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DZIEŃ PAMIĘCI 
O ZAGŁADZIE ROMÓW I SINTI



W poprzednim felie-
tonie, poświęconym 
domowym zasobom 
archiwalnym Marii Strze-
leckiej-Pelc, przewijała 
się postać i twórczość 
Adama Mickiewicza. 
Idąc dalej tym tropem,  
w dzisiejszej felietono-
wej edycji nawiążę do 
mickiewiczowskiej po-
ezji poprzez i dzięki 
wierszom wpisywanym 
do poetyckiego zeszytu 
mojej prababki – Marii 
Longchamps de Berier,  
z domu Pohlmann,  
o którym wspominałem 
w jednym z wcześniej-
szych felietonów. Zapre-
zentuję fotograficzną re-
produkcję jednej strony 
zeszytu z 1863 r. ze zna-
nym wierszem Mickiewi-
cza Do M... o jego wielkiej 
i niespełnionej miłości do 
Maryli. Wiersz „będzie  
w towarzystwie” zasu-
szonego i rozsypującego 
się kwiatostanu sprzed 
154 lat! 

Andrzej Winogrodzki

W sierpniowej „Osi” przede wszystkim wspominamy 
trzy rocznice. 1 sierpnia miała miejsce 73. rocznica wy-
buchu Powstania Warszawskiego, 2 sierpnia – 73. rocz-
nica likwidacji tzw. Zigeunerfamilienlager, a 14 sierpnia 
– 76. rocznica śmierci o. Maksymiliana Kolbe. Więcej  
o rocznicowych obchodach wewnątrz numeru. 
Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość – to tytuł między-
narodowej konferencji edukacyjnej poświęconej edukacji  
o Auschwitz i Holokauście. Była ona częścią obchodów 70. 
rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau.
Wzięło w niej udział ponad 150 osób z 14 krajów. Byli to eksper-
ci zajmujący się edukacją w Miejscach Pamięci i muzeach Holo-
kaustu, a także historycy, nauczyciele, edukatorzy i metodycy. 
Szczególnymi gośćmi byli świadkowie historii – byli więźnio-
wie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego  
i zagłady Auschwitz. 
– Wiedza, którą otrzymaliśmy od Świadków, obliguje nas 
do podjęcia debaty dotyczącej wyzwań w edukacji o Ausch-
witz i Holokauście, które stoją przed nami współcześnie  
i w przyszłości. Dziś chcemy podjąć refleksję nad obecnym 
stanem i znaczeniem edukacji historycznej prowadzonej  

w wielu miejscach pamięci – powiedział Andrzej Kacorzyk, 
dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście.
W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyła się 
druga część projektu Historia zaczyna się w rodzinie..., którego ce-
lem są rozważania na temat rodziny i historii z dwóch perspek-
tyw: rodzin w historii oraz historii w rodzinie, jak również semi-
narium Prawa człowieka wczoraj. Prawa człowieka dziś. Szczegóły 
wewnątrz numeru.
Polecamy też relację z konferencji Dziedzictwo kulturowe krajów 
nadbałtyckich – wspólnota odmienności, która towarzyszyła Tauron 
Life Festival Oświęcim 2017. 
Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy mogą Państwo prze-
czytać o wizycie nowicjuszek z Międzynarodowego Nowicjatu 
Sióstr Matki Bożej Syjonu w Izraelu.
Państwa uwadze polecamy także lekturę. Z okazji 70. rocznicy 
utworzenia Muzeum ukazał się wybór najbardziej interesują-
cych książek wspomnieniowych autorstwa byłych więźniów 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Więcej w dziale Kultura.
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73. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego hołd jego bohaterom i ofiarom – w tym prawie 13 tysiącom 
mieszkańców stolicy deportowanym przez Niemców do obozu Auschwitz, oddał dyrektor Muzeum dr Piotr 
M. A. Cywiński. Punktualnie o godzinie 17.00 – rozpoczynającej powstańcze walki godzinie „W” – złożył on 

wieniec pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu Bloku 11 w byłym obozie Auschwitz I. 
– Historia Powstania 
Warszawskiego splata się 
nierozerwalnie z historią 
niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz. Pa-
miętając o Powstaniu jako 
o największym powstań-
czym zbrojnym zrywie 
całej II wojny światowej, 
pamiętamy również o ge-
hennie setek tysięcy cy-
wilów, warszawskich ro-
dzin. Dla około 13 tysięcy 
warszawiaków Powstanie 
skończyło się w Ausch-
witz – podkreślił dyrek-
tor Cywiński, który sam 
pochodzi z Warszawy.
W trakcie Powstania 
Warszawskiego i po jego 
stłumieniu Niemcy de-
portowali z Warszawy 
ok. 550 tys. jej mieszkań-
ców i około 100 tys. lu-
dzi z najbliższych okolic 
miasta. Skierowano ich 
do specjalnie w tym celu 
uruchomionego obozu 
przejściowego w Prusz-
kowie pod Warszawą, 
Durchgangslager 121. 55 
tysięcy osób wywieziono 
do obozów koncentracyj-
nych.

W obozie Auschwitz II-
-Birkenau Niemcy osadzi-
li ok. 13 tysięcy z nich, po-
cząwszy od noworodków 
do ludzi w podeszłym 
wieku. To ponad połowa 
ogólnej liczby Polaków 
deportowanych z całego 
dystryktu warszawskie-
go od sierpnia 1940 r. do 
września 1944 r. Wyzwo-
lenia w obozie Auschwitz 
doczekało co najmniej 
400 osób z transportów 
pruszkowskich, w tym co 
najmniej 125 dzieci i mło-
docianych.

Losy osób deportowa-
nych do Auschwitz po 
wybuchu Powstania 
w Warszawie opisują 
m.in. specjalna wystawa 
przygotowana przez Mu-
zeum w Google Cultural 
Institute oraz 10. tom se-
rii edukacyjnej Głosy Pa-
mięci. 

Paweł Sawicki
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TRANSPORTY POLAKÓW Z WARSZAWY DO KL AUSCHWITZ 
PO WYBUCHU POWSTANIA

Po wybuchu zbrojnego Powstania w Warszawie poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie do KL Auschwitz w sierp-
niu i wrześniu 1944 r. deportowano blisko 13 tys. aresztowanych mieszkańców Warszawy: mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Osadzono ich na terenie obozu Auschwitz II-Birkenau.
Wśród przywiezionych były osoby z różnych środowisk społecznych, różnych zawodów (urzędnicy państwowi, 
naukowcy, artyści, lekarze, handlowcy, robotnicy), różnej kondycji fizycznej (ranni, chorzy, inwalidzi, kobiety cię-
żarne), w różnym wieku – dzieci począwszy od kilkutygodniowych niemowląt do starców powyżej osiemdziesięciu 
sześciu lat. W nielicznych przypadkach byli to także ludzie innych narodowości, wśród nich ukrywający się na tzw. 
aryjskich papierach Żydzi.
Najliczniejsze były transporty przybyłe do Auschwitz 12 i 13 sierpnia, w których łącznie przywieziono blisko 6 tys. 
osób (w tym około 4 tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn, a wśród nich ponad 1 tys. dzieci i młodzieży obojga płci).
4 września przywieziono z Pruszkowa do Auschwitz kolejny transport kobiet, mężczyzn i dzieci liczący 3087 osób. 
W następnych dwóch transportach z 13 i 17 września, poza trzema kobietami, przywieziono prawie 4 tys. mężczyzn 
i chłopców. Większość osób z tych transportów przeniesiono po kilku, kilkunastu tygodniach, w ramach rozpoczętej 
wstępnej ewakuacji KL Auschwitz, do obozów w głębi Trzeciej Rzeszy i zatrudniono w przemyśle zbrojeniowym. 
Wielu zginęło w tych obozach.
W styczniu 1945 r. wywieziono do obozów w Berlinie, w pięciu transportach, co najmniej 602 kobiety z dziećmi  
(w tym dzieci urodzone w obozie). Część więźniów z wymienionych transportów warszawskich ewakuowano  
w styczniu 1945 r. z obozu. Niektórzy z nich zginęli w trakcie „marszów śmierci”, inni doczekali wyzwolenia  
w obozach w głębi Rzeszy. Co najmniej 400 osób z transportów pruszkowskich, w tym co najmniej 125 dzieci i mło-
docianych, doczekało się wyzwolenia

W drodze do obozu przejściowego w Pruszkowie
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ŚWIADOMOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – 
PRZYSZŁOŚĆ 

– PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI EDUKACYJNEJ

Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość to tytuł międzynarodowej konferencji edukacyjnej poświęconej 
edukacji o Auschwitz i Holokauście. Była ona częścią obchodów 70. rocznicy utworzenia Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau. Honorowy patronat nad konferencją objął wicepremier i minister kultury i dzie-

dzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Wzięło w niej udział po-
nad 150 osób z 14 krajów, 
m.in.: Belgii, Francji, Izra-
ela, Holandii, Niemiec, Pol-
ski, Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. Byli to 
eksperci i specjaliści zajmują-
cy się edukacją w Miejscach 
Pamięci i muzeach Holo-
kaustu, a także historycy, 
nauczyciele, edukatorzy 
i metodycy. Szczególnymi 
gośćmi byli świadkowie hi-
storii – byli więźniowie nie-
mieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i za-
głady Auschwitz. Konferen-
cję zorganizowało Między-
narodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, 
które takie spotkanie, będące 
miejscem refleksji metodo-
logicznej, organizuje co dwa 
lata.

Problematyka konferencji 
zogniskowana była wokół 
następujących zagadnień:

• Przesłanie Auschwitz – party-
kularyzm versus uniwersalizm.
• Współczesne reprezentacje 
i recepcja Auschwitz.
• Świadkowie historii depozyta-
riuszami pamięci.
• Nośniki pamięci – świadectwa 
materialne i nowe technologie.
• Wizyta w miejscu pamięci 
jako szczególne doświadczenie 
edukacyjne.
• Szoa wyzwaniem dla przy-
szłości.

– Wiedza, którą otrzymali-
śmy od Świadków, obliguje 
nas do podjęcia debaty do-
tyczącej wyzwań w eduka-
cji o Auschwitz i Holokau-
ście, które stoją przed nami 
współcześnie i w przyszłości. 
Dziś chcemy podjąć refleksję 
nad obecnym stanem i zna-
czeniem edukacji historycz-
nej, prowadzonej w wielu 
miejscach pamięci – powie-
dział Andrzej Kacorzyk, dy-
rektor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście.

– 70. rocznica utworzenia 
Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau była 
dla nas inspiracją nie tylko 
do podsumowania dotych-
czasowych działań eduka-

cyjnych, ale również próbą 
zastanowienia się nad prze-
słaniem Auschwitz i Holo-
kaustu, jego aktualnością 
i znaczeniem dla współcze-
snych pokoleń – dodał.

Konferencję otworzył panel, 
który poprowadził sekre-
tarz Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej oraz prze-
wodniczący Rady Fundacji 
Auschwitz-Birkenau Marek 
Zając. Wzięli w nim udział 
Sara J. Bloomfield – dyrek-
tor Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie, dr Piotr M. 
A. Cywiński – dyrektor Mu-
zeum Auschwitz oraz prof. 
Alain Chouraqui – dyrektor 
Miejsca Pamięci Camp des 
Milles, których dyskusja to-
czyła się wokół zagadnień: 
jakie pytania dotyczące za-
grożeń płynących z otaczają-
cej nas rzeczywistości stawia 
sobie odwiedzający miejsca 
pamięci i czy znajduje na nie 
odpowiedzi? Wobec jakich 
wyzwań stoją Miejsca Pa-
mięci w kształtowaniu uni-
wersalnej refleksji na temat 
Szoa? Jakie są doświadczenia 
miejsc pamięci w przeciw-
działaniu ksenofobii, anty-

semityzmowi oraz nietole-
rancji?

– Młody człowiek, który od-
wiedza autentyczną prze-
strzeń Auschwitz-Birkenau, 
prawdopodobnie w swoim 
codziennym życiu nie stanie 
twarzą w twarz bezpośred-
nio z polityką ludobójczą. 
Zatem te mocne punkty od-
niesienia, które chcemy mu 
przekazać, powinien prze-
kładać na otaczającą go rze-
czywistość. Jednak indywi-
dualne skojarzenia, które ma 
tu konkretna osoba, zadając 
tu swoje pytania, mogą oka-
zać się nie do przyjęcia dla 
innych. Uważamy jednak, że 
po wizycie każdy powinien 
być zdolny do przemyślenia 
tego, co w jego życiu i jego 
otoczeniu niesie znamiona 
poważnych zagrożeń, bo to 
może budować osobistą od-
powiedzialność za dzisiejszy 
świat – mówił Piotr Cywiń-
ski.

