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Tradycyjnie lutowy numer miesięcznika „Oś” poświęca-
my przede wszystkim styczniowej rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego  
i zagłady Auschwitz. Na kolejnych stronach znajdą 
Państwo relację z 68. Rocznicy, a także teksty oficjal-
nych przemówień wygłoszonych podczas uroczystości. 
Na okładce znajduje się obraz byłej więźniarki, polskiej 
Żydówki, Haliny Ołomuckiej, który był wizualnym 
symbolem tegorocznych uroczystości. Z jednej strony 
unaocznia on radość z końca obozowej gehenny, a z dru-
giej przedstawia niewyobrażalne piętno obozowych do-
świadczeń i przeżyć, które oswobodzeni muszą dźwigać 
do końca swoich dni. 

W „Osi” piszemy także o nowej wystawie rosyjskiej 
„Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie” otwartej oficjalnie  
w rocznicę wyzwolenia Auschwitz. 

Na stronach MDSM znajdą Państwo artykuł poświęco-
ny konferencji „Pamięć ma swój Dom”, której motywem 

przewodnim była rola upamiętnienia oraz praca eduka-
cyjna prowadzona w Domu Spotkań przez byłych więź-
niów Auschwitz. MDSM proponuje także nowy warsz-
tat dla młodzieży z cyklu „Ludzie, Losy, historie byłych 
więźniów”, poświęcony Kazimierzowi Smoleniowi.

Centrum Dialogu i Modlitwy podsumowuje siódme 
już Dni Spotkań, które były dla młodych ludzi zachętą 
do odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie ma dziś dla 
nas Auschwitz. Natomiast Centrum Żydowskie pisze 
o bardzo pozytywnych wynikach badań dotyczących 
prowadzonego tam programu antydyskryminacyjnego  
„Oświęcim inaczej”. Według nich rezultatem zajęć jest 
spadek antysemityzmu i romofobii wśród uczestników. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org
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GALERIA XX WIEKU

OD REDAKCJI

W związku z niedawną dys-
kusją wokół 150. rocznicy 
wybuchu powstania stycz-
niowego, różnych jego ocen 
i dzisiejszego spojrzenia na 
jego sens, szanse oraz obec-
nych form upamiętniania go 
– zamieszczam obok zdjęcie 
niedużej srebrnej broszki  
z podobizną herbów Polski  
i Litwy – Orła i Pogoni – ale 

pochodzącej z  okresu… 
powstania listopadowego.  
O czym świadczy trudna do 
odczytania, ale widoczna 
na szarfie pod wizerunkiem 
godła, leciutko wygrawe-
rowana data wybuchu po-
wstania: 29.11.1830, her-
bu prawie identycznego  
z herbem styczniowej insu-
rekcji.

Szpileczka, służąca do przy-
pinania broszki do dam-
skich głównie ubrań, funk-
cjonuje sprawnie do dziś!

Powtarzalność powstań, ich 
symboliki i herbów, wize-
runków na bojowych sztan-
darach i na małych, służą-
cych na co dzień bibelotach: 
kolczykach, pierścionkach, 

spinkach i broszkach, jest 
wspomnieniem tamtych 
czasów i minionych obycza-
jów.

Broszkę wpinała do swej 
żałobnej sukni moja daleka 
prakrewna przed 183 laty, 
może nawet domyślam się 
która…  

Andrzej Winogrodzki
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Państwowe Muzeum Auschwitz ‑Birkenau

27 stycznia 2013 r. minęło 68 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za-
głady Auschwitz. Honorowy patronat nad rocznicowymi uroczystościami objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski.

W obchodach wzięli udział 
byli więźniowie i wyzwoli-
ciele Auschwitz, przedsta-
wiciele rządu i parlamentu 
Polski oraz Rosji, ambasa-
dorowie i dyplomaci ponad 
20 państw, przedstawiciele 
duchowieństwa, władz re-
gionalnych, samorządów, 
instytucji i organizacji spo-
łecznych, a także wszyscy 
pragnący uczcić pamięć ofiar 
niemieckich nazistów.  

Uroczystości rozpoczęły się 
w specjalnym namiocie usta-
wionym na terenie byłego 
obozu Auschwitz I. Wizu-
alnym symbolem ceremonii 
był obraz byłej więźniarki 
obozu, polskiej Żydówki, 
Haliny Ołomuckiej zatytuło-
wany „Wyzwolenie”.

W imieniu byłych więźniów 
głos zabrała Rosjanka Ksienia 
Olchowa, która do Ausch-
witz trafiła, nie mając jeszcze 
skończonych czternastu lat. – 
Nas, małoletnich więźniów, 
ulokowano w baraku ogro-
dzonym drutem kolczastym, 
gdzie znajdowało się ponad 
sto osób. Półmrok, gliniana 
podłoga, zimno, brud, pchły. 
Zamykano nas w baraku  
i nie wypuszczano. We-
wnątrz były prycze o trzech 
kondygnacjach. Przebywa-
łam na dolnym poziomie, 
z powodu chorych nóg nie 
mogłam wchodzić wyżej. Na 
każdej kondygnacji mieściły 
się po dwie – trzy osoby. Żad-
ne dziecko nie płakało, nawet 
to najmniejsze, płacz był su-
rowo karany – wspominała 
swój pobyt w obozie. Była 

więźniarka zaapelowała, aby 
pamiętać o przeszłości i robić 
wszystko, aby „te straszne 
doświadczenia, które przy-
padły nam w udziale, nigdy 
więcej się nie powtórzyły”.

Jednym z gości uroczystości 
był Iwan Martynuszkin, któ-
ry brał udział w wyzwalaniu 
obozu Auschwitz. – 27 stycz-
nia 1945 r. było wilgotno, pa-
dał mokry śnieg. Kiedy po-
deszliśmy w pobliże obozu 
koncentracyjnego, pierwszą 
rzeczą, którą zobaczyliśmy, 
były płoty z rzędami drutów 
kolczastych. W oddali grupy 
ludzi. Najpierw nie rozumie-
li, co się dzieje. Potem zaczę-
li machać rękami w geście 
pozdrowienia, coś krzyczeli 
– wspominał. – Kiedy nasi 
żołnierze zobaczyli pierw-
szą grupę więźniów, bali się 
nawet podejść do nich – byli 
prawie niepodobni do ludzi. 
Dopiero po umyciu, ostrzy-
żeniu, ubraniu i  nakarmie-
niu więźniowie powoli odzy-
skiwali swój dawny wygląd 
– mówił.

– Pamiętamy o Zagładzie 
Żydów, o cierpieniu i eks-
terminacji Polaków, Rosjan, 
Romów, Białorusinów, Ukra-
ińców oraz obywateli niemal 
wszystkich państw Europy. 
Ich pamięć, ich los, to na-
sze dziedzictwo. Naszą rolą  
i zobowiązaniem pozostaje 
kultywowanie pamięci o wy-
darzeniach, które nie mają 
prawa się powtórzyć. Nie 
tylko przez wzgląd na ofia-
ry Holokaustu, ale również  
w trosce o obecne i przy-

szłe pokolenia, dla których 
wiedza o przeszłości musi 
stanowić memento – mówił 
w swoim wystąpieniu mi-
nister kultury i dziedzictwa 
narodowego Bogdan Zdro-
jewski. Podkreślił on także 
wagę współpracy instytucji 
z Polski i Rosji przy projekcie 
nowej wystawy rosyjskiej w 
Muzeum Auschwitz: – Pra-
gnę wyrazić satysfakcję pły-
nącą z faktu, że wieloletnia 
współpraca polsko‑rosyjska 
kończy się sukcesem. Mam 
jednocześnie nadzieję, że 
nie będzie to współpraca 
jednorazowa, lecz stanie się 
ona symbolem oraz dobrym 
przykładem wspólnych wy-
siłków na rzecz zachowania 
pamięci i historycznej praw-
dy oraz wzajemnego zrozu-
mienia – powiedział.

Przewodniczący Dumy Fe-
deracji Rosyjskiej Siergiej 
Naryszkin powiedział pod-
czas swojego wystąpienia, że 
im bardziej oddalają się od 
nas wydarzenia Holokaustu  
i II wojny światowej, tym 
ważniejsze jest zachowywa-
nie świadectw o nich. – Wiel-
kie wydarzenia i zjawiska 
często nazywamy „kamie-
niami milowymi historii”. 

Ale same kamienie, same te 
znaki mogą być różne. Jedne 
– pokazują bezpieczną drogę. 
Inne – ostrzegają o śmiertel-
nym zagrożeniu, o przepaści 
i nieuchronnym końcu. Obóz 
Auschwitz i inne nazistow-
skie obozy koncentracyjne 
stały się najstraszniejszym 
w swojej sile przekonywania 
ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem 
dla wszystkich przyszłych 
pokoleń – mówił.

Ambasador Izraela Zvi Rav-
‑Ner podkreślił rolę wyzwo-
licieli: – Radziecka armia wal-
czyła z nazistami po stronie 
aliantów, wzdłuż całej drogi 
od Stalingradu aż po zwycię-
stwo w Berlinie. Nigdy o tym 
nie zapomnimy. – Dzisiaj 
powinniśmy także pamiętać 
o dzielnych ludziach – Spra-
wiedliwych wśród Narodów 
Świata, którzy ryzykowali 
własnym życiem, ratując Ży-
dów; narażali samych siebie 
oraz swoje rodziny na karę 
śmierci. Polacy to najwięk-
sza grupa Sprawiedliwych  
w Europie – dodał.

Dyrektor Muzeum dr Piotr 
M.A. Cywiński w swoim 
przemówieniu mówił o wol-
ności i pamięci: – Pamięć  

zatruwała i wyzwalała jed-
nocześnie. Dziś również 
najtrudniejsza z pamięci,   
z którą ledwo sobie radzimy, 
posiada tę wyzwalającą moc.  
Dziś także nasza wolność za-
leży od naszej pamięci. A pa-
mięć od nas samych – mówił. 
– Dzisiaj i tutaj, w rocznicę,  
w Auschwitz, bardziej niż 
kiedykolwiek i gdziekolwiek, 
brzmią słowa Czesława Mi-
łosza: „wiedzieć i nie mówić 
– tak się zapomina”. Drodzy 
Ocaleni, byli więźniowie, 
Wasze słowa trwają w nas,  
A w Waszej pamięci tkwi na-
sza wolność – podkreślił.

Następnie delegacje polska  
i rosyjska oficjalnie otworzy-
ły nową wystawę rosyjską 
„Tragedia. Męstwo. Wyzwo-
lenie”. Mieści się ona w blo-
ku 14 byłego obozu Ausch-
witz I, jednym z dziewięciu, 
w których w październiku 
1941 r. ulokowano tysiące ra-
dzieckich jeńców wojennych.

