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DZIEŃ PAMIĘCI 
O ZAGŁADZIE 
SINTI I ROMÓW 



W sierpniowym numerze „Osi” przypominamy o dwóch 
rocznicach: 70 lat temu – 2 sierpnia 1944 r. w obozie 
Auschwitz II-Birkenau zlikwidowano tzw. obóz ro-
dzinny dla Sinti i Romów, zabijając w komorach gazo‑
wych ostatnich jego więźniów, natomiast 73 lata temu 
– 14 sierpnia 1941 r. – w podziemiach bloku 11 w obozie 
Auschwitz zamordowany został franciszkanin Maksy‑
milian Kolbe. W numerze znajdą Państwo relacje z rocz‑
nicowych obchodów upamiętniających te wydarzenia. 

Wspominamy również 70. rocznicę przyjazdu do 
Auschwitz cywilnych mieszkańców Warszawy przy‑
wożonych do Auschwitz w trakcie trwania Powstania 
Warszawskiego, a także 70. rocznicę deportacji Żydów 
z getta Litzmannstadt.

Sporo piszemy także o edukacyjnych projektach Mię‑
dzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho‑
lokauście: angielskojęzycznej Akademii Letniej, a także 
pierwszej Akademii Wolontariusza. Na stronach Cen‑

trum Dialogu i Modlitwy znajdą Państwo relację z wi‑
zyty niemieckich wolontariuszy odwiedzili niemieccy 
wolontariusze z Diakonii Rheinland‑Westfalen‑Lippe. 
Na stronach Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży 
natomiast przeczytać można o pobycie w Oświęcimiu 
przyszłych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty / Służby 
dla Pokoju. MDSM zaprasza również na Biennale Pla‑
katu Społeczno‑Politycznego, jak również na spotkanie 
z pisarką, byłą więźniarką Auschwitz Zofi ą Posmysz. 

Tego, jak Polska wygląda w oczach amerykańskich studen‑
tów, dowiedzą się Państwo z artykułu na stronach Cen‑
trum Żydowskiego, które zorganizowało trzytygodniowy 
pobyt studyjny w ramach programu Most do historii dla 
dziewięciu studentek z USA, Niemiec i Węgier.   
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GALERIA 
XX WIEKU

OD REDAKCJI

Tego zimowego dnia w po‑
bliżu grupy frontowych 
żołnierzy upadł wystrze‑
lony przez wroga pocisk… 
i nie eksplodował! Gdyby 
wybuch nastąpił, wszy‑
scy w zasięgu jego rażenia 
straciliby życie! Na pamiąt‑
kę owego faktu – cudow‑
nego ocalenia – fragment 
pocisku – niewypału. Pod‑
kowa – znak pomyślności 
oraz wygrawerowana data 
owego zdarzenia znalazły 
się na pamiątkowej płycie! 
Wśród ocalałych owego 
dnia był Ferdynand Oth, 
wówczas uczestnik zma-
gań w czasie Wielkiej Woj‑
ny, późniejszy farmaceuta 
m.in. w Strykowie, o któ-
rym kiedyś wspominałem. 
Tyle wiem! Nie wiem, na 
jakim froncie teatru wojny 
– zapewne wschodnim – to 
się wydarzyło, ale wiem 
też, czemu wuj kazał spo‑
rządzić tę pamiątkową 
płytkę i przechowywał ją 
u siebie: dlatego, że był do‑
wódcą tamtego cudownie 
ocalonego żołnierskiego 
oddziału!
Płytka po latach, jako 
„masa spadkowa” trafi ła 
do mnie.
O powojennym spotkaniu 
tych dwóch osób lub jego 
„braku” – archiwalia mil-
czą! 

Andrzej Winogrodzki

I jeszcze jeden – tym razem ostatni z pierwszowojennego cyklu – wizerunek obiektu, tym 
razem naprawdę ciężkiej wagi: zdjęcie żelaznej płytki z umieszczonymi na niej przed‑
miotami: głowicą szrapnela z celowniczym kodem – szrapnelem: pocisk artyleryjski 

wypełniony odłamkami – autentyczną podkową, symbolem szczęścia z końskiego kopyta, 
zużytą i startą w czasie bojowych zmagań i przemarszów, oraz datą: 16 lutego 1917 r. 
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Historia Powstania splata się 
nierozerwalnie z historią by-
łego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz. W trakcie 
i po stłumieniu Powstania 
Warszawskiego, w wyniku 
akcji represyjnych, Niemcy 
deportowali z Warszawy 
ponad pół miliona miesz-
kańców. Z tej liczby około 

13 tysięcy osób, w tym nie-
mowlęta, dzieci i ludzi w po-
deszłym wieku, hitlerowcy 
osadzili w KL Auschwitz.  
 
— Dyskusja nad sensem 
i  istotą Powstania War-
szawskiego nigdy nie zosta-
nie zamknięta. Warszawa 
zapłaciła ogromną cenę za 
swój zew wolności — pod-

kreślił dr Piotr M.A. Cywiń-
ski. — Dla wielu rodzin Po-
wstanie Warszawskie wiąże 
się bezpośrednio z Ausch-
witz W czterech wielkich 
transportach z Dulagu 121 
w Pruszkowie zostało przy-
wiezionych na rampę Bir-
kenau kilkanaście tysięcy 
warszawiaków, wśród nich 
dzieci. Wychodzili z wago-

nów bydlęcych dokładnie na 
tą samą rampę, gdzie jeszcze 
kilka tygodni wcześniej tra-
fiały olbrzymie transpor-
ty węgierskich Żydów. Tą 
rampą też „przeszła War-
szawa” — mówił Cywiński.  
 
By upamiętnić te wydarze-
nia Muzeum przygotowało 
wystawę plenerową Lud-

ność powstańczej Warszawy 
w KL Auschwitz. Współau-
torami wystawy są Helena 
Kubica z Centrum Badań 
Muzeum oraz Teresa Zbrze-
ska z Wystawiennictwa. 
Ekspozycję można oglądać 
przed wejściem na teren 
Miejsca Pamięci do 2 paź-
dziernika.  

agju/pasa
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W  70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, hołd jego bohaterom i ofiarom — w tym tysiącom 
mieszkańców stolicy deportowanym do Auschwitz, oddał dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński 
składając punktualnie o godzinie 17.00 — rozpoczynającej powstańcze walki godzinie „W” — wieniec 

pod Ścianą Śmierci. 
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70. ROCZNICA WYBUCHU 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

TRANSPORTY POLAKÓW Z WARSZAWY DO  
KL AUSCHWITZ PO WYBUCHU POWSTANIA 

Po wybuchu zbrojnego Powstania w Warszawie poprzez obóz przejściowy w Prusz-
kowie do KL Auschwitz w sierpniu 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 za-
wodów (urzędnicy państwowi, naukowcy, artyści, lekarze, handlowcy, robotnicy), 
różnej kondycji fizycznej (ranni, chorzy, inwalidzi, kobiety ciężarne), w różnym wie-
ku — dzieci począwszy od kilkutygodniowych niemowląt do starców powyżej osiem-
dziesięciu sześciu lat. W nielicznych przypadkach byli to także ludzie innych narodo-
wości, 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, męż-
czyzn 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 roz-
poczętej wstępnej ewakuacji KL Auschwitz, do obozów w głębi Trzeciej Rzeszy i za-
trudniono 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 obo-
zu. Niektórzy z nich zginęli w trakcie „marszów śmierci”, inni doczekali wyzwolenia 
w obozach w głębi Rzeszy. Co najmniej 298 warszawiaków (kobiet, mężczyzn i dzieci) 
doczekało wyzwolenia w KL Auschwitz.  

KSIĘGI PAMIĘCI  

Pamięci deportowanych do KL Auschwitz Polaków z dystryktu warszawskiego po-
święcona jest opublikowana przez Muzeum w 2000 r. Księga Pamięci. Transporty Polaków 
z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944 pod redakcją Franciszka Pipera i Ireny Strzelec-
kiej. Zawiera ona również znane historykom nazwiska mieszkańców Warszawy, wysła-
nych do obozu w związku z wybuchem Powstania.  

WSPOMNIENIA DZIECKA Z POWSTANIA  

W kwietniu 2007 r. nakładem wydawnictwa Muzeum pojawiło się też nowe i posze-
rzone wydanie wielokrotnie wznawianego zbioru opowiadań o dzieciach w Auschwitz 
pt. Dzieciństwo w pasiakach. Jest to jeden z najbardziej poruszających dokumentów tra-
gicznych losów więźniów Auschwitz i wstrząsający obraz obozu widzianego oczyma 
dziecka. Jego autor, Bogdan Bartnikowski, w wieku 12 lat jako łącznik uczestniczył 
w walkach powstańczych na warszawskiej Ochocie. 12 sierpnia 1944 r. wraz z matką 
został wywieziony do Auschwitz. 

Laureaci nagrody Gdyby zabrakło dziesięciu… 

Nagrody Gdyby zabrakło dziesięciu… wręczone
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Z badań historyka Muzeum 
Auschwitz Andrzeja Strze-
leckiego, autora książki De-
portacja Żydów z getta łódz-
kiego do KL Auschwitz i ich 
zagłada wynika, że 67 pro-
cent z nich zostało zamordo-
wanych w komorach gazo-
wych. Jedynie nieco ponad 
3 tysiące umieszczono w KL 
Auschwitz jako więźniów 
zarejestrowanych, a ok. 19 
tysięcy przeniesiono bez 
zarejestrowania do innych 
obozów koncentracyjnych.  
 
