budowlane na 
polach wsi Brzezinka były 
kontynuowane w kolej-
nych miesiącach (z przerwą 
w czasie silnych mrozów). 
W połowie marca, po za-
kończeniu budowy części 
baraków, pozostali jeszcze 
przy życiu jeńcy zostali 
przeniesieni do obozu Bir-
kenau. Przypuszczalnie 
liczba przeniesionych wy-
nosiła wówczas ponad 600 
(spośród około 10 tys. zare-
jestrowanych pięć miesięcy 
wcześniej).
„W pierwszych miesiącach 
funkcjonowania obozu wa-
runki egzystencji były skraj-
nie trudne. W barakach – 
z powodu nieodpowiedniej 
izolacji fundamentów i nie-
szczelnych dachów – pano-
wały wilgoć i przenikliwe 
zimno. Ponadto brakowało 
dostatecznej ilości wody, 
w związku z czym jeńcy 
chodzili brudni, w zawszo-
nych mundurach. Do tego, 
stale niedożywieni, musieli 
wykonywać prace ponad 
siły, w trakcie których wielu 
z nich umierało z wyczerpa-
nia albo ginęło z rąk esesma-
nów lub kapo” – czytamy.
Jeńcy byli kierowani do roz-
maitych prac razem z więź-
niami. W 1944 r. pracowali 
m.in. przy kopcowaniu 
ziemniaków, czyszczeniu 
rowów odwadniających, 
wyładunku rozmaitych ma-
teriałów, także w magazy-
nie żywnościowym, kuchni 
oraz w szpitalu. Zatrudnie-
ni byli również w koman-

dach, które wykonywały 
różne prace budowlane oraz 
odwadniały i plantowały 
teren. Ponadto 19 jeńców, 
przywiezionych w kwiet-
niu 1944 r. z KL Lublin, 
zostało włączonych do Son-
derkommando. Jednak naj-
więcej z nich, co najmniej 
150-160, pracowało w „Ze-
rlegebetrieb” – zakładzie 
zatrudniającym ponad 1300 
więźniów, który znajdował 
się w odległości około kilo-
metra na południe od Bir-
kenau. Pracowali tam przy 
demontażu zestrzelonych 
samolotów alianckich lub 
wycofanych z użycia samo-
lotów niemieckich.
Do ostatniego apelu w dniu 
17 stycznia 1945 r. stanęło 96 
jeńców. Niemal wszyscy zo-
stali wyprowadzeni z obozu 
i zmuszeni do marszu razem 
z więźniami w kierunku 
Gliwic. Stamtąd pociągami 
byli przewożeni do innych 
obozów koncentracyjnych.
– Kilku czerwonoarmistów 
pozostało na terenie Bir-
kenau. Poza jednym nie 
doczekali jednak wyzwole-
nia, gdyż zostali zastrzele-
ni przez Niemców po tym, 
jak oddali strzały na wiwat 
z przypadkowo znalezio-
nych karabinów. Egzekucję 
przeżył tylko jeden, który 
został zraniony i następ-
nie ukryty przez więźniów 
w baraku. Zwłoki pozosta-
łych, na polecenie przyby-
łych później esesmanów, 
spalono na stosie obok kre-
matorium V – powiedział 
Jacek Lachendro.
Lekcja Los jeńców sowieckich 
w KL Auschwitz dostępna 
jest w polskiej i angielskiej 
wersji językowej. 

Paweł Sawicki
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

PROJEKT KROKUS

Pod koniec listopada uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu biorący udział w projekcie Krokus uczestniczyli 
w warsztatach prowadzonych przez Szymona Kowalskiego, zastępcę kierownika Archiwum Muzeum, dotyczą-
cych losu dzieci oraz młodocianych w KL Auschwitz. 

Udział w zajęciach to tylko 
część projektu, który roz-
poczęło sadzenie krokusów 
oraz otwarcie wystawy 
zdjęć prezentującej dzieci-
-ofiary II wojny światowej.
Upamiętnienie dziecięcych 
ofiar Holokaustu jest głów-
nym celem międzynaro-
dowego projektu Krokus. 

W trakcie jego realizacji 
Irlandzkie Towarzystwo 
Edukacji o Holokauście 
przekazuje nauczycielom 
podręczniki i wskazów-
ki dotyczące Holokaustu, 
rasizmu i kwestii między-
kulturowych. Szkoły bio-
rące udział w projekcie 
otrzymują również cebulki 

żółtych krokusów, które 
zakwitając wczesną wio-
sną, przypominają półtora 
miliona żydowskich dzieci 
oraz dzieci innych naro-
dowości zamordowanych 
przez niemieckich nazi-
stów w czasie Holokaustu. 
Jeden kwiat jest symbolem 
maleńkiego życia.

Polskim koordynatorem 
projektu Krokus jest Ży-
dowskie Muzeum Galicja  
w Krakowie, a w Oświę-
cimiu projekt prowadzo-
ny jest w Zespół Szkół nr 
1. Koordynują go: Monika 
Gibała, Ewa Musiał, Kinga 
Głozak-Zeman. Patronat 
nad tym wydarzeniem ob-

jęli: Międzynarodowe Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau, prezydent miasta 
Oświęcimia, Międzynarodo-
wy Dom Spotkań Młodzieży 
oraz Centrum Żydowskie. 

Katarzyna Marcak

Uczestnicy projektu Krokus w Miejscu Pamięci Auschwitz

Uczestnicy projektu Krokus
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

NIE MA TUTAJ CZASU NA NUDĘ!

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w tym roku jubileuszowym wskazał drogowskazy: Wolność, 
Nadzieja, Przełamywanie barier, Sprawiedliwość, Równość, Odpowiedzialność, Tolerancja, Porozu-

mienie, Dialog, Spotkanie, Szacunek, Solidarność. Jeśli te wartości żyją w miejscu, w którym tak wiele ludzi 
zginęło, to Auschwitz jako miejsce tych strasznych wydarzeń jest teraz miejscem lepszej przyszłości – po-
wiedział w swym przemówieniu sekretarz stanu dr Ralf Kleindiek z Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, 
Seniorów, Kobiet i Młodzieży Republiki Federalnej Niemiec.

30 lat istnienia MDSM w Oświę-
cimiu świętowano 10 grudnia 
2016 r. Inicjatywa niemieckiej 
organizacji Akcja Znaku Poku-
ty / Służba dla Pokoju, byłych 
więźniów obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau oraz 
miasta Oświęcimia – nazywana 
przez wielu w tamtym czasie 
nierealną, marzycielską i szalo-
ną – na przekór ludziom małej 
wiary stała się faktem. Oświę-
cim dzięki MDSM przestał być 
miejscem „obciążonym”, „ska-
żonym” historią, „uwięzionym” 
w tragicznych wydarzeniach 
II wojny światowej, lecz stał się 
centrum historycznej edukacji, 
pogłębionej refleksji, duchowej 
przemiany i przypominania 
o tym, co naprawdę ważne, miej-
scem tętniącym młodzieńczym 
entuzjazmem, radością i energią, 
prawdziwym domem otwartym 
dla wszystkich.

Wieczorna, bogata w wydarzenia 
uroczystość, była zwieńczeniem 
całego roku jubileuszowych 
przedsięwzięć, zarówno edu-
kacyjnych, jak i artystycznych. 
Liczba przybyłych gości prze-
kroczyła znacznie pojemność 
sali Forum im. prof. Władysława 
Bartoszewskiego, ale jak na go-
ścinny dom przystało, wszyscy 
znaleźli w nim swoje miejsce. 
Kolorowo oświetlona rzeźba, 
stojąca przed wejściem do bu-
dynku, zapowiadała przedsmak 
wrażeń. Intrygującym elemen-
tem, już w sali Forum, okazała 
się huśtawka. Ubrana w poma-
rańczową sukienkę (kolor jubile-
uszu wywiedziony z pięknych, 
bardzo pomysłowych i świeżych 
grafik oświęcimianki Krystyny 
Oniszczuk-Dylik) młoda kobieta 
zachęcała ubranych w garnitury 
gości do przełamania bariery ofi-
cjalnej sytuacji i skorzystania z tej, 

przynależnej dzieciństwu, atrak-
cji. Z wielką radością zabawie 
oddało się wielu przybyłych poli-
tyków, dyplomatów, dyrektorów 
poważnych instytucji.