Druga część uroczystości 
miała miejsce pod Pomni-
kiem Ofiar Obozu na terenie 
byłego Auschwitz II‑Birke-
nau. Rabini oraz duchowni 
różnych wyznań chrześci-
jańskich wspólnie odczytali Fo
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68. ROCZNICA WYZWOLENIA
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psalm 42 z Księgi Drugiej 
Psalmów, a uczestnicy cere-
monii złożyli przy pomniku 
znicze upamiętniające ofiary 

Auschwitz. Na zakończenie 
delegacje Muzeum Ausch-
witz oraz Muzeum Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej złoży-

ły kwiaty przy pomniku  
w miejscu masowych gro-
bów jeńców Armii Czerwo-
nej w Birkenau.

Do momentu wyzwolenia 
terenów obozowych przez 
żołnierzy Armii Czerwonej, 
niemieccy naziści zamordo-
wali w Auschwitz ok. 1,1 mln  
osób, głównie Żydów,  
a także Polaków, Romów, ra-
dzieckich jeńców wojennych 
oraz ludzi innych narodowo-
ści. Dziś dla świata Ausch-
witz jest symbolem Zagłady  
i okrucieństw II wojny świa-
towej. W 2005 r. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych 
uchwaliła dzień 27 stycznia 
Międzynarodowym Dniem 
Pamięci o Ofiarach Holokau-
stu.

Dzień wcześniej Prezydent 
RP Bronisław Komorowski 
spotkał się z Przewodniczą-
cym Dumy Państwowej Fe-
deracji Rosyjskiej Siergiejem 
Naryszkinem. Prezydent 
przekazał mu księgę z 9 ty-
siącami nazwisk sowieckich 
jeńców wojennych, ofiar 
obozu Auschwitz, zazna-
czając, że spośród ok. 15 ty-
sięcy jeńców uwięzionych  
w Auschwitz, są to wszystkie 
nazwiska, które udało się hi-
storykom ustalić. 

jar/2b/ps
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Drodzy Przyjaciele!

Możliwość wystąpienia przed Wami 
w tym znamiennym dniu budzi we 
mnie szczególne uczucia. Temat 
otwieranej dzisiaj w Państwowym 
Muzeum Auschwitz‑Birkenau ro-
syjskiej ekspozycji, przygotowanej 
przez Centralne Muzeum Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej przy współ-
działaniu polskich kolegów, dotyczy 
mnie w najbardziej bezpośredni spo-
sób. Mnie, małoletniej uczestniczce 
powstania warszawskiego, która  
w tym czasie nie miała jeszcze skoń-
czonych czternastu lat, przypadł  
w udziale gorzki los – znalazłam 
się za drutami największego hitle-
rowskiego obozu koncentracyjnego,  
w którym odbywała się masowa za-
głada ludzi różnych narodowości.  

Nas, którzy przetrwaliśmy piekło 
Auschwitz, zostało bardzo niewielu. 
Musieliśmy przejść przez coś, czego 
nawet po kilkudziesięciu latach nie 
można zapomnieć. Tylko siła ducha, 
męstwo i wewnętrzny opór pomo-
gły nam wytrwać.

Straszne wspomnienia czasu spę-
dzonego w obozie koncentracyjnym 
towarzyszą mi przez całe życie. Do 
tej pory często śni mi się wciąż to 
samo – wszystkie te okropności, 
nadzorcy, strzelanina, powstanie…

Nas, małoletnich więźniów, uloko-
wano w baraku ogrodzonym dru-
tem kolczastym, gdzie znajdowało 
się ponad sto osób. Półmrok, glinia-
na podłoga, zimno, brud, pchły. Za-
mykano nas w baraku i nie wy-
puszczano. Wewnątrz były prycze  
o trzech kondygnacjach. Przebywa-
łam na dolnym poziomie, z powodu 
chorych nóg nie mogłam wchodzić 
wyżej. Na każdej kondygnacji mie-
ściły się po dwie – trzy osoby.

Żadne dziecko nie płakało, nawet to 
najmniejsze, płacz był surowo kara-
ny.  

Wieczorem, raz dziennie, dawano 
nam jeść: mały kawałeczek chle-
ba, czasem czymś posmarowany,  
i wodnistą zupę. Nieraz prowadzo-
no dzieci do punktu medycznego, 
gdzie przeprowadzano badania 
lekarskie, pobierano krew, potem 
niektóre dzieci traciły przytomność 
i już nie wracały do baraku. Pra-

wie wszystkie dzieci chorowały na 
świerzb. Straciłam rachubę dni i go-
dzin, ze zmęczenia marzyłam o jak 
najszybszym końcu – o śmierci.

Dzisiaj, pomimo wieku, kontynuuję 
pracę nad patriotycznym wycho-
waniem młodzieży. Jako kierownik 
koła byłych małoletnich więźniów 
faszyzmu moskiewskiej dzielnicy 
Marino, a także wiceprzewodniczą-
ca miejskiej organizacji „Nieujarz-
mieni”, często bywam w szkołach,  
w korpusach kadetów, gdzie opo-
wiadam o trudnym losie swoich 
rówieśników, o konieczności zapo-
biegania wojnom, narodowemu socja-
lizmowi, rasizmowi, szowinizmowi  
i innym antyludzkim zjawiskom.

Niedawno ukazała się książka – ma-
teriał pomocniczy dla uczniów –  
o więźniach faszystowskich obozów 
koncentracyjnych, w której cały roz-
dział jest poświęcony mojemu loso-
wi, losowi mojej matki i siostry, które 
też były więźniarkami Auschwitz.

Uważam, że młode pokolenie po-
winno wiedzieć wszystko o minionej 
wojnie, tragedii i poświęceniu tych, 
którzy ocalili ludzkość przed faszy-
zmem. Muszę powiedzieć, że dzieci 
bardzo uważnie słuchają opowiadań 
o naszym ciężkim, wojennym dzie-
ciństwie. Pewnego razu mała dziew-
czynka podeszła do mnie, przytuliła 
się i rozpłakała. Zapytałam: „Czemu 
płaczesz?” A ona na to: „Szkoda mi 
pani, że pani to przeżyła”. O czym to 
świadczy?

O współczuciu dzisiejszych chłop-
ców i dziewcząt, o zrozumieniu tego, 
co wydarzyło się w życiu starszego 
pokolenia, które przetrwało II wojnę 
światową. I to daje nadzieję, pozwa-
la wyciągnąć wniosek: współczesny 
świat nie pozwoli na powtórzenie się 
Oświęcimia…

Minęło już 68 lat od czasu, gdy obóz 
śmierci Auschwitz został wyzwolony 
przez Armię Czerwoną. Ale, niestety, 
aż do dziś słychać głosy tych, którzy 
próbują usprawiedliwić zbrodnie na-
zistów, postawić w jednym szeregu 
ofiary i katów, wyzwolicieli i oku-
pantów. A w niektórych krajach idą 
jeszcze dalej – wspólników nazistów 
uznają za bohaterów. Takie próby 
rewizji historii są niedopuszczalne  
i w walce z nimi musimy zdecydo-
wanie wiedzieć, że obojętność, brak 
zainteresowania, jak również zapo-
mnienie lekcji historii ostatecznie pro-
wadzi do tragedii i zbrodni.

Jestem przekonana, że otwierana dziś 
ekspozycja „Tragedia. Męstwo. Wy-
zwolenie” będzie stanowić znaczący 
wkład w walkę z fałszowaniem hi-
storii minionej wojny, w wychowanie 
patriotyczne młodego pokolenia.  

W imieniu małoletnich więźniów „fa-
bryki śmierci” Auschwitz chciałabym 
zaapelować do wszystkich na całym 
świecie. Ludzie, pamiętajcie o prze-
szłości! Zróbcie wszystko, by te strasz-
ne doświadczenia, które przypadły 
nam w udziale, nigdy więcej się nie 
powtórzyły. Strzeżcie pokoju! 

WYSTĄPIENIE KSIENI OLCHOWEJ, 
BYŁEJ WIĘŹNIARKI OBOZU AUSCHWITZ 

68. rocznica wyzwolenia Auschwitz

Ksienia Olchowa

68. rocznica wyzwolenia Auschwitz
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Dziś, 27 stycznia, w Międzynarodo-
wym Dniu Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu i w 68. rocznicę wyzwolenia 
przez Armię Czerwoną obozu kon-
centracyjnego Auschwitz‑Birkenau, 
otwieramy unikatową ekspozycję 
Centralnego Muzeum Wielkiej Wojny 
Ojczyźnianej pod przepełnioną głę-
bokim sensem nazwą „Tragedia. Mę-
stwo. Wyzwolenie”.

Brałem udział w wyzwalaniu obozu 
śmierci w Oświęcimiu. W styczniu 
1945 r. byłem starszym lejtnantem, 
dowodziłem kompanią karabinów 
maszynowych 1087. pułku strzelców 
322 dywizji 60. armii I. Frontu Ukraiń-
skiego. Tamtych czasów nie da się za-
pomnieć. Tamtego dnia w Auschwitz, 
w samym miasteczku, trwały walki,  

a przed moją kompanią, z której po-
zostało zaledwie 50 ludzi, postawiono 
zadanie – oczyścić z opierających się 
Niemców tereny przylegające do nie-
pojętych, ogrodzonych obiektów.

Wtedy nawet nie domyślaliśmy się, 
że to właśnie tu jest „obóz śmierci”. 
Pamiętam – 27 stycznia 1945 r. było 
wilgotno, padał mokry śnieg. Kiedy 
podeszliśmy w pobliże obozu kon-
centracyjnego, pierwszą rzeczą, którą 
zobaczyliśmy, były płoty z rzędami 
drutów kolczastych. W oddali grupy 
ludzi. Najpierw nie rozumieli, co się 
dzieje. Potem zaczęli machać rękami 
w geście pozdrowienia, coś krzyczeli.

Do tego, co zobaczyliśmy w obozie, 
mieliśmy zupełnie inny stosunek. 

Cały miesiąc byliśmy w ofensywie, 
nasza dywizja miała liczebność po-
równywalną z pułkiem. Cały czas 
ściskało za gardło uczucie, że mogą 
cię zabić, i nie mijało. A co wyzwolili-
śmy, co to był za obóz – to zrozumia-
łem dopiero potem. I przeraziłem się.  

Na postój w Auschwitz nie mieliśmy 
czasu, następnego dnia ruszyliśmy 
już dalej. Pododdziały, które nadcią-
gnęły, a także lekarze wojskowi rato-
wali ocalonych i organizowali żyw-
ność dla nich. Kiedy nasi żołnierze 
zobaczyli pierwszą grupę więźniów, 
bali się nawet podejść do nich – byli 
prawie niepodobni do ludzi. Dopie-
ro po umyciu, ostrzyżeniu, ubraniu  
i  nakarmieniu więźniowie powoli 
odzyskiwali swój dawny wygląd.