Jak powiedział dyrektor 
Muzeum Auschwitz, dr. 
Piotr M.A. Cywiński hi-
storia deportowanych do 
Auschwitz z Łodzi ma dla 
niego także bardzo osobiste 

znacznie. — Z getta łódz-
kiego, w ostatnich wielkich 
transportach do Auschwitz 
zostali, przywiezieni m.in. 
Marian Turski, Noah Flug i 
Roman Kent. Marian Turski 
dziś mieszka w Warszawie, 
jest historykiem Polityki. 
Noah Flug zmarł niedawno 
w Jerozolimie. Roman Kent 
w USA zasiada m.in. w za-
rządzie Claims Conference. 
To trzej koledzy z łódzkiej 
szkoły, z jednej klasy, z jed-
nej niemalże ławki. Przeżyli 
— mówił dyrektor Cywiński.  
 
— Po latach każdy z nich 
został członkiem Między-
narodowej Rady Oświę-
cimskiej i w ten sposób ich 
poznałem. Pamiętam, jak 
cała trójka szła jeszcze nie-
dawno między blokami 
byłego obozu Auschwitz I, 
ja szedłem z nimi. Powie-
dzieli mi o tym, że pochodzą 
z jednej klasy. I że przeżyli. 
I że są. I ile to dla nich zna-
czy, że po latach mogą dalej 
razem pracować na rzecz 
pamięci. To ich świadec-
two było zwycięstwem sa-
mym w sobie — podkreślił.  
 
Andrzej Strzelecki w swojej 
książce wspomina inną po-
stać, która przyczyniła się 
do zachowania pamięci o hi-
storii Żydów deportowa-
nych z getta Litzmannstadt. 
W połowie sierpnia 1944 r. 
Załmen Lewental, jeden z 
członków Sonderkomman-
do, znalazł wśród rzeczy 
pozostawionych przez za-
bitych w komorze gazowej 
Żydów z getta łódzkiego, 
pamiętnik nieznanego Żyda, 
przedstawiający jego prze-
życia w getcie, napisany 
w formie listów do przyja-
ciela. Po zapoznaniu z tre-
ścią pamiętnika najbliższych 
towarzyszy, zaopatrzył go 

w komentarz i zakopał w 
metalowej puszcze w po-
bliżu jednego z kremato-
riów. W 1961 r. dokumenty 
te odnaleziono i w kilka 
lat później opublikowano.  
 
„W dopisanym komenta-
rzu Lewental stwierdził, że 
ukrył pamiętnik, aby praca 
nieznanego Żyda łódzkiego 
„nie poszła na marne”, i „by 
świat w przyszłości” mógł 
dowiedzieć się o gehennie 
Żydów z getta łódzkie-
go” — czytamy w książce.  
 
Pamięci Żydów z getta łódz-
kiego poświęcona jest rów-
nież inna publikacja wyda-
na przez Muzeum, Europa 

według Auschwitz. Litzman-
nstadt Ghetto pod redakcją 
Marka Millera. 500‑stronico-
wa kronika łódzkiego getta 
oparta jest wyłącznie na tek-
stach źródłowych: relacjach, 
pamiętnikach i wspomnie-
niach osób, które ocalały. Śp. 
Julian Baranowski, kustosz 
Archiwum Państwowego 
w Łodzi, któremu autorzy 
dedykowali książkę, we 
wprowadzeniu do publika-
cji napisał: „Pozycja ta różni 
się zasadniczo od nauko-
wych opracowań, stanowiąc 
«żywą» monografię getta 
napisaną przez samych 
mieszkańców dzielnicy.”.   

Paweł Sawicki

70lat temu, 9 sierpnia 1944 r., rozpoczęła się likwidacja Litzmannstadt Ghetto. W ciągu trwającej nieco po-
nad trzy tygodnie akcji do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-
‑Birkenau, deportowano ok. 67 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. 
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70. ROCZNICA DEPORTACJI ŻYDÓW 
Z GETTA ŁÓDZKIEGO DO KL AUSCHWITZ 

LITZMANNSTADT GETTO 

Getto zostało utworzone w lutym 1940 r. w Łodzi, prze-
mianowanej w kwietniu tegoż roku przez okupacyjne 
władze niemieckie na Litzmannstadt. W getcie, oprócz 
żydowskich mieszkańców Łodzi, przebywali również 
Żydzi przesiedleni z tzw. Kraju Warty (część zachodniej 
Polski włączona bezpośrednio do III Rzeszy), deporto-
wani z Niemiec, Austrii, Protektoratu Czech i Moraw, 
Luksemburga, a także Romowie. W 1942 r. ponad 70 tys. 
Żydów oraz ok. 5 tys. Romów zostało wywiezionych 
z getta i zamordowanych w ośrodku zagłady Kulmhof. 
W późniejszym okresie deportacje zostały wstrzymane, 
a getto stało się ośrodkiem niewolniczej pracy, w którym 
dziesiątki tysięcy osób pracowało na potrzeby gospodar-
ki Rzeszy. Po decyzji Heinricha Himmlera o likwidacji 
getta od końca czerwca do poł. lipca 1944 r. zamordowa-
no w Kulmhof ponad 7 tys. Żydów. W sierpniu kolejne 
transporty kierowane były do Auschwitz. Ogółem zo-
stało deportowanych do Auschwitz ok. 67 tys. osób, z 
czego ok. 45 tys. zostało zamordowanych w komorach 
gazowych – część natychmiast po selekcji na rampie, 
część zaś po pewnym okresie pobytu w tzw. obozach 
depozytowych (Durchgangsjuden). Jedynie nieco po-
nad 3 tys. Żydów zarejestrowano w obozie, a pozosta-
łych 19 tys. przeniesiono do innych obozów koncentra-
cyjnych. Z ponad 200 tys. Żydów z getta Litzmannstadt 
ocalało jedynie od 7 do 10 tys. osób (5%). 

Za: Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu 

FRAGMENT RELACJI B. WIĘŹNIARKI 
RACHELI GRYNGLAS‑GRYNFELD 

Znaleźliśmy się wszyscy całą rodziną w miejscu, w któ-
rym stały przygotowane dla nas pociągi. Nie były to 
normalne pociągi. Składały się z bydlęcych wagonów. 
I kiedy „pakowano” nas do jednego z tych wagonów, 
odczuliśmy to od razu jako wielką tragedię. Wieziono 
nas bardzo długo, nie informując dokąd. W wagonie 
nie było prawie żadnych okien. Wszystkie otwory były 
zamknięte i przysłonięte widocznie po to, abyśmy nie 
mogli zorientować się dokąd jedziemy. Było bardzo 
ciasno. Ludzie leżeli jeden na drugim. 

FRAGMENT WSPOMNIEŃ  
B. WIĘŹNIARKI SARY SZNEK‑BOSAK 

Getto opuściliśmy w końcu sierpnia 1944 r. Nie wie-
dzieliśmy dokąd jedziemy. Do obozu jechaliśmy w 
wagonach dla bydła, bez toalety (pośrodku stało wia-
dro). Było tak ciasno, że mój mąż stał, aby ja, skurczo-
na, mogła się położyć. Tak jechaliśmy na zmianę całą 
drogę. Po trzech dniach pociąg się zatrzymał. Rozległ 
się rozkaz: wysiadać! Niemcy nie pozwolili nam zabrać 
żadnych paczek z wagonów ani pomagać sobie przy 
wysiadaniu. Oddzielono kobiety od mężczyzn.  

FRAGMENT WSPOMNIEŃ B. WIĘŹ-
NIARKI JADWIGI TRĘBASIEWICZ 

Getto opuściliśmy w końcu sierpnia 1944 r. Nie wie-
dzieliśmy dokąd jedziemy. Do obozu jechaliśmy w wa-
gonach dla bydła, bez toalety (pośrodku stało wiadro). 
Było tak ciasno, że mój mąż stał, aby ja, skurczona, 
mogła się położyć. Tak jechaliśmy na zmianę całą dro-
gę. Po trzech dniach pociąg się zatrzymał. Rozległ się 
rozkaz: wysiadać! Niemcy nie pozwolili nam zabrać 
żadnych paczek z wagonów ani pomagać sobie przy 
wysiadaniu. Oddzielono kobiety od mężczyzn.  