Ponieważ ściany reprezentacyj-
nej sali MDSM prawie nigdy nie 
pozostają puste, tym razem zawi-
sły na niej fotografie wykonane 
podczas cyklicznych warsztatów 
Twarze miasta – oblicza pamięci oraz 
plakaty będące plonem projektu 
Uczymy się z historii: mowa niena-
wiści.

Uroczystość zainicjowana została 
ceremonią wręczenia pracow-
nikom Domu przez wicewo-
jewodę małopolskiego złotych 
i srebrnych medali za długoletnią 
służbę, przyznanych, na wniosek 
dyrektora MDSM, przez pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę. Za 
swą pracę uhonorowani zostali: 

Jerzy Grzybowski, Ewa Guziak, 
Dorota Kikla, Zofia Neczek, Piotr 
Rusinek, Elżbieta Pasternak i Jo-
lanta Staroń.

W MDSM zawsze największą 
uwagą i szacunkiem otaczani 
są świadkowie historii – byli 
więźniowie obozów koncentra-
cyjnych. I tym razem dyrektor 
Leszek Szuster oraz Christoph 
Heubner, moderatorzy spotka-
nia, powitali w pierwszej kolejno-
ści panią Annę Szałaśny oraz prof. 
Wacława Długoborskiego.

Listę okolicznościowych, lecz jak-
że ciepłych i serdecznych przemó-
wień, otworzył prezydent Oświę-
cimia, Janusz Chwierut, który 
podkreślił wyjątkowość zdarze-
nia i wyjątkowość miejsca, jakim 
jest MDSM. Widocznym zna-
kiem docenienia pracy tej instytu-
cji stało się uhonorowanie Domu 

statuetką Ambasadora Miasta 
Oświęcim. W imieniu drugiego 
z fundatorów, czyli Akcji Znaku 
Pokuty, głos zabrał jej przewod-
niczący, dr Stephan Reimers, 
który zwrócił uwagę na rolę, jaką 
odegrało to miejsce w przemianie 
wizerunku Niemiec po wojnie, 
realizowaną „u podstaw”, głów-
nie poprzez spotkania młodzieży 
z obu krajów. Andrzej Kacorzyk, 
zastępca dyrektora Muzeum  
Auschwitz-Birkenau, podzię-
kował MDSM za opiekę nad 
ocalonymi, „którzy tu znaleźli 
chwilę wytchnienia, serdecznej 
rozmowy, pocieszenia i uznania”, 
którzy, co wielokrotnie sami pod-
kreślają, tu odkryli sens swojego 
życia po Auschwitz. Wspomnia-
ny wyżej dr Ralf Kleindiek od-
niósł się do sposobu przepraco-
wania trudnej przecież tematyki 
Holokaustu: – W MDSM młodzi 
ludzie odwiedzają obóz i potem 

Obchody jubileuszu 30 lat istnienia MDSM w OświęcimiuObchody jubileuszu 30 lat istnienia MDSM w Oświęcimiu
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

nie są osamotnieni, [mając możli-
wość dialogu, wymiany refleksji, 
zadania pytań], z których powsta-
je doświadczenie, a jednocześnie 
odpowiedzialność za przyszłość. 

Bardzo ważnym partnerem dla 
Domu jest koncern Volkswagen 
AG, który już na etapie budowy 
wsparł ten projekt finansowo 
i wspiera po dzień dzisiejszy. Od 
samego początku, nieustannie 
przez 30 lat, kilka razy w roku, 
w ramach projektu Nauka poprzez 
spotkanie, organizowanego wspól-
nie z Międzynarodowym Komi-
tetem, spotyka się tutaj młodzież 
niemiecka ze szkół Volkswagena 
z młodzieżą polską ze szkół za-
wodowych z Bielska-Białej, Bieru-
nia, Chocianowa oraz pracowni-
cy VW Motor Polska z Polkowic. 
Uczestnicy w ciągu dwóch tygo-
dni zwiedzają obóz, spotykają się 
ze świadkami historii, a także wy-
konują prace porządkowe na te-
renie Miejsca Pamięci Auschwitz-
-Birkenau. Podczas wieczoru głos 
zabrała wieloletnia koordynator-
ka tego projektu z ramienia VW, 
Ines Doberanzke, która przez pra-
cowników MDSM traktowana 
jest nie jak gość, lecz domownik. 
Koncern samochodowy przeka-
zał również instytucji jubileuszo-
wy prezent w postaci auta Volks-
wagen Transporter.
Niemniej ważną osobą, jeśli nie 
najbardziej znaczącą i zasłużoną 
dla tego miejsca, jest Christoph 
Heubner, który, jako jedyny 

z uczestników jubileuszu, może 
się pochwalić, iż był obecny 
in statu nascendi idei budowy 
MDSM już jako członek Komisji 
Negocjacyjnej AZP, mającej na 
celu przekonanie przedstawicie-
li Oświęcimia do tego projektu. 
Jego twarz możemy oglądać na 
zdjęciach z wizytowania działki 
pod budowę Domu, prezentacji 
makiety i samej budowy oraz 
mnóstwa przedsięwzięć realizo-
wanych przez MDSM w ciągu 
30 lat istnienia. Heubner – pisarz, 
poeta, historyk, pedagog, opie-
kun merytoryczny projektu Na-
uka poprzez spotkanie, działacz na 
rzecz Miejsc Pamięci – jest żywą 
legendą tego Domu. Podczas ju-
bileuszu wspomniał swego przy-
jaciela, niemieckiego poetę Volke-
ra von Törne’a, którego spiżowe 
popiersie, stojące w sali Forum, 
ma przypominać żywotnego, 
energicznego, ciągle w biegu czło-
wieka, współzałożyciela MDSM. 
Heubner przytoczył cytat z jego 
wiersza „Mów to, co przemija. 
Ale mów przeciwko śmierci”, 
dodając własną interpretację tych 
słów: – My symbolizujemy życie 
i za życiem się opowiadamy. To 
państwo jesteście strażnikami 
tych historii, które opowiadają 
ocaleni dla zmarłych.

Jako ostatni z wielu chętnych do 
zabrania głosu (którzy ze wzglę-
dów czasowych nie mogli tego 
uczynić) przemówił, w języku 
polskim, konsul generalny RFN 

w Krakowie, dr Michael Groß. 
Podziękował on szczególnie dy-
rektorowi Leszkowi Szusterowi: 
– Dzięki pana sile, zaangażowa-
niu i kreatywności powstało tu 
miejsce dialogu, miejsce naucza-
nia wartości, demokracji, miejsce 
nadziei. 
Dyplomata przywołał też ostatni 
wspólny projekt zrealizowany 
z MDSM, jakim było polsko-nie-
mieckie seminarium dla osób nie-
widomych i niedowidzących Sło-
wa i wartości. Jedno z dzieł, będące 
ilustracją pojęcia dialogu, znalazło 
swoje miejsce w Konsulacie Ge-
neralnym Niemiec w Krakowie.

Kolejnym punktem wieczoru 
było otwarcie dwóch wystaw: 
Od idei do realizacji, poruszającej 
temat duchowego wymiaru ar-
chitektury Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży i Veni, 
vidi, agnovi, poświęconej pracy 
zagranicznych wolontariuszy 
w MDSM. Projekty graficzne 
obu wystaw przygotowała Bar-
bara Daczyńska. Symbolicznego 
otwarcia dokonali: Wolfgang 
Brinkel, Viktoria Graenert, Zbi-
gniew Jekiełek, Christoph Heub-
ner, Andreas Kilian, Andrea Ge-
nest oraz Paula Martini.