Dziś mam już prawie 90 lat. To po-
ważny wiek dla człowieka, który 
przeżył wojnę. I z perspektywy lat, 
które przeżyłem, chciałbym dzisiaj 
szczególnie podkreślić decydującą 
rolę wojsk radzieckich w wyzwole-
niu krajów Europy Wschodniej spod 
okupacji hitlerowskiej. Cena misji 
wyzwoleńczej naszej armii jest bar-
dzo wysoka. Tylko na polach bitew 
o Polskę padło śmiercią bohaterów 
ponad 600 tysięcy dowódców i żoł-
nierzy Armii Czerwonej. Dzięki ich 
poświęceniu został wyzwolony obóz 
koncentracyjny w Oświęcimiu, urato-
wano przed zniszczeniem Kraków – 
jedno z najpiękniejszych miast Euro-
py. Z zadowoleniem spostrzegam, że 
władze, społeczeństwo oraz organi-

zacje kombatanckie Rzeczypospolitej 
Polskiej troskliwie pielęgnują pamięć 
o naszych poległych rodakach, utrzy-
mują w należytym stanie pomniki  
i mogiły żołnierskie.

Dzisiejsza ekspozycja jest dobrym 
pretekstem, by jeszcze raz przypo-
mnieć prawdę historyczną, decydu-
jący wkład ZSRR we wspólne zwy-
cięstwo nad nazizmem. Nabiera to 
szczególnego znaczenia w związku 
z tym, że pewne siły próbują pisać 
historię na nowo, wybielić wspólni-
ków nazistów i umniejszyć wkład 
naszego kraju w zwycięstwo nad fa-
szyzmem.

Tragedia obozu koncentracyjnego  
w Oświęcimiu – jak dzwon na 
trwogę – budzi w naszych sercach 
pragnienie zachowania świętej pa-
mięci o tamtych strasznych czasach, 
przypomina ludziom o konieczności 
zdecydowanej walki z narodowym 
socjalizmem, szowinizmem, kseno-
fobią i ekstremizmem.

Pamięć o okropnościach faszystow-
skich obozów koncentracyjnych,  
o tych, którym tutaj wydarto życie,  
i o tych, którzy przeżyli te potworno-
ści i są dziś z nami, nie może zgasnąć 
– nie może pozostać tylko w pod-
ręcznikach, książkach, filmach, po-
mnikach, eksponatach muzealnych, 
lecz zawsze musi żyć w sercach 
obywateli Rosji, Polski, innych kra-
jów wyzwolonej Europy, a przede 
wszystkim – młodego pokolenia. 

Spotykamy się dziś, w 68. rocznicę 
wyzwolenia niemieckiego, nazi-
stowskiego obozu Auschwitz‑Bir-
kenau, by otworzyć nową wystawę 
stałą „Tragedia. Męstwo. Wyzwole-
nie”.

Jak co roku, nasza obecność tutaj ma 
służyć przede wszystkim uczczeniu 
pamięci pomordowanych w obozie. 
Bezmiaru krzywd, jakiego doznali 
więźniowie obozu Auschwitz‑Bir-
kenau nie sposób opisać słowami. 
Zgładzonych zostało ponad milion 
osób. Ci, którzy przetrwali wy-
niszczający pobyt w obozie, już na 
zawsze muszą się mierzyć z trau-
matycznymi przeżyciami nie do 
zapomnienia. Jak wiemy, również 
ich dzieci, a nawet wnuki na nowo 
przeżywają wydarzenia, które na 
zawsze odcisnęły piętno na losach 
ich rodzin.

Pamiętamy o Zagładzie Żydów,  
o cierpieniu i eksterminacji Pola-
ków, Rosjan, Romów, Białorusinów, 
Ukraińców oraz obywateli niemal 

wszystkich państw Europy. Ich pa-
mięć, ich los, to nasze dziedzictwo.

Naszą rolą i zobowiązaniem pozo-
staje kultywowanie pamięci o wy-
darzeniach, które nie mają prawa się 
powtórzyć. Nie tylko przez wzgląd 
na ofiary Holokaustu, ale również 
w trosce o obecne i przyszłe pokole-
nia, dla których wiedza o przeszło-
ści musi stanowić memento.

Państwo polskie podjęło zobo-
wiązanie troski o pamięć o nazi-
stowskich zbrodniach dokonanych  
w obozie Auschwitz‑Birkenau. Fun-
dacja Auschwitz‑Birkenau utwo-
rzyła Fundusz Wieczysty, które-
go środki mają pozwolić na stałą 
realizację prac konserwatorskich  
w Miejscu Pamięci Auschwitz. Dziś, 
dzięki wpłatom i deklaracjom wpłat 
płynącym z państw całego świata, 
zmierzamy do osiągnięcia naszego 
celu. Pół roku temu w tym samym 
miejscu inaugurowałem prace Glo-
balnego Planu Konserwacji, którego 
efekty już zaczynają być widoczne.

Dziś pozwalam sobie wyrazić za-
dowolenie z obecności naszych ro-
syjskich gości, dla których II wojna 
światowa to okres najkrwawsze-
go doświadczenia w historii Rosji. 
Stała wystawa „Tragedia. Męstwo. 
Wyzwolenie” została przygotowa-
na przez Centralne Muzeum Wiel-
kiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie 
we współpracy z Państwowym Mu-
zeum Auschwitz‑Birkenau.                   

Chciałbym w tym miejscu bardzo 
podziękować pracownikom obu 
muzeów oraz wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie wystawy 
za ich wysiłek.

Pragnę wyrazić satysfakcję płynącą 
z faktu, że wieloletnia współpraca 
polsko‑rosyjska kończy się sukce-
sem. Mam jednocześnie nadzieję, że 
nie będzie to współpraca jednora-
zowa, lecz stanie się ona symbolem 
oraz dobrym przykładem wspól-
nych wysiłków na rzecz zachowa-
nia pamięci i historycznej prawdy 
oraz wzajemnego zrozumienia.  

WYSTĄPIENIE IWANA MARTYNUSZKINA,  
WYZWOLICIELA AUSCHWITZ

WYSTĄPIENIE BOGDANA ZDROJEWSKIEGO, 
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP 

Minister Bogdan Zdrojewski

Iwan Martynuszkin
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Szanowny Panie Marszałku, Szanow-
ny Panie Przewodniczący Dumy,

Drodzy Ocalali, byli więźniowie 
Auschwitz, partyzanci, weterani, 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świa-
ta, Drodzy Goście.

Stoimy tutaj w najstraszliwszym 
miejscu w historii ludzkości. Była to 
okropna fabryka śmierci, w której 
dokonywano systematycznych mor-
dów, a następnie spalania ponad 1,1 
miliona niewinnych mężczyzn, ko-
biet i dzieci.

Ponad 90 procent zamordowanych 
było Żydami; mord ten był częścią 
haniebnego nazistowskiego „osta-
tecznego rozwiązania”, zakładają-
cego eksterminację wszystkich osób 
pochodzenia żydowskiego.

Nasza historia to wiele aktów lu-
dobójstwa oraz zbrodni przeciwko 
ludzkości, jednak nigdy wcześniej 
nie pojawiła się próba unicestwienia 
całego narodu i całkowitego usunię-
cia go z powierzchni ziemi.

Sześć milionów Żydów zostało za-
mordowanych.

Naziści torturowali i zamordowali 
tutaj także ponad 100 tysięcy Pola-
ków, radzieckich jeńców wojennych 
oraz więźniów innych narodowości, 
w tym dziesiątki tysięcy Sinti i Ro-
mów, kobiet i dzieci.

Dlatego też haniebne i karygodne 
jest to, że istnieją osoby – w tym tak-
że przywódcy wielkich krajów – któ-
rzy negują Holokaust, nazywając go 
kłamstwem, „kłamstwem o Ausch-
witz”. Co więcej, grożą oni znisz-
czeniem państwa izraelskiego, które 
zostało zbudowane jako schronienie 
przez ocalałych oraz uciekinierów  
z Auschwitz i Birkenau.

Zebraliśmy się dziś, aby pamiętać  
o dzielnych radzieckich żołnierzach, 
którzy wyzwolili ten obóz i uwol-
nili kilka tysięcy pozostałych tutaj 
więźniów. Radziecka armia walczy-
ła z nazistami po stronie aliantów, 
wzdłuż całej drogi od Stalingradu 
aż po zwycięstwo w Berlinie. Nigdy  
o tym nie zapomnimy.

Dzisiaj powinniśmy także pamiętać 
o dzielnych ludziach – Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata, któ-
rzy ryzykowali własnym życiem, ra-

tując Żydów; narażali samych siebie 
oraz swoje rodziny na karę śmierci. 
Polacy to największa grupa Sprawie-
dliwych w Europie.

Ponadto, jeżeli pragniemy, aby świat 
wyciągnął wnioski z lekcji, która 
miała miejsce w Auschwitz oraz Bir-
kenau, musimy pamiętać o zamor-

dowanych tutaj ofiarach, Żydach  
i wszystkich innych narodach, tak, 
aby nigdy nie powtórzyło się to  
w żadnym kraju, żadnym narodzie  
i nigdzie na świecie.

Musimy pamiętać – nigdy nie może-
my zapomnieć, powtarzając: Nigdy 
więcej,  

Państwowe Muzeum Auschwitz ‑Birkenau

Chciałbym podziękować naszym 
polskim kolegom za ich starania 
o zachowanie pomnika i o obronę 
prawdy historycznej.

Dziś – w Międzynarodowym Dniu 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
– znów spotykają się tutaj przed-
stawiciele różnych państw, ludzie 
różnych narodowości i w różnym 
wieku. Są oni zgodni co do tego, że 
zbrodnie faszyzmu nie podlegają 
przedawnieniu, a pamięć o ich ofia-
rach jest święta. Jestem wdzięczny 
za umożliwienie mi wzięcia udziału 
w dzisiejszej, znaczącej dla naszych 
narodów i całego świata, uroczysto-
ści.

Na 68. rocznicę wyzwolenia Oświę-
cimia przez wojska radzieckie zosta-
ła odnowiona rosyjska ekspozycja. 
Stało się to możliwe zarówno dzięki 
rosyjskiemu Centralnemu Muzeum 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak 
i dzięki wszystkim, którzy współ-
działali w tak ważnym dziele.

Za symboliczny uważam udział  
w uroczystościach byłych więźniów 
nazistowskich obozów, a także we-
teranów, którzy wyzwalali Oświę-
cim i ocalili Europę przed faszy-
zmem. Zawsze będziemy pamiętać 
o ich męstwie i wytrwałości, o wiel-
kim wkładzie w historię ludzkości.  

I wiemy o ich dzisiejszym zaangażo-
waniu, które pomaga w zachowaniu 
pamięci historycznej, tak niezbędnej 
dla wychowania młodzieży.

Wszystkie przyszłe pokolenia po-
winny wiedzieć, czym dla nas był 
nazizm i jakie nieszczęścia przyniósł. 
I dlatego tak ważne jest Państwo-
we Muzeum Auschwitz‑Birkenau, 
utrzymywane staraniami wielu kra-
jów. Sądzimy, że jego działalność po-
trzebuje jak najszerszego współdzia-
łania ze strony władz państwowych, 
organizacji społecznych i wspólnoty 
naukowców całego świata.

To nasz wspólny obowiązek wobec 
pamięci ofiar Auschwitz. Wśród 
nich byli przecież obywatele najróż-
niejszych krajów – i jeńcy wojenni, 
i ludność cywilna. Większość pole-
głych to przedstawiciele narodu ży-
dowskiego, który naziści planowali 
całkowicie zniszczyć.  