– Bardzo łatwo jest przejść do 
uogólnień: tu chodzi o niena-
wiść, tu o ludobójstwo, ale 
jest to coś znacznie bardziej 
skomplikowanego. Dlaczego 

nienawiść rozkwita, dlacze-
go ludobójstwo staje się moż-
liwe – to są pytania o ludzką 
naturę. Staramy się, aby 
nasze wystawy stawiały py-
tania nie tylko o historię, ale 
także uniwersalne pytania 
o nas samych. Staramy się 
tworzyć ekspozycje dotyczą-
ce szerokich tematów i mo-
tywów z historii Holokaustu 
po to, aby motywować ludzi 
do zadawania sobie pytań – 
mówiła Sara J. Bloomfield

– Naszą odpowiedzialno-
ścią jest zapewnienie trwa-
nia pamięci o Holokauście. 
Miejsce Pamięci Camp des 
Milles powstało cztery lata 
temu. Pracujemy na podsta-
wie kilku zasad, z których 
najważniejsza jest taka, że 
nasze badania mają się skon-
centrować na użyteczności 
tej wiedzy współcześnie. 
Naszym mottem jest pamięć 
na dziś. Druga zasada to 
rozważenie Holokaustu jako 
paradygmatu pozwalającego 
zrozumieć ludzkie mecha-
nizmy, których kombinacja 
umożliwiła ludobójstwo. 
Staramy się używać podej-
ścia multidyscyplinarnego. 

Historia stanowi podstawę, 
ale ważna jest też socjologia, 
psychologia, nauki politycz-
ne, prawo, itd. Staramy się 
łączyć wyniki badań z tych 
dziedzin i z ich perspektywy 
mówić o historii Holokaustu. 
Chcemy pokazywać fakty, 
ale także związki pomiędzy 
nimi – mówił prof. Alain 
Choraqui.

Jednym z tematów dysku-
sji było poszukiwanie rów-
nowagi pomiędzy wiedzą 
i emocjami podczas wizyty 
w Miejscach Pamięci.

– Są edukatorzy, którzy ewi-
dentnie starają się wywołać 
konkretne emocje. To jest dla 
mnie na dłuższą metę bez-
produktywne. Manipulowa-
nie emocjami jest równie złe, 
jak manipulowanie faktami 
w narracji. Nie jest trudno 
doprowadzić kogoś do pła-
czu. Jednak nie o to chodzi. 
W tym miejscu szedłbym 
raczej w wyciszenie – w ten 
sposób nie narzuca się żad-
nej konkretnej emocji, a tak-
że dlatego, że w wyciszeniu 
każdy może łatwiej odnaleźć 
swoje własne emocje, swoje 

Międzynarodowa konferencja Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość
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własne przemyślenia i po-
stanowienia  Natomiast nie 
wydaje mi się, aby rolą nar-
ratora było narzucanie sta-
nów emocjonalnych podczas 
przejścia przez autentyczne 
miejsce – powiedział Piotr 
Cywiński.

– Główne wyzwanie po-
lega na tym, że potrzebna 
jest równowaga pomiędzy 
emocjami a refleksją. Do-
chodzi tam jeszcze element 
wiedzy. Te trzy wymiary: 
wiedza, autentyczne miejsce 
i refleksja są ściśle ze sobą 
powiązane. Same emocje 
nie są najlepszym sposobem 
wywołania refleksji na temat 
odpowiedzialności. A kiedy 
występuje sama refleksja na 
temat ludobójstwa czy praw 
człowieka, to umykają nam 
historie ludzi, którzy cier-
pieli, którzy się sprzeciwiali, 
czy walczyli. To wielkie wy-
zwanie, bowiem dziś emocje 
stanowią główne narzędzie 
wywołujące refleksje. Kiedy 
mówimy o tematach abstrak-
cyjnych w sposób chłodny 
i intelektualny, pozostanie-
my tylko na tej płaszczyźnie. 
Natomiast jeżeli dotrzemy 
do emocji, które wywołują 
kolejne pytania, wówczas 
temat abstrakcyjny staje się 
ludzki i może trafić do serca 
– mówił prof. Alain Choura-
qui.

– Myślę, że zazwyczaj ludzie 
pamiętają najlepiej coś, cze-
go doświadczyli. Element 
emocjonalny jest potrzebny 
w tym doświadczeniu. Jed-
nak w naszej wystawie za-
dbano o to, aby nie było sen-
tymentalizacji historii. Udało 
nam się znaleźć równowagę 
między elementem eduka-
cyjnym a upamiętnieniem. 
Chcieliśmy, żeby wystawa 
robiła na odwiedzających 

wrażenie i doświadczenie 
emocjonalne jest istotne. Re-
fleksja zaczyna się od emocji 
– mówiła Sara Bloomfield.  

Szczególnymi gośćmi dru-
giego panelu, którego ha-
słem były Trudne powroty…, 
byli świadkowie Auschwitz: 
Halina Birenbaum, dr Jani-
na Iwańska, prof. Zbigniew 
Kączkowski, Roman Kent 
oraz Marian Turski.

– Pierwszy raz przyjecha-
łam tutaj w 1965 r., dość 
przypadkowo, bowiem 
przyjaciele poprosili mnie 
o pokazanie byłego obozu. 
Powiedziałam, że pokażę im 
blok, w którym byłam, pry-
czę, na której spałam. W Bir-
kenau stanęłam przed bramą 
i zatkało mnie tak, że udało 

mi się tylko dojść w milcze-
niu do baraku, gdzie wska-
załam palcem moją pry-
czę. Nie mogłam wydobyć 
z siebie żadnego słowa. 
W samochodzie od samego 
Oświęcimia do Warszawy 
nie mogłam się odezwać, 
tylko cały czas płakałam. Po 
kilku dniach przypomniało 
mi się, że kiedy moi rodzice 
10 lat wcześniej przyjechali 
do Auschwitz z zakładem 
pracy z wycieczką, to później 
przez dłuższy czas nie roz-
mawiali ze mną na ten temat, 
tylko co jakiś czas przecho-
dząc obok, głaskali mnie po 
głowie. Dopiero po upływie 
kilku dni mama powiedziała: 
„Widzieliśmy w Oświęcimiu 
twoje warkocze”. Więcej nie 
wróciłam już do Auschwitz 
i nie namawiałam do tego 

nikogo. Nie byłam w stanie 
tam nic powiedzieć. Świa-
domie powróciłam dopiero 
na 50. rocznicę wyzwolenia 
obozu – mówiła dr Janina 
Iwańska.

– Wyemigrowałam z Polski 
w 1946 r. nielegalną drogą do 
Palestyny. Do Polski wróci-
łam po 40 latach. Jednak od 
pierwszej chwili wszędzie 
o tym opowiadałam. Ludzie 
nie chcieli wielokrotnie tego 
słuchać. A od 1964 r. zaczę-
łam opowiadać o tej historii 
dzieciom w szkołach. Był 
czerwiec 1986 r. W drodze 
do Oświęcimia nie mogłam 
wydobyć z siebie słowa, ani 
znieść czyjejkolwiek rozmo-
wy. Jedynie widok cmenta-
rzy przydrożnych koił, w ich 
widoku czułam się najbar-

dziej u siebie... Weszłam do 
baraku, było ciemno. zaci-
snęłam gołymi rękami drew-
nianą krawędź nary... I nagle 
jakbym dotknęła niepojętej 
potęgi! Potęgi największego 
zła i jeszcze większej potęgi  
zwycięstwa nad nim. Coś 
mnie uniosło w tym baraku 
ponad wszelkie marności 
świata. Jakbym przerosła sie-
bie i to wszystko. Poprosiłam 
izraelskiego przewodnika, 
by mnie zaprowadził do ko-
goś z sekretariatu. Od progu 
zaczęłam wyrzucać z siebie, 
kim jestem, kim byłam. Wy-
jęłam swoje zapiski z Izraela 
o Oświęcimiu... Rozgorącz-
kowaniu, w jakie ich wpro-
wadziłam swym napięciem 
i pośpiechem, nawet nie do-
puściłam, aby mnie zaprosi-
li do stołu i usiedli ze mną. 
Wreszcie jednak porozumieli 
się między sobą i kierownik 
zaproponował, aby przy-
nieść szybko magnetofon... 
Bałam się, że moja grupa 
odjedzie i nie zdążę im tu 
opowiedzieć wszystkiego. 
Nie spodziewałam się tyl-
ko, że nagle łkanie zdusi mi 
głos. Nigdy przedtem nie 
płakałam, gdy opowiadałam 
te przeżycia. Teraz wszystko 
było inaczej, mocniej – bliżej. 
Bo było tutaj, na tym skraw-
ku ziemi, pod tym niebem – 
mówiła Halina Birenbaum.

– Mam 96 lat, a jak mawiał 
Ludwik Solski, w tym wie-
ku wolno już mi zapominać. 
Nie pamiętam dokładnie, 
kiedy to było. Po raz pierw-
szy przyjechałem tu z żoną, 
której pokazałem swoją dro-
gę ucieczki z obozu, to, co 
utkwiło mi w pamięci bardzo 
mocno. O ucieczce, złapaniu, 
jak się z tego wywinąłem 
z życiem. Dziś opowiadam 
o tym nie raz. Mam czworo 
dzieci, siedmioro wnucząt – 
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każde z nich chce tu ze mną 
być i każdego z nich oprowa-
dzałem. Jedne z pierwszych 
wspomnień to spotkanie 
z przewodnikami Muzeum – 
to była jedna z moich pierw-
szych publicznych relacji. 
Jednak nie stronię od opo-
wiadania. Nie jestem poetą 
– jestem inżynierem budow-
lanym z wykształcenia, także 
trochę bardziej stąpałem po 
ziemi. Nie przeżywałem tych 
wizyt tak emocjonalnie – mó-
wił prof. Kączkowski.

– Jest chyba pewna różnica 
między Auschwitz I i Ausch-
witz II-Birkenau, gdzie na 
przemysłową skalę prowa-
dzono Holokaust, niszczenie 
całego narodu w komorach 
gazowych. Ja byłem w obo-
zie i o tym, co się tam działo, 
wiedziałem tylko z cudzych 
relacji. Przez jakiś czas prze-
bywałem w Birkenau i wiel-
kie straszne wrażenie robiły 
na mnie te dymiące przez 
cały czas krematoria. I za-
pach palonych ciał. To było 
coś okropnego i strasznego. 
Ale o tym, co się tam dzieje, 
wiedziałem tylko z relacji in-
nych – dodał.

– Przypisuje nam się cza-
sem jakiś szczególny honor. 
Jednak w naszym doświad-
czeniu obozowym nie ma 
nic honorowego – to jest 
doświadczenie, które nie 
powinno nam się przytrafić. 
Kiedy pierwszy raz powró-
ciłem do Auschwitz, byłem 
bardzo cichy, nie chciałem 
nic mówić, chciałem być 
sam. Przechodziłem przez 
różne części Auschwitz – 
od rampy kolejowej, gdzie 
Niemcy nas powitali, i pró-
bowałem ponownie przeżyć 
to wydarzenie. Byliśmy za-
mknięci z rodziną w wago-
nie towarowym przez trzy 

dni bez żadnej żywności. Pa-
nował tam okropny smród. 
Wielu dzieci i dorosłych nie 
przeżyło tej podróży. Pa-
miętam, że kiedy otworzyły 
się drzwi, oślepiło nas słoń-
ce. Następnie usłyszeliśmy 
„Alle Raus, Schnell”. Ten 
rozkaz był oczekiwany, bo 
bardzo chcieliśmy opuścić 
wagony, ale nie wiedzieli-
śmy, co nas czeka dalej. To 
mi się przypomniało, kiedy 
powróciłem tu pierwszy aż. 
Chciałem przypomnieć sobie 
tę scenę, zobaczyć to przed 
własnymi oczyma po la-
tach. Dziś Auschwitz nie jest 
już słowem. Jest wyrazem 
zła, największego zła, jakie 
mogło się wówczas przy-
darzyć człowieczeństwu. 
Mam nadzieję, że nigdy się 
już nie wydarzy. Auschwitz 

w niedalekiej przyszłości 
może stać się małym przypi-
sem w historii i dla mnie by-
łaby to wielka tragedia. Nie 
możemy o tym zapomnieć – 
mówił Roman Kent. 