Centralnym punktem programu 
był koncert muzyczny Dom we-
dług wartości – Nasze Drogowskazy. 
Jego koryfeusz, akordeonista Ja-
cek Hołubowski, zgromadził za-
cne grono artystów, których twa-

rze przewijają się przynajmniej 
przez ostatnie 10 lat działalności 
Domu. Byli wśród nich: Piotr 
i Jan Kudełkowie, Leszek HeFi 
Wiśniowski, Piotr Skupniewicz, 
Mateusz Pliniewicz, do których 
dołączyły nowe nazwiska wirtu-
ozów: Tomasz Drabina, Miroslav 
Rajt, Grzegorz Piętak, Bartłomiej 
Rojek oraz jedyna wokalistka 
w tym gronie – Agata Siemaszko.
Kategoria 12 wartości okazała się 
bardzo inspirująca. Muzycy stara-
li się poprzez charakter utworów 
oddać ich treść np. wybór fugi Ba-
cha do zilustrowania Dialogu był 
strzałem w dziesiątkę, bowiem 
konstrukcja tej formy muzycz-
nej oparta jest z jednej strony na 
współgrającej wielogłosowości 
instrumentalnych wypowie-
dzi, a jednocześnie posługuje się 
kategorią kontrapunktu, czyli 
przeciwstawiania sobie linii melo-
dycznych, aczkolwiek w ramach 
zasad harmonii i rytmu. Różno-
rodność 12 wartości podkreślo-
na została wielokulturowością 
brzmień: muzyka klasyczna, folk, 
jazz, tango, walc. Artyści poru-
szali się także w przestrzeni sali – 
kilka utworów solowych zostało 
wykonanych na antresoli. 

Warto również zwrócić uwagę 
na multimedialność koncertu. 
Podczas wykonywania utworów 
muzycznych na dwóch ekranach 
zaprezentowano jednocześnie 
12 animacji jubileuszowych gra-
fik autorstwa Krystyny Onisz-

czuk-Dylik, 12 wideoklipów 
złożonych ze zdjęć z 30-letniej 
historii miejsca, prezentujących 
tylko wierzchołek góry lodo-
wej MDSM-owskich projeków 
(kulturalnych, edukacyjnych, 
obywatelskich) odzwierciedlają-
cych poszczególne wartości oraz 
24 wypowiedzi – autorytetów 
i młodych ludzi – będących pró-
bą zdefiniowania, interpretacji 12 
rzeczonych pojęć. Wśród osobi-
stości, które udzieliły głosu w tym 
projekcie, znaleźli się: prof. An-
drzej Zoll, Zofia Posmysz, Marian 
Turski, Ester Bejarano, Roman 
Kent, Romani Rose, dr Klaus Sta-
eck, dr Anna Maria Potocka, ks. 
dr Manfred Desselaers, Andrzej 
Seweryn, Jerzy Owsiak, Darek 
Maciborek. 

Niesamowite porozumienie, 
„chemia”, jaką wytworzyli mię-
dzy sobą grający muzycy, w połą-
czeniu z animowanym obrazem, 
fotografiami i mądrymi wypo-
wiedziami na temat wartości – 
dało w rezultacie zdarzenie, które 
– nawet na tle podobnych imprez 
relacjonowanych w telewizji – nie 
trąciło nawet na moment łatwi-
zną czy komercją, lecz porażało 
głębią refleksji. Brawa rozlegały 
się nie tylko po zakończeniu kolej-
nych utworów muzycznych, ale 
także po filmowych wypowie-
dziach autorytetów!
Kulminacją wieczoru stało się 
przypomnienie wiersza Zbi-
gniewa Herberta Przesłanie pana 

Obchody jubileuszu 30 lat istnienia MDSM w OświęcimiuObchody jubileuszu 30 lat istnienia MDSM w Oświęcimiu
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Cogito. Uczynili to recytatorzy: 
Jacek Romanowski (Narodowy 
Stary Teatr im. H. Modrzejew-
skiej w Krakowie) i Małgorzata 
Gwinner (LO im. S. Konarskiego 
w Oświęcimiu). Następnie pod 
tekstem poetyckim (w języku 
polskim i niemieckim) podpisy 
złożyli pani Anna Szałaśny oraz 
prof. Wacław Długoborski razem 
z dwojgiem młodych ludzi. Ta 
swoista sztafeta pamięci miała 
wyrażać gotowość następnych 
pokoleń do przekazywania 
świadectwa historii, a zwłasz-
cza historii o Auschwitz. Każda 
z przybyłych osób, po zakończe-
niu oficjalnej części uroczystości, 
mogła podpisać się pod tym swo-
istym, głęboko moralnym prze-
słaniem pamięci.

Na finał rozbłysły światła, a mu-
zycy, teraz wspólnie, wykonali 
Hallelujah Leonarda Cohena. Go-
ści częstowano urodzinowym 
tortem (i nie tylko). Każdy z przy-
byłych otrzymał także książkowy 
kalendarz na rok 2017, w którym 
umieszczono zwłaszcza daty 
związane z historią i działalno-
ścią Domu; grę Memory. Odkryj 
wartości w czterech językach 
(polski, niemiecki, angielski, he-
brajski), kopertę z okolicznościo-
wym znaczkiem oraz komplet 
pamiątkowych zakładek. Całość 
jubileuszu transmitowana była 
na żywo w Internecie. Cały czas 
można ją obejrzeć na www.
youtube.com pod tytułem 30 lat 
MDSM.

Długie standing ovation, jakie 
zgotowała publiczność organi-
zatorom, były dowodem na to, 
że połączenie 30-letniej historii 
instytucji, etycznych wartości 
i rozrywki na wysokim poziomie 
dało w rezultacie trzy godziny in-
telektualnej przyjemności. Ocean 
życzliwych słów płynących od 
życzliwych serc to efekt oddzia-
ływania MDSM, jego otwartości 
przede wszystkim na człowieka. 
Wszak nie bez powodu w na-
zwie instytucji mieści się słowo – 
klucz: Dom. 

Małgorzata Gwóźdź

Projekt zrealizowano we 
współpracy z Fundacją Kon-
rada Adenauera, Fundacją 

im. Friedricha Eberta, Fun-
dacją im. Róży Luksemburg, 
Fundacją im. Heinricha Bölla, 
Fundacją Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, Polsko-Niemiec-
ką Współpracą Młodzieży, 
Międzynarodowym Komite-
tem Oświęcimskim, Miastem 
Oświęcim, Powiatem Oświę-

cimskim, Województwem Ma-
łopolskim, firmą Omag, Enco, 
Meta, Plantpol, Würth, Ipsen, 
Grupą Kęty, Austrotherm, He-
stia, Man, SFW Energia.

Wolność to dla mnie wolność myśli i działania np. możliwość re-
alizowania w Oświęcimiu Life Festival Oświęcim; wolność podej-
mowania decyzji, życie w zgodzie z tymi decyzjami; wolność do 
przedstawiania własnych poglądów bez autocenzury. Wolność to 
pozwolenie na wszechogarniającą świadomość, że jesteśmy różni 
i każdy z nas może być różny. Myślę, że doskonale zinterpretował to 
pojęcie John Lennon w swoim pacyfistycznym przesłaniu w najbar-
dziej utopijnym songu wszechświata „Imagine”: wyobraźcie sobie, 
że świat nie ma granic, ludzie nie muszą się zabijać, żeby mieszkać 
w granicach własnych, nieokreślonych, niezaspokojonych nigdy 
ambicji. Długa droga przed nami do wolności. Ja nią podążam.

Dariusz Maciborek, dziennikarz radiowy, 
twórca Life Festival Oświęcim

Przełamywanie barier dla mnie to chwila refleksji takiej swojej, ta-
kiego spojrzenia na to wszystko jeszcze raz, spokojnie, aby bez emo-
cji, aby bez cienia wrogości, ale z ogromną tolerancją najpierw się 
temu przyjrzeć, najpierw spróbować, aby te bariery były jak najdalej 
od nas, abyśmy mogli się pochylić sercem, oczami, uszami, głową, 
całym swoim ciałem, aby jednak od tego nie uciekać, ale właśnie na 
ten temat rozmawiać, na ten temat myśleć, na ten temat przeko-
nywać się nawzajem, w bardzo pokojowym stylu, aby na koniec te 
bariery po prostu zlikwidować.