Obóz Auschwitz‑Birkenau działał 
jako część ogólnego śmiercionośne-
go systemu, który zgubił miliony 
ludzi – przez masowe egzekucje  
i okrutne eksperymenty, głód i pra-
cę ponad siły. I dopiero Zwycięstwo 
w 1945 r. położyło kres temu meto-
dycznemu, potwornemu programo-
wi, ostatecznie przecięło nieludzkie 
plany nazistów.

Bardzo ważna jest pamięć o tragedii 
oraz cierpieniach więźniów obozów 
śmierci, mówienie o nich i dalsze 
badanie tych strasznych faktów, 
choćby to było nie wiem jak trudne. 
Mamy po prostu obowiązek przy-
wracać z niebytu nazwiska i losy 
ofiar, opowiadać o ich oporze wobec 
nazistów, o tej wysokiej cenie, która 
została zapłacona za wyzwolenie. 
Odtworzone w ubiegłym roku Ro-
syjskie Towarzystwo Historyczne 
również będzie prowadzić takie 
działania.

Szanowni Państwo!

Im bardziej oddalają się od nas 
wydarzenia Holokaustu i II woj-
ny światowej, tym ważniejsze jest 
zachowywanie świadectw o nich.  
W pierwszych latach po wojnie trud-
no było nawet wyobrazić sobie, że 
pojawią się tacy, którzy będą „wy-
bielać” nazistów, ich wspólników  
i ich zbrodnie przeciwko ludzko-
ści. Ale, niestety, i dziś znamy takie 
przykłady. Nie możemy pozostawać 
wobec nich obojętni.

Wielkie wydarzenia i zjawiska czę-
sto nazywamy „kamieniami milo-
wymi historii”. Ale same kamienie, 
same te znaki mogą być różne. Jedne 
– pokazują bezpieczną drogę. Inne 
– ostrzegają o śmiertelnym zagro-

żeniu, o przepaści i nieuchronnym 
końcu. Obóz w Oświęcimiu i inne 
nazistowskie obozy koncentracyjne 
stały się najstraszniejszym w swojej 
sile przekonywania ostrzeżeniem. 
Ostrzeżeniem dla wszystkich przy-
szłych pokoleń.

Dlatego i dziś, i w przyszłości nie 
powinniśmy zapominać, że tylko 
humanistyczne ideały i cele mogą 
znaleźć się u podstaw globalnego 
rozwoju oraz postępu. I bezwzględ-
nie potrzebna nam jest jedność wy-
siłków, by nikt nie był w stanie przy-
wrócić nazizmu na świecie.  

WYSTĄPIENIE SIERGIEJA NARYSZKINA, 
PRZEWODNICZĄCEGO 

DUMY PAŃSTWOWEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

WYSTĄPIENIE ZVI RAV-NERA, 
AMBASADORA IZRAELA 

Przewodniczący Dumy Federacji Rosyjskiej 
Siergiej Naryszkin

Ambasador Izraela Zvi Rav‑Ner
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WYSTĄPIENIE DYREKTORA PAŃSTWOWEGO 
MUZEUM AUSCHWITZ‑BIRKENAU 
DR. PIOTRA M.A. CYWIŃSKIEGO 

Wyzwolenie

Znaczenie tego dnia sprzed 68 lat
mogą w pełni ocenić jedynie Ocalali.
Są dziś, wśród nas, jak zawsze dotąd bywali.

To w pierwszym rzędzie o ich namacalną,
indywidualną wolność chodziło.

„Wolność jest podstawą szczęścia” – stwierdził Tukidydes. 
„Wolność to prawo czynienia” – zawęził Monteskiusz.
„Wolność to zwycięstwo nad samym sobą” – zaproponował Fiodor Dostojew-
ski.
„Człowiek jest skazany na wolność” – złowrogo rzekł Jean‑Paul Sartre.
„Wolność jest gwarancją obrony przed demagogią” – ostrzegł Andriej Sacharow.
„Nieposłuszeństwo jest podstawą wolności” – ocenił Georges Orwell.
„Wolność to służba” – odpowiedział Jan Paweł II.
„Wolność to stan umysłu” – orzekł Mahatma Gandhi
„Wolność to miłość” – napisał Anthony de Mello.

Wolność jest podstawowym prawem człowieka, 
a świat ma takie trudności z jej zdefiniowaniem.
Tutaj definicja była prosta, jednoznaczna. 
Ona zaczynała się poza drutami. 
Ją było widać na horyzoncie. 

„Arbeit macht frei” 
brzmiał tymczasem szyderczo napis nad bramą.

W Polsce, do dziś, wielu odczuwa dyskomfort,
gdy marsz Armii Czerwonej na Berlin nazywa się wyzwoleniem.
Jerzy Pomianowski mądrze rzekł kiedyś, że nas ocalono,
uratowano nam życie, ale nie wyzwolono.

Nas owszem, ale nie ich – więźniów Auschwitz.
Gdy mowa o nich,
nikt nie ma prawa mieć wątpliwości, 
co do prawości słowa „wyzwolenie”.
Tu jednoznacznie miało miejsce wyzwolenie.
Choć wolność nieśli tutaj ci żołnierze, 
którzy w czasach stalinowskich o 
prawdziwej wolności sami mogli jedynie marzyć.

Na ruinach Europy – nie tylko tych fizycznych ruinach, 
ale i tych etycznych – utworzono po wojnie nową Europę.
Bardziej wspólnotową, współzależną, bliższą ludziom.
Dziś jej budowa trwa nadal. 
Imperatyw tej budowy zaczyna się właśnie w Auschwitz.

Nie sposób zrozumieć i pojąć potrzeby wspólnoty
bez odniesienia się do tego, do czego doprowadziła
dawna Europa – podzielona, partykularna i
zmęczona sama sobą. 
Auschwitz leży wśród najważniejszych korzeni
dzisiejszej nowej Europy.  

Nasz świat nie jest dziś wolny od nienawiści
i pogardy. Nadal rozbrzmiewają antysemityzm
i teorie rasistowskie. Wielu polityków wciąż
igra z demagogią i populizmem. 
A zdawałoby się, że wiemy, że pamiętamy…

27 stycznia I. Front Ukraiński Armii Czerwonej
w pospiesznej ofensywie na Śląsk i Wrocław
dotarł do niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. 

Każdy z obozów tamtych lat 
– również na Zachodzie –
był wyzwalany niejako po drodze, przy okazji. 
Żadna tragedia nie zmieniła strategii.

I także tutaj, otwarły się bramy.
Za nimi było siedem tysięcy ostatnich więźniów, 
dzieci, chorych, umierających.
Inni, wcześniej wyprowadzeni z obozu na zachód,
wyzwalani byli później, gdzie indziej, w głębi Rzeszy:
w Dachau, Ravensbrück, Buchenwaldzie, Mauthausen…

Wyzwolenie było dla nich trudnym początkiem. 
Przyniosło Ocalałym szansę na bezpieczeństwo i na nadzieję, 
ale nie mogło przynieść tej najpiękniejszej z wolności, 
która zanurzona jest w niewinności i nieświadomości.
Wyzwolić pamięci się nie dało.

Walka traumy z wolnością toczyła się dzień w dzień 
i noc w noc, w dramacie samotności i niezrozumienia.  
Raz wyzwoleni, codziennie wolność wybierać musieli.

Pamięć wydawała się imperatywem i
– sami z dramatem własnych przeżyć tak często sobie nie radząc – 
przekazywali tę pamięć kolejnym pokoleniom.

Pamięć zatruwała i wyzwalała jednocześnie.
Dziś również najtrudniejsza z pamięci, 
z którą ledwo sobie radzimy,
posiada tę wyzwalającą moc. 
Dziś także nasza wolność zależy od naszej pamięci.
A pamięć od nas samych.

Dzisiaj i tutaj, w rocznicę, w Auschwitz,
bardziej niż kiedykolwiek i gdziekolwiek,
brzmią słowa Czesława Miłosza:  
„wiedzieć i nie mówić – tak się zapomina.”

Drodzy Ocaleni, byli więźniowie,
Wasze słowa trwają w nas,
A w Waszej pamięci tkwi nasza wolność.

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau dr Piotr M.A. Cywiński
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W 68. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Ausch-
witz w Muzeum oficjalnie otwarto nową wystawę rosyjską „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”. Mieści 
się ona w bloku 14 byłego obozu Auschwitz I, jednym z dziewięciu, w których w październiku 1941 r. 

ulokowano tysiące radzieckich jeńców wojennych.

W uroczystości wzięli udział 
m.in. przewodniczący Du‑ 
my Państwowej Federacji 
Rosyjskiej Siergiej Narysz-
kin oraz wicemarszałek Sej-
mu RP Jerzy Wenderlich, 
ministrowie kultury Rosji  
i Polski Władimir Medinski 
oraz Bogdan Zdrojewski,  
a także dyrektor Centralne-
go  Muzeum Wielkiej Wojny 
Ojczyźnianej w Moskwie 
Władimir Zabarowski oraz 
dyrektor Muzeum Ausch-
witz dr Piotr M.A. Cywiński.

– Pamięć o tym, co przeżyli 
więźniowie i jeńcy wojenni 
w obozach koncentracyj-
nych, powinna zachować 
się w muzeach, filmach, 
pomnikach, podręcznikach, 
ale przede wszystkim –  
w pamięci nas wszystkich, 

„TRAGEDIA. MĘSTWO. WYZWOLENIE.” 
NOWA WYSTAWA ROSYJSKA 

W MUZEUM AUSCHWITZ

Pierwsza próba stworzenia nowej wystawy rosyjskiej na 
terenie Muzeum Auschwitz, która zastąpiłaby ekspozycję 
stworzoną jeszcze w czasach radzieckich, miała miejsce  
w 2005. Jednak wówczas nie doszło do jej otwarcia.

Zaistniałe rozbieżności merytoryczne dotyczyły nazew-
nictwa ziem i ludności, które w wyniku działań ZSRR 
wynikających z ustaleń paktu Ribbentrop‑Mołotow zna-
lazły się pod kontrolą ZSRR w latach 1939‑1941. Chodzi 
tu o ziemie państw bałtyckich, wschodnie tereny Rzeczy-
pospolitej oraz część Rumunii, których ludność nie może 
być traktowana jako obywatele ZSRR, gdyż nie zrzekła się 
ona dobrowolnie swego dotychczasowego obywatelstwa 
i nie przyjęła w drodze suwerennej decyzji obywatelstwa 
sowieckiego. Stanowisko Muzeum poparła wówczas Mię-
dzynarodowa Rada Oświęcimska, w której zasiadali eks-
perci z takich krajów, jak: Anglia, Francja, Niemcy, Izrael, 
Polska czy  Stany Zjednoczone. Ich zadaniem było opinio-
wanie postępu prac.

Do rozmów na temat nowej wystawy rosyjskiej powróco-
no w 2007 r. Obie strony zgodziły się wówczas, że należy 
znaleźć takie rozwiązanie, które nie będzie konfliktogen-

ne, a zarazem, które odzwierciedlać będzie fakty histo-
ryczne.