– Ja zostałem dotknięty 
amnezją. Po tych wszystkich 
przejściach dotknęła mnie 
niemal totalna amnezja, ale 
zawsze pamiętałem pierw-
szy dzień pobytu i nie mo-
głem się uwolnić od numeru 
B–9408. Znam wielu, którzy 
próbowali to wymazać i za-
trzeć, ale mi nie sprawiało 
to bólu. W tym sensie nie 
mogłem zapomnieć. Jednak 
poza epizodami jest pustka. 
W jaki sposób odzyskałem 
pamięć? Była to dziwna hi-
storia. Przez wszystkie obozy 
przeszedłem z grupą przy-

jaciół. Po wojnie z dziesię-
ciu osób zostało sześć. Stale 
spotykaliśmy się w rocznicę 
wyzwolenia, które nastąpi-
ło 9 maja w Theresienstadt. 
Jednym z tej dziesiątki był 
Shmuel Krakowski, długo-
letni dyrektor archiwum Yad 
Vashem, który miał numer 
obok mojego. Siedzieliśmy 
w jego mieszkaniu w War-
szawie z naszymi żonami. 
W pewnym momencie on 
wzniósł toast – za mnie. 
„Dlaczego za mnie?” „Bo ty 
mi uratowałeś życie. W dru-
giej części Marszu Śmierci 
załadowano 120 osób do 
wagonów i przez trzy i pół 
dnia tkwiliśmy w wagonach. 
W Buchenwaldzie było 36 
trupów. Pamiętasz – byli-
śmy w tym wagonie, rzucali 
trupy do kąta. I ty zacząłeś 

krzyczeć – tu jest mój brat”. 
A to był Szmuel Krakowski. 
Nic nie pamiętałem. Następ-
nego dnia wróciłem do nie-
go i poprosiłem, żeby zaczął 
mi opowiadać. Dopiero pół 
roku później zdecydowa-
łem się pojechać do Miejsca 
Pamięci. Wtedy pojechałem 
sam, wtedy chciałem przejść 
drogę od rampy w stronę Ka-
nady i Sauny. Przede wszyst-
kim poszedłem w te miejsca, 
przez które przeszedłem – 
wspominał Marian Turski. 

W panelu Przesłanie Ausch-
witz i Holokaustu – partykula-
ryzm vs. uniwersalizm udział 
wzięli prof. Yehuda Bauer, 
rabin Irving Greenberg, prof. 
Deborah Lipstadt, biskup 
Grzegorz Ryś oraz prof. Ni-
kolaus Wachsmann. Zasta-
nawiali się oni nad tym, jakie 
jest przesłanie płynące z hi-
storii Auschwitz i Holokau-
stu współcześnie i jak zmie-
niało się ono na przestrzeni 
dziesięcioleci.

– Osobiście nie wierzę 
w przesłanie Holokaustu 
i uważam że poza ludzkim 
cierpieniem nie wynika 
z tego żadne przesłanie, mo-
rał i nadzieja – rozpoczęła 
dyskusję prof. Barbara En-
gelking, która moderowała 
dyskusję.

– Używamy terminów, które 
nic nie znaczą, ponieważ nie 
podoba nam się rzeczywisto-
ści, która za nimi stoi. Holo-
kaust to była ofiara całopalna 
względem Boga. Nie ma to 
nic wspólnego względem 
z Żydami. Antysemityzm 
jest nonsensem, bowiem nie 
ma semityzmu, wobec któ-
rego można być przeciw-
nym. Mówimy o Narodach 
Zjednoczonych, które nie są 
zjednoczone… Używamy 
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terminologii, ponieważ nie 
podoba nam się rzeczywi-
stość. Nasze pojęcia to takie 
wycinki dużo bardziej skom-
plikowanej rzeczywistości. 
Zamiast dopasowywać abs-
trakcyjne koncepcje do rze-
czywistości, robimy odwrot-
nie. W tytule panelu nie ma 
sprzeczności. Każde ludo-
bójstwo jest czymś specyficz-
nym w określonym miejscu. 
Natomiast wszystkie ludo-
bójstwa są uniwersalne. Ho-
lokaust był ludobójstwem, 
zatem jest podobne do in-
nych ludobójstw na wiele 
sposobów – zwłaszcza jeżeli 
chodzi o cierpienie ofiar. Nie 
można zmierzyć i kwantyfi-
kować cierpienia. Cierpienie 
jest losem człowieka, dlatego 
jest to rzecz, która jednoczy 
Holokaust i ludobójstwo. 
Holokaust nie był wyjątko-
wy, ponieważ wyjątkowość 
oznacza, że zdarzył się tylko 
raz. Ale nie dokonał tego ani 
diabeł, ani Bóg, ale dokonali 
tego ludzie. Ponieważ doko-
nali tego ludzie, ludzie mogą 
je powtórzyć – pewnie nigdy 
w taki sam sposób. Jednak 
mogą go dokonać w po-
dobny sposób – mówił prof. 
Yehuda Bauer.

– Uważam, że prof. Engel-
king słusznie stwierdziła, że 
nie istnieje przesłanie z Ho-
lokaustu. Rozmiar tego wy-
darzenia był ogromny i stąd 
szok oraz gniew. Bardzo 
trudno o tym mówić. Jednak 
musimy pamiętać. Pewne 
wydarzenia w historii czło-
wieka stają się pewnymi zda-
rzeniami milowymi. Mamy 
Księgę Wyjścia dla Żydów, 
życie Chrystusa dla chrześci-
jan. Ludzie próbują kształto-
wać swoje życie poprzez te 
wskazówki. Poszukujemy 
takich wydarzeń, które nas 
ukierunkowują. Holokaust 

jest jednym z nich. Mamy 
tu czyste zło. Nie można się 
spierać o to, czym ono jest 
i być może dzięki temu bę-
dziemy mogli wypracować 
sobie kierunki na przyszłość. 
Mamy tu uniwersalizm – 
chciano zabić wszystkich 
Żydów, i mamy pewną uto-
pię. Jeśli chcemy zrozumieć, 
dokąd zmierzamy, jedną 
z rzeczy, o której mówi Ho-
lokaust, jest to, że rozwój 
i postęp mogą spowodo-
wać całkowite zniszczenie 
na skalę bezprecedensową. 
Pozwolenie na centralizację 
w totalitarnej władzy prowa-
dzi do śmierci. Przed władzą 
totalitarną powinniśmy się 
chronić – powiedział rabin 
Irvin Greenberg, który zade-
dykował swoje wystąpienie 
Elie Wieselowi.

– Czasami zaczynamy de-
batować nad tym, czy jeden 
ból jest większy niż drugi. 
Partykularyzm nie zapro-
wadzi nas daleko, ale istnieją 
pewne aspekty Holokaustu, 
sposób, w jaki zachowywa-
li się Niemcy w niektórych 
momentach podczas II woj-
ny światowej. Peter Black 
z Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie powiedział, 
że gdyby niemieccy naziści 
zwyciężyli, zapewne do-
szłoby do wielu ludobójstw: 
Romów, Mongołów, homo-
seksualistów i pewnie wielu 
innych ofiar. Jednak tylko 
w stosunku do Żydów nie 
mogli oni poczekać do zwy-
cięstwa. Myślę, że ta debata 
już się wyczerpała. Ktoś po-
winien dokonać historiogra-
fii tej dyskusji. Jeżeli chodzi 
o przesłanie, to nie chciała-
bym go nazywać. W dzisiej-
szym czasie Holokaust stał 
się utylitarny i tworzone są 
różne przesłania post–fac-
tum. Czasem wyciąganie 

tego przesłania, wykorzysty-
wanie ofiar, staje się bardzo 
negatywne. To nie jest dobry 
kierunek. Ucząc o historii 
Holokaustu, nigdy pod ko-
niec semestru nie mówię, że 
po tym semestrze trzeba bę-
dzie coś takiego zrobić. Jeżeli 
studenci po całym semestrze 
nie potrafią zrozumieć tego, 
jak ta historia wpływa na ich 
życie, to znaczy, że nie była 
to udana edukacja. Są różne 
lekcje, ale nie przesłanie – 
powiedziała prof. Deborah 
Lipstadt.

– Mam w głowie przykład 
osoby, która w Krakowie zgi-
nęła 11 sierpnia 1945 r. Była 
to Róża Beger, która przeżyła 
Auschwitz, wróciła do domu 
na Kazimierzu i tam zginęła 
od kuli, która strzaskała jej 
zamek w drzwiach. Stało się 
to podczas pogromu w Kra-
kowie, kiedy działy się rze-
czy straszne. Stało się to trzy 
miesiące po ustaniu wojny. 
Trudno przypuszczać, że 
ludzie nie wiedzieli wtedy, 
co się stało w czasie wojny. 
To wydarzenie stawia przed 
nami wyzwanie, że to prze-
słanie nie jest w stanie po-
wstrzymać takich wydarzeń. 
To, co uruchomiło tę lawinę 
to stereotyp i oskarżenie 
używane przez wieki, ponie-
waż użyto tu hasła mordu 
rytualnego. To wystarczyło, 
żeby uruchomić ten straszny 
proceder, po którym wielu 
Żydów wyjechało z Krako-
wa, mówiąc, że Polska nie 
jest ich ojczyzną. I stereotyp 
może okazać się mocniejszy, 
niż to całe przesłanie. Za ste-
reotypem kryje się odpowie-
dzialność, którą my – jako 
Kościół – musimy wziąć na 
siebie. Odpowiedzialność za 
Holokaust nie jest odpowie-
dzialnością za bezpośrednie 
fakty i to, kto wybudował 

obóz Auschwitz. Pytania są 
o to, co było wcześniej i co 
działo się przez wieki, że ta-
kie wydarzenie było możli-
we. To pytanie o te wszystkie 
stereotypy wobec Żydów. To 
działo się przez wieki. Jeśli 
nie przeciwstawimy się tym 
stereotypom także dzisiaj, 
to one będą działać mocno. 
Stereotyp jest i jeśli się nim 
nie zmagać edukacją i po-
kazywaniem Zagłady przez 
konkretne nazwiska, osoby 
i twarze, to przesłanie Ho-
lokaustu może się okazać za 
słabe. Historię trzeba wziąć 
w całości, bo ja nie wyobra-
żam sobie życia bez historii. 
Od nas zależy, którą część hi-
storii chcemy kontynuować – 
mówił biskup Grzegorz Ryś.

– Chciałbym się skoncentro-
wać na znaczeniu Auschwitz 
i Holokaustu. Ogrom popeł-
nionej zbrodni był taki, że 
myśliciele i artyści spędzili 
dekady, myśląc o tym, ja-
kie mogłoby być przesłanie. 
I znaleźli różne odpowiedzi. 
Prof. Bauman powiedział, że 
wiek XX powinien być po-
strzegany jako wiek obozów. 
Dla niego Auschwitz to ciem-
na strona nowoczesności. 
Hanna Arendt powiedziała, 
że obozy nazistowskie i guła-
gi to były laboratoria totalnej 
dominacji. Psychologowie 
i lekarze pisali o znaczeniu 
Auschwitz. Niektórzy mó-
wili, że jest tu coś, co po-
kazuje ludzką zdolność do 
adaptacji. Mamy przeróż-
ne, rozbieżne odpowiedzi. 
Analizując relacje świad-
ków, widzimy, że niektórzy 
z ocalonych dowiedzieli się 
czegoś o absolutnym złu. 
Inni wrócili z zupełnie in-
nym zrozumieniem, mówili 
o solidarność, przyjaźni, wie-
rze w drugiego człowieka 
w niewiarygodnie trudnych 

warunkach. Mamy zatem tu 
dwa zupełnie różne wnioski. 
Wydaje mi się, że jeśli wróci-
my do pytania o znaczenia 
Auschwitz, to jest to miej-
sce, gdzie możemy znaleźć 
różnorodne przesłania i wy-
obrażenia. Ale z tego wynika 
pytanie dotyczące tego, dla-
czego jest tak wiele odpowie-
dzi. Istnieje bowiem rozbież-
ność między imperatywem 
moralnym i faktycznym 
zrozumieniem przeszłości 
historycznej. Na poziomie 
podstawowym jest bardzo 
dużo błędnych wyobrażeń. 
Sama historia Auschwitz jest 
znacznie bardziej skompli-
kowana i złożona, niż wielu 
to sobie wyobraża. Jednak 
trzeba pamiętać, że historia 
obozów koncentracyjnych 
nie zaczyna się na Ausch-
witz, a także nie kończy się 
na wyzwoleniu Auschwitz – 
mówił prof. Wachsmann.

Drugi dzień konferencji 
otworzyła dyskusja na temat 
współczesnych reprezenta-
cji oraz recepcji Auschwitz 
w świecie sztuki. Wzięli 
w niej udział Affinity Konar, 
prof. Marek Kucia, prof. Ta-
deusz Lubelski oraz Michal 
Rovner. Następnie uczest-
nicy wysłuchali prezenta-
cji przygotowanych przez 
uczestników konferencji. 
Skupiły się one wokół czte-
rech zagadnień: Świadkowie 
historii depozytariuszami pa-
mięci, Auschwitz i Holokaustu 
w edukacji formalnej i niefor-
malnej, Wizyta w autentycz-
nym miejscu pamięci jako szcze-
gólne doświadczenie edukacyjne 
oraz Nośniki pamięci i nowe 
technologie.

Mottem panelu podsumo-
wującego był cytat z Elie 
Wiesela: „Widziałem, że 
historia musi być opowie-
dziana. Nie przekazać do-
świadczenia znaczy tyle, ile 
zdradzić”. O tym, czy pamięć 
o Holokauście kształtuje od-
powiedzialnego obywatela 
debatowali: prof. Michael Be-
renbaum, Andrzej Kacorzyk, 
dr Noa Mkayton oraz dr 
Christa Schikorra. Modera-
torką była Anna Miszewska, 
dyrektor generalna Fundacji 
Auschwitz-Birkenau.