Jurek Owsiak, działacz charytatywny i społeczny, 
dziennikarz radiowy i telewizyjny

Prawa się zmieniają, ale sprawiedliwość zawsze pozostaje ta sama. 
Ona się nie zmienia. Niestety, często mówimy, że musimy zmienić 
prawo, ale to prawo nie zmienia sprawiedliwości. Podczas wojny 
oni mieli prawo zabijać Żydów i Polaków, lecz to nie była sprawie-
dliwość.

Roman Kent, przewodniczący MKO, 
były więzień KL Auschwitz 
i innych obozów koncentracyjnych

Równość to wartość, która należy do najbardziej twardego kanonu 
naszej cywilizacji. Równość wszystkich ludzi wynika bezpośrednio 
z przyrodzonej, niezbywalnej godności każdego człowieka. To jest 
fundament naszej kultury.

prof. Andrzej Zoll, prawnik, 
prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997), 
Rzecznik Praw Obywatelskich (2000-2006)

Równość jest dla mnie pojęciem, do którego warto byłoby, gdyby 
dzisiejsze społeczeństwo dążyło, ale nie jest ona chyba nigdy moż-
liwa do osiągnięcia. Szczególnie współcześnie, kiedy to każdy chce 
z siebie zrobić indywiduum, zdarza się, że właśnie tacy ludzie chcą 
się odciąć od tej równości. Równość nie oznacza, że wszyscy jeste-
śmy tacy sami, lecz bardziej to, że mamy te same predyspozycje, by 
być tym, kim naprawdę chcemy być.

Alexander Hoffman, uczestnik seminarium Uczymy się z hi-
storii

Tolerancja powinna zostać zastąpiona słowem „szacunek”. W dia-
logu chodzi o to, by być dla drugiego równym partnerem w rozmo-
wie, a nie wzajemnie się tolerować. Nie chcę być tolerowany, a chcę 
być w mojej godności traktowany z szacunkiem.

Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady Sinti i Ro-
mów

Porozumienie to umiejętność życia w świecie innych ludzi. Po-
rozumienie najpierw wymaga zrozumienia samego siebie, a na-
stępnie zrozumienia inności ludzi, wśród których żyjemy, usza-
nowania ich argumentów, znalezienia własnych, zrozumienia ich 
życia, ich postaw, ich dążeń i ich marzeń. To jest być z innymi, ale 
równocześnie być z samym sobą. Porozumienie ma bardzo wielu 
wrogów. Przede wszystkim jego wrogami są wszelkiego rodzaju 
fanatyzmy religijne i polityczne. Dlatego w momencie, kiedy szu-
kamy porozumienia, w jakiś sposób walczymy o pokój.

dr Anna Maria Potocka, krytyk i historyk sztuki, 
dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 
w Krakowie

Dialog zaczyna się od milczenia i słuchania. Dom Dialogu jest 
miejscem, gdzie słuchamy siebie nawzajem, otwieramy nasze serce 
i wpuszczamy innego, a jego lub jej świat staje się częścią naszego 
świata. Gratuluję i dziękuję MDSM za 30 lat prawdziwego i owoc-
nego dialogu.

dr Manfred Deselaers, duchowny katolicki w Centrum 
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Szacunek dla mnie oznacza, że coś lub ktoś jest bardziej wartościo-
wy ode mnie, dlatego jest on trudny do zaakceptowania, wymaga 
bowiem pokory i skromności, wymaga refleksji, wymaga wysiłku 
intelektualnego, duchowego, aby znaleźć i uznać przedmiot mojego 
szacunku. Dla niektórych szacunek oznacza słabość. Demokracja 
przyniosła wolność, równość, a szacunek zawiera w sobie pojęcie 
nierówności, stąd moje przekonanie, że szacunek dzisiaj to rzadkość. 
Dla mnie zaś szacunek jest warunkiem harmonijnego rozwoju czło-
wieka.

Andrzej Seweryn, aktor, 
dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie

W kraju, w którym powstał związek „Solidarność”, będzie to może 
rzeczą banalną, cokolwiek by powiedzieć o solidarności. Solidarność 
to znaczy: ty nie jesteś sam, nie pozostaniesz sam, ktoś jest wokół 
ciebie. To nie musi być od razu cały naród. To może być jakaś grupa 
ludzi, ale ty nie jesteś sam, ktoś ciebie popiera, ktoś chce myśleć tak 
jak ty, ktoś ma empatię dla ciebie i dlatego się łączy z twoimi celami.

Marian Turski, historyk, dziennikarz, 
wiceprzewodniczący Komitetu Oświęcimskiego, 
były więzień KL Auschwitz 
i innych obozów koncentracyjnych
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62. KRAKOWSKI SALON POEZJI
PODGLĄDANIE RODAKÓW

17 grudnia 2016r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu miało miejsce 62. 
spotkanie w ramach Krakowskiego Salonu Poezji w Oświęcimiu pt. Podglądanie rodaków. Wier-

sze Ludwika Jerzego Kerna czytali aktorzy Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie: Agnieszka Judycka,  
Karolina Kamińska i Daniel Malchar.
Młodzi artyści wzbogacili 
wydarzenie własną opra-
wą muzyczną: piosenki 
z tekstem Ludwika Jerzego 
Kerna śmieszyły, wzrusza-
ły i stanowiły duże zasko-
czenie dla publiczności. 
Goście Salonu mieli także 
okazje do spotkania i roz-
mowy z synem Ludwika 
Jerzego Kerna – Krzyszto-
fem Kernem, który przy-
bliżył postać twórcy.

Projekt realizowany jest przy 
wsparciu finansowym Miasta 
Oświęcim, Starostwa Powia-
towego w Oświęcimiu, firmy 
Ipsen Logistics, Omag, Enco, 
Vitamina, Orlicki, Drukarni 
Dimograf oraz Joachima S. 
Russka. 
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SŁOWA I WARTOŚCI
POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM 

W dniach 13-18 listopada br. w MDSM odbyło się seminarium, którego celem było spotkanie młodzie-
ży niewidomej i niedowidzącej z Polski i Niemiec w Miejscu Pamięci KL Auschwitz, a także praca 

artystyczna jako forma konfrontacji z historią i wartościami uniwersalnymi. 
Motywem przewodnim 
projektu  były wartości, 
które w ramach obcho-
dów 30-lecia MDSM okre-
śliliśmy jako Drogowska-
zy. Wartości takie jak: 
równość, sprawiedliwość, 
odpowiedzialność, tole-
rancja, szacunek, dialog, 
porozumienie,  spotkanie,  
wolność, nadzieję, soli-
darność, przełamywanie 
barier są dla MDSM zna-
czące i towarzyszą w co-
dziennej pracy z młodzie-
żą.

Podczas pracy warszta-
towej młodzież tworzyła 
prace do tematu Ausch-
witz i wartości pod kie-
runkiem terapeutów przez 
sztukę. Efektem grupowej 
pracy uczestników było 
stworzenie sześciu prac 
o wymiarach 2 m x 1,25 
m, będących kontynuacją 
projektu graffiti Street Art 
dla wartości.

Młodzież podczas pracy 
artystycznej była wspie-
rana w procesie przepra-
cowywania swoich emo-
cji i wrażeń po wizycie 
w Miejscu Pamięci. Wspól-
ne polsko-niemieckie two-
rzenie prac  umożliwiło 
młodzieży niewidomej 

i niedowidzącej rozwi-
nięcie swoich zdolności 
artystycznych, budowa-
nie nowych kontaktów, 
jak również wymianę do-
świadczeń podczas two-
rzenia. Proces twórczy 
i grupowy wzmacniany 
był poprzez wspólne pod-
sumowania i rozmowy.

Praca Dialog powstała 
z autentycznego procesu 
grupowego. W związku 
z tym wspólne dzieło prze-
pełnione jest wszystkimi 
wartościami, które towa-
rzyszyły młodzieży pod-
czas wspólnych spotkań, 
pracy twórczej i spędzo-
nych dni. Dialog jest auten-
tyczną komunikacją grupy 
polsko-niemieckiej, jest 
również dialogiem grupy 
młodzieży niepełnospraw-
nej, która podjęła się kon-
frontacji z miejscem histo-
rycznym. To autentyczny 
dialog międzyludzki, któ-
remu towarzyszy radość 
przebywania ze sobą. 

