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SEKRETARZ GENERALNY ONZ 
W MIEJSCU PAMIĘCI



Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny 
Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, odwiedził 18 listopada Miejsce 
Pamięci i Muzeum Auschwitz. Wraz 
z małżonką zwiedził tereny byłego 
obozu, a w czasie jego wizyty dyrektor 
Muzeum ogłosił, że Międzynarodowe 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście przystąpi, na zaproszenie 
ONZ, do United Nations Academic 
Impact. Szczegółową relację z wizyty 
znajdą Państwo wewnątrz numeru.

W listopadowej „Osi” piszemy także 
o rozpoczęciu konserwacji reliktów 

pozostałych po obozowej łaźni, która 
znajdowała się pomiędzy blokami 1  
i 2 na terenie byłego obozu Ausch-
witz I. Podsumowujemy również 
seminarium dla nauczycieli i eduka-
torów z krajów członkowskich Rady 
Europy.

Zachęcamy także do lektury roz-
mowy z Tomaszem Kuncewiczem 
i Arturem Szyndlerem, którzy opo-
wiadają o nowej wystawie głównej  
w oświęcimskim Muzeum Żydow-
skim i przy okazji apelują o przeka-
zywanie pamiątek, fotografii, doku-

mentów i innych przedmiotów, które 
mogłyby wzbogacić jego zbiory.

Polecamy też Państwa uwadze arty-
kuł o jubileuszu 40-lecia Stowarzysze-
nia Maksymilian Kolbe Werk na stro-
nach Centrum Dialogu i Modlitwy,  
a także relację z kolejnego semina-
rium o prawach człowieka, które od-
było się w Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży. 
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GALERIA 
XX WIEKU

Od REdAKcjI

Rysunek ten jako taki nie ma wielkie-
go, a właściwie żadnego znaczenia: 
wykonany jest ze szkolną popraw-
nością ołówkiem na zeszytowym 
papierze. Przez lata nieco przybladł  
i poszarzał. Istotne są – dla mnie – 
okoliczności i miejsce jego powstania. 
Pamiętam je dobrze: piękne popołu-
dnie październikowej złotej jesieni 
1961 r. Wykonałem ów rysunek z na-
tury i z dosyć dużej odległości – z okna 
na drugim piętrze dyżurki służbowej 
przy komorach fermentacyjnych Mo-
nopolu Tytoniowego w naszym mie-
ście. W monotonnym poszumie pra-
cujących komór, w pomieszczeniu wy-
posażonym w stół i taborety – sprzęt 
pochodzący jeszcze z obozowo-wojen-
nych lat tego miejsca.

Patrzyłem na rysowaną wieżę straż-
niczą ponad drogą, łąką i drzewa-
mi niższymi niż dzisiaj. Z budynku, 
który jako ostatni z pozostałych po 
dawnym Monopolu zapewne docze-
ka się remontu i adaptacji dla potrzeb 
oświęcimskiej uczelni. Ulica obok 
wieży, dzisiaj Stanisławy Leszczyń-
skiej, była już wyasfaltowana i nosiła 
nazwę Topolowej, a później Pawła 
Findera. Wcześniej trakt ten był polną 
drogą, okoloną topolami, pełną dziur 
i wybojów, którą liczni wozacy trans-
portowali w zaprzęgach konnych 
żwir wydobywany z Soły na stację 
kolejową, pokrzykując na zmagające 
się z nadmiernym ładunkiem konie. 
Surowiec z dna rzeki pilnie potrzebny 
był powojennemu budownictwu i od-
budowującej się Warszawie!

Pamiętam, że drogą tą codziennie 
wcześnie rano przejeżdżała czarna 
Wołga w kierunku stacji, a żołnierze 
z pobliskiej jednostki wojskowej bez 
względu na porę roku i pogodę od-
bywali na ulicy poranny gimnastycz-
ny marszobieg! Wejście do Muzeum 
znajdowało się wówczas przy ulicy 
Więźniów Oświęcimia, gdzie znów 
ma wrócić.

Oto krótka historia „rysunku – epi-
zodu plastycznego” zaistniałego  
w miejscu pracy. Był też inny rysunek, 

powstały w identycznych okoliczno-
ściach: budynku Starego Teatru, ale 
gdzieś się zawieruszył i zapodział  
w porządku, a raczej rozgardiaszu 

biurkowo-szufladowym, i który za-
pewne się odnajdzie, gdy nie będzie 
poszukiwany! 

 Andrzej Winogrodzki
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Rysunek wieży strażniczej, pochodzący ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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Sauli Niinistö zwiedził 
część muzealnej ekspozycji. 
Zobaczył m.in. blok 4, po-

święcony zagładzie Żydów,  
blok 5, w którym zgromadzo-
no część przedmiotów zrabo-

wanych ofiarom, a także kre-
matorium i komorę gazową 
w byłym obozie Auschwitz I. 
Przed Ścianą Straceń na dzie-
dzińcu bloku 11 prezydent 
zapalił znicz i oddał hołd po-
mordowanym.
„Ku pamięci wszystkich, 
którzy cierpieli i zginęli  
w dramatycznych godzinach 
Holokaustu” – napisał pre-
zydent  Finlandii w księdze 
pamiątkowej.
W drugiej części wizyty 
prezydent Niinistö odwie-
dził były obóz Auschwitz 
II-Birkenau, m.in. rampę  
kolejową, na której Niemcy 
dokonywali selekcji depor-

towanych do obozu Żydów. 
Zapalił także znicz przy 
pomniku upamiętniającym 

ofiary obozu, położonym 
obok ruin komór gazowych 
i krematoriów II i III.

Kurs „ABC relACji ChrześCijAńsKo-  
i polsKo-żydowsKiCh” rozpoCzęty   

prezydent FinlAndii z wizytą 
w MiejsCu pAMięCi AusChwitz 

8 listopada w Miejscu Pamięci Auschwitz odbyła się inauguracja kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-
-żydowskich”. Bierze w nim udział 49 osób – m.in. studenci, doktoranci, nauczyciele i edukatorzy, a także 
duszpasterze, katecheci, przewodnicy, pracownicy muzeów i innych instytucji kultury oraz mediów. Zajęcia 

potrwają do kwietnia przyszłego roku.

Prezydent Finlandii Sauli Niinistö odwiedził 10 października 
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Wizyta miała cha-
rakter prywatny. Gościa powitał dyrektor Muzeum dr Piotr  

M.A. Cywiński. 

– Kurs „ABC relacji chrze-
ścijańsko- i polsko-żydow-
skich” zrodził się w Kra-
kowie, gdzie miał już trzy 
edycje. Powstał z inicjatywy 
dr. Macieja Kozłowskie-
go, wówczas z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych,  
w celu poszerzenia edukacji 
katolików w temacie tych 
relacji – powiedział ks. prof. 
dr hab. Łukasz Kamykowski 
z Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II w Krako-
wie. – Ponieważ Instytut, 
który prowadzę, ma w swej 
działalności promowanie 
dialogu Kościoła i wiedzy 
o dialogu Kościoła z inny-
mi wspólnotami religijny-

mi i wyznaniowymi, było 
wiadome, że ze względu na 
historię Krakowa i bliskość 
Miejsca Pamięci Auschwitz 
problematyka żydowska 
będzie miała w nim stałe 
miejsce. Chcę podziękować 
Muzeum za życzliwe pod-
jęcie współpracy i wzięcie 
części pracy organizacyjnej 
na siebie – dodał ks. prof. 
Kamykowski. 
Celem projektu jest m.in. po-
głębienie wiedzy o dziejach 
Żydów i judaizmie, pozna-
nie historii i aktualnego na-
uczania Kościoła katolickie-
go o judaizmie, poszerzenie 
wiedzy o Zagładzie, a także 
poznanie i zrozumienie me-

chanizmów rodzenia się nie-
tolerancji, rasizmu i antyse-
mityzmu oraz kształtowanie 
umiejętności przezwycię-
żania uprzedzeń i stereoty-
pów. Zajęcia potrwają do 
kwietnia przyszłego roku.
– Projekty edukacyjne, reali-
zowane w Miejscu Pamięci, 
dotyczą przede wszyst-
kim historii KL Auschwitz, 
jednak bardzo istotne jest 
poszerzanie tej wiedzy  
o inne zagadnienia. Świad-
czy o tym ogromne zainte-
resowanie kursem, a tym 
samym tematyką wykładów 
– powiedziała Marta Berec-
ka, kierownik Projektów 
Edukacyjnych w MCEAH.
Cały kurs obejmuje cykl wy-
kładów monograficznych 
oraz zajęć i warsztatów, 
prowadzonych na terenie 
Miejsca Pamięci Auschwitz-
-Birkenau. Słuchacze zapo-
znają się m.in. z zagadnie-
niami dotyczącymi dziejów 
Żydów w Europie od staro-
żytności po współczesność, 
historii i duchowości Żydów 
polskich, chrześcijańskiej 
teologii judaizmu i dialogu 
międzyreligijnego, a także 
informacjami dotyczącymi 
genezy i skutków antyse-
mityzmu, historii nazizmu 