Międzynarodowa debata 
była okazją dla podkreślenia 
roli, jaką zarówno Ausch-
witz, jak i inne miejsca pa-
mięci oraz muzea odgrywają 
w kształtowaniu świadomo-
ści historycznej współcze-
snych dotyczącej wiedzy, jak 
również formowania postaw 
obywatelskiej odpowiedzial-
ności oraz zapobiegania 
zbrodniom ludobójstwa dziś 
i w przyszłości. 

Paweł Sawicki

Międzynarodowa konferencja Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE ROMÓW I SINTI

73 lata temu, w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. 
obóz rodzinny dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Zamordowano wówczas w komorach gazowych bli-
sko trzy tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn, ostatnich romskich więźniów obozu. W związku z tymi tra-

gicznymi wydarzeniami 2 sierpnia jest obchodzony jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.

W uroczystościach roczni-
cowych, które odbyły się na 
terenie byłego niemieckie-
go nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz II-Birkenau wzięło 
udział kilkaset osób. Przy po-
mniku upamiętniającym za-
gładę Romów i Sinti złożono 
wieńce i oddano hołd ofiarom. 
Wśród uczestników rocznico-
wych obchodów byli m.in. 
ocaleni z zagłady, przedsta-
wiciele organizacji romskich, 
polskiego rządu i parlamentu, 
instytucji europejskich, kor-
pusu dyplomatycznego, spo-
łeczności żydowskiej, przed-
stawiciele władz regionalnych 
i lokalnych oraz dyrekcja i pra-
cownicy Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau.
– Historyczna data 2 sierp-
nia mocno zakorzeniła się 
w pamięci zbiorowej naszej 
mniejszości. Właśnie tego 
dnia w roku 1944 ostatni po-
zostali w Auschwitz-Birkenau 
członkowie naszej mniejszo-
ści, którym udało się do tego 
momentu przeżyć terror i za-
gładę, zginęli w męczarniach 
w komorach gazowych – mó-
wił Romani Rose, przewod-
niczący Centralnej Rady Nie-
mieckich Romów i Sinti.
– Niemal trzy tysiące Sinti i Ro-
mów, głównie kobiet, dzieci 
i osób starszych, zostało zapę-
dzonych do komór gazowych, 
a ich ciała spalono, by nie po-
został po nich żaden ślad. Ślad 
jednak pozostał – nic nie usu-
nie go z naszej pamięci, a na-
sza coroczna obecność w tym 
miejscu w dniu 2 sierpnia jest 
tego dowodem – mówił Ro-
man Kwiatkowski, prezes Sto-
warzyszenia Romów w Pol-
sce. – Czcimy pamięć naszych 
sióstr i braci tu i w wielu miej-
scach kaźni. [...] Auschwitz-
-Birkenau to także miejsce nie-
wyobrażalnych cierpień elity 

narodu polskiego. Jako polski 
Rom – jako Rom i jako Polak, 
chylę czoła przed cierpieniem 
moich rodaków i dziękuję za 
to, że przybyliście, aby oddać 
hołd tym, z których wielu 
było też waszymi bliskimi. [...] 
Obecność wszystkich was jest 
też znakiem solidarności. Zna-
kiem nadziei, że tak potworna 
zbrodnia nie będzie w przy-
szłości ponownie możliwa – 
podkreślił Roman Kwiatkow-
ski.
– Nazwa „Auschwitz” to 
nie tylko symbol ludobój-
stwa popełnionego na naszej 
mniejszości, ale też odejścia 
od wszystkiego, co tworzy 
człowieczeństwo i cywiliza-
cję – podkreślił Romani Rose. 
– Po tym strasznym doświad-
czeniu historycznym narody 
Europy w żmudnym procesie 
pojednania i integracji stwo-
rzyły wizję demokratycznych 
państw prawa, która stanowi 
podstawę wspólnych europej-
skich wartości. Dziś wydaje 
się, że osiągnięcia otwartego, 
demokratycznego społeczeń-
stwa coraz częściej stawia-
ne są pod znakiem zapyta-
nia. Ruchy nacjonalistyczne 
i populistyczne coraz bardziej 
dzielą Europę. Wielu krajom 
grozi narastająca polaryzacja 
społeczeństwa i radykalizacja 
poglądów politycznych. Rów-
nież u nas w Niemczech zy-
skują na sile nacjonalistyczne 
i populistyczne ugrupowania, 
rozpowszechniające radykal-
ne i dyskryminujące poglądy 
– mówił Romani Rose.
– Tego, co tutaj uczyniono na-
szym braciom i siostrom, nie 
można porównać z niczym 
innym – opowiadała ocalała 
Lona Strauss-Dreissig, która 
opowiedziała historię swojej 
matki chrzestnej, Lony Vero-
niki Sattler, z domu Höllenre-
iner, jej męża Karla i ich pięciu 

córek – monachijskich Sinti. – 
Ich imiona są w mojej rodzinie 
przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, oddajemy im cześć 
i przysięgamy, że nigdy nie 
odejdą w zapomnienie. Jeste-
śmy to winni im i wszystkim 
innym, którzy zostali tutaj 
zamordowani. Chciałabym 
podziękować wszystkim, któ-
rzy walczyli i walczyć będą 
o to, żebyśmy mogli tutaj 
upamiętniać naszych bliskich 
i dbać o to, aby pamięć o nich 
nie zginęła – podkreśliła Lona 
Strauss-Dreissig.
Peter Höllenreiner, ocalały, 
który w wieku czterech lat 
trafił do Auschwitz-Birkenau 
wspominał: – Otrzymałem 
numer obozowy Z3531. Dzień 
8 marca 1943 r. był dla mnie 
początkiem dwóch lat wypeł-
nionych strachem i bezmyśl-
nym mordowaniem ludzi 
młodych i starych. Dwóch 
lat, w ciągu których odebra-
no nam godność i szacunek 
do samych siebie. Machina 
śmierci w Auschwitz pochła-
niała każdego. Pamiętam, jak 
będąc dzieckiem, sypiałem 
z głową na kolanach mamy. 
Nie dlatego, że tak bardzo 
chciało mi się spać, ale dlate-
go, że na kolanach miała kilka 
okruszków chleba. Czułem je 
pod swoim policzkiem i czu-
łem się bezpiecznie, bo wie-
działem, że nie umrę z głodu 
– mówił Höllenreiner, który 
w swoim przemówieniu na-
wiązał również do czasów 
powojennych i współcze-
snych. – Jako dorosły czło-
wiek chciałem wymazać ten 
czas z pamięci. Kazałem so-
bie usunąć numer obozowy, 
bo wierzyłem w przyszłość 
pełną szans i możliwości. Ale 
systematyczna marginalizacja 
i dyskryminacja Romów i Sinti 
trwa do dziś. [...] Rasizm i an-
tycyganizm w Europie nie jest 

jeszcze pokonany, wręcz prze-
ciwnie: stare uprzedzenia i ste-
reotypy przeżywają renesans 
i znów jesteśmy świadkami 
powstawania skrajnie prawi-
cowych tendencji – zaznaczył.
Słowo do uczestników uro-
czystości skierował także 
Adam Bodnar, rzecznik praw 
obywatelskich: – Niestety 
obecnie duża część społecz-
ności romskiej, zarówno 
w Polsce jak i w Europie wciąż 
doświadcza dyskryminacji, 
upokorzeń, nierównego trak-
towania ze względu na swą 
przynależność etniczną. Wiele 
rodzin romskich w dalszym 
ciągu żyje w warunkach urą-
gających ludzkiej godności. 
W świadomości społecznej 
funkcjonują liczne negatywne 
stereotypy na temat zacho-
wań Romów. Zdarzają się też 
akty agresji wobec nich. Cze-
mu sprzyjają odradzające się 
w niektórych środowiskach 
nastroje ksenofobiczne.  
– Zagłada Romów i Sinti była 
nie tylko czynem barbarzyń-
skim na niepisaną skalę, lecz 
także zbrodnią państwową. 
Uwikłane były w nią elity ów-
czesnej III Rzeszy oraz liczne 
organy państw okupowanych 
przez hitlerowców albo sprzy-
mierzonych z Niemcami hitle-
rowskimi – mówił w swoim 
wystąpieniu Józef Gawron, 
wicewojewoda Małopolski. 
– Auschwitz rodzi zobowią-
zanie także w nowych poko-
leniach – zobowiązanie do 
współżycia w szacunku dla 
godności człowieka i czyn-
nego przeciwstawiania się 
wszelkim przejawom niena-
wiści. Bo właśnie tu, na tym 
największym w historii Stare-
go Kontynentu cmentarzu bez 
grobów, można w pełni zro-
zumieć, na jakich fundamen-
tach powinniśmy budować 
wspólnotę europejską i świa-

tową. Tworząc przyszłość mu-
simy oprzeć się na mocnych 
podstawach naszej pamięci - 
podkreślił wicewojewoda.
Podczas uroczystości głos 
zabrał także przedstawiciel 
społeczności żydowskiej. 
– Okupant zgotował nam, 
Żydom i Romom, straszliwy 
los. Czy ci bestialsko zamor-
dowani byli złymi ludźmi? 
Nie! Powód: jedni byli Roma-
mi, drudzy Żydami. Dlatego 
ten dzień jest wyjątkowy. Jest 
jednym z najważniejszych dni 
dla społeczności romskiej, ży-
dowskiej i  międzynarodowej. 
Dopóki my będziemy o nich 
pamiętać, tak długo będą żyć 
w naszych sercach – mówił 
Tadeusz Jakubowicz, prze-
wodniczący Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Krako-
wie.
Szacuje się, że w obozie 
Auschwitz Niemcy uwięzi-
li łącznie ok. 23 tys. Romów 
– mężczyzn, kobiet i dzieci. 
W obozie zmarło lub zostało 
zamordowanych ok. 20 tys. 
Na terenie Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, 
w bloku 13, znajduje się wy-
stawa upamiętniająca zagładę 
Romów i ukazującą szczegól-
ny wymiar nazistowskiego 
ludobójstwa popełnionego na 
Romach w okupowanej przez 
nazistów w Europie. Od 2011 
r. 2 sierpnia jest w Polsce ofi-
cjalnym Dniem Pamięci o Za-
gładzie Romów i Sinti.
Historię romskich ofiar obozu 
przybliża lekcja internetowa 
Romowie w Auschwitz, a także 
7. tom serii edukacyjnej Głosy 
Pamięci. Na stronach Google 
Cultural Institute dostępna 
jest również przygotowana 
przez Muzeum wystawa Ro-
mowie w Auschwitz. 

Bartosz Bartyzel

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

76. ROCZNICA ŚMIERCI 
O. MAKSYMILIANA KOLBE W AUSCHWITZ

76 lat temu w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz został zabity fran-
ciszkanin, o. Maksymilian Maria Kolbe. W rocznicę tego wydarzenia przy bloku 11, w którym mieściło 
się obozowe więzienie i w którym zabito zakonnika, odprawiono uroczystą mszę świętą. Wzięło w niej 

udział kilkaset osób, m.in. byli więźniowie Auschwitz. Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji 
bielsko-żywieckiej Piotr Greger.
– Pierwsze skojarzenie z po-
stacią św. Maksymiliana pro-
wadzi nasze myśli do oświę-
cimskiego obozu i przywołuje 
obraz męczennika za współ-
brata. To pragnienie mę-
czeńskiej śmierci jest faktem 
niewymagającym żadnego 
wyjaśnienia czy dodatkowej 
interpretacji. Chodzi jednak 
o to, aby wydarzenie z placu 
apelowego, na którym przed 
chwilą staliśmy, a później to, 
co wydarzyło się w bunkrze 
głodowym, nie przesłoniło 
wielkości sylwetki Rajmunda 
– bo tak nazwali go rodzice – 
a w zakonie przyjął imię Mak-
symilian. Czytając jego losy 
życiowe, możemy bez cienia 
wątpliwości powiedzieć, że 
była to osobowość niezwykła. 
Tacy ludzie nie rodzą się na 
zawołanie – mówił podczas 
homilii bp. Greger.
– Był świetnym apologetą 
stającym w obronie doktryny 
katolickiej, był doskonałym 
organizatorem, gorliwym 
duszpasterzem, cenionym 
wychowawcą i do końca 
posłusznym zakonnikiem. 
Ale Maksymilian to przede 
wszystkim niespotykana po-
tęga ducha, to mistyk, prorok 
przeczuwający swoją rychłą 
śmierć i człowiek, który przez 
całe życie bezgranicznie ufał 

Niepokalanej. Nas, ludzi wie-
rzących, postać św. Maksymi-
liana musi urzekać, skłaniać 
do refleksji, mobilizować do 
troski o gorliwe życie ducho-
we – dodał. 
– Ostatnią stacją ewangelizacji 
ojca Maksymiliana okazał się 
tutejszy obóz koncentracyjny 
Auschwitz, gdzie w wyniku 
zorganizowanego na sposób 
przemysłowy masowego 
mordu, motywowanego nie-
nawiścią rasową i demonicz-
nym nacjonalizmem, straciło 
życie wielu niewinnych ludzi. 
Tutaj zostali zamordowani, 
nie za to, co zrobili, ale za to, 
kim byli. I we współczesnym 
świecie tak bardzo zdezorien-
towanym w kwestiach do-
bra i zła, słowo „Auschwitz” 
mimo wszystko brzmi wy-
jątkowo. I w sposób automa-
tyczny przywołuje problem 
tajemnicy ludzkiej nieprawo-
ści – podkreślił bp. Greger.
Podczas rocznicowych uro-
czystości kwiaty złożono 
pod Ścianą Śmierci na dzie-
dzińcu bloku 11, a także na 
obozowym placu apelowym, 
gdzie 29 lipca 1941 r. Maksy-
milian Kolbe ofiarował życie 
za współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka. Hierarchowie 
i franciszkanie modlili się 
również w celi nr 18 w pod-

ziemiach bloku 11, w której 
zamordowano św. Maksymi-
liana.
Przed mszą do byłego obo-
zu dotarły pielgrzymki 
z franciszkańskiego Centrum 
w Harmężach i z kościoła pw. 
św. Maksymiliana Kolbego 
w Oświęcimiu.
Rajmund Kolbe urodził się 8 
stycznia 1894 r. w Zduńskiej 
Woli. W 1910 r. wstąpił do za-

konu franciszkanów we Lwo-
wie, gdzie otrzymał imię Mak-
symilian. W 1912 r. rozpoczął 
studia w Rzymie z zakresu 
filozofii i teologii, uzyskując 
doktoraty z tych nauk, a także 
przyjął święcenia kapłańskie. 
Do Polski powrócił w 1919 r. 
W 1927 r. założył pod War-
szawą klasztor w Niepokala-
nowie i wydawnictwo. Był też 
misjonarzem w Japonii.