Słoń wykonany z czarnego filcu Słoń wykonany z czarnego filcu
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— Nikt nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. Te słowa z liturgii 
i ewangelii św. Jana najbar-
dziej mocno są związane 
z osobą św. Maksymiliana 
Marii Kolbe. Tysiące wierzą-
cych przeżywało tutaj swoją 
gehennę i wiemy, że różne 
były postawy. Poczynając 
od zwątpienia, odejścia od 
wiary, rozpaczy poprzez 
natarczywą, gorliwą, żarli-
wą modlitwę o wyzwolenie, 
o ratunek, aż po taki wyraz 
wiary, który przejawia się 
najwyższą miłością, poprzez 
oddanie życia za drugie-
go człowieka. Życia w taki 
sposób męczeński, jakiego 
dokonał o. Maksymilian — 
powiedział w homilii bp 
Pindel.
— Dziękujmy, że możemy 
wspominać na tym miejscu, 
obok tego bloku, który się 
nazywa Blokiem Śmierci, 
ten wyraz największej miło-
ści jaką może człowiek oka-
zać wobec drugiego czło-
wieka — mówił.
Metropolita Bambergu abp 
Ludwig Schick, który repre-
zentował w czasie uroczy-
stości biskupów niemiec-
kich, powiedział, że śmierć 
o. Maksymiliana w Ausch-

witz przyniosła owoce. Jed-
nym z nich jest przebaczenie 
i pojednanie między naroda-
mi polskim i niemieckim. — 
W 1963 r. polscy i niemieccy 

biskupi w czasie II Soboru 
Watykańskiego napisali list 
do papieża Pawła VI, by 
można było o. Maksymilia-
na uznać za świętego. Tak 

rozpoczęło się pojednanie 
między naszymi narodami. 
Maksymilian stał się mę-
czennikiem pojednania — 
powiedział.
Podczas rocznicowych uro-
czystości kwiaty złożono 
pod Ścianą Śmierci na dzie-
dzińcu bloku 11, a także na 
obozowym placu apelo-

wym, gdzie Maksymilian 
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. Maksy-
miliana.  

agju/pasa

Przy bloku 11 byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz 
I odprawiono uroczystą mszę św., która była częścią uroczystości upamiętniających 73. rocznicę śmierci 
w obozie franciszkanina, o. Maksymiliana Marii Kolbego. Został on zabity 14 sierpnia 1941 r. w bloku 11. 

W nabożeństwie, któremu przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko‑żywieckiej biskup Roman Pindel, wzięło 
udział kilkaset osób.

73. ROCZNICA ŚMIERCI 
O. MAKSYMILIANA KOLBE
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urodził się 8 października 1894 r. w Zduńskiej Woli. 
W 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów we Lwowie, 
gdzie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. rozpoczął 
studia w Rzymie z zakresu filozofii i teologii, uzyskując 
doktoraty z tych nauk, a także przyjął święcenia kapłań-
skie. Do Polski powrócił w 1919 r. W 1927 r. założył pod 
Warszawą klasztor w Niepokalanowie i wydawnictwo. 
Był też misjonarzem w Japonii.
28 maja 1941 r. został osadzony w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz. Dwa miesiące później ofiarował 
swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajownicz-
ka, wyznaczonego przez esesmanów na śmierć głodo-
wą w odwecie za ucieczkę jednego z więźniów. Zmarł 
14 sierpnia 1941 r., zamordowany zastrzykiem fenolu 
w podziemiach tzw. Bloku Śmierci.
Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., 
jego kanonizacji dokonał bł. Jan Paweł II 10 października 
1982 r. W 1999 r. został ogłoszony przez papieża patro-
nem honorowych dawców krwi. Patronuje on także die-
cezji bielsko‑żywieckiej. 
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SEMINARIUM DLA EDUKATORÓW 
Z IZRAELA ZAKOŃCZONE

Na program dwutygodnio-
wego seminarium złożyły 
się zajęcia prowadzone w 
Muzeum Auschwitz, a także 
kilka podróży studyjnych. 
Seminarzyści mieli możli-
wość dokładnego poznania 
terenów byłego niemieckie-
go nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz. Specjalistyczne 
oprowadzanie zostało po-
szerzone m.in. o dwa nowo 
udostępnione po trzyletniej 
konserwacji bloki więźniar-
skie. Uczestnicy mieli też 
możliwość obejrzenia po-
zostałości po obozie Ausch-
witz III‑Monowitz, biorąc 
udział w wykładzie tereno-
wym prowadzonym przez 
dr. Piotra Setkiewicza, kie-
rownika Centrum Badań 
Muzeum. Odwiedzili także 

teren byłego podobozu Ja-
wischowitz w Brzeszczach.
Ważnym elementem pobytu 
izraelskich gości w Oświę-
cimiu było też poznanie 
historii miasta ze szczegól-
nym uwzględnieniem jego 
żydowskich mieszkańców. 
Dlatego też zwiedzili oni 
miasto, cmentarz żydow-
ski, a także odwiedzili Cen-
trum Żydowskie i synagogę 
Chewra Lomdei Misznajot. 
Pobyt w Oświęcimiu zakoń-
czył przejazd wzdłuż jednej 
z tras tzw. Marszów Śmier-
ci z Oświęcimia do Gliwic 
oraz wizyta na czynnym 
cmentarzu żydowskim w 
Gliwicach, gdzie uczestnicy 
spotkali się z członkami Ży-
dowskiej Gminy Wyznanio-
wej w Katowicach.
W programie seminarium 

znalazły się także wykłady 
poświęcone m.in. losom róż-
nych grup ofiar Auschwitz, 
roli obozu w nazistowskim 
programie zagłady euro-
pejskich Żydów, załodze SS 
w KL Auschwitz, ale także 
edukacji prowadzonej dziś 
w Miejscu Pamięci, czy też 
nauczaniu o Holokauście 
w Polsce. Uczestnicy mo-
gli również zapoznać się 
z tym, jak wygląda praca 
w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau od-
wiedzając m.in. Archiwum 

i Zbiory, a także podysku-
tować i wymienić się do-
świadczeniami z edukatora-
mi Miejsca Pamięci.
W części wyjazdowej semi-
narium uczestnicy spędzili 
trzy dni w Krakowie gdzie 
odwiedzili m.in. Kazimierz 
oraz tereny krakowskiego 
getta. W jednym z oddzia-
łów Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa – Fabryce 
Schindlera, poznali okupa-
cyjne dzieje miasta. Waż-
nym elementem wyjazdu 
był udział w dwóch wy-
kładach poświęconych sto-
sunkom polsko‑żydowskim 
oraz znaczeniu Auschwitz 
w zbiorowej świadomości 
Polaków. 
Podczas drugiej części se-
minarium uczestnicy od-
wiedzili zarówno miejsca 
bezpośrednio związane z hi-
storią Żydów oraz z Zagładą, 
jak i te łączące się z historią 

Polski. Izraelscy edukatorzy 
byli m.in. w byłym obozie 
koncentracyjnym Gross-
‑Rosen. Poznawali też ży-
dowską historię Wrocławia. 
Seminarium zakończyło się 
w Warszawie, gdzie goście 
zwiedzili m.in. Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
powstające Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich oraz 
miejsca związane z historią 
warszawskiego getta.
– Seminarium było bardzo 
interesujące i wnoszące wie-
le nowych informacji. Szcze-
gólnie wykłady poświęcone 
historii Żydów w Polsce 
po Holokauście, o której 
bardzo mało wiedziałam. 
Zajęcia poświęcone tej te-
matyce były dla mnie szcze-
gólnie ważne – napisała 
jedna z uczestniczek Aviya 
Doron.   

Adelina Michaldo

Edukatorzy z Izraela, m.in. pracownicy Instytutu Pamięci Yad Vashem, nauczyciele oraz przewodnicy przy-
jeżdżający z młodzieżą izraelską do Polski, wzięli udział w seminarium pt. „Auschwitz w zbiorowej świa-
domości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz‑Birkenau dla Żydów i Polaków”. Jego 

organizatorem jest Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.
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ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR NA KURS 
„ABC RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO- 

I POLSKO-ŻYDOWSKICH” 

Kurs obejmuje unikalny cykl 
wykładów monograficz-
nych oraz zajęć i warsztatów  
prowadzonych na terenie 
Miejsca Pamięci Auschwitz-
-Birkenau.

Tematykę wykładów 
opracowali:
• mediewista bp dr hab. 

Grzegorz Ryś (histo-
ria),

• teolog ks. prof. Łukasz 
Kamykowski (teologia 
i filozofia),— historyk 
i b. ambasador RP 
w Izraelu dr Maciej 
Kozłowski (socjologia 
i politologia),

• specjaliści z Muzeum 
Auschwitz (Zagłada 
Żydów, nauczanie 
o Holokauście).

Tematyka kursu:
• dzieje Żydów w Eu-

ropie od starożytności 
po współczesność,

• historia i duchowości 
Żydów polskich,

• chrześcijańska teolo-
gia judaizmu i dialogu 
międzyreligijnego,

• nauczanie Kościoła 
katolickiego o juda-
izmie,

• geneza i skutki antyse-
mityzmu,

• historia nazizmu,
• Zagłada Żydów jako 

szczególe doświadcze-
nie XX wieku,

• historia i współcze-
sność Izraela,

• współczesne relacje 
polsko‑żydowskie 
i polsko-izraelskie.

Istotnym elementem kur-
su jest zwiedzanie Miejsca 
Pamięci Auschwitz oraz 
warsztaty z wykorzysta-
niem materiałów źródło-
wych ze zbiorów i archi-
wum Muzeum. Uczestnicy 
mają możliwość zapoznania 
się z historią obozu Ausch-
witz i relacjami świadków.
Studenci i doktoranci koń-
czący kurs egzaminem pi-
semnym uzyskują 4 punkty 
ECTS. Pozostali uczestnicy 
otrzymują zaświadczenie o 
ukończeniu kursu.