Ważnym przełomem w pracy nad utworzeniem całościo-
wej ekspozycji rosyjskiej była decyzja o wykonaniu jej 
pierwszego elementu, tj. wystawy na temat „Wyzwole-
nia KL Auschwitz” przygotowanej wspólnie przez Cen-
tralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941‑1945 
oraz Muzeum Auschwitz. Ekspozycja ta została otwarta  
w styczniu 2010 r. i opowiada o samym momencie wy-
zwolenia obozu Auschwitz przez żołnierzy Armii Czer-
wonej 27 stycznia 1945 r., ratowaniu więźniów Auschwitz, 
a także o wydarzeniach, które miały miejsce bezpośrednio 
po wyzwoleniu. Teraz wystawa ta została włączona do 
nowej ekspozycji.

Organizatorem nowej ekspozycji jest Centralne Muzeum 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941‑1945 w Moskwie, któ-
rego dyrektorem jest Władimir Iwanowicz Zabarowski. 
Scenariusz powstał w ścisłej współpracy z pracownikami 
Muzeum Auschwitz. Projekt wystawy oraz jej montaż zo-
stał wykonany przez Republikańskie Centrum Muzealne 
GIM pod dyrekcją Olgi Sokołowej. 

Otwarcie wystawy rosyjskiej
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w naszym niezłomnym  
i zdecydowanym dążeniu 
do zapobieżenia ludobój-
stwu i innym zbrodniom 
przeciwko ludzkości – po-
wiedział podczas otwarcia 
ekspozycji minister Władi-
mir Medinski.

Prace nad przygotowaniem 
wystawy trwały kilka lat, 
podczas których prowadzo-
no szczegółowe rozmowy co 
do jej zawartości i kształtu.

– Nowa wystawa rosyj-
ska powstawała długo, to 
prawda. Odzwierciedla to 
głębokie czasami różnice  
w pamięci historycznej – za-
uważył dyrektor Muzeum 
Auschwitz dr Piotr M.A 
Cywiński. – Dobrze się za-
tem stało, że rozmowy po-
szły w końcu dobrym torem 
i udało się doprowadzić do 
otwarcia wystawy. Sądzę, 
że jeśli jest jakieś wyda-
rzenie w naszej wspólnej 
historii, które nie powinno 
dzielić, to jest to tragedia 
konkretnych ofiar, cierpią-
cych i ginących w obozie 
Auschwitz – podkreślił.

Pierwszy ekran na otwartej 
wystawie prezentuje mapy 
Europy z sierpnia 1939 r.,  
sprzed wybuchu wojny, 
oraz z czerwca 1941 r., 
sprzed operacji Barbarossa, 
czyli sprzed ataku Niemiec 
na ZSRR.

– Przy przygotowaniu wy-
stawy wzięto pod uwagę 
ponad 2500 różnorodnych 
źródeł dokumentalnych  
z wielu archiwów, muzeów, 
prywatnych kolekcji Rosji 
oraz Państwowego Mu-
zeum Auschwitz‑Birkenau. 
Niemała ich część jest publi-
kowana po raz pierwszy: w 
gablotach, na ekranach, czy 

w komputerowych bazach 
danych – powiedział dyrek-
tor Centralnego Muzeum 
Wielkiej Wojny Ojczyźnia-
nej Władimir Zabarowski. 
– Ekspozycja przywiązuje 
szczególną uwagę do tra-
gedii jeńców radzieckich  
w Auschwitz. To właśnie oni 
i Polacy byli pierwszymi, na 
których tu, w Auschwitz, 
wypróbowano działanie 
gazu cyklon B. To ich pierw-
szych zaczęto tatuować, za-
stępując imiona i nazwiska 

numerami – podkreślił dy-
rektor Zabarowski.

Oprócz tematu wyzwole-
nia, nowa ekspozycja oma-
wia także następujące tema-
ty:

• „Tragedia radzieckich 
jeńców wojennych” – 
pokazujący politykę 
nazistowskich Niemiec 
wobec radzieckich jeń-
ców wojennych, ich 
los w różnych obo-

zach jenieckich, przede 
wszystkim jednak w 
obozie Auschwitz. W 
Auschwitz stanowili oni 
czwartą pod względem 
liczebności grupę więź-
niów, traktowaną przez 
władze obozowe ze 
szczególnym okrucień-
stwem. Spośród przy-
wiezionych do obozu 
ok. 15 tysięcy jeńców w 
ostatnim apelu, w stycz-
niu 1945 r., uczestniczyło 
tylko 96 jeńców. 

• „Reżim okupacyjny”, poka-
zujący politykę okupanta 
niemieckiego wobec lud-
ności cywilnej na okupo-
wanych terenach ZSRR.

• „Ludność cywilna z te-
renów ZSRR w obozie 
Auschwitz” – w tej części 
pokazano los cywilów de-
portowanych od 1942 r. 
do Auschwitz, wśród któ-
rych dużą liczbę stanowi-
ły kobiety i dzieci.

Ekspozycję zamykają foto-
grafie więźniów i więźnia-
rek oraz rysunki Zinowija 
Tołkaczewa, artysty i żoł-
nierza Armii Czerwonej, 
narysowane przez niego po 
wyzwoleniu obozu. Obra-
zy, a także swoje wrażenia 
i przeżycia artysta utrwalił 
(ze względu na brak pa-
pieru) na oryginalnych for-
mularzach obozowych do-
kumentów, m.in. papeterii 
komendantury, co nadaje im 
dodatkowej wymowy.

Przestrzeń wystawienni-
cza została zaaranżowana 
przy pomocy zarówno tra-
dycyjnych form, takich jak 
plansze czy instalacje, jak  
i przy użyciu nowoczesnych 
prezentacji multimedial-
nych, użytych do przekazu 
fragmentów archiwalnych 
filmów czy dokumentów. 
Co ważne wystawa, poza 
przestrzenią narracyjną, ma 
także miejsce służące eduka-
cji oraz upamiętnianiu. 

ps

Nowa wystawa rosyjska „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”

Nowa wystawa rosyjska „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”
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Podczas wernisażu Joachim 
S. Russek na ręce dyrekto-
ra MDSM Leszka Szuste-
ra przekazał odznaczenie 
15‑lecia Fundacji Judaica 
Centrum Kultury Żydow-
skiej jako wyraz podzięko-
wania za trwającą 21 lat in-
tensywną współpracę obu 
instytucji.
Na wystawie można oglą-
dać plakaty uczestniczące 
w ubiegłorocznej edycji 
biennale, zakwalifikowane 
do wystawy przez jury pod 
przewodnictwem prof. 
Klausa Staecka. Wystawa  
w CKŻ jest trzecią prezenta-
cją IV Biennale, które można 
było oglądać w Międzynaro-

dowym Domu Spotkań Mło-
dzieży w Oświęcimiu oraz 
w siedzibie Parlamentu Eu-
ropejskiego w Strasburgu. 
Wystawa powstała dzięki 
współpracy z Fundacją im. 
Róży Luksemburg, Woje-
wództwem Małopolskim, 
Miastem Oświęcimiem, 
Powiatem Oświęcimskim, 
Konsulatem Generalnym 
RFN w Krakowie oraz Fun-
dacją Pamięci Ofiar Ausch‑ 
witz‑Birkenau. 
Parterami prezentacji IV 
Międzynarodowego Bien-
nale Plakatu Społeczno‑Po-
litycznego w PE byli: Grupa 
Parlamentarna Europejskiej 
Partii Ludowej, Róża Grafn 

von Thun und Hohenstein 
oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeczpospo-
litej Polskiej.
Wsparcia finansowego 
udzielili: Würth Polska Spół-
ka z o.o., TAURON Dystry-
bucja Spółka Akcyjna, Ip-
sen Logistics Spółka z o. o., 
Lufthansa, Firma Inżynier-
ska EnCo, Fabryka Maszyn  
i Urządzeń OMAG Spół-
ka z o. o., Grupa Kęty SA, 
AUSTROTHERM, Plantpol 
Zaborze, Bank Pekao, Ergo 
Hestia, WWT Polska.
Patronem medialnym kra-
kowskiej prezentacji jest Te-
lewizja Kraków. 

Joanna Klęczar

W Centrum Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu do 15 marca oglądać można wystawę IV Mię-
dzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno‑Politycznego. Otwarcie wystawy, z udziałem m.in. arty-
stów, którzy uczestniczyli w konkursie, odbyło się 22 stycznia 2013 r. O idei biennale oraz prezentowa-

nych pracach opowiadali kurator Paweł Warchoł oraz Joanna Klęczar. 

BIENNALE PLAKATU W CKŻ W KRAKOWIE

„PAMIĘĆ MA SWÓJ DOM”
Fo

t. 
D

or
ot

a 
R

eh
m

an

IV Mię dzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno‑Politycznego w CKŻ 
w Krakowie

Konferencja prasowa „Pamięć ma swój Dom”

17 stycznia Fundacja na Rzecz MDSM we współpracy z Mię-
dzynarodowym Komitetem Oświęcimskim oraz Fundacją 
Współpracy Polsko‑Niemieckiej, zaprosili dziennikarzy 

polskich oraz korespondentów zagranicznych akredytowanych  
w Polsce na konferencję prasową pod hasłem „Pamięć ma swój 
Dom”, której motywem przewodnim była rola upamiętnienia oraz 
praca edukacyjna prowadzona w Domu Spotkań przez byłych 
więźniów KL Auschwitz. 

Konferencja odbyła się  
w Centrum Konferencyj-
nym Zielna w Warszawie. 
Jej specjalnymi gośćmi byli 
świadkowie historii – Zofia 
Posmysz, Marian Turski, 
Kazimierz Albin i Jerzy Ula-
towski. Ponadto w konfe-
rencji uczestniczyli dr Alicja 
Bartuś – przewodnicząca 

Zarządu Fundacji na Rzecz 
MDSM i Christoph Heub-
ner, jeden z współzałożycieli 
MDSM, wiceprezydent Mię-
dzynarodowego Komitetu 
Oświęcimskiego oraz dyrek-
tor MDSM, Leszek Szuster. 

Byli więźniowie opowiada-
li o swoich obozowych lo-

sach, ale także o spotkaniach  
z młodzieżą, które stały się 
dla nich swoistą misją życio-
wą. Jak podkreślił Christoph 
Heubner, przekazywanie 
świadectwa o Auschwitz 
staje się dziś szczególnym 
wyzwaniem w obliczu od-
radzających się w Europie:  
ekstremizmu prawicowego, 

antysemityzmu i ksenofobii, 
podając jako przykład sytu-
ację na Węgrzech. 
 
Dr Alicja Bartuś zauważyła, 
że dzięki osobistym spotka-
niom ze świadkami zbrod-
ni nazistowskich, edukacja 
o Holokauście i II wojnie 
światowej staje się bardziej 
efektywna, ponieważ wy-
zwala w młodych ludziach 
empatię, a pobyt w Miejscu 
Pamięci pozostawia w nich 
niezatarty ślad. 
 