28 maja 1941 r. został osadzo-
ny w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz. Dwa miesiące 
później ofiarował swoje życie 
za nieznanego mu Franciszka 
Gajowniczka, wyznaczonego 
przez esesmanów na śmierć 
głodową w odwecie za uciecz-
kę jednego z więźniów. Zmarł 
14 sierpnia 1941 r., zamor-
dowany zastrzykiem fenolu 
w podziemiach tzw. Bloku 
Śmierci.
Został beatyfikowany przez 
papieża Pawła VI w 1971 r., 
jego kanonizacji dokonał św. 
Jan Paweł II 10 października 
1982 r. W 1999 r. został ogło-
szony przez papieża patro-
nem honorowych dawców 
krwi. Patronuje on także die-
cezji bielsko-żywieckiej.
Duchowieństwo chrześcijańskie 
i życie religijne w KL Auschwitz – 
lekcja internetowa prezentują-
ca sylwetki księży i kleryków, 
sióstr zakonnych, a także du-
chownych innych kościołów 
chrześcijańskich osadzonych 
przez Niemców w Ausch-
witz. Opisane są w niej także 
historie późniejszych świę-
tych i błogosławionych, m.in. 
o. Maksymiliana Kolbe oraz 
Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edyty Stein). W lekcji ukaza-
no także różne aspekty życia 
religijnego w obozie, prowa-
dzonego przez więźniów z na-
rażeniem życia. Lekcja dostęp-
na jest w polskiej i angielskiej 
wersji językowej. 

Paweł Sawicki
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE...

Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Foundations for Freedom z Ukrainy, Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Fundacja Miejsc Pamięci Dolnej Saksonii / Miejsce 
Pamięci Bergen-Belsen we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Pol-

sce zaprosiły 24 młode osoby do udziału w drugiej edycji międzynarodowego projektu Historia zaczyna się 
w rodzinie…, którego pierwsza część odbyła się we Lwowie w dniach 3-9 lipca 2017 r.

Podczas projektu, który 
składa się z trzech semina-
riów na Ukrainie, w Polsce 
i w Niemczech, rozważa-
my temat rodziny i historii 
z dwóch perspektyw: ro-
dzin w historii oraz histo-
rii w rodzinie. Rodzina jest 
jedną z najważniejszych 
społecznych struktur, 
do której przynależymy. 
Rodziny obejmują różne 
pokolenia i są – bazując 
na społecznej interakcji – 
wspólnotami (dzielonych) 
pamięci. Nasza uwaga 
skupia się na pamięci o II 
wojnie światowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
zbrodni narodowosocjali-
stycznych. 
Pracę seminaryjną we 
Lwowie rozpoczęliśmy od 
postawienia pytań: Dla-
czego historia jest dla nas 
ważna? Co nas szczegól-
nie interesuje w badaniu 
historii? Jakie wydarzenia 
wywołują w nas szczegól-
ne emocje i dlaczego? 
Kolejno uczestniczki 
i uczestnicy zaprezen-
towali przywiezione ze 
sobą pamiątki rodzinne 
– relikty historii, które są 
symbolicznymi pomosta-
mi w pamięci międzypo-
koleniowej. Zastanawiali-
śmy się wspólnie, co łączy 
nasze historie rodzinne, 
a co dzieli. Do wspólnych 
elementów należą wspo-
mnienia o szkole, zain-
teresowaniach, sposobie 

spędzania wolnego czasu, 
podróżach, uroczysto-
ściach rodzinnych, dzie-
ciństwie i młodości na tle 
codzienności okupacyjnej 
(niemieckiej i sowieckiej), 
uczucie strachu i nie-
pewności, utrata stałego 
miejsca zamieszkania, 
trudności z aprowizacją 
i zapewnieniem bezpie-
czeństwa własnej rodzinie 
ale także nadzieje i ma-
rzenia związane z przy-
szłością. Wiele historii 
rodzinnych uczestniczek 
i uczestników związa-
nych jest z życiem na wsi 
i udziałem w cywilnym 
lub zbrojnym ruchu opo-
ru, doświadczeniem pra-
cy przymusowej i niewoli 
w obozach pracy i koncen-
tracyjnych, silnie obecny 
we wspomnieniach ro-
dzinnych jest moment wy-
zwolenia i końca wojny. 
Aby pogłębić nasze histo-
rie rodzinne oraz zapre-
zentować je na forum gru-
py podczas drugiej części 
projektu w Polsce (5-11 
listopada 2017 r., MDSM 
Oświęcim), uczestnicz-
ki i uczestnicy w ramach 
warsztatów na temat hi-
storii mówionej wpro-
wadzeni zostali w teorię 
i praktykę prowadzenia 
wywiadu. Pierwszą próbą 
praktyczną dla całej gru-
py było przeprowadzenie 
wywiadu ze świadkiem 
historii, panem Stepanem 

Horetschyjem, urodzo-
nym w 1929 r. w Rawie 
Ruskiej, uczestnikiem 
cywilnego ruchu oporu 
wobec okupanta niemiec-
kiego i sowieckiego na 
Ukrainie. W 1949 r. został 
aresztowany przez NKWD 
i osadzony w więzieniu 
„Brygidki” we Lwowie, 
skazany na 25 lat pozba-
wienia wolności i zesłany 
do sowieckich obozów 
pracy przymusowej gdzie 
przebywał do 1955 r.
Niezwykle wzruszający 
dla uczestniczek i uczest-
ników projektu był pokaz 

filmu fabularnego Cudza 
modlitwa (reż. Akhtem Se-
itablayev, 2017 r.) ukazu-
jącego historię Seidy Ari-
fovej, krymskiej Tatarki, 
która podczas Holokaustu 
uratowała 88 żydowskich 
dzieci. 18 maja 1944 r. 
wraz z tysiącami krym-
skich Tatarów została wy-
siedlona przez NKWD do 
Kazachstanu, nigdy więcej 
nie zobaczyła uratowa-
nych przez siebie dzieci. 
Film był także przyczyn-
kiem do dyskusji o obec-
nej sytuacji politycznej na 
Krymie, gdzie rozgrywa 
się konflikt zbrojny mię-
dzy Ukrainą a Federacją 
Rosyjską i współczesnym 
losie Tatarów krymskich, 
którzy zmuszeni zostali 
po raz kolejny do opusz-
czenia swoich domów 
w ucieczce przed prześla-
dowaniami.
Na koniec seminarium or-
ganizatorzy przygotowali 
grę miejską we Lwowie. 
Uczestniczki i uczestnicy 
odkrywali wielokultu-
rową i wieloreligijną hi-
storię miasta, podążając 
szlakiem miejsc pamięci 
i kultu, twierdz i cytadel 
oraz historii lwowskich 
Żydów.
W listopadzie grupa spo-
tka się w MDSM w Oświę-
cimiu na drugiej części 
projektu, aby na forum 
grupy podzielić się infor-
macjami i doświadczenia-

mi, zebranymi podczas 
badań nad historiami 
rodzinnymi, poznać te-
ren byłego obozu i Miej-
sca Pamięci Auschwitz-
-Birkenau, zapoznać się 
z losem żydowskich ro-
dzin z Oświęcimia i odkryć 
historię, kulturę i życie co-
dzienne w Polsce. Trzecia 
i ostatnia część projektu 
odbędzie się w marcu 2018 
r. w Oldau w Niemczech. 
Efekty pracy grupy pro-
jektowej prezentowane są 
na stronie internetowej: 
www.dialogue-of-genera-
tions.org. Projekt – w za-
łożeniu cykliczny – oparty 
na wspólnym spotkaniu 
i nauce młodzieży z Polski, 
Niemiec i Ukrainy – ma się 
przyczynić do wzmocnie-
nia w młodych ludziach 
i społecznościach, z któ-
rych pochodzą, ideałów 
demokracji społecznej 
i działać na rzecz pod-
stawowych wartości, ma 
stanowić wkład do współ-
pracy i porozumienia mię-
dzynarodowego. 

Projekt został sfinansowa-
ny ze środków Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RFN, 
Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży i Fundacji 
im. Friedricha Eberta Przed-
stawicielstwo w Polsce.

Elżbieta Pasternak, 
koordynatorka projektu 

(MDSM Oświęcim)

POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKI PROJEKT DLA MŁODZIEŻY

Grupa projektowa 
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Poszukiwanie śladów – gra miejska we Lwowie
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

RAZEM W EUROPIE: ŚWIADOMI PRZESZŁOŚCI 
– ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ

Przygotowanie młodych ludzi stojących u progu dojrzałości intelektualnej do aktywnego uczestnictwa 
w życiu publicznym wiąże się z kształtowaniem ich świadomości społecznej i obywatelskiej. Tematy-
ka dotycząca praw człowieka jest trudna, szczególnie dla ludzi młodych. Aby więc wesprzeć proces 

edukacji w zakresie rozumienia praw człowieka i zachęcić do ich przestrzegania oraz aktywnego działa-
nia na ich rzecz, na przełomie czerwca i lipca odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu pierwsze spotkanie uczestników z Polski i Ukrainy w ramach projektu Prawa człowieka 
wczoraj. Prawa człowieka dziś. Razem w Europie: świadomi przeszłości – odpowiedzialni za przyszłość.

W projekcie wzięli udział wo-
lontariusze Centrum Kultury 
Polskiej i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku (d. Stani-
sławowie), partnera projektu, 
oraz młodzież z Polski zaproszo-
na do projektu przez Międzyna-
rodowy Dom Spotkań Młodzie-
ży.
Podczas zajęć warsztatowych 
uczestnicy projektu analizowali 
kwestie praw człowieka w kon-
tekście współczesnym i historycz-
nym, opierając się na założeniach 
Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, w szczególności na 
artykułach z rozdziału pierwsze-
go Prawa i wolności. – Najważ-
niejsza podczas warsztatów była 
dla mnie dyskusja. Podczas niej 
mogłem wysłuchać opinii ludzi 
z dwóch różnych krajów – dwa 
różne punkty widzenia. Od teraz 
inaczej patrzę na świat – powie-
dział jeden z uczestników projek-
tu. – Podczas warsztatów uświa-
domiłem sobie, że mimo iż każdy 
człowiek powinien być wolny 
i czuć się bezpieczny, wcale tak 
nie jest. Nauczyłem się także, że 
ludzie są sobie równi bez wzglę-
du na kolor skóry, wyznanie czy 
płeć – dodał uczestnik.
Młodzież zwiedziła teren byłego 
niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego Ausch-
witz I oraz obozu zagłady Ausch-
witz II-Birkenau, a także wysta-
wy narodowe: Szoa (w bloku 
27) i Zagłada europejskich Romów 
(w bloku 13). Grupa seminaryjna 
wysłuchała również prelekcji na 
temat legalnej i nielegalnej dzia-
łalności artystycznej więźniów 
KL Auschwitz i obejrzała zbiory 
sztuki obozowej, a także zwie-

dziła czasową wystawę fotografii 
byłych więźniów obozów kon-
centracyjnych i zagłady zatytuło-
waną Przeżyłem KZ. 
– Podczas tego wyjazdu to-
warzyszyły mi różne emocje. 
Zrozumiałam, że moje obecne 
problemy w szkole i rodzinie są 
niczym w porównaniu z tym, 
co przeżyli więźniowie Ausch-
witz. Życie jest skarbem, którego 
nikt nie ma prawa nam odebrać. 
Projekt na temat praw człowieka 
pozwolił mi zrozumieć, że wszy-
scy jesteśmy równi i nie ma lep-
szych ani gorszych – powiedziała 
Julia Pleszczyńska, uczestniczka 
projektu. – Uważam, że każdy 
człowiek powinien zwiedzić 
Muzeum Auschwitz, aby zrozu-
mieć, że chociaż życie jest trudne, 
nie warto tracić nadziei. 
W innej wypowiedzi czytamy: 
„Wizyta w Muzeum pokazała 
mi, jak wielką wolę życia ma 
w sobie człowiek. Jednocześnie 
okrucieństwo Niemców uświa-
domiło mi, że człowiek zawie-
rzając ideologii, może stać się 
maszynką do zabijania”.
Uczestnicy projektu mieli także 
okazję poznać wielokulturową 
historię Oświęcimia, a w szcze-
gólności losy przedwojennej 
żydowskiej społeczności miasta. 
Odwiedzili Muzeum Żydowskie 
i Synagogę, zwiedzili Muzeum 
na Zamku, poznali najważniejsze 
zabytki miasta.
Największym przeżyciem było 
jednak spotkanie z pochodzącą 
ze Stanisławowa (obecnie Iwa-
no-Frankiwsk) byłą więźniarką 
obozu zagłady Auschwitz II-
-Birkenau i Ravensbrück – panią 
Anną Szałaśny. Obecność pani 