czy historii Zagłady Żydów. 
Przedmiotem zajęć będą też 
kwestie dotyczące historii 
współczesnej Izraela oraz 
relacji polsko-żydowskich  
i polsko-izraelskich.
Istotnym elementem pro-
gramu jest zwiedzanie Miej-
sca Pamięci Auschwitz oraz 
warsztaty z wykorzystaniem 
materiałów źródłowych ze 
zbiorów i archiwum Mu-
zeum. Uczestnicy będą mieli 
możliwość zapoznania się  
z historią obozu Auschwitz  
i relacjami świadków.
Studenci i doktoranci, koń-
czący kurs egzaminem pi-
semnym, uzyskują 4 punkty 
ECTS. Pozostali uczestnicy 

otrzymają zaświadczenie  
o ukończeniu kursu.
Organizatorami kursu są: 
Instytut Teologii Funda-
mentalnej, Ekumenii i Dialo-
gu Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie, 
Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście przy Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau, Centrum Dialogu 
i Modlitwy w Oświęcimiu 
oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.  

agju/ps
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Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski z Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie
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8 listopada w Miejscu Pamięci Auschwitz odbyła się inauguracja kursu 
„ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”
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Prezydent Finlandii Sauli Niinistö odwiedził 10 października 
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz

Prezydent Finlandii Sauli Niinistö odwiedził 10 października 
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz
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W seminarium zorganizo-
wanym przez Międzyna-
rodowe Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokauście 
we współpracy z Radą Euro-
py i Uniwersytetem Pedago-

gicznym w Krakowie, wzię-
ło udział 18 edukatorów,  
m. in. z Belgii,  Francji, Nie-
miec, Litwy, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii i Polski. Uczest-
nicy spędzili w Polsce sześć 

dni. W Krakowie  zwiedzili  
dawną żydowską dzielni-
cę miasta, a także wystawę 
„Kraków – czas okupacji 
1939 -1945” mieszczącą się 
w dawnym budynku admi-
nistracyjnym fabryki Emalia 
Oskara Schindlera. Eduka-
torzy wzięli także udział  
w zajęciach na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym, pro-
wadzonych przez pracow-
ników Muzeum, UP oraz 
Rady Europy.

W Miejscu Pamięci, oprócz 
dokładnego zwiedzania te-
renów byłego niemieckie-
go nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz, goście wzięli 
udział w wielu wykładach, 
warsztatach i prezenta-
cjach, poświęconych historii 
Auschwitz, ale także współ-
czesnej pracy i wyzwa-
niom  stojącymi przed Mu-
zeum. Celem seminarium 
było również zapoznanie 

uczestników z publikacją 
„Przygotowanie do wizyty  
w Muzeum i Miejscu Pamięci 
Auschwitz”, dlatego w pro-
gramie znalazły się zajęcia 
prezentujące  metody pracy 
z uczniami oraz zasady przy-
gotowania młodzieży do wi-
zyty w Miejscu Pamięci. 
Jednym z najbardziej wzru-
szających momentów se-
minarium, było spotkanie  
z była więźniarką KL Ausch-
witz, Zofią Posmysz, która 
przybliżyła uczestnikom 
swoje wojenne losy i odpo-
wiedziała na liczne pytania. 
– Dla mnie była to podróż 
życia, która jeszcze bardziej 
wzmocniła moje przekona-
nie, że obowiązkiem nas, 
edukatorów, jest zadbanie  
o to, by lekcja płynąca  
z przeszłości, nie została za-
pomniana – powiedział jeden 
z uczestników seminarium, 
Gunther Volk, nauczyciel  
z Niemiec.
Projekt finansowany był 
ze środków Rady Europy,  
a także Fundacji Pamięci 
Ofiar Auschwitz-Birkenau. 

agju/ps

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

W grudniu 2012 r. Finlandia 
dołączyła do krajów, które 
wsparły Fundusz Wieczysty 
Fundacji Auschwiz-Birke-
nau. Jego celem jest finan-
sowanie prac konserwator-

skich w Miejscu Pamięci 
Auschwitz. Wkład Finlandii 
to 50 tysięcy euro. 
Obecny 2 grudnia 2012 r.  
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz przewodniczący fiń-

skiego parlamentu Eero 
Heinäluoma powiedział: 
– Musimy współpracować 
po to, aby Muzeum mo-
gło obecnym i przyszłym 
pokoleniom przekazywać 

ostrzeżenie o najgorszych 
konsekwencjach płynących 
z nietolerancji i totalitary-
zmu. Finlandia jest dumna, 
że może wesprzeć działal-
ność Fundacji i w ten sposób 

umożliwić przekazywanie 
tego przesłania w następ-
nych latach i dekadach”.   

ps

„AusChwitz – pAMięć i eduKACjA 
w KonteKśCie tożsAMośCi europejsKiej”

„Auschwitz – pamięć i edukacja  
w kontekście tożsamości euro-
pejskiej” – to tytuł tegorocznego 

seminarium dla edukatorów i nauczycie-
li z krajów członkowskich Rady Europy, 
które odbywało się w Krakowie i w Miej-
scu Pamięci Auschwitz-Birkenau w dniach  
26-31 października 2013 r. Metody naucza-
nia o Holokauście, jak również sytuacja osób 
niepełnosprawnych w czasach nazizmu to 
główne zagadnienia omawiane w trakcie 
szkolenia.  
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Spotkanie z byłą więźniarką KL Auschwitz, Zofią Posmysz
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Uczestnicy seminarium „Auschwitz – pamięć i edukacja 
w kontekście tożsamości europejskiej” w sali bloku 6

WaRSZTaTy euROPejSKie

Cykl seminariów będący realizacją zobowiązania polskiego ministra edukacji, Mirosława Sawickiego, podjętego 
w trakcie seminarium europejskich ministrów edukacji Rady Europy, które odbyło się w Krakowie i Oświęcimiu 
w dniach 4-6 maja 2005 r.  Tematyka i program seminariów dotyczą nauczania o Pamięci w kontekście Dnia 
Pamięci o Holokauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. W organizację pierwszych semina-
riów zaangażowane były:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Europy, Międzynarodowe Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Kra-
kowie. 
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Na przestrzeni lat plac po-
między tymi blokami miał 
różne przeznaczenia. Naj-
pierw była tam kuchnia, 
warsztat ślusarski i kuźnia, 
później zaś łaźnia. To wła-
śnie m.in. w niej esesmani 
przeprowadzali selekcje, 
podczas których więźniów 
uznanych za niezdolnych do 
pracy kierowali do komór 
gazowych.
Do dziś przetrwały elementy 
budynku dawnej łaźni: m.in. 
kominy, zbiorniki na wodę 

oraz posadzka. Obecnie kon-
serwatorzy rozpoczynają 
działania, mające zabezpie-
czyć te będące w złym stanie 
historyczne relikty.
– Oprócz planowych i wie-
loletnich działań konser-
watorskich, prowadzonych 
na terenie Miejsca Pamięci, 
musimy także na bieżąco 
kontrolować stan wszyst-
kich obiektów oraz reliktów 
i reagować, jeśli okaże się, że 
któreś z nich jest szczególnie 
zagrożone – wyjaśnia Rafał 

Pióro, zastępca dyrektora 
Muzeum. – Stąd też inter-
wencyjne działania konser-
watorskie, które teraz roz-
poczynamy – podkreśla.
– Początkiem działań są jak 
zwykle w takich przypad-
kach badania konserwator-
skie i ekspertyzy konstruk-
cyjne – mówi Agnieszka 
Tanistra-Różanowska, p.o. 
Kierownika Działu Konser-
wacji. – Działania te pozwo-
lą zaplanować i wybrać jak 
najlepszą metodę konserwa-

cji i zabezpieczenia pozosta-
łości po historycznym obiek-
cie – dodała.
Konserwacja ta pozwoli za-
chować autentyczne relikty, 
będące jednocześnie waż-
nym dokumentem okresu 

funkcjonowania obozu. 
Choć dokładny harmono-
gram prac konserwatorskich 
znany będzie po zakończe-
niu wstępnych badań, to 
planowane są one na okres 
około dwóch lat. 