Celem kursu jest:
• pogłębienie wiedzy 

o dziejach Żydów, ju-
daizmie i Zagładzie,

• poznanie historii i ak-
tualnego nauczania 
Kościoła katolickiego 
o Żydach i judaizmie,

• poznanie i zrozumie-
nie mechanizmów 
rodzenia się nietole-
rancji, rasizmu i anty-
semityzmu,

• kształtowanie umiejęt-
ności przezwyciężania 
uprzedzeń i stereoty-
pów,

• przygotowanie do ży-
cia w społeczeństwie 
wielokulturowym i do 
prowadzenia dialogu 
międzyreligijnego,

• doskonalenie zawodo-
we nauczycieli, kate-
chetów, dziennikarzy, 
przewodników, pra-
cowników instytucji 
kulturalnych i oświa-
towych.

Szkolenie kierujemy do: 
studentów, doktorantów, 
nauczycieli i edukatorów, 
duszpasterzy, katechetów, 
przewodników turystycz-
nych, pracowników muze-
ów i innych instytucji kultu-
ry, mediów oraz wszystkich 
osób zainteresowanych po-
wyższą tematyką.

Na kurs składają się czte-
ry zjazdy weekendowe 
(łącznie 64 godziny za-
jęć):
• 17–19 października 

2014
• 21–23 listopada 2014
• 27 lutego – 1 marca 

2015
• 17–19 kwietnia 2015

Zajęcia będą się odbywać 
w salach wykładowych 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście oraz w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu. Uczestnik 

ponosi koszty podróży, za-
kwaterowania i wyżywie-
nia. Obowiązuje opłata za 
kurs w wysokości 200 zł.
Formularz rekrutacyjny do-
stępny jest na stronie Uni-
wersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie.   

Agnieszka Juskowiak-Sawicka

Rozpoczął się nabór na kurs „ABC relacji chrześcijańsko‑ i polsko‑żydowskich” Instytut Teologii Funda-
mentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Au-

schwitz‑Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs „ABC relacji 
chrześcijańsko‑ i polsko‑żydowskich”, organizowany w roku akademickim 2014‑2015 na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych.
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PODRÓŻE DO MIEJSC PAMIĘCI 
DLA PRZYSZŁYCH WOLONTARIUSZY AZP

Zofia Posmysz - pisarka i scenarzystka, urodzona w 1923 r. w Krakowie. Kiedy wybuchła 

wojna,  była  uczennicą  liceum.  Aresztowana,  osadzona  w  więzieniu  na  Montelupich 
w  Krakowie,  następnie  przeniesiona  do  obozu  koncentracyjnego  KL  Auschwitz  skąd 
przetransportowana została do KL Ravensbrück i Neustadt-Glewe. Po wojnie przeniosła się 
do Warszawy, gdzie ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała m.in. 
w piśmie „Głos Ludu” jako korektorka, w Polskim Radiu współtworząc od 1960 roku powieść 
radiową "W Jezioranach". Rozgłos przyniosło jej słuchowisko radiowe „Pasażerka z kabiny 
45”, na motywach którego powstał film „Pasażerka” w reżyserii Andrzeja Munka, a następnie 
książka pod tym samym tytułem wydana w 1962 roku. Zofia Posmysz zrealizowała wiele 
słuchowisk i reportaży, które w późniejszym okresie stały się punktem wyjścia ciekawych, 
rozszerzonych  sztuk.  Jest  autorką  czterech  książek  poświęconych  tematyce  obozowej: 
„Pasażerka”, „Wakacje nad Adriatykiem”, „Ten sam doktor M.” oraz „Do wolności, do śmierci, 
do życia”. 

Od  kilkunastu  lat  Zofia  Posmysz  związana  jest  z  Międzynarodowym  Domem  Spotkań 
Młodzieży  w  Oświęcimiu.  W  2013  roku  otrzymała  tytuł  Honorowego  Obywatela  Miasta 
Oświęcim. 

4 września br. Zofia Posmysz odsłoni dedykowaną Jej tablicę z cytatem w Alei Pisarzy przy 
Bibliotece w Oświęcimiu.
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Akcja Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju (AZP)w ramach przygotowywania przyszłych wolontariuszy z Nie-
miec do służby wolontariackiej, którą rozpoczną we wrześniu w różnych krajach Europy, w USA i Izraelu, 
organizuje podróże studyjne do miejsc pamięci – byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych w Pol-

sce. Udział w nich jest dobrowolnym elementem przygotowania się do służby dla pokoju. 

Celem tych podróży jest 
otwarcie nowego podej-
ścia przyszłych wolonta-
riuszy do historii poprzez 
intensywne poznawanie 
oryginalnych miejsc hi-
storycznych. Wielu z nich 
będzie bowiem pracować 
w miejscach pamięci lub 
muzeach i podczas swojej 
służby wolontariackiej spo-
tka się z Ocalonymi z obo-
zów koncentracyjnych lub 
ich krewnymi. Udział w 
podróży studyjnej daje im 
możliwość przepracowania 
historii narodowego socja-
lizmu już na etapie przy-
gotowywania się do służ-
by wolontariackiej, a tym 
samym zrozumienia idei 
pracy Akcji Znaku Pokuty/
Służby dla Pokoju, jak rów-
nież pracy w ramach służby 
wolontariackiej. Ponadto 
seminaria te umożliwiają 
poznanie współczesnej Pol-
ski i poszerzenia wiedzy na 
temat historii i kultury kra-
ju sąsiedzkiego.
W ramach tygodniowego 
seminarium w Lublinie, 
w dniach 13‑19 lipca, wo-
lontariusze zajmowali się 
przede wszystkim rolą KL 
Majdanek w Akcji Reinhardt 
oraz żydowską historią 
wschodnich terenów Polski. 
Najpierw – odwiedzając 
Bramę Grodzką/Teatr NN – 
zapoznali się z historią mia-
sta i udali na poszukiwanie 
prawie już nieistniejących 
śladów kultury żydowskiej 
w Lublinie. W kolejnych 
dniach, przygotowany 
w ścisłej współpracy z dzia-

łem pedagogicznym Pań-
stwowego Muzeum na Maj-
danku, program odbył się 
bezpośrednio w Miejscu Pa-
mięci. Najpierw uczestnicy 
zostali oprowadzeni po tere-
nie byłego obozu przez pra-
cownika pedagogicznego 
Muzeum, a następnie mieli 
możliwość ponownego in-
dywidualnego zwiedzenia 
wystawy i dokładniejszego 
zbadania terenu. Miało to 

służyć także przygotowaniu 
się do oprowadzania wza-
jemnego, w czasie którego 
uczestnicy przedstawili so-
bie wzajemnie różne aspek-
ty historii KL Majdanek, jak: 
Warunki życia więźniów, For-
my ruchu oporu, Sztuka obozo-
wa oraz Sprawcy i ich motywy 
działania. 
Kolejnym tematem, który 
został opracowany podczas 
całodziennych warsztatów, 

była narodowosocjalistycz-
na polityka okupacji i kolo-
nizacji Polski. Kulminacyj-
nym punktem programu 
było spotkanie z ocalałym z 
KL Majdanek panem Badio, 
który podzielił się z uczest-
nikami swoimi wspomnie-
niami z okresu okupacji 
Polski przez Niemców, 
opowiedział o polskim ru-
chu oporu, swoim pobycie 
w obozie, a także o życiu po 
wojnie.
Podczas seminarium 
w Oświęcimiu w dniach 27 
lipca – 2 sierpnia wolon-
tariusze – zanim zajęli się 
tematyką związana z KL 
Auschwitz i różnymi per-
spektywami jego historii 
– poznali historię miasta 
Oświęcimia, w szczególno-
ści tę żydowską. Następnie 
podczas kilku wizyt w Miej-
scu Pamięci zwiedzili – za-
równo z przewodnikiem, 
jak i indywidualnie – różne 
wystawy, by dobrze poznać 
to historyczne miejsce i róż-

ne narracje z nim związane.
Głównymi obszarami, który-
mi zajmowali się uczestnicy, 
był okres Holokaustu oraz 
przedwojenna historia i kul-
tura społeczności żydow-
skiej. W programie znalazły 
się warsztaty na Cmentarzu 
Żydowskim w Oświęcimiu 
oraz zwiedzanie byłej dziel-
nicy żydowskiej Kazimierz 
i Muzeum Galicja w Krako-
wie.
Jak przyznał jeden z uczest-
ników: – Podróż do miejsc 
pamięci to był jeden wspa-
niały tydzień, w czasie któ-
rego mogłem zobaczyć i do-
świadczyć wiele nowego. 
Bardzo interesującym było 
również zajmowanie się hi-
storią Żydów. Ten tydzień 
był bardzo dobrym przygo-
towaniem do rocznej służby 
wolontariackiej w Izraelu.  

 Judith Hoehne
Tłumaczenie: Olga Onyszkiewicz

Zdjęcia: Judith Hoehne

Grupa w Muzeum Galicja w Krakowie

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! 