Szałaśny była okazją do rozmo-
wy i zadawania pytań na temat 
wojennych i obozowych przeżyć 
młodej dziewczyny, a także do 
wspomnień o przedwojennym 
Stanisławowie. „Podczas tego 
spotkania zrozumiałam, co to jest 
prawdziwa miłość do miejsca, 
z którego się pochodzi” – napi-
sała w ewaluacji projektu jedna 
z uczestniczek. Inna zanotowała: 
„To spotkanie było dla mnie bar-
dzo ważnym doświadczeniem, 
ponieważ dowiedziałam się, jak 
wyglądała wojna z perspektywy 
zwykłej osoby”. 
Wyjazd do Krakowa był wycze-
kiwaną przez młodzież atrak-
cją programu. Pierwszą część 
pobytu w dawnej stolicy Polski 
wypełnił bogaty program me-
rytoryczny. Grupa seminaryjna 
zwiedziła dawną żydowską 
dzielnicę Kazimierz, Zamek Kró-
lewski na Wawelu, wysłuchała 
legendy o Smoku Wawelskim 
i historii powstania ołtarza Wita 
Stwosza w Kościele Mariackim. 
Na Rynku wszyscy wsłuchali 
się w znaną melodię hejnału ma-
riackiego i pomachali trębaczo-
wi. W czasie wolnym młodzież 
aktywnie przemierzała uliczki 
Starego Miasta oraz… galerii 
handlowej. Na zakończenie tego 
dnia cała grupa zgromadziła 
się przy wspólnym ognisku na 
terenie MDSM, gdzie śpiewając 
piosenki i piekąc kiełbaski, wspo-
minano najważniejsze momenty 
wspólnego pobytu. Niespo-
dzianką przygotowaną na ostat-
ni dzień seminarium był wyjazd 
na Molo w Osieku. Radości z po-
bytu w tym atrakcyjnym miejscu 
nie zepsuła nawet niesprzyjająca 

opalaniu deszczowa pogoda. 
Wszyscy cieszyli się ostatnimi 
wspólnymi chwilami i zacieśniali 
nowe znajomości.
Uczestnicy projektu rozjechali się 
do swoich domów z bagażem 
pełnym nowej wiedzy i doświad-
czeń oraz z oczekiwaniem na 
kolejny etap projektu, który od-
będzie się już w sierpniu w Iwa-
no-Frankiwsku na Ukrainie. 

Seminarium Prawa człowieka 
wczoraj. Prawa człowieka dziś. Ra-
zem w Europie: świadomi przeszłości 
– odpowiedzialni za przyszłość. Pol-

sko-ukraińska wymiana młodzieży to 
pierwszy wspólny projekt zreali-
zowany przez Fundację na Rzecz 
Międzynarodowego Dom Spo-
tkań Młodzieży w Oświęcimiu 
i Centrum Kultury Polskiej i Dia-
logu Europejskiego w Iwano-
-Frankiwsku. Projekt odbywa się 
dzięki wsparciu finansowemu 
Konsulatu Generalnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej we Lwowie 
i Fundacji Pamięci Ofiar Obozu 
Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu. 

Danuta Stefanko, 
Olga Onyszkiewicz

Nasza grupa
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Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku zostało uroczyście otwarte 11 
maja 2013 r. Jest to pierwszy działający Dom Polski 
w jednym z wojewódzkich miast obecnej Zachodniej 
Ukrainy dawniej wchodzącej w skład Państwa Polskie-
go. Główna misja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego w Iwano-Frankiwsku to mobilizacja do 
aktywności społecznej środowiska polskiego we wszel-
kich dziedzinach życia dla umacniania pozytywnego 
wizerunku Polski na Ukrainie oraz budowa i rozwój 
dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta. 
CKPiDE jest instytucją łączącą w sobie w sposób no-
woczesny i skuteczny cechy Domu Polskiego oraz jed-
nostki promującej Polskę i kulturę polską na Ukrainie, 
a ponadto wspiera proces dialogu między Polakami 
a Ukraińcami. 
Centrum promuje kulturę polską, zarówno tę lokalną, 
której twórcami są przedstawiciele środowiska polskie-
go ziemi stanisławowskiej, jak również zapewnia śro-
dowisku polskiemu dostępu do współczesnej kultury 
polskiej. 
Centrum jest miejscem spotkań wielu narodowości. In-
stytucja prowadzi pracę na rzecz dialogu, porozumie-
nia i współpracy, a jej działania budowane są na bazie 
potrzeb i oczekiwań Polaków oraz Ukraińców. W 2016 
r. zrealizowano ponad 80 różnego rodzaju projektów 
i wydarzeń. Były to to m.in. konferencje, imprezy lite-
rackie, wydarzenia i spotkania artystyczne. Wśród naj-
większych wydarzeń warto podkreślić takie projekty 
jak Dni Kultury Polskiej, szkolenia dla młodzieży Przy-
szłość zaczyna się teraz, międzynarodowa konferencja 
naukowa Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w okresie 
II Rzeczypospolitej czy współorganizowany z Konsula-
tem Generalnym RP we Lwowie Przegląd Najnowszych 
Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem. Szczególnie god-
nym uwagi jest projekt Forum Młodych Polaków. Jest to 
działanie mobilizujące oraz motywujące młodych pol-
skich liderów do aktywności obywatelskiej w swoich 
środowiskach lokalnych, wspierane przez Centrum 
warsztatami o zarządzaniu projektami oraz minimal-
nym budżetem.
Utrzymanie struktury Centrum Kultury Polskiej i Dia-
logu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku finansowane 
jest obecnie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami 
za Granicą.

www.ckpide.eu
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

DZIEDZICTWO KULTUROWE KRAJÓW 
NADBAŁTYCKICH. WSPÓLNOTA ODMIENNOŚCI

Czy położenie geograficzne kilku państw nad wspólnym morzem generuje w ich obywatelach poczu-
cie kulturowej wspólnoty? Czy może jednak każdy naród odmiennie interpretuje i co innego czerpie, 
wzmacniając swą tożsamość, z akwenu będącego źródłem nie tylko pożywienia, ale również sposo-

bu życia, wartości, tradycji, inspiracji? 
Nad odmiennością, ale 
i podobieństwem wpły-
wów nadbałtyckiego 
współistnienia na lite-
raturę, muzykę i design 
w krajach nad nim leżą-
cych zastanawiało się troje 
prelegentów: dr hab. Mag-
dalena Wasilewska-Chmu-
ra – literaturoznawca, ad-
iunkt i kierownik Zakładu 
Filologii Szwedzkiej UJ 
w Krakowie, tłumaczka 
poezji; Aleksander La-
skowski – pracownik Insty-
tutu Adama Mickiewicza 
w Warszawie, znawca mu-
zyki poważnej, współpra-
cownik radiowej Dwójki, 
autor książki o Witoldzie 
Lutosławskim pt. Skrywany 
wulkan; Maris Orav – me-
nadżer komunikacji i mar-
ketingu w  Estońskim Cen-
trum Designu w Tallinie, 
inicjatorka największych 
bałtyckich targów wzornic-
twa. Spotkanie moderował 
Christoph Heubner – ger-
manista, historyk, polito-
log, pisarz, wiceprezydent 
Międzynarodowego Ko-

mitetu Oświęcimskiego, 
przewodniczący Zarządu 
Fundacji na rzecz Między-
narodowego Domu Spo-
tkań Młodzieży, wielolet-
ni współpracownik Akcji 
Znaku Pokuty/Służby dla 
Pokoju, inicjator budowy 
MDSM.

Szwedzkie klimaty

Opowiadając o swojej fa-
scynacji szwedzką kulturą, 
dr Wasilewska-Chmura 
zwróciła uwagę na specy-
ficzne podejście Szwedów 
do przyrody oraz tradycje 
egalitaryzmu w tym kra-
ju. Szwedów rzeczywiście 
można nazwać miłośni-
kami natury. Uwielbiają 
ją obserwować, żyć blisko 
niej i w zgodzie z jej pra-
wami, co przekłada się na 
literaturę w postaci nur-
tu poezji przyrody, gdzie 
jawi się ona jako potężny 
żywioł, z którym trze-
ba się zbratać. Większość 
Szwedów historycznie 
wychowała się na łódkach 

– rybołówstwo jako źró-
dło utrzymania kształto-
wało codzienny styl życia: 
zmaganie się z niebezpie-
czeństwem, częsta śmierć 
rybaków, modlitwy żon za 
swoich mężów o szczęśli-
wy powrót z połowu, zapa-
lanie światła w oknie, ukła-
danie pieśni o morzu. Jako 
przykład filolożka przyto-
czyła wiersz (we własnym 
tłumaczeniu) autorstwa 
szwedzkiego noblisty, To-
masa Tranströmera,  po-
chodzący z cyklu Archipe-
lag sztokholmski jesienią.

Sztorm 
Nagle spotyka tutaj wędro-
wiec prastary
wielki dąb, podobny do zasty-
głego łosia 
z siedmiomilową koroną przed 
ciemną zielenią
twierdzy wrześniowego mo-
rza. 

Północny sztorm. Wtedy gdy 
dojrzewają
kiście jarzębiny. Kto czuwa 
nocą, słyszy

jak gwiazdozbiory stąpają 
w przegrodach stajni 
wysoko ponad drzewem. 

Utwór jest esencją szwedz-
kiego podejścia do przy-
rody. Opisuje mistyczną 
chwilę spotkania człowie-
ka z żywiołem morza. Ele-
menty, z których zbudo-
wany jest poetycki obraz, 
właściwie nie wykraczają 
poza sferę natury: dąb, 
łoś, zieleń, sztorm, jarzę-
bina, noc, gwiazdozbiór, 
konie (wyjątek stanowi 
słowo: twierdza). Na nich 
budowana jest metaforyka 
(łoś z siedmiomilową koro-
ną; ciemna zieleń twierdzy 
wrześniowego morza; gwiaz-
dozbiory stąpają w przegro-
dach stajni), porównania 
(dąb podobny do zastygłego 
łosia) i epitety (północny 
sztorm). Wielki stary dąb, 
porównany do łosia o roz-
łożystym porożu ukazuje 
się oczom wędrowca na tle 
morskiej burzy, na dodatek 
nocą, kiedy rozgwieżdżone 
niebo otwiera kosmiczną 

perspektywę całego zda-
rzenia. Człowiek wcale nie 
jest przytłoczony siłami na-
tury, lecz raczej, urzeczony 
jej pięknem i ogromem, sta-
nowi integralną część tego 
świata.

Tradycje szwedzkiego ega-
litaryzmu są, wg dr Wa-
silewskiej-Chmury, uwa-
runkowane historycznie. 
W Szwecji nie było magna-
terii budującej swą rodową 
potęgę przez pokolenia. 
Tu wszystko opierało się 
na chłopstwie, które nie 
doświadczyło zniewo-
lenia feudalizmu. Chłop 
w Szwecji zawsze był wol-
nym człowiekiem, a zie-
mia, na której pracował, 
była jego własnością. Poza 
tym była to grupa silna 
politycznie. Współczesne 
społeczeństwo ojczyzny 
Nobla jest mało zróżnico-
wane pod względem klaso-
wym. W złym tonie jest tu 
postawa wywyższania się 
i epatowania swoim mająt-
kiem.

Poczucie dobrobytu i bez-
pieczeństwa we własnym 
kraju oraz wyznawanie 
wartości takich jak równość 
społeczna, zaowocowały 
otwartością Szwecji na imi-
grantów ekonomicznych 
z całego świata. Szwedzi 
są przyzwyczajeni do wie-
lokulturowego społeczeń-
stwa  i, na szczęście, nie 
dali się porwać nacjonali-
stycznym ruchom. 