KonserwACjA oBozowej łAźni   

łaźnia

Łaźnię zbudowano w marcu 1942 r. w przededniu przybycia do obozu wielkich 
transportów kobiet, głównie Żydówek i Polek, dla których przeznaczono bloki 
1-10, odseparowane uprzednio wysokim murem od obozu męskiego. Miała ona 
konstrukcję drewnianą, z szerokimi wrotami z dwóch stron. Wyposażono ją  
w trzy kominy grzewcze, dwie cysterny na wodę, prysznice i kanalizację. 
Po przeniesieniu kobiet do Birkenau w sierpniu 1942 r. łaźnię wykorzystywano 
do systematycznych kąpieli więźniów, w ramach akcji zwalczania wszy – nosicieli 
tyfusu plamistego. Pozostawiwszy odzienie w macierzystym bloku – musieli oni 
wówczas przejść nago do łaźni, odstać na zewnątrz kilkadziesiąt minut w kolejce, 
a po krótkim pobycie pod natryskami, również nago, biegiem wracali do swych 
kwater. Procedura ta w dni chłodne lub deszczowe powodowała liczne przezię-
bienia u więźniów, rozwijające się w poważniejsze infekcje (zapalenia płuc), pro-
wadzące do ich śmierci. Okresowo lekarze SS przeprowadzali w łaźni selekcje do 
komór gazowych więźniów chorych, wychudzonych i uznanych za niezdolnych 
do pracy. 

RElACJA 
MaRiana GnyPa, 

ByłeGO Więźnia OBOZu

„Więźniowie poszczególnych bloków doprowadzani 
byli do łaźni, mieszczącej się w drewnianym baraku, 
który stał pomiędzy blokiem nr 1 oraz 2. Nieszczęście 
polegało na tym, że rozbierać musieliśmy się na wła-
snym bloku, zupełnie do naga. Pozwalano zatrzymy-
wać tylko na nogach drewniaki. Po rozebraniu drżąc  
z zimna, w listopadowym chłodzie, czekaliśmy swojej 
kolejki. Pamiętam, że trwało to niesamowicie długo, 
zanim wreszcie więźniowie z mojego bloku dostali się 
do wnętrza łaźni. Kiedy byliśmy już w środku, pusz-
czano na przemian raz lodowatą wodę, raz bardzo 
gorącą, aż wreszcie padł rozkaz opuszczenia łaźni. 
Mokrzy, dygocący z zimna, czekaliśmy na zewnątrz, 
aż z łaźni wyjdą pozostali więźniowie z naszego  
bloku. Pamiętam, że wszystko to trwało bardzo dłu-
go, jeszcze w nocy. Nie ulega dla mnie żadnej wątpli-
wości, że skutkiem tego w najbliższych godzinach 
zginęło wielu więźniów, którzy nabawili się przezię-
bienia”. 

RElACJA 
cHaiMa PiOTROWSKieGO, 
ByłeGO Więźnia OBOZu

„Pewnego razu, o ile pamiętam w październiku 1944 
roku [SS-Unterscharführer Oswald], Kaduk przeprowa-
dził wśród nas, uczniów Maurerschule, selekcję. Odbyła 
się ona w łaźni pomiędzy blokami 1 i 2 (po której zacho-
wały się ruiny w postaci kominów). Musieliśmy wszy-
scy dość szybko przebiec przed Kadukiem. Kto nie uczy-
nił tego należycie sprawnie, został zatrzymany. Zapisano 
numery obozowe wszystkich zatrzymanych, uznanych 
za niezdolnych do pracy i następnego dnia wywieziono 
ich ciężarówką do komory gazowej”. 

Rozpoczyna się konserwacja reliktów pozostałych po obozowej łaźni. Historyczny obiekt na terenie niemiec-
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I znajdował się pomiędzy blokami  
1 i 2. Dzisiejszy bardzo zły stan zachowania historycznych ruin zadecydował o pilnym ich zabezpieczeniu.
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Rozpoczyna się konserwacja reliktów pozostałych po obozowej łaźni

„Selekcja w starej łaźni” akwarela autorstwa Władysława Siwka
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Pod pedagogiczną opieką 
Olgi Onyszkiewicz (MDSM 
Oświęcim) i Gertrud Gan-
denberger (Internationales 
Forum Burg Liebenzell) 
oraz przy wsparciu prakty-
kantów Julii Leny Stangen 
i Benjamina Pizarro, a także 
tłumaczki Anny Lachendro, 
młodzi Polacy i Niemcy mie-
li możliwość uczestniczenia  
w ciekawym i wartościo-
wym projekcie.
20 polskich i niemieckich 
uczestników spotkało się 
po raz pierwszy w marcu 
2013 r. w Bad Liebenzell, by 
wspólnie zgłębić temat od-
wagi cywilnej jako szczegól-
nej formy partycypacji spo-
łecznej. Efektem ich pracy 
były krótsze i dłuższe wideo 
produkcje, przedstawiające 

stanowisko nastolatków wo-
bec różnych współczesnych 
problemów społecznych (pi-
saliśmy o tym w 60. numerze 
„Osi”).
Podczas kolejnego spotkania 
w Oświęcimiu uczestnicy se-
minarium skoncentrowali się 
na zagadnieniu ruchu oporu 
w czasach narodowego so-
cjalizmu, zarówno w Niem-
czech, jak i w Polsce. Pracę 
rozpoczęto od wyjaśnienia 
zagadnienia ruchu oporu 
w obu krajach oraz analizy 
konkretnych przypadków 
sprzeciwu wobec działań hi-
tlerowskich Niemiec. Pozna-
jąc losy rodzeństwa Scholl, 
Georga Elsera czy przywód-
cy „Operacji Walkiria” Clau-
sa Stauffenberga, młodzi 
Polacy uświadomili sobie, 
że społeczeństwo niemieckie 
– niezależnie od masowego 
poparcia idei narodowego 
socjalizmu – również podej-
mowało próby sprzeciwu 
wobec reżimu hitlerowskie-
go, o czym my, Polacy, rzad-
ko pamiętamy. Ich niemieccy 
rówieśnicy mieli natomiast 
możliwość zapoznania się  
z formami i strukturą ruchu 
oporu w KL Auschwitz i po-
znania polskiego bohatera, 
pułkownika Witolda Pilec-
kiego.
Następnie młodzież zwie-
dziła Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, gdzie 
– dzięki informacjom prze-
kazanym przez przewod-
niczki – mogła zapoznać się 
nie tylko z obozową codzien-
nością, ale również z aktami 
ruchu oporu więźniów obo-
zu i przekonać się o prawdzi-
wości opinii Andrea Devoto, 
że w obozie „oporem mogło 
być wszystko, bo wszystko 
było zabronione”. Dosko-

nałym uzupełnieniem wie-
dzy na temat ruchu oporu 
w okupowanej Polsce były 
warsztaty w Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie, pod-
czas których młodzież mogła 
dokładnie poznać struktury 
i formy działania AK. Było 
to szczególnie istotne dla 
niemieckich uczestników, 
którzy dotychczas – czerpiąc 
wiedzę na temat polskiego 
„podziemia” głównie z nie-
mieckich filmów wojennych 
– wyobrażali sobie żołnierzy 
AK jako bandytów grasują-
cych w lesie.
Swoistym zwieńczeniem 
części merytorycznej pro-
gramu w Oświęcimiu były 
spotkania ze Świadkami 
zdarzeń: panią Aleksandrą 
Kołodziejczyk i panem Igna-
cym Krasnokuckim, którzy 
przekazali młodym Polakom  
i Niemcom nie tylko mnó-

stwo informacji, ale również 
wzorce pozytywnego dzia-
łania na rzecz innych w wa-
runkach zniewolenia i zagro-
żenia własnego życia. W cza-
sie II wojny oboje byli w wie-
ku uczestników seminarium. 
Pan Krasnokucki przeżył 
cztery lata w getcie łódzkim, 
a następnie w obozach kon-
centracyjnych w Częstocho-
wie, Buchenwaldzie i Son-
nebergu. Pani Kołodziejczyk 
jako nastolatka, harcerka,  
a następnie żołnierz AK, 
pomagała więźniom obozu  
Auschwitz-Birkenau. Spo-
tkanie z nimi było dla mło-
dzieży najważniejszym 
punktem programu i naj-
większym przeżyciem emo-
cjonalnym.
Zebrane podczas sześciu 
wspólnych dni materiały, in-
formacje i doświadczenia zo-
stały przez uczestników pro-

jektu zebrane w formie gale-
rii zdjęć, wywiadów i arty-
kułów prasowych, z których 
powstała polsko-niemiecka 
gazeta. Podsumowując swój 
udział w projekcie, młodzi 
Polacy i Niemcy podkreślali, 
że dla nich ważne jest wza-
jemne poznanie się, wspólne 
przepracowanie trudnej hi-
storii i budowanie pozytyw-
nej przyszłości. „Dzięki se-
minarium zrozumiałam, jak 
ważny jest pokój na świecie 
i do czego prowadzi niena-
wiść. Dziękuję za możliwość 
udziału w seminarium” – na-
pisała jedna z uczestniczek.
Projekt został zrealizowany 
dzięki finansowemu wspar-
ciu Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży oraz 
Bundesvereinigun kulturelle 
Jugendbildung. 