Akcja Znaku Pokuty /Służby dla Pokoju oferuje wolon-
tariat w Anglii i w Niemczech dla Polaków.
Więcej informacji: https://www.asf‑ev.de/pl/zostan-
‑wolontariuszem/jak‑zostac‑wolontariuszem.html

Wzajemne oprowadzanie po muzeum na Majdanku

Warsztaty na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu

Podczas zwiedzania LublinaPodczas oprowadzania po muzeum na Majdanku
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POKONKURSOWA WYSTAWA 
V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE 

PLAKATU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO 
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KONCERT

Międzynarodowy Dom Spotkań Mło-
dzieży w Oświęcimiu zaprasza na 
otwarcie wystawy pokonkursowej 

V Międzynarodowego Biennale Plakatu 
Społeczno‑Politycznego, które odbędzie się 
5 września o godzinie 18.00.

72 plakaty, wybrane w 
drodze obrad międzyna-
rodowego Jury pod prze-
wodnictwem prof. Wernera 
Schauba (spośród 312 pla-
katów nadesłanych z 18 kra-
jów), zostaną zaprezento-
wane w Sali Forum MDSM 
wraz z katalogiem towarzy-
szącym wystawie. 
Jako zwieńczenie wernisa-
żu o godzinie 20.00, zapra-
szamy do ogrodów MDSM 
na plenerową prezentację 
legendarnego spektaklu 

Ślepcy w wykonaniu Teatru 
KTO, na podstawie powieści 
portugalskiego noblisty Jose 
Saramago Miasto ślepców. 
Przedstawienie prezento-
wane na całym świecie, jest 
metaforyczną ilustracją czło-
wieka poddanego próbie 
totalitarnych zagrożeń oraz 
zmagań ludzi z przeciwno-
ściami losu i kryzysem war-
tości. 
Serdecznie zapraszamy!  

 MDSM

Zofia Posmysz - pisarka i scenarzystka, urodzona w 1923 r. w Krakowie. Kiedy wybuchła 

wojna,  była  uczennicą  liceum.  Aresztowana,  osadzona  w  więzieniu  na  Montelupich 
w  Krakowie,  następnie  przeniesiona  do  obozu  koncentracyjnego  KL  Auschwitz  skąd 
przetransportowana została do KL Ravensbrück i Neustadt-Glewe. Po wojnie przeniosła się 
do Warszawy, gdzie ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała m.in. 
w piśmie „Głos Ludu” jako korektorka, w Polskim Radiu współtworząc od 1960 roku powieść 
radiową "W Jezioranach". Rozgłos przyniosło jej słuchowisko radiowe „Pasażerka z kabiny 
45”, na motywach którego powstał film „Pasażerka” w reżyserii Andrzeja Munka, a następnie 
książka pod tym samym tytułem wydana w 1962 roku. Zofia Posmysz zrealizowała wiele 
słuchowisk i reportaży, które w późniejszym okresie stały się punktem wyjścia ciekawych, 
rozszerzonych  sztuk.  Jest  autorką  czterech  książek  poświęconych  tematyce  obozowej: 
„Pasażerka”, „Wakacje nad Adriatykiem”, „Ten sam doktor M.” oraz „Do wolności, do śmierci, 
do życia”. 

Od  kilkunastu  lat  Zofia  Posmysz  związana  jest  z  Międzynarodowym  Domem  Spotkań 
Młodzieży  w  Oświęcimiu.  W  2013  roku  otrzymała  tytuł  Honorowego  Obywatela  Miasta 
Oświęcim. 

4 września br. Zofia Posmysz odsłoni dedykowaną Jej tablicę z cytatem w Alei Pisarzy przy 
Bibliotece w Oświęcimiu.
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ZAPROSZENIE
 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zaprasza 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z Oświęcimia i okolic do wzięcia udziału w cyklu warszta-
tów Jestem stąd! Świadomy przeszłości – odpowiedzialny 
za przyszłość, które rozpoczną się we wrześniu 2014 r.
Podczas cotygodniowych spotkań z edukatorkami Działu 
Edukacyjno‑Programowego MDSM młodzi mieszkańcy 
Oświęcimia i okolic będą mieli możliwość odbycia pasjonują-
cej „podróży w czasie” śladami życia codziennego mieszkań-
ców Oświęcimia w okresie okupacji, poznania ówczesnej to-
pografii miasta, spotkania się ze świadkami tamtych zdarzeń 
i wzięcia udziału we współczesnym dyskursie o symbolice 
„Auschwitz” i kulturze pamięci Polaków.
Warsztaty będą odbywać się w czwartkowe popołudnia 
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży przy ul. Le-
gionów 11 w Oświęcimiu, od września 2014 do czerwca 2015.
Uczestnicy zostaną wyróżnieni certyfikatem Ambasador 
pamięci.
Więcej informacji na: www.mdsm.pl
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DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE 
SINTI I ROMÓW 

2sierpnia jest w Polsce obchodzony jako Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów. 70 lat temu, w nocy z 2 
na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II‑Birkenau tzw. obóz rodzinny dla Cyga-
nów (Zigeunerfamilienlager). Zamordowano wówczas w komorach gazowych blisko 3 tysiące dzieci, kobiet 

i mężczyzn, ostatnich romskich więźniów obozu. W uroczystościach, które odbyły się na terenie byłego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II‑Birkenau, wzięło udział ponad 1000 osób.

Wśród uczestników byli 
m.in. byli więźniowie, 
przedstawiciele organizacji 
romskich, polskiego rządu, 
korpusu dyplomatycznego, 
społeczności żydowskiej, 
dyrekcja i pracownicy Pań-
stwowego Muzeum Ausch-
witz‑ Birkenau oraz władze 
regionalne i lokalne. Pod po-
mnikiem upamiętniającym 
zagładę Romów na terenie 
byłego Zigeunerfamilienla-
ger zebrani złożyli wieńce 
i oddali hołd pomordowa-
nym.
O roli przekazywania pa-
mięci kolejnym pokoleniom 
mówiła podczas swojego 
wystąpienia Krystyna Gil, 
ocalała z pogromu Romów w 
Szczurowej w lipcu 1943 r.: – 
Babcia co roku brała mnie do 
Szczurowej, na miejsce gdzie 
zabito niemal całą naszą ro-
dzinę. Mówiła: ja umrę, ty 

zostaniesz. Nie możesz zapo-
mnieć. Minęło już wiele lat, a 
ja wciąż pamiętam. Dlatego 
jestem tu z wami i dzielę się 
swoją historią. Cieszę się, że 
jest tu tak wiele młodych lu-
dzi. To od was zależy, jak w 
przyszłości będzie wyglądał 
świat. Dlatego mówię wam: 
nie zapominajcie nigdy tego.
Specjalny list do uczestni-
ków skierował Prezydent 
RP Bronisław Komorowski, 
który objął uroczystości swo-
im honorowym patronatem: 
„Dziś, w Międzynarodowym 
Dniu Pamięci o Zagładzie 
Romów, świat, a wraz z nim 
Polska, wspomina romskie 
ofiary terroru rozpętanego 
przez niemieckich nazistów. 
Myślimy o każdym zamę-
czonym w Auschwitz-Bir-
kenau i w innych miejscach 
kaźni, o romskich kobietach 
i mężczyznach, o dzieciach” 

– czytamy. „Naszym zobo-
wiązaniem wobec ofiar Po-
rajmos jest nie tylko pamięć. 
Jest nim także nakaz prze-
ciwstawiania się wszelkim 
formom wrogości wobec 
Romów i innych mniejszości 
etnicznych, wszelkim przeja-
wom rasizmu i ksenofobii” 
– podkreślił Prezydent Ko-
morowski.
List na 70. rocznicę likwidacji 
przygotował również prezy-
dent-elekt Izraela – Reuven 
Rivlin, który wspominając 
tragiczną historię zarówno 
Sinti i Romów, jak i Żydów 
przypominał, że pamięć jest 
kluczowa, aby nie dopu-
ścić do powtórzenia się tych 
dramatycznych wydarzeń 
współcześnie. „Dziś, 70 lat 
później, wciąż mierzymy się 
z takimi ohydnymi zjawiska-
mi jak nienawiść, przemoc i 
ksenofobia; wciąż obserwuje-

my antysemityzm w Europie; 
wciąż widzimy dyskrymina-
cję wobec Romów i Sinti. Mu-
simy zwalczać te zjawiska. 
Nie możemy ich akcepto-
wać” – czytamy w liście.