Projekt realizowany przy 
finansowym wsparciu Pol-
sko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. 

Ewa Guziak, 
koordynatorka projektu

Na zaproszenie Generalnego Konsula dr. Michaela Grossa młodzież podarowała jedno ze swoich dzieł 
zatytułowane Dialog do Niemieckiego Konsulatu w Krakowie
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„Prace widoczne na 
naszym obrazku sym-
bolizują otwartość, 
wsparcie i przyjaźń. 
Znak nieskończoności 
oznacza niekończącą 
się pamięć. Powinni-
śmy pamiętać, że każdy 
człowiek bez wzglę-
du na status społeczny 
potrzebuje przyjaciół, 
którzy akceptują go  
i wspierają”.

Angelique Zimmer
Ewelina Faustynowicz

„Nasze wspólne dzieło 
to dwie dłonie łączą-
ce się na znak współ-
pracy. Słowa »dialog«  
i »respekt« symboli-
zują wartości, które są 
potrzebne do wspólnej 
pracy. Kolor niebieski 
symbolizuje nadzie-
ję na rozwój dalszej 
współpracy. Chcieli-
śmy pokazać, że potra-
fimy wspólnie komu-
nikować się i pomagać 
sobie nawzajem. I jeśli 
potrafimy tak działać, 
stajemy się teamem, 
który może zmieniać 
świat”.

Alexander Thomas Uta
Rafał Rybczyk

„Nasz obraz symboli-
zuje nadzieję, która jest 
nadrzędną wartością 
naszej pracy. Jako sym-
bol wykorzystaliśmy 
drzewo, które oznacza 
życie. Szkielet w dolnej 
części oznacza pamięć. 
Drzewo jako świadek 
pamięta miniony czas  
w taki sposób, w jaki 
my powinniśmy zacho-
wać historię w pamię-
ci”.

Radasław Smolka
Jonas Zimmermann

„Nasza praca przedsta-
wia bramę wjazdową 
do Birkenau. Jest to ob-
raz obozu z zewnątrz. 
Tory, drut kolczasty 
oraz biały kolor mają 
symboliczne znaczenie, 
ponieważ przedstawia-
ją one życie więźniów 
przed zniewoleniem. 
Życie to było spo-
kojne, harmonijne  
i szczęśliwe”.

Mariola Stopińska
Rosario Barthel

„Nasz obraz przed-
stawia bramę obozu  
w Birkenau. Ten wi-
dok głęboko mi zapadł 
w pamięci, ponieważ 
będąc na terenie obo-
zu, odwróciłam się  
w stronę bramy.
Zdałam sobie wte-
dy sprawę, że ludzie 
przed przybyciem 
do obozu byli szczę-
śliwi i wolni, zaś po 
przybyciu czuli strach  
i obcowali ze śmiercią”. 

Marta Kozubek
Florian Frei 

„W naszej pracy moż-
na zobaczyć żołnierza, 
który symbolizuje na-
dzieję na ratunek z pie-
kła, jakim był obóz.
Przedstawiona świeca 
symbolizuje pamięć  
o tych wszystkich 
więźniach, którzy zna-
leźli się w obozie”.

Karina Szerloch
Vanessa Taetz

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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POKAZY POFESTIWALOWE 12. 
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO  

– ŻYDOWSKIE MOTYWY

Centrum Żydowskie zaprasza na pokazy pofestiwalowe 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
Żydowskie Motywy, które odbędą się w dniach 16 stycznia – 6 lutego 2017 r. w Café Bergson. Filmy 

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

Sprawa Kozalczyka, reż. 
Roni Ninio (Izrael 2015, 
53’)
GRAND PRIX – Złoty 
Warszawski Feniks 2016
Jaakov Kozalczyk (Jakub 
Kozelczuk) znany był jako 
„strażnik bloku śmierci”. 
Był również żydowskim 
kapo w Auschwitz, który 
poświęcił swoje życie, by 
ratować Żydów. Był też 
bardzo znanym siłaczem, 
który występował na ca-
łym świecie. Jego serce 
nie wytrzymało oskarżeń 
o kolaborację z nazistami 
i wieku 53 lat – mieszka-

jąc już w Izraelu, popełnił 
samobójstwo. Jego 68-letni 
syn rozpoczyna teraz nie-
zwykłą podróż, by odkryć 
przeszłość i odnaleźć ojca.

Bente i Olek, reż. A. Tit-
kow (Polska 2015, 31‘) 
Historia jakich wiele – 
mężczyzna poznaje kobie-
tę. Prosta opowieść może 
być jednocześnie niezwy-
kła. Aleksander urodził 
się w rodzinie naznaczonej 
piętnem Zagłady. Czuł się 
Polakiem, jednak w czasie 
kampanii antysemickiej 
w 1968 r. zrozumiał, co 
znaczy być Żydem. Inter-
nowany w stanie wojen-
nym, zdecydował się na 
emigrację do Norwegii. 

Bente urodziła się w Oslo 
w ortodoksyjnej żydow-
skiej rodzinie. Dzisiaj 
oboje żyją we Wrocławiu. 
Założona przez Bente fun-
dacja przywróciła piękno 
synagodze pod Białym Bo-
cianem, a Aleksander jest 
przewodniczącym żydow-
skiej społeczności.

Sieroty rewolucji, reż. Igal 
Bursztyn (Izrael 2015, 85’)
Film rozpoczyna się 
w warszawskim więzie-
niu, w którym matka re-
żysera została uwięziona 
za nielegalną działalność 
komunistyczną. 60 lat 
później, podczas służby 
wojskowej jako rezerwista 
został on wyznaczony do 
pilnowania Palestyńczy-
ków w izraelskim więzie-
niu na Zachodnim Brze-
gu. Oparty na rodzinnej 
opowieści film rozważa 
moralne i polityczne idee, 
które wstrząsnęły Europą 
i Bliskim Wschodem w XX 
wieku, a rozbrzmiewają 
po dziś dzień. Dokument 
o ofiarach i sprawcach, 
jednocześnie biorących 
udział w wydarzeniach 
zmieniających świat.

7 dni w St. Petersburgu, reż. 
Reuven Brodsky (Izrael 
2015, 60’)

Film pokazuje wizytę Lizy 
w Petersburgu, podczas 
której ma okazję uści-
skać swojego syna po raz 
pierwszy od 12 lat. Lisa 
przyjechała do Izraela, 
idąc w ślady swego syna 
Leonida. Rok później on 
zdecydował się na powrót 
do Rosji, a ona została 
w Izraelu z pozostałą czę-
ścią rodziny. Ich spotkanie 
to prawdziwa emocjonal-
na burza, choć po jakimś 
czasie dochodzą do punk-
tu, w którym możliwe jest 
prawdziwe pojednanie. To 
będzie też ich pożegnanie, 
chyba że Lizie uda się zre-
alizować swoje marzenie, 
by Leonid powrócił do 
Izraela, pomimo wysokiej 
ceny, jaką będzie musiał za 
to zapłacić – półtora roku 
w więzieniu.

Einstein w Ziemi Świętej, 
reż. Noa Ben Hagai (Izrael 
2015, 55’)
Gdy Albert Einstein przy-
jeżdża do Palestyny w lu-
tym 1932 r., mieszka tam 
85 tysięcy Żydów. Sądząc 
po nagłówkach ówcze-
snych gazet, każdy z nich 
przyszedł, by powitać i wi-
watować na cześć najsłyn-
niejszego Żyda tamtych 
czasów. Przez następnych 
12 dni Einstein notuje 
wrażenia z powstające-
go państwa żydowskiego 
w osobistym dzienniku 
nieprzeznaczonym do 
publikacji. Na podstawie 
tego, nigdy przedtem nie-
widzianego, zapisu po-
dróży powstał film, który 

pokazuje wizytę Einsteina 
w Ziemi Świętej, a także 
maluje portret żydowskie-
go geniusza.