W ocenie Leszka Szustera, 
spotkanie z byłymi więź-
niami KL Auschwitz, od lat 
wspierającymi pracę Domu 
Spotkań, to jeden z najważ-
niejszych elementów reali-
zowanej w MDSM koncepcji 
pedagogicznej „Oświęcim 
jako miejsce nauki”. 

Joanna KlęczarKonferencja prasowa „Pamięć ma swój Dom”
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LUDZIE, LOSY, 
HISTORIE BYŁYCH WIĘŹNIÓW – 

KAZIMIERZ SMOLEŃ
NOWE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY W MDSM

Spotkania byłych więźniów KL Auschwitz z młodzieżą są ważnym elementem koncepcji pedagogicznej 
MDSM. Możliwość poznania naocznego świadka historii i zadania mu pytań jest nie do przecenienia. Im 
więcej czasu upływa od wojny i Holokaustu, tym mniej jest świadków historii. Dlatego podjęto próbę zapew-

nienia spersonalizowanego dostępu do historii – wykraczającego poza samo zapoznanie się z faktami historycz-
nymi – także w kolejnych latach w formie serii warsztatów „Ludzie, losy, historie byłych więźniów“.

Drugie warsztaty są po-
święcone byłemu więźniowi 
Kazimierzowi Smoleniowi, 
który przez lata współpra-
cował z MDSM i podczas 
licznych spotkań z młodzie-
żą na miejscu w Auschwitz-
‑Birkenau przedstawiał 
swoje wspomnienia.
„Każdy z nas ma w domu 
takie swoje małe prywatne 
archiwum. Czasem, kiedy 
patrzę na zdjęcia sprzed 
pięćdziesięciu, czy sześć-
dziesięciu lat, widzę na 
nich małe dzieci. Siedzą w 
ławkach. Rozmawiają, mają 
ręce założone jak starsi lu-
dzie i twarze poważne jak 
bohaterowie, ale to malutkie 
dzieci, pierwsza klasa szko-
ły powszechnej. I siebie też 
tam widzę. Sięgamy dalej 
wstecz do różnych innych 
archiwów, szukamy notatek 
o naszych rodzicach. Jest to 
mozolna praca, podobna do 
pracy archeologów. Szuka-
my śladów naszych przod-
ków od setek tysięcy lat. 
Patrzymy na kamienie z na-
pisami, ze znakami. Ponie-
waż chcemy wiedzieć, jak to 
wszystko kiedyś wyglądało. 
W naszych spotkaniach  
i rozmowach, szukamy rów-
nież takich śladów. Z tym, 
że nasze poszukiwania nie 
sięgają tysięcy lat. Szukamy 
śladów dni wczorajszych. 
Szukamy w popiołach mar-
twych rodziców, naszych 

sióstr i braci, kolegów i ko-
leżanek. Widzę tak, jak ich 
zapamiętałem, kiedy jeszcze 
żyli i tu ginęli. Takie poszu-
kiwania wymagają często 
wielkiej psychicznej odpor-
ności. Nie jest to łatwe. Na-
turalnie każdy z nas wie, 
że rozmawiając z wieloma 
ludźmi, którzy tutaj przy-
jeżdżają, szczególnie z mło-
dzieżą, szukamy w rozmo-
wach takich elementów, aby 
nasze opowiadanie trafiło 
w ich serca. Zastanawiamy 
się potem, czy nasze słowa 
dotarły do nich, czy zostały 
zrozumiane. 
(…) Trudno jest nam to okre-
ślić. Ale chcemy wiedzieć 
przynajmniej jedno: że to, co 
mówiliśmy, dotarło poprzez 
głowę do serca. To jest dla 
nas bardzo istotne. 
Zastanawiamy się nad tym, 
jak potoczy się historia  
w przyszłości i czy nasze hi-
storie, w wielu przypadkach 
trudne i życiowo ciężkie, do 
czegoś się przyczyniły. Wie-
rzymy, że nasze rozmowy 
były skuteczne, że młodzi 
ludzie je zrozumieli.
I to nas bardzo pociesza”. 
Kazimierz Smoleń, ostat-
nie słowa skierowane do 
Domu Spotkań, 9 grudnia  
2011 r., podczas uroczysto-
ści z okazji jubileuszu 25‑le-
cia MDSM. 

Elżbieta Pasternak

Urodził się 19 kwietnia 1920 r. w Chorzowie. Do Auschwitz 
trafił za działalność konspiracyjną w jednym z pierwszych 
transportów z polskimi więźniami. Otrzymał numer 1327. 
Po wojnie studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i przez kilka lat pracował w Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Występował 
jako świadek w wielu procesach nazistowskich zbrodnia-
rzy, m.in. w Norymberdze i we Frankfurcie nad Menem.  
W latach 1955‑1990 był dyrektorem Państwowego Mu-
zeum Auschwitz‑Birkenau oraz długoletnim sekretarzem 
generalnym i wiceprzewodniczącym Międzynarodowe-
go Komitetu Oświęcimskiego. Po przejściu na emeryturę 
zaczął regularnie spotykać się z młodzieżą w MDSM. Ka-
zimierz Smoleń zmarł 27 stycznia 2012 r. w Międzynaro-
dowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu upamiętnia-
jącym wyzwolenie obozu Auschwitz. 

KAZIMIERZ SMOLEŃ 
(1920 – 2012) 

CELE WARSZTATÓW:

•	 poznanie losów Kazimierza Smolenia, ale także jego samego jako człowieka;
•	 lepsze zrozumienie zbrodni i dramatu Auschwitz dzięki spersonalizowanemu dostępo-

wi do historii;
•	 rozwinięcie umiejętności samodzielnej interpretacji treści przedstawionych w filmie 

(główne tematy: pierwsze lata okupacji w Polsce, życie codzienne w KL Auschwitz, obo-
zowy i przyobozowy ruch oporu, zagłada Żydów, „kłamstwo oświęcimskie”) w odnie-
sieniu do pytań oraz przedstawienia jej w dyskusji.

PRZEBIEG:

•	 krótkie przedstawienie się uczestników i ich oczekiwań związanych z warsztatami;
•	 praca na plenum: analiza przemówienia Hitlera w Obersalzbergu w dniu 22.08.1939 r. 

dotyczącego polityki wobec Polski;
•	 krótka prezentacja dotycząca deportacji Polaków do KL Auschwitz i kategorii więźniów;
•	 film dokumentalny: „Rozmowy z byłymi więźniami. Kazimierz Smoleń” – uczestnicy 

otrzymują wcześniej w grupach pytania problemowe i materiały towarzyszące;
•	 opracowanie pytań w grupach; wspólne przedstawienie i dyskusja nad odpowiedziami;
•	 dyskusja podsumowująca – pytania, wrażenia, uwagi, ewaluacja warsztatów.

Wiek: od 16 lat.
Czas trwania: do 3 godzin.
Prowadzenie: Elżbieta Pasternak, edukatorka MDSM, pasternak@mdsm.pl
              Judith Hoehne, edukatorka MDSM, hoehne@mdsm.pl
Warsztaty dostępne w języku niemieckim.

Kazimierz Smoleń

16151413121110987654321

Fo
t. 

M
D

S
M



Centrum Żydowskie Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 58, luty 2013

Prawie 2000 uczniów i uczennic z województwa śląskiego wzięło udział w programie jednodniowych wizyt edu-
kacyjnych „Oświęcim Inaczej” w 2012 r. Według niezależnych badań rezultatem zajęć jest spadek antysemity-
zmu i romofobii wśród uczestników programu zrealizowanego przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

Synagoga Chewra Lomdej Misznajot jest unikatowym śladem 
po społeczności żydowskiej, która współtworzyła Oświęcim i 
Polskę przez niemal 500 lat aż do Holokaustu. Jest to zabytek 

o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym dla polsko‑żydowskie-
go dziedzictwa naszego kraju ze względu na lokalizację w bez-
pośrednim sąsiedztwie byłego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz‑Birkenau.

PROGRAM „OŚWIĘCIM INACZEJ” 
ZMIENIA POSTAWY

SYNAGOGA CHEWRA LOMDEJ MISZNAJOT 
ZAGROŻONA KATASTROFĄ

Jednodniowe wizyty mło-
dzieży ponadgimnazjalnej  
w programie „Oświęcim Ina-
czej” składały się  z warsz-
tatów o historii Żydów w 
Oświęcimiu, zwiedzania 
Państwowego Muzeum Au-
schwitz‑Birkenau z prze-
wodnikiem oraz warsztatów 
antydyskryminacyjnych. 
Niezależna ewaluacja prze-
prowadzona przez Centrum 

Badań nad Uprzedzeniami 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego wskazuje na wzrost 
pozytywnych uczuć wobec 
Żydów o 19% oraz podobny 
wzrost wobec Romów aż o 
27% jako rezultaty udziału 
młodzieży  w zajęciach anty-
dyskryminacyjnych.

– Jesteśmy zadowoleni ze 
skuteczności rezultatów pro-

gramu – mówi Maciek Za-
bierowski, koordynator pro-
gramu „Oświęcim Inaczej”. 
– Po raz pierwszy zwrócili-
śmy się do Centrum Badań 
nad Uprzedzeniami UW o 
niezależną ocenę naszej dzia-
łalności edukacyjnej. Uzy-
skana wiedza pozwoli nam 
doskonalić nasze zajęcia an-
tydyskryminacyjne, tak aby 
młodzi ludzie uczący się o 

historii Auschwitz, potrafili 
dostrzegać w swoim otocze-
niu uniwersalne mechani-
zmy wykluczenia i dyskry-
minacji oraz sprzeciwiać się 
takim zachowaniom – dodał 
Zabierowski.

Program „Oświęcim Inaczej” 
został zrealizowany przez 
Centrum Żydowskie w 
Oświęcimiu dzięki wsparciu 

Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich oraz rekrutacji we 
współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Ka-
towicach. 

Pełny raport z ewaluacji pro-
gramu „Oświęcim Inaczej” jest 
dostępny na stronie www.ajcf.
pl/do-pobrania.

CŻ 

Synagoga jest częścią Cen-
trum Żydowskiego w 
Oświęcimiu, które od 12 lat 
uczy młodych i dorosłych 
Polaków i Polki oraz gości z 
zagranicy o kompleksowo-
ści historii Polski i potrzebie 

przeciwstawiania się antyse-
mityzmowi, rasizmowi oraz 
innym formom ksenofobii, 
jako odpowiedź na tragiczne 
doświadczenie Auschwitz.
Najnowsza ekspertyza 
budowlana wykazuje, że 

zabytkowy budynek sy-
nagogi jest zagrożony ze 
względu na możliwość 
osunięcia erodującej skar-
py, na której stoi zabytek. 
Zagrożenie wymaga na-
tychmiastowego zabezpie-

czenia skarpy m.in. za po-
mocą systemu betonowych  
mikropali.
Szacunkowa wartość prac 
budowlanych to blisko mi-
lion złotych. Zwracamy się 
do wszystkich ludzi, któ-

rym bliska jest wrażliwość 
na wielokulturowe dzie-
dzictwo Polski o zaanga-
żowanie się w uratowanie 
ostatniej synagogi w pobli-
żu Auschwitz. 