W swoim wystąpieniu Ro-
man Kwiatkowski, Prezes 
Stowarzyszenia Romów w 
Polsce podkreślił współ-
czesną symbolikę Miejsca 
Pamięci dla społeczności 
romskiej: – To miejsce, za-
bezpieczone i pieczołowicie 
chronione, świadczy i świad-
czyć będzie o dokonanej 
zbrodni. Trzeba też pamię-
tać, że jest to miejsce sym-
boliczne. Symbolizuje całą 
gehennę, jakiej doznał nasz 
naród w czasach rządów 
nazistowskich. Symbolizu-
je śmierć Romów i Sinti w 
ośrodkach masowej zagłady, 
obozach koncentracyjnych, 

w masowych egzekucjach 
dokonanych w wielu innych 
miejscach – mówił. – Dla Ro-
mów i Sinti z całego świata 
jest tym, co nas jednoczy. Bę-
dąc tutaj, łącząc się w bólu, 
w pamięci o mordach, w pa-
mięci o naszych zmarłych, 
konsolidujemy się jako na-
ród. Nie tylko wobec prze-
szłości, ale również wobec 
teraźniejszości – podkreślił.
Dyrektor Muzeum Ausch-
witz dr. Piotr M.A. Cywiński 
podkreślił historyczne znacz-
nie likwidacji obozu dla Ro-
mów dla ostatnich miesięcy 
istnienia obozu Auschwitz. 
– Przez pewien czas trwa-
ła w Niemczech dyskusja, 
co zrobić z Romami i Sinti. 
W Auschwitz byli izolowani 
od społeczeństwa, jako groź-
ni dla czystości rasy. Na ogół 
nie byli jednak kierowani 
do pracy w komandach ze 
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względu na dosyć powszech-
nie panujące stereotypy. W 
pewnym momencie jednak 
zapadła w Berlinie decyzja 
o wymordowaniu Romów 
i Sinti. Likwidacja Zigeu-
nerfamilienlager Birkenau 
nastąpiła w chwili, w której 
już zakończyły się transpor-
ty węgierskich Żydów, pół 
roku później Auschwitz był 
wyzwolony – powiedział 
Cywiński.
Z okazji Dnia Pamięci o 
Zagładzie Sinti i Romów 

Muzeum na swojej stronie 
internetowej udostępniło 
nową lekcję internetową 
„Romowie w KL Ausch-
witz”. Autorką lekcji jest Te-
resa Wontor‑Cichy, historyk 
z Centrum Badań Muzeum. 
We wrześniu zostanie udo-
stępniona wersja angielska 
lekcji. 
Oprócz ceremonii organi-
zowanej przez Stowarzy-
szenie Romów w Polsce, 2 
sierpnia  na terenie Miejsca 
Pamięci specjalny program 

edukacyjny oraz uroczystości 
upamiętniające zagładę Ro-
mów w czasie II wojny świa-
towej, przygotowała Między-
narodowa Sieć Organizacji 
Młodzieżowych Romskich 
– TernYpe. W tych wydarze-
niach wzięło udział ponad 
1000 osób z ponad 20 krajów.

Szacuje się, że w obozie 
Auschwitz Niemcy uwięzili 
łącznie ok. 23 tys. Romów 
– mężczyzn, kobiet i dzieci. 
W obozie zmarło lub zostało 
zamordowanych ok. 20 tys. 
Na terenie Państwowego 
Muzeum Auschwitz‑Birke-
nau, w bloku 13, urządzono 

wystawę upamiętniająca 
zagładę Romów i ukazującą 
szczególny wymiar nazi-
stowskiego ludobójstwa po-
pełnionego na Romach 
w okupowanej przez nazi-
stów w Europie.  

Paweł Sawicki
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MOST DO HISTORII

To już 13.edycja naszego 
programu, który jako jedy‑
ny w Polsce prezentuje hi‑
storię Żydów w szerokim 
kontekście historii naszego 
kraju i wzajemnych kon-
taktów obu społeczności. 
Od początku istnienia Cen‑
trum Żydowskiego ponad 
130 młodych studentów 
i studentek z Ameryki Pół‑
nocnej, Azji i Europy, od‑
wiedziło Polskę i Oświęcim 
poznając autentyczne miej‑
sca historyczne i pogłębiając 
swoje zrozumienie przeszło‑
ści i współczesności żydow‑
skiej w naszym kraju.
Uczestniczki spędziły pra‑
wie tydzień w Oświęcimiu, 
gdzie nie tylko zwiedziły 
teren byłego obozu Ausch‑
witz oraz uczestniczyły 
w zajęciach Międzynaro‑
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, 
ale poznawały także ży‑
dowską historię Oświęcimia 
w naszym Centrum, Mu‑
zeum Zamek oraz współcze‑
sne życie miasta.
Jak co roku częścią progra‑
mu były wyjazdy studyjne 
do Krakowa, Warszawy 
i Łodzi, miast o wielkim 
znaczeniu w historii Żydów 
w Polsce oraz miejscowości 
Polski południowo‑wschod‑
niej: Kielc, Chmielnika, 
Działoszyc, Szydłowa, 
Tarnowa i Bobowej, gdzie 
wciąż istnieją ślady żydow‑
skiej obecności, zachowane 
w różnym stanie. W Kra‑
kowie, szczególnym wyda‑
rzeniem w programie było 
spotkanie z p. Mirosławą 
Gruszczyńską, którą izra‑
elski instytut Yad Vashem 
odznaczył medalem Spra‑
wiedliwy wśród Narodów 
Świata za uratowanie ży‑
dowskiej dziewczynki z get‑
ta krakowskiego.
Aby dobrze zrozumieć kon‑
tekst żydowskiej przeszłości 
w Polsce odwiedzaliśmy 
również miejsca związane 
z ogólną historią naszego 
kraju: Stare Miasto w War‑
szawie oraz Muzeum Po‑
wstania Warszawskiego 
a także krakowską starówkę 
oraz Muzeum Historii Mia‑
sta Krakowa oddział Ulica 
Pomorska.
Studentki odwiedziły po‑
nadto Bielsko‑Białą, gdzie 
spotkały się z przewodni‑
czącą miejscowej gminy 
żydowskiej Dorotą Wiewió‑
rą oraz Pszczynę i Będzin, 
wraz z zachowanym przez 

grupę młodych aktywistów 
byłym domem modlitwy 
Nuhima Cukermana. 
Zakończeniem programu 
był spływ Dunajcem oraz 

zwiedzanie zamku w Nie-
dzicy. Jak podkreśliły zgod‑
nie studentki uczestnictwo 
w programie zmieniło ich 
sposób postrzegania Polski 

jako miejsca związanego nie 
tylko z historią Zagłady, ale 
także życia i wielowieko‑
wej obecności Żydów, lu‑
dzi o  których pamięć wciąż 

istnieje, choć nie zawsze 
uświadomiona.   

Maciek Zabierowski

Jakie były relacje żydowsko‑chrześcijańskie w Polsce przed wojną? Kto opiekuje się synagogami i cmentarzami 
żydowskimi w miejscowościach, gdzie nie ma Żydów? Czy i w jaki sposób Polacy pamiętają o swoich daw‑
nych żydowskich sąsiadach? Na te i podobne pytania odpowiedzi szukała grupa 9 studentek z USA, Niemiec 

i Węgier, które przyjechały do Polski na trzytygodniowy intensywny pobyt studyjny w ramach programu Most 
do historii, organizowanego przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. 

Wizyta w Szydłowie
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KIM JESTEŚMY, DOKĄD ZMIERZAMY?

Fo
t. 

C
D

iM

Fo
t. 

C
D

iM

Fo
t. 

C
D

iM

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 76, sierpień 2014 Centrum Dialogu i Modlitwy

Z tymi pytaniami zmagała się grupa niemieckich wolontariuszy z Diakonii Rheinland‑Westfalen‑Lippe, która 
pod koniec lipca gościła w Centrum Dialogu i Modlitwy. Dzieło Diakonii Rheinland‑Westfalen‑Lippe, dzia-
łające w ramach Kościoła Ewangelickiego, to organizacja zajmujących się pomocą społeczną w Niemczech. 

Wolontariat skierowany jest zarówno do studentów, jak i absolwentów szkół średnich. Nadrzędnym celem tego 
typu dobrowolnej pracy jest wsparcie programów społecznych i rodzinnych realizowanych przez organizację w 
przedszkolach, ośrodkach opieki dziennej, szkołach oraz obejmujące również opiekę nad osobami starszymi. Do-
datkowym atutem dla osób pełniących tego rodzaju służbę jest podnoszenie kwalifikacji poprzez kształcenie oraz 
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Seminarium w Auschwitz-
‑Birkenau zorganizowane 
zostało w ramach wsparcia 
edukacyjnego dla młodzieży 
przy współpracy z Interna-
tionales Bildungs‑ und Bege-
gnungswerk. To bezpośrednie 
„dotykanie historii”, w miej-
scu szczególnie ważnym dla 
zbiorowej pamięci, miało na 
celu zmierzenie się z własną 
oceną doświadczeń z wizyty 
w Auschwitz-Birkenau, skali 
zła i piętna, jakie ciąży na hi-
storii tego miejsca, które, z ra-
cji niemieckiego pochodzenia, 
towarzyszy im od urodzenia. 
Ci młodzi ludzie postanowili 
opisać swoje wrażenia, prze-
życia i refleksje, które po wi-
zycie w byłym obozie zagłady 
Auschwitz‑Birkenau zostaną 
w nich do końca życia. 

„Dopiero zrozumiałem, co 
tak właściwie oznacza słowo 
»Oświęcim«. Stało się wów-
czas dla mnie jasne, że to po 

prostu Auschwitz. Auschwitz 
straszliwa przeszłość, Ausch-
witz, czyli obóz koncentra-
cyjny. Już sam fakt tego, iż 
przybyłem do tego miejsca 
jako Niemiec, powodowało 
we mnie uczucie osamotnie-
nia, bezradności, rozdarcia 
wobec tego ogromu zła, które 
wydarzyło się w tym miejscu. 
Najzwyczajniej w świecie 
nie mogłem pojąć tego, że 
to małe, piękne, wyjątkowe 
miasto musiało »patrzeć« na 
te okropne wydarzenia. Po-
nadto, kiedy tak naprawdę 
poznałem dokładną historię 
Oświęcimia, stwierdziłem, że 
jest ona szczególnie imponu-
jąca i godna uwagi, zważa-
jąc na fakt, iż Polska, mimo 
rozbiorów, zdołała odrodzić 
się na nowo jako Państwo, o 
czym może świadczyć godło 
Polski, którym jest orzeł.