Olga Onyszkiewicz

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

„prAwA CzłowieKA wCzorAj i dziś – 
ruCh oporu i odwAGA CywilnA”

W dniach 12-17 października 2013 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odby-
ła się druga część polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, w ramach której uczniowie liceów ogólno-
kształcących z Kęt i Sławkowa oraz  ich niemieccy partnerzy ze szkół w Badenii-Wirtemberdze przez 

pięć dni zajmowali się tematem ruchu oporu w czasach narodowego socjalizmu. 
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Spotkanie z Aleksandrą Kołodziejczyk

Chwila zadumy przy Pomniku Ofiar w byłym obozie Auschwitz-BirkenauCovermodelsSpotkanie z Ignacym Krasnokuckim

Warsztaty w Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie
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„Bez tytułu”. 
wystAwA w doMu Ciszy MdsM

„przetrwAnie 
przez sztuKę”

W październiku w Domu Ciszy MDSM oglądać można było 
wystawę  „Bez tytułu”, prezentującą prace artystów  ziemi 
oświęcimskiej i miasta Dachau. Ekspozycja w MDSM była 

częścią jubileuszu 25-lecia współpracy polskich i niemieckich ar-
tystów.  W projekcie uczestniczyło siedmioro polskich i siedmioro 
niemieckich twórców, których prace można było oglądać równole-
gle w Oświęcimskim Centrum Kultury, gdzie 8 października odbył 
się wernisaż z udziałem artystów oraz przedstawicieli władz mia-
sta i powiatu Oświęcim i Dachau.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Państwowe Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau oraz Uniwersytet w Ratyzbonie 
serdecznie zapraszają na wystawę pt. „Przetrwanie przez 

sztukę”, którą oglądać można w MDSM do 22 listopada 2013 r. 

– Na wystawie licznie i w 
znakomitym wykonaniu pre-
zentowana jest rzeźba. Cięż-
kie brązy Wolfganga Sanda 
z Monachium i Remigiusza 
Dulko z Oświęcimia kontra-
stują z obiektami z tworzyw 
sztucznych Nico Kiese – mó-
wił Paweł Warchoł, kurator 

wystawy. – W opozycji do 
tych realizacji prezentowane 
jest malarstwo Mariana Ka-
sperczyka od lat pracującego 
w Paryżu i Janusza Karbow-
niczka z Bielska-Białej. Na 
granicy tych tak odmiennych 
środków wyrazu zaistnieją 
obiekty malarskie Waldema-

ra Rudyka i prace ceramicz-
ne Moniki Siebmanns. 
Młode pokolenia artystów 
reprezentowali: aktualnie 
tworząca w Norwegii Ada 
Rudyk, Katrin Schürmann i 
Florian Marshall z Niemiec 
oraz Martyna Paluchiewicz-
-Łabaj z Oświęcimia. Instala-

cje i wideo Karla Johannesa 
z Monachium uzupełniały 
ekspozycję. „Old Team” – 
Heiko Klohn i Paweł War-

choł, kuratorzy wystawy za-
prezentowali swoje najnow-
sze prace rysunkowe. 

Joanna Klęczar
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Wystawa „Bez tytułu”, prezentująca prace artystów ziemi 
oświęcimskiej i miasta Dachau

Na wystawie prezentowane 
są oryginały prac Franciszka 
Znamirowskiego: akwarele 
ze zbiorów Biblioteki Naro-
dowej w Ratyzbonie, szkice 
z Muzeum Regionalnego  
w Starym Sączu oraz archi-
walia z Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie. 

Podczas wernisażu, który 
odbył się 21 października 
br., o twórczości Franciszka 
Znamirowskiego mówiła dr 
Barbara Kalinowskiej-Wójcik 
(Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach), natomiast wykład 
otwierający pt. „Sztuka obo-
zowa zwierciadłem życia co-

dziennego więźniów obozów 
koncentracyjnych” wygłosił 
kurator wystawy, dr Roman 
Smolorz (Uniwersytet w Ra-
tyzbonie). 
Realizację wystawy sfinanso-
wała Fundacja „Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft”  
z Berlina. 

Na początku 2012 r. Biblioteka Państwo-
wa w Ratyzbonie otrzymała niezwykłą 
darowiznę: dziesięć cennych akwarel 
autorstwa Franciszka Znamirowskiego, 
polskiego więźnia obozu koncentracyj-
nego w Mauthausen-Gusen. Franciszek 
Znamirowski, legionista, żołnierz Armii 

Józefa Hallera w wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920 r., major Wojska Polskiego, 
a także jeden z organizatorów ruchu opo-
ru w Warszawie od 1939 r., został aresz-
towany 2 czerwca 1943 r. Zatrzymany 
w funkcji inspektora Wojskowej Służby 
Ochrony Powstania okręgu warszawskie-
go, trafił w 1943 r. na Pawiak, następnie 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz,  
w końcu został do przeniesiony KL Gusen 
w Austrii. Tam został przydzielony do 
pracy w pracowni malarskiej firmy Mes-
serschmitt z Ratyzbony produkującej sa-
moloty bojowe dla Luftwaffe. Jego prze-
łożonym był mistrz malarski Karl Seider, 
Bawarczyk oddelegowany z Ratyzbony 
jako pracownik cywilny. W marcu 1944  
z okazji urodzin Znamirowski podarował 
Seiderowi niedawno przekazane Biblio-
tece Państwowej obrazy, przedstawiające 
codzienną niedolę więźnia. Szkice swoich 
obrazów zabrał ze sobą po wyzwoleniu 
do Londynu, a następnie do Kanady, 
gdzie opisał we wspomnieniach nie tylko 
historię ich powstania, lecz przekazał ca-
łościowy obraz tragedii obozów koncen-
tracyjnych. Prace te otrzymało Muzeum 
Regionalne w Starym Sączu, rodzinne 
miasto artysty. 

Wernisaż wystawy „Przetrwanie przez sztukę”

Wernisaż wystawy „Przetrwanie przez sztukę”

Wernisaż wystawy „Przetrwanie przez sztukę”
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Joanna Klęczar
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Sekretarzowi Generalnemu 
i jego małżonce podczas 
wizyty towarzyszyli m.in. 
dwaj ocaleni z Holokaustu: 
rabin Izrael Lau oraz Ma-

rian Turski, a także minister  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Jaromir Sokołowski oraz 
dyrektor Muzeum dr Piotr 
M.A. Cywiński.

Ban Ki-moon zwiedził część 
muzealnej ekspozycji. Zoba-
czył m.in. blok 4, poświęcony 
zagładzie Żydów w Ausch-
witz,  blok 5, w którym zgro-

madzono część przedmio-
tów zrabowanych ofiarom,  
a także krematorium i komo-
rę gazową w byłym obozie 
Auschwitz I. Przed Ścianą 
Straceń na dziedzińcu bloku 
11 Sekretarz Generalny ONZ 
zapalił znicz i złożył wieniec, 
oddając hołd wszystkim po-
mordowanym.

W bloku 27, gdzie znajduje 
się otwarta w czerwcu tego 
roku ekspozycja poświęco-
na Szoa, Sekretarz General-
ny ONZ zobaczył m.in. salę  
z Księgą Imion, w której za-
pisano wszystkie zebrane 
dotychczas nazwiska ofiar 
Zagłady. 

W drugiej części wizyty Ban 
Ki-moon odwiedził były 
obóz Auschwitz II-Birkenau, 
m.in. rampę  kolejową, na 
której Niemcy dokonywali 
selekcji deportowanych do 
obozu Żydów, a także ruiny 
komory gazowej i kremato-
rium II. Razem z małżonką 
zapalił także znicz i złożył 
bukiet białych róż przy po-

mniku upamiętniającym 
ofiary obozu.