CŻ 

Darowizny na zachowanie synagogi 
Chewra Lomdej Misznajot 

można przekazywać na konto:

Bank PEKAO S. A.
PL32 1240 1170 1111 0000 2418 5213

SWIFT: PKOPPLPW
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Co sprawia, że młodzi ludzie angażują się na rzecz polsko‑nie-
mieckiego dialogu? Jak doświadczenia zdobyte podczas po-
dróży do Auschwitz pomogą w szerzeniu tej idei i rozbudzą 

w młodych wolontariuszach chęć do podejmowania takich działań?

„JAKIE ZNACZENIA MA DZISIAJ 
DLA NAS AUSCHWITZ ?”

Siódme Dni Spotkań, zorga-
nizowane w Centrum Dia-
logu i Modlitwy w Oświę-
cimiu przez Stowarzyszenie 
„Horyzont” były kolejną 
próbą zachęcenia młodych 
ludzi do odpowiedzi na py-
tanie: jakie znaczenia ma 
dzisiaj dla nas Auschwitz?
W podróży, która odbywa-
ła się w dniach 24‑29 stycz-
nia wzięło udział 16 osób –  
w większości młodych 
Niemców – oraz uczestnicz-
ki z Hiszpanii i Polski. 

 Czym zajmuje się orga-
nizacja i jakie są jej cele?

 Jutta Bissinger, wolon-
tariuszka, lider grupy, 
po raz trzeci uczestnicz-
ka spotkań, tym razem 
jako organizatorka po-
dróży:

 Organizacja „Horyzont” 
funkcjonuje od 2001 r. 
i jest siecią wolontariu-
szy na rzecz polsko‑nie-
mieckiego dialogu, któ-
rą założyło dziesięcioro 
byłych wolontariuszy,  
a obecnie skupia ona po-
nad 100 członków z Nie-

miec, Polski i innych kra-
jów. Nasze projekty są 
wieloaspektowe i kształ-
tują się pod wpływem 
zainteresowań człon-
ków. Spektrum działa-
nia jest bardzo szerokie 
od organizacji spotkań, 
na których debatujemy  
o polsko‑niemieckich  
i europejskich proble-
mach, poprzez projekt 
cyrkowy dla uczniów  
z terenów granicznych, 
wyprawę rowerową 

wzdłuż polsko‑niemiec-
kiej granicy, czy polski 
muzyczno‑literacki wie-
czór. To co nas łączy, to 
doświadczenie wolonta-
riatu odbytego za grani-
cą, praca w różnym cha-
rakterze i dla wielorakich 
instytucji. Priorytetem jest 
organizacja polsko‑nie-
mieckich seminariów, jak 
również podróż do Miej-
sca Pamięci Auschwitz.

 Dlaczego podróż do 
Auschwitz jest tak waż-
na dla organizacji, dla 
ciebie? 

 Wielu moich przyjaciół  
i znajomych nie może 
tego zrozumieć, dlacze-
go już po raz trzeci bio-
rę udział w tej podróży 
i dlaczego jest to dla 
mnie takie ważne, aby 
się odbyła. Oni sami nie 
uczestniczyli w „Podró-
ży Pamięci” albo w ogóle 
nie byli w byłym obozie 
koncentracyjnym, albo 
było to tylko krótkie 
zwiedzanie. „Okropne, 
widziałam, ale nie chcia-
łabym tam pójść po raz 
kolejny”.

 Wolontariusze odby-
wający służbę w Polsce 
w taki czy inny sposób 
skonfrontują się również 
z Holokaustem. Podróż 
do Miejsca Pamięci daje 
im możliwość głębokie-
go, wewnętrznego prze-
życia tego wydarzenia. 
W jednej grupie, razem  
z innymi wolontariusza-
mi mogą podzielić się 
swoimi przemyślenia-
mi i doświadczeniami. 
Wspólną podstawą do 
tak trudnego tematu jak 
Auschwitz jest szczera 
i otwarta dyskusja. To 
również spotkanie ze 
świadkiem – oddanie 
głosu ofiarom i możli-
wość rozmowy z nim. 
Wreszcie upamiętnienie i 
złożenie hołdu pomordo-
wanym poprzez uczest-
nictwo w uroczystościach 
wyzwolenia Auschwitz 
27 stycznia. Zaprosze-
nie zostało skierowane 
nie tylko do aktualnych 
wolontariuszy w Pol-
sce. Uczestnikami byli 
również wolontariusze 
pełniący służbę w Niem-
czech oraz studenci zain-
teresowani tematem. To 

oni swoimi doświadcze-
niami wzbogacili dysku-
sje i rozmowy.

 Jakie znaczenie ma dzi-
siaj dla Was Auschwitz?

 Spotkania w Oświęcimiu, 
podczas których dotyka-
my „żywej historii” na 
miejscu, zawsze łączą się 
z ogromnymi emocjami. 
Próba zrozumienia tego, 
co się tutaj stało, jest trud-
na. Młodzi ludzie zadają 
sobie pytanie, co mogą 
zrobić, aby historia zno-
wu się nie powtórzyła. 
Odpowiedź jest jedna, 
to mobilizacja do dalszej 
aktywności: dzielenia 
się doświadczeniami  
i wrażeniami oraz prze-
kazywanie zdobytej wie-
dzy w ramach kolejnych 
projektów w dalszych 
działaniach na rzecz po-
jednania w ramach sieci 
„Horyzont”. 

 Czym chcielibyście się 
podzielić i co przekazać 
innym po powrocie?

 Tym, co powiedział na 
spotkaniu świadek, Igna-
cy Krasnokucki: „pomi-
mo, że wasza generacja 
nie ponosi winy za to, co 
się stało, ale jest odpowie-
dzialna za dzisiaj i jutro, 

za wzajemne stosunki  
i poszanowanie człowie-
ka”. Trzeba rozliczyć się 
z Auschwitz, ale również 
znaleźć czas, aby zoba-
czyć, jak wygląda dzisiaj 
życie w tym mieście.

 Jakie macie plany na 
przyszłość? 

 Byłam zadowolo-
na, że mieliśmy jedną 
uczestniczkę z Polski 
i Hiszpanii. To pomo-
gło poszerzyć poglądy 
i wzmocniło dialog. Ta 
podróż jest dla mnie 
mozaiką polsko‑niemiec-
kich stosunków i moim 
marzeniem jest, aby  
w przyszłym roku za-
prosić również polskich 
uczestników. Wreszcie 
pomóc temu dialogowi, 
abyśmy się wzajemnie 
szanowali bez względu 
na narodowość czy wy-
znanie. Rozumiemy się 
jako element układanki 
powstającego europej-
skiego społeczeństwa,  
w którym jego obywatele 
jednoczą się ponad gra-
nicami. Nasz wolontariat 
w całej Europie pokazuje, 
że wierzymy w zrozu-
mienie i pojednanie ludz-
kości. 

Beata Sereś
Laura Krebs

Uczestnicy Siódmych Dni Spotkań, zorganizowanych w CDiM 
przez Stowarzyszenie „Horyzont”

Uczestnicy Siódmych Dni Spotkań, zorganizowanych w CDiM 
przez Stowarzyszenie „Horyzont”

Uczestnicy Siódmych Dni Spotkań, zorganizowanych w CDiM przez Stowarzyszenie „Horyzont”
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• 16-17 lutego
 IV Oświęcimskie Dni Fantastyki 
 Oświęcimskie Centrum Kultury 

we współpracy z Klubem Fanta-
styki i Klubem Anime działający-
mi w OCK, zaprasza 16 i 17 lu-
tego 2013 r. na IV Oświęcimskie 
Dni Fantastyki.

 16 lutego gościem specjalnym 
będą kostiumowe grupy Star 
Wars Eagle Base i Polish Gar-
rison. Nie tylko będzie można 
spotkać się z kilkunastoma po-
staciami z Gwiezdnych Wojen, 
ale też z pomocą Kinect Star 
Wars powalczyć świetlnymi 
mieczami, poznać gry ze świata 
Star Wars, wziąć udział w kon-
kursach z nagrodami. 17 lutego 
także odbędą się turnieje gier 
(M:tG i Veto!), klubowe zasoby 
będą do dyspozycji wszystkich 
odwiedzających. Ponownie fani 
mangi i anime znajdą dla siebie 
całodniowy blok tematyczny. 
Całość zwieńczy LARP utrzyma-
ny w klimatach science fiction.

 Szczegółowy program wkrótce 
na stronach internetowych:

 www.ock.org.pl/
 http://kf‑oswiecim.net/
 http://oka.zoooone.net/
 Wstęp bezpłatny.
 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 22 lutego
 „Muzyczne popołudnia w OCK” 

 – spotkanie piąte 
 Oświęcimskie Centrum Kul-

tury zaprasza młodych ludzi 
– uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Oświę-
cimia – śpiewających lub grają-
cych na jakimś instrumencie – do 
udziału w projekcie pn. „Mu-
zyczne popołudnia w OCK”.

 Spotkania nie mają charakteru 
konkursu i adresowane są do so-
listów‑wokalistów i instrumenta-
listów, którzy przygotują jeden 
utwór wokalny lub instrumental-
ny.

 Piąte „Muzyczne popołudnie 
w OCK” odbędzie się 22 lutego  

2013 r. o godzinie 17.00. Ze 
względów organizacyjnych pro-
simy o zgłoszenia do dnia 18 lu-
tego 2013 r. 

 Dodatkowych informacji udzie-
lają: Joanna Kasperek‑Szymonik 
i Paweł Lach, tel. (33) 842‑25‑75, 
842‑44‑61, e‑mail: instruktorzy@
ock.org.pl, internet@ock.org.pl/.

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 26 lutego
 „Się kochamy” – Olszówka, 

Żurek, Cieszyński w spektaklu  
w OCK   

 26 lutego o godzinie 18.00 w 
Oświęcimskim Centrum Kultury 
wystąpią artyści polskiej sceny, 
filmu i telewizji – Edyta Olszów-
ka, Leszek Żurek, Rafał Cieszyń-
ski – w spektaklu komediowym  
z tekstem Murraya Schisgala,  
w reżyserii Dariusza Taraszkiewi-
cza, pt. „Się kochamy”.

 „Się kochamy” to doskonała far-
sa o przewrotności ludzkiej na-
tury i historii, która tak bardzo 

lubi się powtarzać – opowieść  
o klasycznym trójkącie miło-
snym, w której seria intryg knu-
tych przez bohaterów prowadzi 
do zaskakującego finału.

 Bilety: 70 zł (parter), 60 zł (bal-
kon).

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 8 marca
 „Jezioro łabędzie 3D”  
 8 marca 2013 roku o godzinie 

18.00 w Oświęcimskim Centrum 
Kultury zostanie zaprezentowa-
ny, w ramach projektu „Dom 
otwarty” z cyklu: „Taniec – prze-
strzeń doznań”, legendarny 
spektakl baletowy Matthew Bo-
urnes, zarejestrowany w Londy-
nie, w technologii 3D przy użyciu 
najnowocześniejszej techniki, pt. 
„Jezioro łabędzie”.