Walcząc ze strachem, reż. 
Herz Frank, Maria Kra-
vchenko (Izrael, Łotwa, 
Rosja 2014, 80’)
Główne postaci filmu do-
konały wyborów, które na 
zawsze zmieniły ich życie. 
W 1995 r. młody człowiek 
Yigal Amir zabija premie-
ra Izraela – Icchaka Rabina 
i staje się najbardziej znie-
nawidzonym więźniem 
w kraju. Larisa, matka 
czwórki dzieci, rozwodzi 
się z mężem, by wziąć ślub 
z siedzącym za kratami 
Yigalem i rodzi mu syna. 
Przez wiele lat autorzy fil-
mu próbowali rozwiązać 
i zrozumieć tę skompliko-
waną historię. 

CŻ

Pokazy filmowe organizo-
wane są dzięki uprzejmości 
organizatora Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego 
Żydowskie Motywy – Stowa-
rzyszenia Żydowskie Moty-
wy (www.jewishmotifs.org.
pl)

16.01 (PONIEDZIAŁEK), 
GODZ. 18.00

23.01 (PONIEDZIAŁEK), 
GODZ. 18.00

30.01 (PONIEDZIAŁEK), 
GODZ. 18.00

6.02 (PONIEDZIAŁEK), 
GODZ. 18.00

Kadr z filmu 7 dni w St. Petersburgu

Centrum Żydowskie
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Europejska Sieć Pamięć 
i Solidarność oraz Centrum 
Kultury Motte z Hamburga 
adresują ten cykliczny pro-
jekt do młodzieży w wieku 
szkolnym. Ma on charakter 
międzynarodowy i interdy-
scyplinarny – młodzież z róż-
nych krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej bierze udział 
w warsztatach dotyczących 
historii XX wieku, a następ-
nie pod okiem artystycznych 
opiekunów przygotowuje fi-
nalne przedstawienie łączące 
w sobie różne gatunki sztuki 
– taniec, teatr, muzykę, sce-
nografię. Projekt ma na celu 
dotarcie do młodych ludzi 
poprzez wykorzystanie wie-
lu form artystycznych. Emo-
cje i przeżycia związane ze 
zwiedzaniem miejsca pamię-
ci – szczególnie wówczas, 
kiedy trudno jest te emocje 
wyrazić słowami i w miej-
scach, gdzie historia była 
bolesna – znajdują wyraz 
w artystycznym przekazie. 
W projekcie Sound in the Si-
lence szukamy nowych spo-
sobów patrzenia na historię 
Europy, naszych narodów, 
państw, regionów, wierząc, 
że taka forma edukacji najle-
piej trafia do młodych ludzi.
Każda edycja projektu od-
bywa się w innej lokalizacji 
i dotyczy historii tego miej-
sca w XX w. Artystyczny 

program przygotowany na 
zakończenie projektu poma-
ga uczestnikom wyrazić to, 
czego doświadczyli podczas 
tygodnia warsztatów, spo-
tkań ze świadkami historii, 
rozmów i współpracy z kole-
gami z innych krajów. Pierw-
sza edycja projektu odbyła 
się na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego Neuen-
gamme, druga w Bornym 
Sulinowie, trzecia w Gdań-
sku i okolicach. 
W 2016 r. projekt rozpoczął 
się 29 września w Oświęci-
miu, a zakończył 7 paździer-
nika w słowackich górach, 
w Terchovej niedaleko Žili-
ny. Inspiracją dla lokalizacji 
była historia dwóch ucie-
kinierów z obozu Żydów 
ze Słowacji – Rudolfa Vrby 
i Alfreda Wetzlera. Obaj 
w kwietniu 1944 r. zbiegli 
z obozu i przez góry dotar-
li do Žiliny, gdzie spotkali 
się potajemnie z przedsta-
wicielami słowackiej Rady 
Żydowskiej, którym złożyli 
relacje o obozie. 
Młodzież ze średnich szkół 
spędziła trzy dni w Oświęci-
miu – zwiedziła teren byłego 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau oraz 
wzięła udział w warsztatach 
historycznych dotyczących 
ruchu oporu na jego terenie. 

Podstawowym założeniem 
tych warsztatów było przy-
bliżenie wiedzy na temat Za-
głady oraz znaczenia oporu 
w KL Auschwitz. Przygoto-
waniem młodzieży do  te-
matu zajęła się  Małgorzata 
Wosińska – etnolog i antro-
polog kultury. Opracowała 
materiały dla uczestników 
i nauczycieli, które miały 
ich wprowadzić w tematykę 
projektu i przygotować do 
wizyty w miejscu pamięci, 
a w dniach 30 września i 1 
października poprowadzi-
ła warsztaty historyczne 
w Oświęcimiu, dotyczące 
oporu jako takiego oraz ru-
chu oporu w obozie.
Czwartego dnia projek-
tu uczestnicy przenieśli 
się w słowackie góry, by 
w ciszy i spokoju, pod opie-
ką nauczycieli i koordyna-
torów, przygotować pro-
jekt artystyczny oparty na 
przemyśleniach i emocjach 
związanych z historiami 
poznanymi w Oświęcimiu. 
Praca odbywała się w gru-
pach warsztatowych. Opie-
kę artystyczną nad całością 
sprawował Dan Wolf, który 
również prowadził warsz-
taty z twórczego pisania. 
Warsztaty taneczne popro-
wadziła Katarina Rampac-
kova ze Słowacji, warsztaty 
scenograficzne Zsófia Ge-

resdi z Węgier, teatralne 
Jakub Roszkowski z Polski, 
a muzyczne Agata Miron-
kin, również z Polski. 
6 października uczniowie 
zaprezentowali swój projekt 
w Žilinie, w Centrum Kultu-
ry Stanica – w wyjątkowym 
miejscu, skupiającym edu-
kacyjne i kulturalne wyda-
rzenia regionu. Przedstawie-
nie – efekt pracy wszystkich 
grup – stanowiło połączenie 
różnych idei i dziedzin sztu-
ki. Taka forma pozwoliła nie 
tylko na zaprezentowanie 
emocji, jakie towarzyszyły 
uczestnikom projektu, ale 
także na zaangażowanie pu-
bliczności w dyskusję o tam-
tych wydarzeniach. 
Podczas tegorocznej edycji 
projektu został nakręcony 
film dokumentalny, którego 

premiera odbyła się w listo-
padzie, w Bratysławie, w ra-
mach dorocznego Festiwalu 
Wolności. 

Partnerzy projektu: Centrum 
Kultury Motte w Hamburgu; 
Instytut Pamięci Narodowej na 
Słowacji; Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau; Kultural-
ne Centrum Stanica w Žilinie.
Projekt finansowany przez: Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Urząd Peł-
nomocnika Rządu Federalnego 
Niemiec ds. Kultury i Mediów, 
Ministerstwo Kultury Rumu-
nii, Ministerstwo Kultury Sło-
wacji, Ministerstwo Zasobów 
Ludzkich Węgier. 

Koordynatorki projektu:
Weronika Kann,

Joanna Orłoś 

Międzynarodowe przedsięwzięcie, które ma na celu 
badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie 
wiedzy na temat historii Europy XX w. i sposobów 
jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wo-
bec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Pol-
ska, Słowacja, Węgry i Rumunia, a w jej gremiach 
doradczych zasiadają ponadto przedstawiciele  
Austrii, Czech i Łotwy.

EUROPEJSKA SIEĆ 
PAMIĘĆ I SOLIDARNOŚĆ
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OPÓR W OBLICZU WOJNY I ZAGŁADY.
IV EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU 

SOUND IN THE SILENCE 
W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY

Opór w obliczu wojny i zagłady był tematem przewodnim czwartej edycji Sound in the Silence – mię-
dzynarodowego projektu z pogranicza historii, sztuki i edukacji. Grupa uczniów z Niemiec, Polski, 
Słowacji i Węgier odwiedziła Oświęcim i Žilinę, gdzie zmierzyła się z pamięcią o wydarzeniach II 

wojny światowej i Holokaustu. 