W budynku tzw. głównej 
Sauny obozowej, w sali, 
gdzie prezentowane są pry-
watne, przedwojenne fo-
tografie zamordowanych  
w Auschwitz Żydów, Ban 
Ki-moon wpisał się do księ-
gi pamiątkowej Muzeum,  
a także w kilku słowach 
podsumował wizytę.

– Auschwitz-Birkenau to nie 
tylko miejsce zbrodni. Jest to 
również skarbnica ludzkiej 
odwagi i nadziei. Dlatego 
dziś mogę powiedzieć gło-
śno i wyraźnie: nigdy więcej 
– powiedział Ban Ki-moon. – 
Mimo wszystko w tej przej-
mującej ciszy widzimy ślady 
życia ludzkiego, słyszymy 
płacz historii i ludzkości. 
Tym bardziej zdajemy sobie 
jasno sprawę, że każde życie 
jest cenne. Każdy człowiek 
się liczy. Obiecajmy wszyst-
kim ofiarom, że nigdy o nich 
nie zapomnimy. Jako człon-
kowie ludzkiej rodziny po-

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 67, listopad 2013

seKretArz GenerAlny onz 
w MiejsCu pAMięCi AusChwitz

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon odwiedził 18 listopada Miejsce Pa-
mięci i Muzeum Auschwitz. Celem wizyty było przede wszystkim oddanie hołdu ofiarom obozu, ale także 
podkreślenie wagi pracy ONZ na rzecz tolerancji, pokoju i zapobiegania ludobójstwu. W czasie wizyty ogło-

szono przystąpienie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz 
– na zaproszenie ONZ – do inicjatywy United Nations Academic Impact.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon odwiedził 18 listopada 
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon odwiedził 18 listopada Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz
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dejmijmy wspólny obowią-
zek dla dobra naszej przy-
szłości i zbudujmy świat pe-
łen pokoju, sprawiedliwości 
i godności dla wszystkich 
ludzi – dodał.

W tym samym miejscu dy-
rektor Muzeum dr Piotr 
M.A. Cywiński ogłosił, iż 
– na zaproszenie ONZ – 
Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście w Muzeum Ausch-
witz przystąpiło  do United 
Nations Academic Impact, 
jako pierwsza tego rodzaju 
instytucja na świecie. 

– Pamięć nie sprawia, że je-
steśmy lepsi lub mądrzejsi. 
Pamięć czyni nas bardziej 
odpowiedzialnymi, w każ-
dym znaczeniu tego słowa. 
Dziś pamięć i edukacja stają 
się filarami jutrzejszej na-
dziei – powiedział dyrektor 
Cywiński.

United Nations Academic 
Impact to ogólnoświatowa 
inicjatywa Organizacji, po-
wstała dokładnie trzy lata 
temu, 18 listopada 2010 r.  
z inicjatywy Sekretarza Gene-
ralnego ONZ Ban Ki-moona. 
Jej członkami są uniwersy-
tety i instytucje szkolnictwa 
wyższego, a podstawowym 

zadaniem jest promowanie 
realizacji celów i mandatu 
ONZ w ramach działań i ba-
dań we wspólnocie kultury 
intelektualnej odpowiedzial-
ności społecznej.

– Holokaust nie jest tylko te-
matem żydowskim. Ausch-
witz nie jest wyłącznie te-
matem polskim, żydowskim 
czy romskim. To jest temat 
europejski, a nawet więcej 

– to temat dotyczący całej 
ludzkości – powiedział Ma-
rian Turski, ocalały z Ausch-
witz, a dziś m.in. członek 
Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej. – Czasami 

pytają mnie, jakie przesłanie 
chciałbym przekazać jako 
ocalały z Auschwitz. Gdy-
bym miał to ująć w jednym 
słowie, to byłaby to: empatia 
– dodał. 

WPiS SeKReTaRZa GeneRaLneGO OnZ 
DO KSięGi PaMiąTKOWej 

MiejSca PaMięci 

Jako Sekretarz-Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych składam hołd ofia-
rom i ocalałym z Holokaustu, największej krzywdy w historii ludzkości.
Nie wolno nam zapomnieć o podłych, metodologicznych prześladowaniach oraz  
o wymordowaniu milionów Żydów, ale także Polaków, Sinti i Romów, radzieckich 
jeńców wojennych i tak wielu innych.
Edukacja świata o antysemityzmie, uprzedzeniach i ludobójstwie jest wyrazem sza-
cunku dla ofiar, a także narzędziem pomagającym w walce z różnymi formami niena-
wiści wobec człowieka. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych przywiązuję wielką wagę do pracy na rzecz pa-
mięci o Holokauście oraz edukacji, a także do budowania świata równości i godności 
dla wszystkich.  

 
Ban Ki-moon 

Sekretarz Generalny ONZ 
18 listopada 2013 r. 
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Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon odwiedził 18 listopada Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon 
odwiedził 18 listopada Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon 
odwiedził 18 listopada Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon odwiedził 18 listopada Miejsce Pamięci i 
Muzeum Auschwitz
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oszpiCin. 
żydowsKA historiA oświęCiMiA

 Skąd pomysł nowej wy-
stawy głównej w Mu-
zeum Żydowskim?

 Obecna wystawa po-
wstawała etapami.  
W związku z tym nie 
jest do końca spójna i nie 
wykorzystuje nowocze-
snych technik ekspozycji. 
W ciągu 13 lat istnienia 
naszej instytucji zgro-
madziliśmy zdjęcia, do-
kumenty i zabytki zwią-
zane z nieistniejącą już 
społecznością żydowską 
Oświęcimia. Tym samym 
nadszedł moment prze-
projektowania wystawy 
stałej wraz z prezentacją 
nowych zbiorów.

 co nowego znajdzie się 
na wystawie?

 Wystawa będzie konty-
nuacją projektu „Oszpi-
cin”, który rozpoczął się 
od publikacji drukiem 
przewodnika, następnie 
powstała strona www.
oszpicin.pl, a rok temu 

także aplikacja na urzą-
dzenia mobilne. Nowa 
wystawa w sposób chro-
nologiczny przedstawi 
historię społeczności 
żydowskiej Oświęcimia 
z wykorzystaniem nie-
publikowanych dotąd 
dokumentów, zdjęć i nie-
prezentowanych dotąd 
zabytków. Ponadto na 
wystawie zaprezentuje-
my indywidualny wątek 
w postaci historii oświę-
cimskiej rodziny Schön-
kerów od ich legendarnej 
ucieczki z Ratyzbony 
w XVI w., poprzez za-
mieszkanie w Polsce  
i Oświęcimiu aż do emi-
gracji po Zagładzie.

 czy nowe źródła dostar-
czają nieznanych dotąd 
informacji o historii ży-
dowskich oświęcimian?

 
 Szczególnie w odnie-

sieniu do początków 
obecności Żydów w na-
szym mieście udało się 
pozyskać liczne nowe 

dokumenty z XVI-XVIII 
wieku, które poszerzają 
naszą wiedzę o tym okre-
sie. Dotyczą one m.in. 
funkcjonowania gminy 
żydowskiej w Oświęci-
miu i jej relacji z chrze-
ścijanami. W odniesieniu 
do Zagłady dokonaliśmy 
przełomowego odkrycia 
funkcjonowania Biura 
Emigracyjnego, które je-
sienią 1939 r. było szansą 
na uratowanie kilkudzie-
sięciu tysięcy Żydów 
z terenu wschodniego 
Górnego Śląska. Niestety 

ten projekt Leona Schön-
kera zakończył się niepo-
wodzeniem. Do naszych 
zbiorów trafił wyjątko-
wy dokument w posta-
ci brulionu, do którego 
wpisywani byli wszyscy 
oświęcimscy Żydzi, któ-
rzy wrócili do miasta po 
wojnie. Jest to unikalne 
źródło, dzięki któremu 
posiadamy wiedzę o tym 
ile osób liczyła społecz-
ność żydowska w po-
czątkowym okresie PRL. 
Ponadto z zapisków 
dowiadujemy się też  

o okolicznościach ocale-
nia wybranych osób.

 jak dotąd historycy nie 
przywiązywali specjal-
nej wagi do znaczenia 
okresu PRL w historii 
Żydów oświęcimskich. 
jak będzie na nowej wy-
stawie?