W czasie II wojny świato-
wej Szwecja pozostawała 
krajem neutralnym, jed-
nakże pozwoliła na prze-
marsz wojsk niemieckich 
na wschód. Co ciekawe, 
postarała się swój błąd 
naprawić, ratując na po-
czątku 1945 r. więźniów 
obozów koncentracyjnych 
w akcji znanej pod na-
zwą Białe Autobusy. Pod 
auspicjami Szwedzkiego 
Czerwonego Krzyża, przez 
wiele tygodni białe autobu-
sy z czerwonymi krzyżami 
wywiozły do Szwecji z nie-
mieckich obozów koncen-
tracyjnych około 20 tysięcy 
więźniów ponad 20 naro-

KONFERENCJA TOWARZYSZĄCA 
TAURON LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2017

Od lewej: Christoph Heubner, Magdalena Wasilewska-Chmura, Aleksander Laskowski oraz Maris Orav
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

dowości (najwięcej obywa-
teli Danii, Norwegii, Polski 
i Francji).

Również „grzech” przy-
musowej sterylizacji osób 
chorych psychicznie i nie-
pełnosprawnych umysło-
wo, dokonany w Szwecji 
pomiędzy latami 30. a ro-
kiem 1976, został, na miarę 
możliwości, „odkupiony” 
poprzez wypłatę odszko-
dowań i oddanie sprawie-
dliwości wszystkim ofia-
rom tego procederu. Jak 
podkreśliła dr Wasilewska-
-Chmura, gotowości Szwe-
dów do uznawania swojej 
winy i naprawiania błędów 
powinniśmy się uczyć.

Muzyczne inspiracje

Aleksander Laskowski, od-
wołując się do przykładów 
basenu Morza Śródziemne-
go i Czarnego, stwierdził, 
iż obszar Morza Bałtyckie-
go nie jest jednorodny pod 
względem muzycznym. 
Morze, owszem, inspi-
ruje kompozytorów jako 
temat (poemat symfonicz-
ny C. Debussy’ego La mer 
czy opera B. Brittena Pe-
ter Grimes), trudno jednak 
uchwycić tu wpływy zdefi-
niowane jako bałtyckie.
Ponieważ A. Laskowski 
zajmuje się teorią recepcji 
muzyki, przytoczył do-
bry przykład, zwłaszcza 
w kontekście wypowiedzi 
wcześniejszej prelegentki. 
Otóż Jean Sibelius, słynny 
fiński kompozytor, napisał 
siedem symfonii. W swych 
utworach z pewnością 
kontemplował naturę, ale 
w formie abstrakcji, bez 
semantycznego przeka-
zu. Jego V Symfonia zosta-
ła zinterpretowana przez 
jednego z badaczy muzyki 
jako genialny przekaz, po-
przez dźwięki, staroger-
mańskiej czy skandynaw-
skiej mitologii, na co sam 
kompozytor odpowiedział, 
iż inspirował go przelatują-
cy klucz łabędzi.

Od siebie dodam, iż legen-
dy znad Bałtyku okazały 
się wielką inspiracją dla 
młodego, współczesnego 
polskiego kompozytora 
Beniamina Baczewskiego, 
który stworzył cykl po-
ematów symfonicznych 
pod wspólnym tytułem 
Bałtyckie Legendy (premiera 
w grudniu 2016 r.). Jak czy-
tamy na  stronie: „Bałtyckie 
Legendy to wyjątkowy pro-
jekt, który łączy słowiań-
skie opowieści znad Bałty-
ku z muzyką symfoniczną.
[...] Składają się z czterech 
utworów. Bursztynowa Rap-
sodia to następujące po so-
bie obrazy różnych miejsc 
w Gdańsku. Publiczność 
usłyszy dźwięki morza, 
stoczni, gwar miasta, ale 

również echa historycz-
ne m.in. wybuch II wojny 
światowej na Westerplat-
te. Egle to opowieść o mi-
tycznym bogu wód, litew-
skiej księżniczce, intrydze, 
nadprzyrodzonych siłach 
natury. Kolejny utwór, 
Noc Kupały, przypomni to 
dawne, pogańskie święto, 
a Fontanna Heweliusza opo-
wie o pracy gdańskiego na-
ukowca. [...] Projekt ten ma 
na celu promocję ważnego 
obszaru kultury państw 
nadbałtyckich, w tym 
w szczególności Polski, 
a mianowicie bałtyckich 
legend, za pomocą muzyki 
programowej. Jego zada-
niem jest zaprezentowanie 
wszystkim mieszkańcom 
Trójmiasta piękna, jakie 
kryje w sobie ten region, 
obudzenie zainteresowania 
bogactwem tych miejsc, ich 
przeszłością, opowiadaną 
w formie legend od wielu 
pokoleń. Szczególne miej-
sce w tym projekcie zajmie 
polskie miasto – Gdańsk, 
ponieważ aż dwa utwory 
z płyty będą z nim bezpo-
średnio związane. To od-
ważne przedsięwzięcie, ale 
jednocześnie wyjątkowe 
wydarzenie, będące dosko-
nałą kulturalną wizytówką 
miasta Gdańsk nie tylko 
w Polsce, ale również za 
granicą”. (Źródło: http://
rozrywka.trojmiasto.pl/
Muzyczne-legendy-znad-
- B a l t y k u - n 1 0 8 0 5 5 . h t m -
l#tri).

Aleksander Laskowski 
zwrócił również uwagę na 
ważną rolę muzyki w po-
lityce pamięci, którą bar-
dzo łatwo strywializować, 
sprowadzić do poziomu 

popkultury, a autentycz-
nych ludzi, wciągniętych 
w tryby historii, wykre-
ować na jednowymiaro-
wych bohaterów rodem 
z Disnejowskiej kreskówki. 
Egzemplifikacją powyższej 
refleksji stała się współcze-
sna opera Estończyka Erk-
ki-Sven Tüüra Wallenberg, 
opowiadająca autentyczną 
historię szwedzkiego dy-
plomaty, Raoula Wallen-
berga, który podczas II 
wojny światowej udzielał 
pomocy Żydom na tere-
nie Węgier poprzez przy-
znawanie szwedzkiego 
obywatelstwa i paszpor-
tów, gwarantujących nie-
tykalność. Pojmany przez 
NKWD, prawdopodobnie 
zginął w łagrze, choć cia-
ła nigdy nie odnaleziono, 
a Sowieci wyparli się, iż 
Wallenberg przebywa na 
terenie ZSRR. Ostatnia 
scena opery, zatytułowana 
Cyrk Wallenberga, poka-
zuje następne pokolenia, 
które w sposób powierz-
chowny traktują „bohatera 
bez wątpienia”.

Estońskie dylematy

Maris Orav podzieliła się 
ze słuchaczami informa-
cjami na temat estońskiego 
wzornictwa. Podkreślając 
niewielkie zasoby ludzkie 
narodu (Estończyków jest 
tylko 1 400 000), zwróciła 
uwagę na projektanckie 
bycie „smart” i poszukiwa-
nie sprytnych rozwiązań. 

W epoce komunizmu ry-
nek zbytu był dla Estonii 
o wiele większy. Projekto-
wano meble, sztućce, ubra-
nia. Wraz z nadejściem 

niepodległości wiele tego 
typu fabryk upadło, lecz 
współcześnie projektowa-
nie przemysłowe odrodziło 
się w postaci małych firm.

Dzisiaj trudno jest odróż-
nić wzornictwo szwedzkie 
od amerykańskiego, co jest 
wynikiem globalizacji wzo-
rów, mód, tendencji oraz 
ich błyskawicznego roz-
powszechniania. Estonia 
jest tyglem, w którym mie-
szają się Wschód z Zacho-
dem, choć jednak, wg M. 
Orav, designerzy zwracają 
się raczej ku tradycji nor-
dyckiej, minimalistycznej, 
ekologicznej. Swobodnie 
łączą stare wzory i techni-
ki z najnowocześniejszymi 
technologiami. Bardziej 
stawiają na użyteczność 
niż piękno produktu.

Zapytana o koegzysten-
cję Estończyków z innymi 
krajami nadbałtyckimi, M. 
Orav zwróciła uwagę na 
silne związki historycz-
ne i rodzinne z Finlandią: 
– W czasach sowieckich 
każda rodzina miała krew-
nych w Finlandii. Wiemy 
dużo o kulturze fińskiej, 
nawet nasze hymny naro-
dowe są podobne, estoński 
i fiński należą do tej samej 
grupy języków ugrofiń-
skich, mitologie naszych 
krajów też mają wspólne 
korzenie. Niestety, słabiej 
nam idzie w kontaktach 
z Litwą i Łotwą. Pomiędzy 
Estończykami i Łotyszami 
funkcjonują nawet animo-
zje narodowe. Chcemy być 
krajem socjaldemokratycz-
nym, jak państwa nordyc-
kie, jednakże zmuszenie 
nas do przyjęcia uchodź-

ców nie wywołało zado-
wolenia społecznego, choć 
przecież tak wielu Estoń-
czyków było uchodźcami 
do Szwecji, Kanady, USA 
podczas II wojny świa-
towej. Nasze społeczeń-
stwo jest także zbyt roz-
warstwione klasowo, jak 
na standardy nordyckie. 
Ludzie ukierunkowani są 
na osiąganie sukcesu za 
wszelką cenę. Obawiają 
się innych kultur. Z jednej 
strony chcemy być demo-
kratyczni, a z drugiej dużo 
osób pozostaje w tyle pod 
każdym względem.

Christoph Heubner nie 
byłby sobą, gdyby nie pod-
sumował panelu historią 
z przesłaniem: – Kiedyś 
poznałem Wasila Bykaua, 
białoruskiego pisarza, wro-
ga dyktatora Łukaszenki, 
emigranta do Finlandii 
i Niemiec. Mówił, że Mo-
rze Bałtyckie go uskrzydla, 
dodaje mu wolności. Pew-
nego dnia, podczas prze-
chadzki z przyjacielem po 
piórze, na fińskim wybrze-
żu dostrzegł ogromny głaz. 
„Chciałbym, by znalazł się 
na moim grobie. Ale pew-
nie nie będzie umiał la-
tać...”. Krótko przed swo-
ją śmiercią Bykau wrócił 
do Mińska, a towarzysz 
nadmorskiej przechadzki 
postarał się, by wybrany 
przez pisarza skalny głaz, 
na koszt państwa fińskie-
go, spoczął na jego mogile, 
stając się symbolem pisa-
rza, który pragnął dialogu. 

Małgorzata Gwóźdź

Magdalena Wasilewska-Chmura, Aleksander Laskowski 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

W maju przyjechały do kra-
kowskiego domu formacyj-
nego Zgromadzenia Matki 
Bożej Syjonu. Jest to jedyny 
taki zakon w Polsce. Siostry 
mieszkają w Krakowie i nie 
noszą habitów. Na szyi mają 
krzyż, a na palcu obrączkę 
z napisem: „In Sion Firmata 
Sum”, co w wolnym tłuma-
czeniu znaczy: „Oparłem się 
na Syjonie”. Zgromadzenie 
funkcjonuje w Polsce od 
2004 r . Wówczas do Krako-
wa, na zaproszenie kardyna-
ła Franciszka Macharskiego 
przyjechały dwie siostry: 
Francuzka s. Anne Denises 
Rinckwald NDS oraz Polka 
s. Anna Bodzińska NDS. 
Przybyły tu, aby rozpocząć 
wspólne życie według cha-
ryzmatu Zgromadzenia, 
który najprościej można 
określić jako charyzmat dia-
logu: „Świadczyć o wiernej 
miłości Boga do Narodu 
Żydowskiego i o wierno-
ści obietnicom objawionym 
patriarchom i prorokom 
Izraela dla całej ludzkości”. 
Ich krakowski dom jest też 
wspólnotą formacyjną. Tutaj 
odbywa się pierwszy proces 
rozeznawania powołania do 
Syjonu oraz pierwsza for-
macja zakonna – postulat. 
Siostry mocno angażują się 
w dialog religijny z Żyda-
mi, a także z muzułmanami. 
Prowadzą też grupy biblijne 
dla dorosłych i młodzieży, 
głoszą rekolekcje i wykłady 
związane z tematyką dialo-
gu chrześcijańsko-żydow-
skiego, organizują Biblijny 
Dzień Pustyni. Pracują za-