Uczestnicy IV edycji projektu Sound in the Silence w Miejscu Pamięci Auschwitz
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Uczestnicy IV edycji projektu Sound in the Silence w trakcie zajęć w Centrum Dialogu i Modlitwy 
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DR PIOTR M. A. CYWIŃSKI 
RAMPA W PAMIĘCI ŻYDÓW 

DEPORTOWANYCH DO AUSCHWITZ

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016

Kultura

i relacji opisujące zarów-
no drogę do Auschwitz 
i koszmarne warunki 
w towarowym wagonie, 
moment przyjazdu i se-
lekcji, jak również chwi-
le, kiedy zarejestrowani 
już więźniowie obozu do-
wiadywali się o znacze-
niu procesu, którego do-
świadczyli. Rozdzielenie 
rodzin było tak szybkie, 
że ludzie, którzy przeszli 
przez lata szykan i wy-
niszczeń w gettach, prze-
trwali razem i żyli już 
niemalże wyłącznie dla 
siebie nawzajem, w chwi-
li ostatecznej nie mogli 
nawet się pożegnać. 

Paweł Sawicki

• 20 stycznia 
XII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek Hej kolęda, kolęda
W Oświęcimskim Centrum Kultury od godz. 9.00 będzie się odbywał, pod 
patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, XII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek 
Hej kolęda, kolęda. 
Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek Hej kolęda, kolęda rozegrany zostanie  
w kategorii solistów oraz zespołów wokalnych w dwóch grupach wiekowych. 
Oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria 
artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie 
artystyczne, kompozycja), a także zgodność formy kolędowania z tradycją, 
pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych przez 
nich strojach kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu 
dokona jury składzie: Izabela Mytnik (muzyk, wokalistka, pedagog wokalny), 
Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog wokalny), Bartosz Jaśkowski 
(wokalista, kompozytor), Jacek Furtak (muzyk), które może przyznać: nagrodę 
Grand Prix Konkursu, nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach oraz 
pamiątkowe dyplomy za udział.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 21 stycznia
 Koncert Haliny Frąckowiak 

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert jednej z najpopularniejszych 
piosenkarek w Polsce – Haliny Frąckowiak. Artystce towarzyszyć będzie kwartet 
smyczkowy oraz pianista. 
Halina Frąckowiak od ponad pięćdziesięciu lat oczarowuje swoim głosem  
i piosenkami, które wylansowała przez lata. Śpiewała z zespołami Czerwono-
Czarni, Grupa ABC, Tarpany, Tony, Takty, Drumlersi. Wielokrotnie była 
nagradzana na festiwalach piosenki w Opolu i Kołobrzegu. Jej wielkie przeboje to, 
między innymi: Papierowy księżyc, Napisz proszę, Mały elf, Anna już nie mieszka tu, Bądź 
gotowy do drogi. 
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy o zapoznanie się  
z regulaminami dostępnymi na stronie www.ock.org.pl. 
Godz. 17.00. Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 26 lutego
 Pietro Vitelli w Bibliotece Galeria Książki w Oświęcimiu

Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza na spotkanie autorskie  
z pisarzem włoskim Pietro Vitellim. Pietro Vitelli urodził się w 1937 r w Cori. 
Zaangażowany działacz na rzecz utworzenia Państw Zjednoczonych Europy. 
Przyczynił się do powstania Regionalnego Instytutu Studiów Muzycznych im. 
Goffreda Petrassiego z siedzibą w Latinie. Jest autorem prac z zakresu finansów  
i ekonomii, ale także tomików poezji w języku włoskim w dialekcie corese, esejów 
historycznych, opowiadań oraz powieści. Jego wiersze zostały przetłumaczone na 
języki angielski, grecki oraz rosyjski i ukazały się w licznych antologiach. 

Godz. 16.00.
Biblioteka Galeria Książki

• 12 lutego  
 Koncert fortepianowy Anny Lipiak

Oświęcimskie Centrum Kultury w ramach projektu Dom otwarty  
z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń zaprasza na recital fortepianowy Anny 
Lipiak.
Artystka naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat  
w zgorzeleckiej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zgorzelcu w klasie 
Cezarego Kłosa. Od 2010 r. naukę kontynuowała pod kierunkiem  
Grzegorza Niemczuka w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na 
Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki w Cieszynie, który 
ukończyła z wyróżnieniem w 2016 roku. Obecnie studiuje na akademii 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego 
Sulikowskiego.
Występowała w wielu miejscach w Polsce (m.in. Dworek Chopina  
w Dusznikach Zdroju, Filharmonia Narodowa w Warszawie, 
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Muzeum Fryderyka 
Chopina w Warszawie, sala koncertowa Akademii Muzycznej 
w Katowicach, Akademii Muzycznej w Krakowie, Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Zamek Książąt 
Pomorskich w Słupsku, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu) oraz  
w Europie (Czechy, Francja, Niemcy, Słowacja, Chorwacja, 
Włochy), gdzie otrzymywała bardzo pozytywne recenzje: „Jej grę 
cechował piękny dźwięk, kontrola pedalizacji i frazowania, poczucie 
bezpieczeństwa oraz naturalna, poetycka muzykalność” – Giornale di 
Brescia. 
Jest laureatką wielu konkursów muzycznych, m.in.: XIV Concorso 
Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio Citta’ di Padova” 
(Włochy 2016, I nagroda), II Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego w Karlovac (Chorwacja 2015, II nagroda) czy VII 
Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale „Città di Piove di Sacco” 
(Piove di Sacco – Padwa, Włochy 2014, I nagroda). Jest także finalistką 
45. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie (2013). 
W programie znajdą się m.in.: Fantasiestücke op. 12 Roberta Schumanna,  
Koncert fortepianowy f-moll 2 cz. Larghetto (wersja solo) Fryderyka 
Chopina, Marzenie miłosne nr 3 As dur Franciszka Liszta czy Ballada F-dur 
op. 38 Fryderyka Chopina.  
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy o zapoznanie 
się z regulaminami dostępnymi na stronie www.ock.org.pl. 
Godz. 17.00. Bilety: 10 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury 

Głównym tematem 72. 
Książka ta ma na celu 
ukazanie bardzo specy-
ficznego doświadczenia 
Auschwitz, które z jednej 
strony dotyczyło wyłącz-
nie transportów żydow-
skich, a z drugiej strony 
było doświadczeniem 
niemalże dziewięćdzie-
sięciu procent ofiar tego 
obozu i ośrodka zagłady. 

„To doświadczenie kilku 
zaledwie kwadransów, 
gdzie ulga końca podró-
ży miesza się z nadzieją 
i narastającym lękiem, 
z rozdarciem w obliczu 
utraty najdroższych, 
z loteryjną i nie do końca 
zrozumiałą istotą selekcji 
oraz wejściem w niezro-
zumiały świat obozowy” 
– czytamy we wstępie.
 
„To na tejże rampie, pod 
wpływem bicia i zastra-
szania, pozostawiali 
swoich zmarłych w wa-

gonach, tamże tracili całe 
resztki swojego dorobku, 
lecz przede wszystkim to 
na tejże rampie widzieli 
się często po raz ostatni, 
nie wiedząc jeszcze, jaki 
los jest przypisywany 
poszczególnym grupom, 
na które byli dzieleni. 
Tam, w popłochu, wśród 
bicia, wrzasków i szcze-
kania owczarków nie-
mieckich, widzieli po raz 
ostatni strach w oczach 
swych dzieci, rezygna-
cję na obliczach starych 
rodziców, dezorienta-
cję u rodzeństwa. W ten 
sposób, już natychmiast 
po przyjeździe, rozdział 
rodzin był przypieczęto-
wany. To było najwięk-
sze, ostateczne, masowe 
okrucieństwo rampy. 
Brak pożegnania przed 
śmiercią.” – pisze Piotr 
Cywiński.
 