 Obok wspomnianego 
brulionu chcemy także 
zaprezentować zupeł-
nie nowe dokumenty 
z Archiwum Żydow-
skiego Instytutu Histo-

O nOWej WySTaWie GłóWnej W OśWięciMSKiM MuZeuM ŻyDOWSKiM 
OPOWiaDa TOMaSZ KunceWicZ i DR aRTuR SZynDLeR

Zwracamy się z apelem do osób, które dysponują osobi-
stymi pamiątkami, fotografiami, dokumentami urzędo-
wymi, przedmiotami codziennego użytku, listami, wspo-
mnieniami oraz innymi cennymi zbiorami – mającymi 
związek z dziejami oświęcimskich Żydów – o kontakt  
z naszą instytucją (gromadzone materiały mogą obejmo-
wać czasy przedwojenne, aż po współczesność). Oso-
by, które chciałyby jedynie udostępnić swoje pamiątki  
(w celu ich zarchiwizowania) lub przekazać je na rzecz 
Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu prosimy o kon-
takt: dr Artur Szyndler, 33 844 70 02, szyndler@ajcf.pl. 
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Strefa wejścia

Galerie Galicja i Międzywojnie

Galeria Pamięci 
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rycznego im. Emanuela 
Ringelbluma. Będą to 
świadectwa heroicznej 
próby odbudowy spo-
łeczności żydowskiej  
w nowej powojennej 
rzeczywistości. Mamy 
także dużo nowych zdjęć 
z tego okresu, w tym 
jedno przedstawiające 
synagogę Chewra Lom-
dej Misznajot w 1945 
r., podarowane przez 
pana Stanisława Kamiń-
skiego. Shlomi Shaked, 
syn urodzonej w 1949 r.  
w Oświęcimiu Eliny 
Kupperman, przekazał 
nam blisko 200 fotogra-

fii rodzinnych z okresu 
przed i po wojnie. Insty-
tut Pamięci Narodowej 
w Krakowie udostępnił 
nam bogatą dokumen-
tację na temat inwigila-
cji i aresztowania Leona 
Schönkera przez Urząd 
Bezpieczeństwa.

 Skąd zainteresowanie 
uB ocalonym z Holo-
kaustu oświęcimiani-
nem?

 Po powrocie rodziny 
Schönkerów do Oświę-
cimia Leon urucho-
mił ponownie fabrykę 

nawozów sztucznych 
Agrochemia. Szybki 
sukces przedsiębiorstwa 
zwrócił uwagę nowej 
władzy, która pod po-
zorem walki z rzeko-
mymi nadużyciami dła-
wiła wszelkie przejawy 
prywatnej inicjatywy.  
W rezultacie Leon Schön-
ker został aresztowany  
w 1949 r. Ostatecznie 
po jego uwolnieniu cała 
rodzina wyemigrowała  
z Polski w 1955 r. 

 Kto projektuje nową 
wystawę i kiedy można 
oczekiwać jej otwarcia?

 Projekt wystawy przygo-
towują pani Magdalena 
Poprawska z krakowskie-
go Imaginga Studio oraz 
pracownia architekto-
niczna NArchitekTURA. 
Za część merytoryczną 
odpowiedzialny jest nasz 
historyk dr Artur Szyn-
dler. Wystawa będzie 
finansowana z pozyska-
nych grantów, w tym z 
Konferencji Żydowskich 
Roszczeń Materialnych 
przeciwko Niemcom, 
Konsulatu Generalnego 
Republiki Federalnej Nie-
miec w Krakowie, Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Czekamy ponadto na 
rozstrzygnięcie naszych 
wniosków grantowych 
w dwóch fundacjach 
europejskich i jednej 
amerykańskiej. Jesteśmy 
aktualnie na etapie fina-
lizacji projektu. Pierwsze 
prace, związane z nową 
aranżacją przestrzeni  
i instalacją wystawy, roz-
poczną się jeszcze w tym 
roku. Otwarcie wysta-
wy „Oszpicin. Historia 
żydowskiego Oświęci-
mia” zaplanowaliśmy 
na pierwszą połowę  
2014 r.   

Rozmawiał Maciek Zabierowski

Centrum Żydowskie

ucZySZ Się W SZKOLe POnaDGiMnaZjaLnej 
i cHceSZ BeZPłaTnie POPRaWić SWój anGieLSKi?

nic PROSTSZeGO!

Nasi wolontariusze Ania z Ukrainy, Emily z Niemiec i Michael z Austrii serdecznie Was zapraszają na zajęcia.
W każdą środę o 18.00 spotykamy się przy pl. ks. Skarbka 5 – oglądamy filmy i rozmawiamy  po angielsku na interesujące Was tematy.
Po prostu przyjdź, przyprowadź kolegę lub koleżankę, a my gwarantujemy dobrą zabawę, popcorn oraz fajne towarzystwo!
Więcej o spotkaniach na naszej stronie na Facebooku – wejdź na www.bit.ly/klubjezykowy i dołącz do grupy, aby otrzymywać regularne powia-
domienia. Możecie też napisać do nas email: voronova.anna9@gmail.com. 
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Galeria Zagłada

Henryk Schönker wraz ze swoim przyjacielem Romanem Maksymowiczem 
na wycieczce rowerowej do Zakopanego, ok. 1947-1948 r.

Grupa przyjaciół. W dolnym rzędzie, pierwszy z prawej siedzi Salomon Kupperman, Oświęcim, 
lata 30. XX wieku

Dokument Komitetu Żydowskiego 
w Oświęcimiu, informujący 

w jakich rejonach miasta, 
mieszkają rodziny żydowskie, 1946 r.

16151413121110987654321



Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 67, listopad 2013Centrum Dialogu i Modlitwy

40 lAt w służBie 
porozuMieniA i pojednAniA

W stosunkach polsko-niemieckich Maximilian-Kolbe-Werk (MKW) nosi znamiona symbolu. Organizacja 
wspiera byłych więźniów obozów koncentracyjnych i ofiary gett, niosąc im pomoc duchową i material-
ną. W centrum uwagi Stowarzyszenia stoi człowiek. To doświadczenie było w Polsce potrzebne, aby 

zrozumieć, że są też „inni Niemcy”.

26 września 2013 roku Sto-
warzyszenie Maksymilian 
Kolbe Werk obchodziło  
w Oświęcimiu 40. rocznicę 
swojego założenia. Uro-
czystości rozpoczęły się 
na terenie byłego obozu 
Auschwitz, tuż przy bramie 
„Arbeit macht frei”, skąd 
uczestnicy przeszli pod 
Ścianę Straceń, gdzie złożo-
no kwiaty, a następnie mi-
nutą ciszy w celi św. Mak-
symiliana Kolbe uczczono 
pamięć patrona organizacji. 
Wśród zaproszonych gości 
był Ambasador Republiki 
Federalnej Niemiec z War-
szawy, Konsul Generalny  
z Krakowa, Prezydent Sto-
warzyszenia MKW, kie-
rownictwo z Freiburga, 
40-osobowa grupa byłych 
więźniów obozów koncen-
tracyjnych i gett, jak również 
honorowi współpracowni-
cy oraz przedstawiciele or-
ganizacji współpracujących 

ze Stowarzyszeniem z Nie-
miec. Dziękczynną mszę 
świętą w Kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego celebrował 
bp ordynariusz Tadeusz 
Rakoczy. To tutaj, 
w Auschwitz, powstała 
idea Dzieła Maksymiliana 
Kolbego i jak powiedział 
jego prezydent Peter Weiß: 
„Tutaj bije jego serce”. Kie-
dy w 1964 r. we Frankfurcie 
nad Menem odbywał się 
proces zbrodniarzy z KL 
Auschwitz, grupa chrześci-
jan z niemieckiej sekcji Pax 
Christi odbyła podróż po-
kutną do tego obozu. Wice-
przewodniczący sekcji, Al-
fons Erb, powiedział wtedy: 
„Nie przyjechaliśmy tu po 
to, żeby rozwiązywać kwe-
stie polityczne czy prawne, 
lecz stworzyć klimat dla 
wzajemnego zrozumienia, 
pojednania i odrodzenia 
szacunku”. Odwiedzając 
obóz w Auschwitz, spotkali 

dwójkę jego byłych więź-
niów żyjących na skraju 
ubóstwa. To właśnie wtedy 
zrodziła się idea niesienia 
pomocy ofiarom hitlerow-
skiego reżimu na znak sym-
patii, szacunku i solidarno-
ści z nimi. 