wodowo oraz uczestniczą 
w różnych grupach anga-
żujących się ekumenizm 
oraz dialog międzyreligij-
ny w Krakowie, Polsce i na 
świecie. 
Nowicjuszki Maria i An-
drea, które odwiedziły na-
sze Centrum, są w trakcie 
programu formacyjnego, 
czyli nowicjatu. Andrea po-
chodzi z Kostaryki, Maria 
z Sumatry. Przez dwa lata 
mieszkają w Jerozolimie. 
Tam rozpoczęły proces 
dwuletniego przygotowa-
nia do wstąpienia do for-
macji, z czego pierwszy rok 
poświęcony jest na głębszą 
duchową refleksję, drugi na-
tomiast nazywa się apostol-
stwem i jest czasem, kiedy 
przyszłe siostry „wychodzą 
w świat”, w myśl założenia, 
że dialog to nie oczekiwa-
nie wizyty, ale wyjście ku 
drugiemu. Po dwóch latach 
opuszczą Jerozolimę i wró-
cą do swoich regionów. Dla 
Andre będzie to rejon Cen-
tralnej Ameryki: Kostaryka 
i Nikaragua. Maria dołączy 
do sióstr na Filipinach, po-
nieważ w Indonezji nie ma 
jeszcze Zgromadzenia.
Kostaryka i Indonezja to 
odległe kraje. Dlaczego zde-
cydowały się na przyjazd 
do Polski i czym się tutaj 
zajmują? Przede wszystkim 
jest to część ich apostolskie-
go roku, kiedy spotykają 
się z ludźmi, nawiązują 
kontakty, poznają miejsco-
wą społeczność, jej historię, 
kulturę, stawiają pierwsze 
kroki na drodze dialogu 

międzyreligijnego. Zarówno 
Andrea, jak i Maria nie mia-
ły w swoich regionach więk-
szej możliwości kontaktu ze 
społecznością żydowską, jej 
kulturą i historią narodu. Ich 
kongregacja dała im propo-
zycję do wyboru: przyjazd 
do Polski lub do Egiptu. 
Wybrały Polskę, ponieważ, 
jak podkreśliła Andrea: – 
Wiemy, że Polska jest kra-
jem, w którym podejmuje 
się liczne działania na rzecz 
dialogu międzyreligijnego. 
Maria wybrała Polskę, po-
nieważ czuje się związana 
z historią Żydów. W jej oj-
czystej Indonezji większość 
stanowią muzułmanie. Przy-
padkowo odkryła, że istnie-
je tam, chociaż nieoficjalnie, 
mała żydowska społecz-
ność, licząca około 200 osób 
. Nigdy nie miała okazji spo-

tkać się z nią. Oni też w rze-
czywistości nie mogą swo-
bodnie praktykować swojej 
religii z powodu większości 
muzułmańskiej. Wyjazd do 
Jerozolimy i Polski dał im 
możliwość poznania histo-
rii, nawiązania kontaktów 
z żydowską społecznością 
oraz nauki o Shoah. 
Druga, znacznie dłuższa 
wizyta w Oświęcimiu była 
okazją do lepszego pozna-
nia miejsca. Jak powiedzia-
ła Maria: – Jesteśmy po raz 
drugi tutaj i mamy czas 
na głębszą refleksję. Jeśli 
chodzi o moje doświadcze-
nia, mam mieszane uczu-
cia. Kiedy rozmawiamy 
z ocalałymi lub oglądamy 
ich zdjęcia, niezwykłe jest 
to, że mogą oni przekazy-
wać swoje świadectwo z na-
dzieją i światłem, a światło 
to symbol życia, uporząd-
kowania chaosu. Ponieważ 
Auschwitz wydarzyło się, 
ważne jest, aby wiedzieć, 
jak przekształcić to cierpie-
nie w znak nadziei, życia 
i światła. Historia, która się 
tutaj wydarzyła, jest poza 
zrozumieniem lub wyobraź-
nią. Jest to raniące i bolesne 
uczucie, ale ważne jest, aby 
wejść w wewnętrzny dialog 
z samym sobą, jeśli chcesz 
to uczucie w dalszej kolej-
ności doprowadzić do świa-
tła. Kiedy przyjechałyśmy 
tutaj, siostra Mary mówiła 
nam o wsłuchaniu się w głos 
ziemi, własnego serca i in-
nych ludzi. To jest tak, jak 
w Biblii, kiedy rozmawia 

Mojżesz z Bogiem, a Bóg 
mu mówi: „Zdejmij buty, 
bo jesteś na świętej ziemi”. 
Miałam podobne doświad-
czenia i chciałam zdjąć buty. 
Oddać hołd, zobaczyć to 
miejsce i dotknąć tej ziemi. 
To było dla mnie ważne.  
Ta kilkudniowa wizyta 
w miejscu pamięci miała dla 
Andrei i Marii duże znacze-
nie w kontekście pracy na 
rzecz pojednania i dialogu 
międzyreligijnego. Zapyta-
liśmy przyszłe siostry o to, 
czy jest on możliwy tutaj. 
– Ludzie tacy jak ja, którzy 
nie mają osobistego związ-
ku z wydarzeniami, mogą 
odczuwać i próbować zro-
zumieć doświadczenie i ból 
dotkniętych tutaj. To nie tyl-
ko miejsce dialogu żydow-
sko-chrześcijańskiego, ale 
także całego świata. Zginęło 
wielu ludzi z wielu krajów. 
Wiedziałam o wielkiej licz-
bie Żydów, ale tutaj też do-
wiedziałem się o ofiarach 
z innych narodów. Wszyst-
ko jest tutaj połączone my-
ślę, że to dobre miejsce na 
pojednanie – powiedziała 
Maria. – To miejsce, w któ-
rym spotykasz się z realia-
mi historii, zabierasz ich 
cząstkę w dalsze podróże. 
Będąc siostrami Syjonu, po-
szukujemy sprawiedliwości 
dla narodu żydowskiego 
poprzez dialog, wsparty 
naszymi doświadczeniami 
z podróży – powiedziała 
Andrea. 

Beata Sereś

Andrea Chacón Carmona i Maria Odor Malau

ODDAĆ HOŁD, ZOBACZYĆ TO MIEJSCE 
I DOTKNĄĆ TEJ ZIEMI

W dniach od 18 do 23 czerwca br. odwiedziły Centrum Dialogu i Modlitwy dwie nowicjuszki z Mię-
dzynarodowego Nowicjatu Sióstr Matki Bożej Syjonu (Notre Dame de Sion) w Izraelu: Andrea 
Chacón Carmona i Maria Odor Malau.

WIZYTA NOWICJUSZEK MATKI BOŻEJ SYJONU W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY
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Andrea Chacón Carmona i Maria Odor Malau
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DZIESIĘĆ PERSPEKTYW WIDZENIA AUSCHWITZ. 
SPECJALNE WYDAWNICTWO NA 70. ROCZNICĘ 

UTWORZENIA MUZEUM

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2017

układanki, z których każdy 
dorzuca istotne informacje do 
oglądu całości. Układanki, któ-
ra tak naprawdę nigdy nie zo-
stanie dokończona – podkre-
śliła Jadwiga Pinderska-Lech.

Wydanie publikacji, która do-
stępna jest w językach polskim 
i angielskim było możliwe 
dzięki finansowemu wsparciu 
koncernu Volkswagen AG. 

Paweł Sawicki 

• 31 sierpnia – 3 września 
 Święto Miasta Oświęcim

Święto Miasta Oświęcim to święto grodu i jego mieszkańców. Okazja do 
przypomnienia zarówno bogatej historii i tradycji miasta, jak również 
do wspólnej wspaniałej zabawy. Z okazji Święta Miasta Oświęcim 
31 sierpnia 2017 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się 
uroczysta sesja Rady Miasta Oświęcim, którą uświetni Floripari – 
Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu. 1 września 
zostanie otwarta wystawa prac artystów ziemi oświęcimskiej w ramach 
II Oświęcimskiego Salonu Sztuki, a 2 i 3 września 2017 r. na stadionie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą się odbywały koncerty.
3 września to Dzień Miasta, dzień ustanowiony uchwałą Rady 
Miasta na pamiątkę daty 3 września 1291 r. – jednej z pierwszych dat 
związanych z Oświęcimiem już jako miastem. Oświęcim wpisał się na 
karty historii, jako gród kasztelański wyrosły na ziemi krakowskiej, 
około 1179 r. W pełnym tego słowa znaczeniu Oświęcim stał się 
miastem prawdopodobnie w 1272 r., kiedy to książę opolski Władysław 
nadał mu prawa miejskie na wzór dolnośląskiego Lwówka. Natomiast 
3 września 1291 r. książę cieszyński i pan na Oświęcimiu – Mieszko 
potwierdził Oświęcimiowi posiadane prawa miejskie rozszerzone 
o dodatkowo nowy  przywilej sądowniczy, który dotychczasową ławę 
miejską (sąd miejski) podniósł do rangi sądu drugiej instancji.

Organizatorami imprez w ramach Święta Miasta Oświęcim 2017 
są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (2 września) i Oświęcimskie 
Centrum Kultury (3 września). 

• 16 września  
 Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina 

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert zespołu 
Wolna Grupa Bukowina, który  odbędzie się, w ramach 
projektu Kultura 50/50 i będzie towarzyszył podsumowaniu 
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Pisanie dobre na 
chandrę. Wolna Grupa Bukowina to grupa muzyczna z nurtu 
poezji śpiewanej, założona na początku lat 70. XX wieku przez 
ówczesnego maturzystę Wojciecha Bellona. Od ponad 40 lat –  
z nieustającym powodzeniem – koncertuje w Polsce, zdobywając 
sobie coraz to nowe pokolenia wiernych słuchaczy. Jest na polskiej 
scenie muzycznej zjawiskiem trwałym i znaczącym. 
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy  
o zapoznanie się z regulaminami dostępnymi na stronie www.
ock.org.pl. 

Godz. 17.30, bilety: 25 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury 

– W chwili, w której coraz 
mniej wśród nas ocalałych, 
naocznych świadków obo-
zu, pokolenia powojenne na 
nowo muszą odkryć wielką 
prawdę o człowieku, zapisaną 
w relacjach byłych więźniów. 
Dziejów Auschwitz nie można 
sprowadzić do suchego wy-
kładu historycznego, gdyż są 
one przede wszystkim sumą 
tragicznych, traumatycznych 
doświadczeń bardzo konkret-
nych ludzi, którzy po wojnie 
przyjęli za swój obowiązek 
podzielenie się ze światem 
ogromnym bólem ich obozo-
wych przeżyć – powiedział 
dyrektor Muzeum Auschwitz 
dr Piotr M. A. Cywiński.

Zdaniem szefowej Wydawnic-
twa Muzeum Jadwigi Pinder-
skiej-Lech dziesięć publikacji, 
które składają się na to biblio-
filskie wydanie, to dziesięć 
różnych, jakże odmiennych 
perspektyw widzenia Ausch-
witz. – Autorzy różnią się mię-
dzy sobą wszystkim: wiekiem, 
a w związku z tym i bagażem 
doświadczeń oraz formacją 
intelektualną, narodowością, 
a przede wszystkim losami 
obozowymi – powiedziała sze-
fowa Wydawnictwa Muzeum.

Są wśród nich zarówno Żydzi 
skazani na Zagładę i cudem 
ocaleni, jak: Halina Birenbaum, 
Primo Levi, Miklós Nyiszli czy 
Elie Wiesel, jak i nie-Żydzi, 
aresztowani przede wszyst-
kim za działalność w ruchu 
oporu, jak: Charlotte Delbo, 
Adolf Gawalewicz, Wiesław 
Kielar, Hermann Langbein 
i Seweryna Szmaglewska. Ca-
łości dopełniają wspomnienia 

polskiego księdza katolickie-
go, Adama Ziemby.

– Wszystkie te historie po-
jedynczych osób doskonale 
pokazują złożoność historii 
Auschwitz: jako ośrodka Za-
głady europejskich Żydów, 
ale również obozu pracy 
i miejsca, w którym na różne 
sposoby, uporczywie i wciąż 
więźniowie walczyli nie tyl-
ko o przetrwanie, ale również 
o zachowanie ludzkiej godno-
ści. Te książki są jak elementy 

Z okazji 70. rocznicy utworzenia Muzeum ukazał się wybór najbardziej interesujących książek wspomnie-
niowych autorstwa byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady  
Auschwitz-Birkenau.

Kultura

Fo
t. 

P
M

A
-B

Autorzy i tytuły:

Halina Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia / Hope is the Last 
to Die

Charlotte Delbo, Żaden z nas nie powróci / None of Us Will 
Return

Adolf  Gawalewicz, Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspo-
mnień muzułmana / Reflections in the Gas Chamber’s Waiting 
Room: From the Memoirs of a Muselmann

Wiesław Kielar, Anus Mundi / Anus Mundi. Five Years in 
Auschwitz

Hermann Langbein, Ludzie w Auschwitz / People in Ausch-
witz

Primo Levi, Czy to jest człowiek / If this is a Man

Miklós Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele / I Was Do-
ctor Mengele’s Assistant

Seweryna Szmaglewska, Dymy nad Birkenau / Smoke over 
Birkenau

Elie Wiesel,  Noc / Night

Adam Ziemba, Pajda chleba / A Piece of Bread

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 112, sierpień 2017

16151413121110987654321



W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. w obozie Auschwitz II-Birkenau Niemcy dokonali likwidacji tzw. obozu 
rodzinnego dla Cyganów (Zigeunerlager), mordując w komorach gazowych blisko trzy tysiące dzieci, 
kobiet i mężczyzn. Poniżej publikujemy fotografie z obchodów 73. rocznicy tego wydarzenia. Fotogra-

fował: Marek Lach.
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