W książce znajdziemy 
fragmenty wspomnień 

Moment selekcji Żydów dokonywanych przez lekarzy SS w niemieckim nazistowskim obozie koncentra-
cyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau opisuje nowa publikacja Muzeum pt. Rampa w pamięci Żydów de-
portowanych do Auschwitz. Jej autorem jest dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.
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Brzeszcze-Jawiszowice

Do ulicy Dworcowej w Brzesz-
czach-Jawiszowicach przylega 
od północnej strony park miej-
ski. W latach 1942-1945 istniał 
na tym terenie podobóz obo-
zu Auschwitz określany jako 
Aussenlager Jawischowitz. 
W 1944 r. przebywało w nim, 
w kilkunastu barakach, ok. 
2,5 tys. więźniów, głównie 
Żydów. Jak zaznaczono w nu-
merze 103 „Osi”, w większości 
zatrudniano ich w miejscowej 
kopalni „Brzeszcze”, zagarnię-
tej przez koncern Reichswerke 
Hermann Göring.
Wyczerpanych pracą ponad 
siły wycofywano z powrotem 
do głównego obozu Ausch-
witz, gdzie na ogół ginęli 
w komorach gazowych. Więź-
niowie stanowili obiekt sta-
łej troski wielu miejscowych 
mieszkańców, m.in. zatrud-
nionych razem z nimi polskich 
górników. W styczniu 1945 r. 
niemal wszystkich więźniów 
tego podobozu ewakuowa-
no pieszo do Wodzisławia 
Śląskiego, a stamtąd koleją 
do Buchenwaldu. Kilkudzie-

sięciu więźniów dotrwało na 
miejscu do wyzwolenia przez 
żołnierzy Armii Czerwonej. 
Otoczyło ich opieką brzesz-
czańskie koło PCK.
Do 1950 r. na terenie b. po-
dobozu Auschwitz funkcjo-
nował obóz dla niemieckich 
jeńców wojennych, a potem 
do 1957 r. tzw. Ośrodek Pra-
cy Więźniów. Z kolei baraki 
zaadaptowano na mieszka-
nia dla górników i ich rodzin. 
Na przełomie lat 60. i 70. XX. 
w. rozebrano niemal całą za-
budowę obozową. Do dzisiaj 
zachowało się spośród niej, 
m.in. dzięki staraniom miej-
scowego koła ZBoWiD, tylko 
kilka obiektów: betonowa la-
tarnia na dawnym placu ape-
lowym, położony w jej pobli-
żu nieduży barak dawnej łaźni 
obozowej oraz okazałe rzeźby 
dwóch górników. Wykonał je 
w 1944 r., na polecenie SS, wię-
zień podobozu, deportowany 
z Francji Żyd Jacques Markiel. 
Stały one po obu stronach wej-
ścia do podobozu. W 1945 r. 
zostały przeniesione na teren 
szkoły Górniczej w Brzesz-
czach, a w 2007 r. przejęte 

przez Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau i pod-
dane gruntownej renowacji. 
Ich wierne kopie ustawiono 
w 2008 r. obok wymienionej 
łaźni.
Z ramienia władz miasta 
Brzeszcze barak byłej łaź-
ni znajduje się pod opieką 
brzeszczańskiej Fundacji 
„Pobliskie Miejsca Pamięci  
Auschwitz-Birkenau”. We-
wnątrz można zwiedzić za-
chowane w zasadzie w orygi-
nalnym stanie pomieszczenie 
łazienne. W innych pomiesz-
czeniach tego obiektu Funda-
cja przechowuje i eksponuje 
swe zbiory, uzyskane z rąk 
prywatnych różnego rodzaju 
przedmioty związane z histo-
rią podobozu Jawischowitz 
i całego kompleksu obozowe-
go Auschwitz. 
W 1983 r. odsłonięto tu uroczy-
ście pomnik ku czci ofiar po-
dobozu. Jego rzucającymi się 
w oczy elementami są płasko-
rzeźby wynędzniałych więź-
niów. Na jednym z boków po-
mnika widnieje wyrzeźbiony 
fragment tekstu więźniarskiej 
pieśni obozowej z Mauthau-
sen-Gusen, której początek 
stanowią słowa: „Jesteśmy jak 
żywe kamienie, twarde nie-
złomne głazy”. Honorowym 
uczestnikiem uroczystości 
był były więzień podobozu 
Henri Moraud, Żyd francuski, 
do końca swego życia (zm. 
w 1991 r.) bardzo aktywnie 
przeciwstawiający się wszel-
kim przejawom neonazistow-
skim we Francji. Zainicjował 
i przygotował pod względem 
redakcyjnym, przy współpra-
cy innych byłych więźniów, 
wydaną w 1985 r. w Paryżu 

książkę pt. Jawischowitz une 
annexe d`Auschwitz, uznawa-
ną za jedną z najcenniejszych 
publikacji dokumentujących 
tragedię więźniów podobozu 
Jawischowitz. W 2009 r. uka-
zała się polska wersja tej pu-
blikacji (Jawischowitz, podobóz 
Auschwitz. 45 deportowanych 
i 8 polskich górników składa świa-
dectwo dla przyszłości). 
W 1945 r. na cmentarzu 
w Jawiszowicach (przy ul. 
Olszyny) pochowano  kobie-
tę i dwóch mężczyzn – ofiary 
opisanego fragmentarycz-
nie w numerach 94, 100 i 104 
„Osi” „marszu śmierci” z obo-
zu Auschwitz, a także dzie-
więciu więźniów podobozu 
Jawischowitz, którzy zmarli 
w nim wkrótce po wyzwole-
niu. Grób nie zachował się. Na 
cmentarzu tym spoczywają 
też, analogicznie do cmentarza 
brzeszczańskiego, zmarli po 
wojnie byli uczestnicy ruchu 
oporu przeciwko okupantom 
niemieckim, w tym akcji po-
mocy więźniom Auschwitz. 
Są to np.: dowódca obwodu 
oświęcimskiego AK, zarazem 
oddziału partyzanckiego „So-
sienki” Jan Wawrzyczek, Ste-
fania Lachendro, Anna i Adolf 
Madejowie oraz Tekla i Józef 
Pałka. 
Przy niewielkim placyku poło-
żonym u zbiegu ulic Bielskiej 
i Nawsie odsłonięto w 1986 r. 

pomnik ku czci mieszkańców 
Jawiszowic poległych i zamor-
dowanych w latach 1939-1945. 
Na umieszczonych na nim 
metalowych tablicach wid-
nieją nazwiska 31 osób oraz 
dwóch rodzin żydowskich. 
Część z nich zginęła w obozie 
Auschwitz i innych obozach 
koncentracyjnych. Członkom 
rodzin Borszteinów i Rosne-
rów przypadło przebyć „dro-
gę przez mękę” wiodącą do 
obozu Auschwitz poprzez 
getta w Chrzanowie i Zagłę-
biu Dąbrowskim. 

Dr Andrzej Strzelecki

(Poza wymienioną wyżej książ-
ką „Jawischowitz une annexe 
d`Auschwitz” bliżej odnośnie do 
przedstawionych tu miejsc i wy-
darzeń patrz m.in.: monografia 
podobozu Jawischowitz autorstwa 
Andrzeja Strzeleckiego w „Ze-
szytach Oświęcimskich” nr 15; 
wymienione w numerach 102-104 
„Osi” przewodniki Jacka Lachen-
dry i Andrzeja Strzeleckiego; „En-
cyclopedia of Camps and Ghettos 
1939-1945”, red. Geoffrey P. 
Megargee, Martin Dean, Christo-
pher R. Browning. Bloomington 
i Indianapolis 2009; Piotr. M. A. 
Cywiński, Jacek Lachendro, Piotr 
Setkiewicz, „Auschwitz od A do 
Z. Ilustrowana historia obozu”, 
Oświęcim 2013).

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Historia

Tym razem opisujemy miejsca pamięci o więźniach obozu Auschwitz i pomocy udzielonej im przez ludzi do-
brej woli położone w Brzeszczach-Jawiszowicach (zarówno w południowej dzielnicy Brzeszcz, jak i w sąsia-

dującym z nią sołectwie Jawiszowice).
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Rzeźby górników (kopie) wykonane w 1944 r. 
na polecenie SS przez francuskiego Żyda Jacques’a MarkielaBarak łaźni obozowej – pozostałość po Aussenlager Jawischowitz

Pomnik ku czci ofiar podobozu w Jawiszowicach
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