W 1973 r. roku 13 niemiec-
kich organizacji katolickich, 
przy aktywnym udziale 
Alfonsa Erba, założyło Sto-
warzyszenie im. Maksymi-
liana Kolbego. Jego zasadą, 
rozwiniętą na wielką skalę, 
przez nieżyjącą już Elisa-
beth Erb, córkę Alfreda, 
było wspieranie pojednania 
przez osobiste spotkania 
oraz angażowanie wspiera-
nych w działalność i budo-
wanie sieci samopomocy. 
Rozwijanie bezpośrednich 
kontaktów między dar-
czyńcami i obdarowanymi, 
którzy z kolei stawali się 
„osobami zaufania”, szuka-

jącymi i wspomagającymi 
innych byłych więźniów 
należało i należy do najważ-
niejszych zadań organizacji. 
Wielkim skarbem Stowa-
rzyszenia im. Maksymiliana 
Kolbego są jego honorowi 
pracownicy. Jest ich ponad 
80. Dzięki ich społecznemu 
zaangażowaniu możliwe 
jest organizowanie pomocy 
połączonej ze spotkaniami 
czy pobytem wypoczynko-
wym byłych więźniów na 
terenie Niemiec. 

Centralna część jubile-
uszowych obchodów zgro-
madziła około 100 osób i 
odbywała się w oratorium 
Centrum Dialogu i Modli-
twy w Oświęcimiu. Tutaj 
przez dwa dni obradowa-
ło również 40 osób zaufa-
nia – ocalałych więźniów 
obozów koncentracyjnych i 
gett, koordynujących dzia-
łania na terenie Polski. 

Do nich ze słowami po-
dziękowania zwracał się 
prezydent Stowarzyszenia 
Peter Weiß: – I to nie tylko 
dlatego, że zgodzili się wy-
ciągnąć do Niemców dłoń 
w geście pojednania ale tak-
że dlatego, że są współpra-
cownikami działającymi na 
rzecz innych ludzi. 

Ale dzieło Maksymiliana 
Kolbego to nie tylko pomoc 
byłym więźniom. To rów-
nież drugi obszar działania, 
którym są spotkania młodej 
generacji z ocalałymi. Mak-
symilian Kolbe Werk także 
obecnie zaprasza byłych 
więźniów obozów na poby-
ty wypoczynkowe i spotka-
nia do Niemiec. Gdy osoby 
ocalałe rozmawiają dzisiaj  
z młodzieżą i opowiadają 
im o okrucieństwach woj-
ny, to stają tam na wezwa-
nie tych wszystkich, którzy 
nie przeżyli i którzy mó-
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Oddanie hołdu ofiarom  Auschwitz-Birkenau pod Ścianą Śmierci  
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wią: „Musicie opowiedzieć 
o tym, co się stało”. Drugą 
motywacją takich spotkań 
jest ich przesłanie, aby to 
co przeżyli, nigdy więcej się 
nie powtórzyło. 

I ta idea została rozwinięta 
w specjalnej formule o spo-
tkania, które mają na celu 
wspieranie działań „Aby 
pamięć przetrwała”. Temu 
służą organizowane mię-
dzynarodowe seminaria 
dla nauczycieli oraz reali-
zowane cyklicznie, co roku 
w Auschwitz i w Miejscach 
Pamięci na terenach Nie-
miec, projekty z udziałem 
młodych dziennikarzy ze 
wschodniej i zachodniej 
Europy, w trakcie których 
uczestnicy przy użyciu 
wielu różnych technik me-
dialnych utrwalają wspo-
mnienia byłych więźniów, 
będące swoistym testamen-
tem. By w ten sposób za-
chować je przed zapomnie-
niem.

„Praca Stowarzyszenia 
Maksymilian Kolbe Werk 
jest niezmiernie ważna, ma 
ogromne znaczenie dla po-
jednania między Polakami  
i Niemcami. Zaufanie i po-
kój są jak błyszcząca mo-
zaika, a wy państwo wsa-
dziliście do niej kamienie” 
– mówił do zgromadzonych 
na uroczystościach Amba-
sador Republiki Federalnej 

Niemiec Rüdiger Freiherr 
von Fritsch.

40 lat temu Maksymilian 
Kolbe Werk postawiło sobie 
zadanie: działać, dlatego że 
jako chrześcijanie zostali 
wezwani do tego by swo-
ją wiarę urzeczywistniać  
w czynach, ponad wszel-
kimi przepaściami ideolo-

gicznymi czy światopo-
glądowymi. Przy pomocy 
darczyńców oraz wielu bar-
dzo zaangażowanych „ho-
norowych pracowników”  
w Polsce i Niemczech, do-
konano w ten sposób dzieła 
na rzecz procesu pojedna-
nia. Kluczem do niego była 
konkretna pomoc i spotka-
nia. Zadanie to nie jest jesz-

cze zakończone, bo w samej 
Polsce żyje nadal ponad  
12 tys. byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych 
i kolejne tysiące w byłym 
ZSRR. Dlatego Stowarzy-
szenie MKW będzie kon-
tynuowało swoje starania 
i nadal będzie wspierało 
ofiary obozów koncentra-
cyjnych i gett. Przyszłość 

organizacji nie będzie oczy-
wiście taka jak przeszłe 40 
lat, ale najważniejsze idee, 
pojednanie i spotkania, 
będą trwały nadal, bo dzię-
ki nim również w przyszło-
ści będziemy mogli cieszyć 
się pokojem w Europie. 

Beata Sereś
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Uczestniczący w uroczystości (od lewej ) Konsul Dr Werner Köhler, Ambasador  Republiki Federalnej Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch, Biskup Ordynariusz  Tadeusz Rakoczy, 
Prezydent Stowarzyszenia MKW  Peter Weiß w otoczeniu wolontariuszy „Akcji Znaków Pokuty” działających na rzecz Stowarzyszenia Maximilian Kolbe Werk  

w różnych Miejscach Pamięci na terenie Polski

Byli więźniowie obozów koncentracyjnych –  jako honorowi współpracownicy zaangażowani w działania Maximilian Kolbe Werk 
z prezydentem organizacji Peterem Weißem
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MAnFred deselAers 
And Your ConsCienCe 
never HAunted You? 
— The Life of R. höss

• 22 listopada 
 Henryki 2013
 Przegląd filmów zrealizowanych przez fil-

mowców Amatorskiego Klubu Filmowego 
„Chemik” nosi nazwę Henryki od imienia 
utytułowanego filmowca – Henryka Leh-
nerta, który do 2006 r., przez ponad 40 lat 
kierował oświęcimskim klubem filmowym. 
Henryk Lehnert (zmarły w czerwcu 2006 
r.) pojawiał się zawsze tam, gdzie działo 
się coś ważnego. Rejestrował na taśmie 
filmowej ważne momenty z życia Oświę-
cimia i ziemi oświęcimskiej. Bezszelestnie, 
z kamerą na ramieniu poruszał się pomię-
dzy ludźmi, kierując obiektyw w stronę 
radości i smutku, życia i śmierci. Tworzył 
kroniki filmowe, dokumenty, reportaże  
i artystyczne filmy krótkometrażowe. 
Uczył trudnej sztuki filmowania. W Ama-
torskim Klubie Filmowym „Chemik”  
w Oświęcimskim Centrum Kultury spotykał 
się z młodymi ludźmi zafascynowanymi, jak 
on sam, kinem niezależnym i artystycznym, 
przekazując im swoje filmowe doświadcze-

nia i ucząc filmowego rzemiosła.
 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 23 listopada
 Festiwal Slajdów i Filmów Podróżni-

czych  
 O godz.17.00 w sali widowiskowej Ośrod-

ka Kultury w Brzeszczach rozpocznie się 
Festiwal Filmów i Slajdów Podróżniczych. 
To kolejna impreza w ramach projektu Pa-
sjonaci – inwazja pomysłów na której relacje 
z wypraw i podróży zaprezentuje 10 prele-
gentów. Odwiedzimy m.in. Chiny, Madaga-
skar, Papuę Nową Gwineę, Argentynę oraz 
Ekwador. 

 Ośrodek Kultury w Brzeszczach
 Wstęp wolny

• 29 listopada
 Koncert zespołu czerwony Tulipan
 O godzinie 18.00, w ramach projektu Dom 

otwarty z cyklu: Literatura, słowo – platfor-
ma uniesień, rozpocznie się koncert zespołu 
Czerwony Tulipan.

 Grupa powstała w 1985 r. w Olsztynie. 
Kształt artystyczny zespołu tworzyli: Ewa 
Cichocka – śpiew, Krystyna Świątecka – 
śpiew, Stefan Brzozowski – śpiew, gitara 
akustyczna, kierownictwo artystyczne oraz 
zmieniający się muzycy. W 1992 r. do ze-
społu dołączyli: Andrzej Czamara – gitara 
akustyczna i Andrzej Dondalski – gitara ba-
sowa. 