»Praca czyni wolnym«. To 
napis widniejący tuż na łuku 

bramy, przez którą prze-
szedłem. Minąwszy baraki, 
doszedłem do tak zwanych 
wystaw narodowych, które 
wywołały we mnie uczucie 
zapierające dech w piersiach. 
Nigdy jednak nie wiedziałem, 
jak powinienem się czuć, jak 
powinienem się zachować. 
Przeszywało mnie poczucie 
winy, wstydu i smutku, w 
szczególności zważając na 
fakt, iż jestem Niemcem, a wi-
dok Żydów przechodzących 
tuż obok mnie napawał mnie 
tylko jedną myślą: »mam na-
dzieję, że żaden z nich nie 
rozpozna, że jestem Niem-
cem«. Ale czy moje wyrzuty 
sumienia były tak właściwie 
uzasadnione?

Tyle zdjęć, tyle ofiar, a za 
każdą ofiarą i zdjęciem kryje 
się historia. Spoglądałem w 
oczy ludzi, którzy tutaj kie-
dyś byli, i kiedy o tym my-
ślałem, było mi niedobrze. 

Nie tak dawno, tak wielu 
więźniów stąpało po tej sa-
mej podłodze i ziemi, jednak-
że ich myśli i marzenia były 
całkiem inne aniżeli nasze. 
To były myśli i marzenia o 
przeżyciu, przepełnione stra-
chem i zwątpieniem oraz tyl-
ko jeden cel: PRZEŻYĆ. Jak 
przeogromny musiał być ten 
strach tych wszystkich ludzi 
pozostawionych samym so-
bie, bez swoich bliskich?

Pomimo okropieństw oraz 
bezradności w zrozumieniu 
tego miejsca, jestem zadowo-
lony, że miałem okazję być 
tutaj. Jestem również pewien, 
że to doświadczenie pozosta-
nie na długo w mojej pamięci. 
Przyjaciółka opowiadała mi o 
swoich przeżyciach z jej per-
spektywy i to uświadomiło 
mi, że to miejsce dla każde-
go będzie znaczyło coś inne-
go. Dla niej to wydarzenie 
wprawdzie było interesujące, 

jednakże nie odczuła w cza-
sie wizyty w Muzeum Au-
schwitz‑Birkenau żadnych 
emocji, a »wystawy« zdjęć 
ofiar i ludzi prowadzonych 
na śmierć były dla niej niezro-
zumiałe. 

W czasie tej podróży zdo-
byłem naprawdę życiowe 
doświadczenie, którym będę 
się dzielił z innymi, a nie-
które doznania emocjonalne 
będą w przyszłości zapewne 
kształtowały mój świato-
pogląd. Ponadto uważam, 
iż wizyta w Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, jak i zapo-
znanie się z historią miasta 
Oświęcimia, powinny stać się 
obowiązkiem każdego czło-
wieka”.  

Autorzy: Elena Maria Smuk,  
Clara Süßmilch, Laurin Hellfeier,  

Nathalie Thomé, Kiefer Tauchmann

Tłumaczenie: 
Małgorzata Musielak

?

? ?
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ANDRZEJ STRZELECKI 
ZAGŁADA ŻYDÓW 

Z ZAGŁĘBIA 
DĄBROWSKIEGO 

W KL AUSCHWITZ

• 22-28 sierpnia
 Wakacje z OCK: Wakacje Mikołajka 
 Nasze Kino zaprasza na projekcje fi lmu Wakacje Mikołajka. Pokazy 

odbędą się w dniach: 22.08, 25.08 i 27‑28.08 godz. 10.00, 16.30, 23‑24.08 
godz. 16.30, 26.08 godz. 10.00.

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 27 sierpnia
 Gliniana Środa. Warsztaty artystyczne 
 27 sierpnia odbędą się warsztaty artystyczne dla wszystkich chętnych 

pt. Gliniana Środa. Godz. 17.00, koszt dwugodzinncyh zajęć: 10 zł.
 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku

• 30 sierpnia – 3 września
 Święto Miasta Oświęcim 2014 
 Święto Miasta Oświęcim to święto grodu i jego mieszkańców. Okazja 

do przypomnienia bogatej historii i tradycji miasta, jak również do 
wspólnej wspaniałej zabawy. Z okazji Święta Miasta Oświęcim 30 i 31 
sierpnia 2014 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre‑
acji będą się odbywały koncerty, a 3 września 2014 roku w Oświęcim‑
skim Centrum Kultury odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

 30.08.2014 godz. 16.00

 Koncerty: Bluska, Ostatni w raju, The Last Ride, Cree, Pectus
 (stadion MOSiR, ul. Legionów 15)
 31.08.2014 godz. 14.30
 Blok imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych ‑ Małopolski Piknik 

Europejski, koncerty: Kosmokwaki, Ustronsky, Mateusz Ziółko z ze‑
społem, Beata i Bajm, pokaz sztucznych ogni 

 (stadion MOSiR, ul. Legionów 15)
 3.09.2014 godz. 17.00
 Uroczysta sesja Rady Miasta oraz koncert w wykonaniu Kwintetu 

Dętego Filharmoników Krakowskich
 (sala widowiskowa OCK, ul. Śniadeckiego 24)
 Organizatorami imprez przygotowanych z okazji Święta Miasta 

Oświęcim są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (30.08) i Oświęcim‑
skie Centrum Kultury (31.08).

• 22 września
 Obietnica Poranka
 22 września 2014 roku o godzinie 19.00 w Oświęcimskim Centrum 

Kultury zostanie zaprezentowany spektakl w reżyserii Macieja Woj‑
tyszko, z udziałem Anny Seniuk i Grzegorza Małeckiego, pt. Obietni‑
ca poranka. Szczegóły na stronie OCK.

 Oświęcimskie Centrum Kultury

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY  SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2014

Przedstawia ona etapy za‑
głady żydowskiej społecz‑
ności Zagłębia w oparciu 
przede wszystkim o zacho-
wane bogate przekazy do‑
kumentalne proweniencji 
nazistowskiej. Dokumenty, 
w znacznej części przyto‑
czone w książce in extenso, 
świadczą dobitnie, że niemal 
wszyscy działający w Za‑
głębiu urzędnicy niemieccy, 
włącznie z pracującymi na 
najniższych stanowiskach, z 
mniejszym lub większym za‑
angażowaniem przyczynili 
się do unicestwienia miejsco‑
wej ludności żydowskiej.
Archiwum Muzeum. 
W opracowaniu historycz-
nym dr Strzelecki opisuje 
i analizuje m.in. plany okupa-
cyjnych władz niemieckich 
wobec Zagłębia Dąbrowskie‑
go, proces separacji i kon‑
centracji żydowskich miesz‑
kańców Zagłębia, a także 

utworzenie i likwidację gett 
zamkniętych w Sosnowcu, 
Będzinie, Czeladzi, Dąbro‑
wie Górniczej i Strzemieszy‑
cach. Przedstawia także los 
żydowskich więźniów z Za‑
głębia Dąbrowskiego w KL 
Auschwitz.
Dr Andrzej Strzelecki publi-
kuje tu także wyniki swoich 
badań, uściślających liczbę 
Żydów deportowanych do 
KL Auschwitz z Zagłębia 
Dąbrowskiego. W okresie 
od maja 1942 r. do lipca 1944 
r. wywieziono z Zagłębia do 
KL Auschwitz ok. 58 tysięcy 
Żydów.
W drugiej części znaleźć 
można wyciągi z zachowa‑
nych imiennych wykazów 
Żydów sosnowieckich i bę‑
dzińskich, których na prze‑
łomie lat 1942 i 1943 przenie‑
siono do gett zamkniętych 
w Sosnowcu‑Środuli i Ma‑
łej Środuli, oraz fragmen‑

taryczne wykazy imienne 
Żydów zagłębiowskich, de‑
portowanych do KL Ausch‑
witz i w większości zabitych 
w komorach gazowych.
Archiwum Muzeum.„Inten‑
cją autora jest, by zestawie‑
nia te, obok opublikowa-
nych wcześniej podobnych 
wykazów, dotyczących 
Żydów z getta łódzkiego, 
zostały wykorzystane w 
możliwie bliskiej przyszło‑
ści jako zaczątek przedsię‑
wzięcia badawczego i wy‑
dawniczego, a mianowicie 
opracowania Ksiąg pamięci 
poświęconych polskim Ży‑
dom deportowanym do 
Auschwitz” – czytamy we 
wstępie.
W trzeciej części książki 
opublikowano wiele doku-
mentów oraz relacji świad‑
ków – relacji poświęconych 
zarówno deportacjom z Za‑
głębia Dąbrowskiego do 

KL Auschwitz, jak i relacji 
dotyczących pomocy udzie‑
lonej Żydom zagłębiowskim 
przez Polaków.
Książka Zagłada Żydów 
z Zagłębia Dąbrowskiego 

w KL Auschwitz dostępna 
jest w księgarniach na tere‑
nie Muzeum oraz w księgar‑
ni internetowej na stronie 
www.auschwitz org. 