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 3 grudnia
 Bajkowe melodie 
 O godzinie 9.00 i 11.00 Orkiestra Akademii 

Beethovenowskiej z Krakowa wystąpi już 
po raz drugi w Oświęcimskim Centrum 
Kultury, w ramach projektu Dom otwarty 
z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń, z kon-
certami prezentującymi najpopularniejsze 
piosenki i melodie z bajek dla dzieci pt. Baj-
kowe melodie. Orkiestrze będą towarzyszyli 
soliści – Agnieszka Koziarowska i Mateusz 
Ziółko oraz zespół jazzowy pod batutą Se-
bastiana Perłowskiego. Wspólnej zabawie 
będą towarzyszyły najpopularniejsze me-
lodie pochodzące między innymi z takich 
bajek jak: Pocahontas, Mała Syrenka, Smer-
fy, Gumisie czy Pszczółka Maja. Do udziału 
w koncertach zostały zaproszone przed-
szkolaki i uczniowie młodszych klas szkół 
podstawowych z oświęcimskich placówek 
oświatowych. 

 Oświęcimskie Centrum Kultury 

KulturAlny rozKłAd jAzdy
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nakładem wydawnictwa Muzeum auschwitz 
ukazała się angielska wersja książki ks. dr. Manfreda Deselaersa 

Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz. 
Wydawnie angielskie zatytułowano 

And Your Conscience Never Haunted You? — The Life of R. Höss.

Pierwsza część książki pod-
sumowuje historyczne fakty 
dotyczące biografii komen-
danta obozu Auschwitz. 
Autor nie podejmuje tu pró-
by analizy i ocen – po prostu 
skupia się na tym, co wyda-
rzyło się w życiu Rudolfa 
Hössa. Jedynym elemen-
tem krytycznym jest tutaj 
zaprezentowanie „ciemnej 
strony” perspektywy ko-
mendanta poprzez ukazanie 
głosów ofiar. Część druga 
natomiast jest próbą analizy 
biografii z punktu widzenia 

antropologiczno-teologicz-
nego.

W przedmiowie do polskie-
go wydania autor napisał: 
„Praca ta jest jakby uczest-
nictwem w żywej rozmowie. 
Pragnie ona wraz z tymi, 
którzy zostali dotknięci rze-
czywistością «Auschwitz», 
zrozumieć, jak coś takiego 
było możliwe, i przyczynić 
się do budowania pogod-
niejszej przyszłości. Dlate-
go jest ona z natury rzeczy 
czymś nie w pełni zakończo-

nym i otwartym na krytykę. 
W tę rozmowę wnoszę siebie 
z moją własną tożsamością. 
Nie jestem historykiem ani 
psychologiem, socjologiem 
czy politykiem, lecz katolic-
kim teologiem i kapłanem. 
Moje pytanie brzmi: jak wia-
ra ma się do życia, jak ma się 
życie do wiary? Moim te-
matem jest spotkanie mojej 
chrześcijańskiej wiary z rze-
czywistością Auschwitz”.  

Paweł Sawicki

Tekst ten powstał najpierw jako praca doktorska ks. Desela-
ersa na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jak 
napisał autor w przedmiowie ksiązki: „Praca jest owocem 

mojego spotkania jako wierzącego chrześcijanina ze świadec-
twami o Auschwitz. Wynikła z mojego pragnienia, abym jako 
niemiec «po Auschwitz» mógł przyczynić się jakoś do sprawy 
pokoju”.

16151413121110987654321
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MuzeuM AusChwitz

W tym roku w „Osi” w naszym archiwalnym cyklu pokazujemy zdjęcia wykonane po wojnie na terenach po-
dobozów Auschwitz.

W tym niewielkim szkicowniku o wymiarach 14x20 cm, Józef 
Mrozek, więzień obozu Auschwitz, rysował podobizny 
ludzi dzielących z nim los. Ten 19-letni gimnazjalista pra-

cował w biurze budowlanym (Baubüro). Pomimo że przed wojną 
nie miał styczności ze sztuką, w Auschwitz założył szkicownik,  
w którym zaczął tworzyć pierwsze i, jak się okazało, ostatnie w swo-
im życiu portrety. 

Wydawać by się mogło, że 
nauka rysunku w obozie 
koncentracyjnym jest po-
zbawiona sensu. Jednakże 
Józef Mrozek postanowił 
się uczyć. Sztuka stanowiła 
dla niego najprawdopodob-
niej odskocznię od brutal-
nej rzeczywistości. Oparcie 
znalazł w doświadczonym 
malarzu, Marianie Ruzam-
skim. To właśnie on uczył 
Mrozka podstaw rysunku  
i przedstawił go jednemu  
z największych polskich ar-

tystów XX w., Xaweremu 
Dunikowskiemu. Mrozek 
uwiecznił profesora na jed-
nym ze swoich portretów. 
Przeglądając kolejne karty 
szkicownika, możemy śle-
dzić postępy młodego męż-
czyzny – od trochę niepo-
radnych rysunków ludzkich 
twarzy do dużo dojrzal-
szych portretów.
Na zewnętrznej okładce 
szkicownika widnieje ołów-
kowy podpis właściciela: 
Józef Mrozek Block 3, Stuba 

2. Obok Mrozek wpisał swój 
numer obozowy z Ausch-
witz: 103137, który następ-
nie przekreślił, a poniżej na-
pisał nowy: 37 619 – numer  
z obozu Leitmeritz, podobo-
zu KL Flossenbürg, dokąd 
został później przeniesiony.
W kwietniu 1945 r. Józef 
Mrozek wraz z dużą grupą 
więźniów próbował zbiec  
z transportu ewakuacyj-
nego. Wykorzystując po-
stój pociągu i nieuwagę 
wartowników, więźniowie 

oddalili się. Mrozek został 
jednak zastrzelony przez 
patrol SS. Jego obozowy 
przyjaciel, Władysław Do-
maradzki, wyjął z jego tor-
by dwa szkicowniki, które 
zabrał ze sobą. Dziś oba 

znajdują się w zbiorach Mu-
zeum Auschwitz. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów 

PMA-B

Ta fotografia została wyko-
nana w marcu 1946 r. na te-
renie byłego podobozu Ble-
chhammer w Sławęcicach. 
Widać na niej obozowe kre-
matorium.
Podobóz Blechhammer 
powstał 1 kwietnia 1944 r.  
w Sławęcicach – Blachowni 
Śląskiej obok wielkiej fa-
bryki paliw syntetycznych 
koncernu Oberschlesische 
Hydrierwerke A.G. Komen-
dantura obozu Auschwitz 
przejęła wówczas obóz pra-
cy przymusowej dla Żydów 
Organizacji Schmelt. Prze-
bywającym w nim ponad 
3000 więźniom i około 200 
więźniarkom przydzielo-
no numery z serii ogólnej. 
Zamieszkiwali oni w kom-
pleksie 25 baraków drew-
nianych: mieszkalnych, ma-
gazynów, kuchni, umywal-
ni itp., otoczonych murem  
z płyt betonowych, zwień-
czonym pasmami drutu 
kolczastego pod napięciem. 
W północno-wschodnim na-
rożniku obozu wybudowa-
no też małe jednomuflowe 
krematorium (widoczne na 
zdjęciu). Więźniowie praco-
wali przy rozbudowie zakła-
du: kopaniu fundamentów, 
budowie dróg i schronów 
przeciwlotniczych. Po ame-
rykańskich nalotach na Bla-

chownię od czerwca 1944 r.  
wysyłano też doraźnie ko-
manda więźniów do odszu-
kiwania i unieszkodliwia-
nia amerykańskich bomb 
– niewypałów.  Ogółem w 
obozie zmarło lub zginęło 

prawie 200 więźniów, za-
pewne kilkuset kolejnych w 
wyniku selekcji odesłano do 
Birkenau. Maksymalny stan 
obóz osiągnął w styczniu  
1945 r.: prawie 4000 męż-
czyzn i około 160 kobiet. 

Wkrótce potem więźniów 
ewakuowano pieszo do 
Gross-Rosen. Na krótko 
przed nadejściem Rosjan 
i wyzwoleniem Blachow-
ni inni esesmani podpalili, 
ostrzelali i obrzucili grana-

tami baraki na terenie obo-
zu, w których znajdowali 
się jeszcze pozostawieni 
tam chorzy więźniowie.  

Paweł Sawicki

Fotografia wykonana w marcu 1946 r. na terenie byłego podobozu Blechhammer w Sławęcicach

Józef Mrozek, „Portret mężczyzny ze szkicownika”, 
KL Auschwitz 1944 r.
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