Paweł Sawicki

Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz to 
nowa publikacja autorstwa historyka Centrum Badań Mu‑
zeum dr. Andrzeja Strzeleckiego. Jest ona poświęcona zagła‑

dzie jednego z największych skupisk ludności żydowskiej na za‑
chodnich ziemiach okupowanej przez Trzecią Rzeszę Polski.

16151413121110987654321
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Ludzie masowo wyrzucani 
z domów, często patrzą-
cy jak dorobek ich całego 
życia staje się wojennym 
łupem wysyłanym do Rze-
szy, bądź, co gorsza, zostaje 
zniszczony. Piwnice, stry-
chy, schowki już nie dawały 
schronienia i nie były bez-
pieczne. Brutalne egzekucje, 
których dopuszczano się na 
ludności cywilnej przepro-
wadzano systemowo i bez 
większych skrupułów. Nie-
ustannie prowadzone walki 
powstańcze. Brak czasu na 
sen, ogólne zmęczenie, nie-
odczuwanie głodu, natłok 
nie znanych wcześniej emo-
cji. Tak właśnie rysowała się 
codzienność mieszkańców 
powstańczej Warszawy. 

„Każdego mieszkańca na-
leży zabić, nie wolno brać 
żadnych jeńców. Warszawa 
musi być zrównana z ziemią 
i w ten sposób ma być stwo-
rzony odstraszający przy-
kład dla całej Europy”1.

Zacytowane powyżej słowa, 
to treść rozkazu wydanego 

1 Księga Pamięci, Państwowe 
Muzeum Auschwitz‑Birkenau, 
str. 787.

przez samego Hitlera już w 
dniu wybuchu Powstania. 
Po kilku dniach prowadzo-
nych walk władze Rzeszy 
nieco złagodziły swoje sta-
nowisko wobec ludności 
Warszawy. „Masa zdolnych 
do pracy kobiet i mężczyzn 
zostanie użyta do pracy w 
obozach koncentracyjny-
ch”2.Takiej treści zarządze-
nie wydaje Himmler.

Stare warsztaty naprawcze 
taboru kolejowego w Prusz-
kowie od 6 sierpnia 1944 r. 
stały się obozem przejścio-
wym, w którym Niemcy do-
konywali wstępnych selekcji 
wysiedlonych Warszawia-
ków. Część z nich kierowano 
do obozów koncentracyj-
nych, część do obozów pra-
cy, jeszcze innych wysyłano 
do Generalnego Guberna-
torstwa. To stąd 12 sierpnia 
1944 roku przywieziono 
do Auschwitz II-Birkenau 
pierwszy transport ludności 
cywilnej powstańczej War-
szawy, liczący 1984 męż-
czyzn i chłopców oraz ponad 
3800 kobiet i dziewcząt. Przy-

2 Księga Pamięci, Państwowe 
Muzeum Auschwitz‑Birkenau, 
str. 788.

byłych mężczyzn i chłopców 
oznaczono numerami od 
190912‑192895 i umieszczo-
no w obozie kwarantanny 
na odcinku BIIa. Zaś kobie-
ty i dziewczęta oznaczone 
numerami od 83085‑86938 
i zakwaterowano w obozie 
kobiecym w sektorze BIa.3

Przywiezionym nie tatuowa-
no numerów obozowych. 
Od momentu przybycia 
do obozu byli rozdzielani, 
pozostawienie sami sobie, 
przerażeni nową rzeczywi-
stością. Największy dramat 
przeżywały dzieci, które nie 
do końca były świadome, do 
jakiego miejsca trafiły. 

„Tu w siedemnastym blo-
ku, mam tylko swój własny 
numer. Obozowy numer. 
Pierwszego dnia to nawet 
byłem z niego dumny. Wy-
soki, bardzo wysoki więzień 
w pasiaku dał mi ten numer 
napisany na kartce. »Nie 
zgub go« – powiedział. Ka-
wałkiem kopiowego ołów-

3 Źródło: Wacław Długoborski, 
Franciszek Piper, Auschwitz 
1940-1945, Węzłowe zagadnienie 
z dziejów obozu, Tom I, Oświę-
cim 1995 r. 

Historia

ZDARZYŁO SIĘ  
W KL AUSCHWITZ

WARTO WIEDZIEĆ 

• W trakcie powstania i po jego stłumieniu Niemcy 
ewakuowali ze stolicy około 550 000 mieszkańców, 
których zdołali ująć1.

• Pierwszy transport liczący około 3000 osób przybył 
do Pruszkowa pieszo, nocą z 6 na 7 sierpnia z kościo-
ła Świętego Wojciecha na Woli. 

• Spośród około 55 000 osób deportowanych do obo-
zów koncentracyjnych, najwięcej skierowano do 
Auschwitz. Ogólna liczba ewakuowanych warsza-
wiaków, którzy przeszli przez ten obóz w sierpniu 
i wrześniu, wynosiła co najmniej 12 863 mężczyzn, 
kobiet i dzieci2.

• Mieszkańców powstańczej Warszawy, oprócz 
Auschwitz, wysyłano do innych obozów koncentra-
cyjnych: Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-
‑Rosen, Mauthausen, Ravensbrück, Sachsenhausen 
oraz Stutthof. 

• W pierwszym transporcie ludności cywilnej po-
wstańczej Warszawy, który trafił do Auschwitz II-
‑Birkenau 12 sierpnia 1944 r. było 169 chłopców 
w wieku do lat 14. 

1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 wybucha w Warszawie zbrojne 
powstanie skierowane przeciwko niemieckiemu okupantowi. 
Kilkanaście dni później tj. 12 sierpnia do KL Auschwitz II‑Bir-

kenau dostarczony zostaje pierwszy transport ludności cywilnej 
z powstańczej Warszawy.

Karta personalna Bronisława Kossaka warszawiaka przywiezionego do Auschwitz transportem ludności 
cywilnej z Pruszkowa w dniach 12 sierpnia 1944 r. i przeniesionego następnie do KL Mauthausen

ka wypisałem sobie ten mój 
numer na ręku. Zazdrości-
łem tym, którzy przybyli do 
Oświęcimia wcześniej i mają 
swój numer wytatuowany 
na ręku lub piersi. A ja mam 
tylko taki byle jaki wypisany 
poślinionym ołówkiem…”4.

Wypowiedziane wyżej sło-
wa należą do Bogdana Bart-
nikowskiego. W Powstaniu 
Warszawskim uczestniczył  
jako 12‑letni chłopak, był 
łącznikiem w oddziale por. 
„Gustawa” (Andrzeja Chy-
czewskiego) walczącym 
na Ochocie.  Do Auschwitz 
II‑Birkenau trafia wraz 
z mamą 12 sierpnia 1944 ro-
ku.5 W tych kliku zdaniach 
ten mały chłopak ujawnia 
nam wiele informacji. Jest 
samotny, wystraszony, 
jeszcze ufny wobec innych 
więźniów. Nieświadomy 

4 B. Bartnikowski, Dzieciństwo 
w pasiakach, Państwowe Muzeum 
Auschwitz‑Birkenau, Oświęcim 
2007, str. 12.

5 http://www.fpnp.pl/swiadko-
wie/bogdan‑bartnikowski.html, 
dane z dnia 09.08.2014 r.

miejsca, do którego trafił. 
Jednak po kilku dniach już 
wie, poznaje zasady rządzą-
ce się tym miejscem. „Powo-
li przywykam, patrzę, choć 
nie chcę widzieć”6.

W styczniu 1945 r., w pięciu 
transportach wywieziono 
do obozów w Berlinie, co 
najmniej 602 kobiety z dzieć-
mi, w tym dzieci urodzone 
w obozie. Część więźniów 
z transportów warszaw-
skich ewakuowano z obozu 
w styczniu 1945 r. Niektórzy 
z nich zginęli w trakcie tzw. 
marszów śmierci, inni do-
czekali wyzwolenia w obo-
zach w głębi Rzeszy. Co 
najmniej 298 warszawiaków 
(kobiet, mężczyzn i dzie-
ci) doczekało wyzwolenia 
w Auschwitz7. 

Monika Bernacka-Pelc

6 B. Bartnikowski, Dzieciństwo 
w pasiakach, Państwowe Muzeum 
Auschwitz‑Birkenau, Oświę-
cim 2007, str. 10.

7 http://pl.auschwitz.org/m/
index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1770&Ite-
mid=10, dane z dnia 08.08.2014 r.

Warsztaty na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu
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FOTOREPORTAŻ

2sierpnia jest w Polsce obchodzony jako Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów. 70 lat temu, w nocy z 2 na 3 sierp-
nia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II‑Birkenau tzw. obóz rodzinny dla Cyganów (Zigeunerfa-
milienlager). Zamordowano wówczas w komorach gazowych blisko 3 tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn, ostatnich 

romskich więźniów obozu. W uroczystościach, które odbyły się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II‑Birkenau, wzięło udział ponad 1000 osób. Poniżej publikujemy fotografie 
ilustrujące to wydarzenie autorstwa Bartosza Bartyzela i Marka Lacha.  