 Matthew Bourne jedyny i nie-
powtarzalny choreograf i reży-
ser, pięciokrotny laureat Olivier 
Award, w 2011 r. po raz kolejny 
wystawił swój sztandarowy spek-
takl, który zarejestrowany dzie-
siątkami kamer, można podzi-
wiać w wersji kinowej w 3D. To 
właśnie Jezioro Łabędzie rzuciło 
na kolana publiczność i krytyków.

 Czas trwania spektaklu: 120 mi-
nut.

  Bilety: 35 zł.
 Oświęcimskie Centrum Kultury

„ŻYCIE PRYWATNE ESESMANÓW W AUSCHWITZ”

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

LUTY / MARZEC 2013

Nakładem wydawnictwa Muzeum Auschwitz ukazała się niezwykła książka: 
„Życie prywatne esesmanów w Auschwitz”. Jest ona spojrzeniem na spraw-
ców zbrodni popełnionych w obozie Auschwitz z innej, mało znanej i czasem 

zaskakującej perspektywy. Publikacja zawiera wybór relacji młodziutkich Polek, które 
podczas wojny pracowały przymusowo w domach oficerów i podoficerów SS z załogi 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Życie prywatne to portret 22 eses-
manów i ich rodzin: od komendanta 
obozu Rudolfa Hoessa, jego zastęp-
cy i kierownika obozu Karla Fritz-
scha, lekarzy odpowiedzialnych za 
selekcje deportowanych do obozu 
Żydów na rampie: Horsta Fishera, 
Wernera Rohde, a także Gerharda 
Palitzscha, który osobiście dokonał 
setek egzekucji pod Ścianą Śmierci, 
aż po niższych stopniem esesma-
nów – wartowników i szoferów. 
Relacje wybrał i opatrzył wstępem 
oraz przypisami dr Piotr Setkiewicz, 

historyk Muzeum i wybitny znawca 
tematu.

Autorkami relacji – barwnych opisów 
życia rodzinnego oraz stosunków 
panujących w domach esesmanów 
– są głównie nastoletnie mieszkanki 
Oświęcimia. Zgodnie z obowiązu-
jącym wówczas na tym terenie na-
zistowskim prawem młodzież po 
ukończeniu 14 lat była zobligowana 
do wykonywania wskazanej przez 
władze okupacyjne pracy. – Dziew-
czyny w tym wieku kierowano więc 

do rodzin miejscowych Niemców, 
w tym przede wszystkim oficerów i 
podoficerów SS z załogi obozu, u któ-
rych prały, gotowały, robiły zakupy, 
szorowały podłogi i zajmowały się 
dziećmi – zauważył Setkiewicz.

Jak podkreśla historyk, niejedno-
znaczność materiałów źródłowych 
często utrudnia uzyskanie klarowne-
go obrazu esesmanów z Auschwitz. 
– Jeżeli w powojennych zeznaniach 
esesmani starali się przedstawić sie-
bie w możliwie korzystnym świetle, 
to byli więźniowie z kolei malowali 
ich wizerunek prawie wyłącznie w 
ciemnych barwach. Historyk, w dą-
żeniu do prawdy obiektywnej i mając 
do dyspozycji tak trudny do oceny 
materiał, chętnie widziałby jednak 
relacje osób trzecich, nie tak mocno 
zaangażowanych emocjonalnie w 
opisywane wydarzenia. W tym kon-
tekście publikacja ta jest unikatowym 
na skalę europejską zbiorem materia-
łów, ukazującym prywatny czas es-
esmanów i ich rodzin, opisywanych 
ani nie przez nich samych, ani przez 
więźniów obozu, stąd ciekawie uzu-
pełniającym obraz znanej z bardziej 
klasycznych źródeł całości – powie-
dział Setkiewicz.

W książce znalazły się też prywatne 
fotografie esesmanów, ich żon i dzie-

ci. Zamieszczono w niej też niemiec-
kie plany budowlane domów, w któ-
rych zamieszkiwali esesmani, w tym 
dokładny opis domu komendanta 
Hoessa ze szczegółowym opisem me-
bli i wyposażenia.

Publikacja dostępna jest w księgar-
ni internetowej Muzeum Auschwitz 
oraz w punktach sprzedaży na tere-
nie Muzeum. 

jar

Rapportführer Gerhard Palitzsch

Palitzchowie żyli spokojnie i kochali się. Nie przyjmowali gości, nie 
urządzali libacji. Ja przychodziłam na godzinę ósmą. Zajmowałam się 
dzieckiem. Z dziewczynką chodziłam na spacery, przeważnie drogą do 
„Rekordu” albo koło cynkowni. Czasem zachodziłam do Haus 7 po ja-
kieś zakupy. Pracę kończyłam o szesnastej. Do cięższych prac w domu 
i ogrodzie przychodzili więźniowie. Oczywiście, zawsze pilnował ich 
post. Gdy Palitzsch był w domu, to nie rozmawiałam z więźniami. 
Więźniowie zresztą sami ostrzegali mnie przed tym. Bali się, że on zapi-
sze ich numer i w obozie ich wykończy. Przy Palitzschowej odważałam 
się rozmawiać z więźniami. Robiłam to ostrożnie. Wtedy dowiedziałam 
się, jakim postrachem w obozie jest Palitzsch. Nie mogłam w to uwie-
rzyć. W domu był najlepszym człowiekiem. Do mnie też odnosił się do-
brze. Swoje dzieci kochał szalenie.

(Relacja Heleny Kłysowej, lat 19)

FRAGMENT RELACJI
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Studiując filozofię (w 1569 r. uzyskał 
stopień doktora filozofii), pobierał 
jednocześnie nauki lekarskie u Sta-
nisława Zawadzkiego, zwanego 
Picusem. Następnie w 1573 r. udał 
się na studia medyczne do Padwy, 
gdzie uczył się m.in. u Bernarda Sa-
ternusa, Hieronima Capivaccio czy 
też Melchiorre Wielanda, słynnego 
botanika, kierownika padewskiego 
ogrodu botanicznego. Prawdopo-
dobnie już wtedy swoje zaintere-
sowania skierował ku roślinom.  
W 1577 r. uzyskał tytuł naukowy 
doktora medycyny. 
Po powrocie do Polski w 1578 r. 
osiadł we Lwowie, gdzie kontynu-
ował swoje rozpoczęte w Padwie  
i w Wenecji obserwacje flory – uda-
wał się także w odleglejsze rejony 
Podola, Pokucia czy w Bieszczady. 
Dziesięć lat później przeniósł się do 
Krakowa, gdzie podjął  stanowisko 
lekarza dla ubogich. W zamian za 
bezpłatne leczenie otrzymał dom 
przy ul. Wiślnej, gdzie zamieszkał.
W 1590 r. został przyjęty do grona 
profesorów Akademii Krakowskiej, 
gdzie wykładał medycynę, jedno-
cześnie pracując nad „Zielnikiem”. 
„Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacin-
skiego zowią. To iest Opisanie wła-
sne imion, kształtu, przyrodzenia, 
skutkow, y mocy Zioł wszelakich 
Drzew, Krzewin y korzenia ich, 
Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, 
Zywic y korzenia do potraw zapra-
wowania...” to w oryginale księga  
o roślinach użytkowych, liczą-
ca 1584 strony. Dzieło zawie-
ra informacje o najważniejszych 

gatunkach roślin, stosowanych  
w Europie Środkowej i Południowej  
w XVI w. oraz pojedyncze informa-
cje o florze Polski. O niepowtarzal-
ności tego dzieła świadczy fakt, że 
jeszcze na początku XIX w. był cyto-
wany przez naukowców. 
Niestety, Syreniusz nie doczekał 
całkowitego wydania swojego mo-
numentalnego dzieła, które zlecił 
i wydawał w częściach na własny 
koszt pod koniec 1610 r. lub na po-
czątku 1611 r. w krakowskiej oficy-
nie Mikołaja Loba  – zmarł 29 marca 
1611 r. Dzieło, nakładem około 900 
egzemplarzy, zostało w całości wy-
dane dopiero w 1613 r. dzięki dota-
cji Anny Jagiellonki. 

AJS

MUZEUM W ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII

W styczniowej „Osi” zaprezentowaliśmy w na-
szym archiwalnym cyklu fotografię pozo-
stałości obozu Auschwitz III‑Monowitz. W 

kolejnych numerach pokazywać będziemy zdjęcia wy-
konane po wojnie na terenach podobozów Auschwitz.

Fotografia prezentowana obok zo-
stała wykonana w 1967 r. przez Jó-
zefę Mostowik na terenie byłego po-
dobozu Althammer. Obecnie jest to 
dzielnica Rudy Śląskiej. Pierwszych 
więźniów osadzono tam w połowie 
września 1944 r. Przebywali oni w 
ośmiu drewnianych barakach oto-
czonych podwójnym ogrodzeniem 
z drutu kolczastego. Więźniowie 
pracowali przy budowie elektrow-
ni: kopali fundamenty, rowy me-
lioracyjne, kładli kable itp. Ogółem 
w obozie zmarło co najmniej 20 

więźniów, liczby wywiezionych 
do Birkenau nie udało się ustalić. 
W styczniu 1945 r. większość więź-
niów obozu ewakuowano pieszo do 
Gliwic, a następnie koleją do innych 
obozów koncentracyjnych. Kilku-
dziesięciu, których tam pozostawio-
no, zostało wyzwolonych przez żoł-
nierzy sowieckich. Na fotografii z 
lewej strony widoczna jest umywal-
nia, natomiast z prawej więźniarki 
barak mieszkalny. 

Paweł Sawicki

27 stycznia obchodziliśmy kolejną,  68. rocznicę 
wyzwolenia byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i zagłady 

Auschwitz. Właśnie tego dnia pani Jadwiga Bogucka 
zdecydowała się przekazać do Zbiorów Państwowe-
go Muzeum Auschwitz‑Birkenau aluminiowy garnek, 
przedmiot który pozwolił dwóm kobietom przetrwać 
najtrudniejsze chwile rzeczywistości obozowej.                    

Jadwiga Bogucka (Regulska), nr 
obozowy 86356,  została wraz  
z matką Marią Regulską, nr 
obozowy 86355, przewiezio-
na do Auschwitz transportem z 
obozu przejściowego w Prusz-
kowie w dniach 12‑13 sierp-
nia 1944 r. Transport kobiet  
i dziewcząt (bo te stanowiły więk-
szość) liczył 3839 osób. Wśród nich 
znalazły się Jadwiga Regulska i jej 
matka. Warunki w Birkenau, gdzie 
obie trafiły, były straszne. Kobiety 
nie miały możliwości zabrania ze 
sobą żadnego naczynia, dlatego 
też nie mogły dostawać obozowej 
porcji jedzenia. Na szczęście uda-
ło im się na terenie obozu znaleźć 
prosty aluminiowy garnek. Od 
tego momentu korzystały z niego 
obie. Według relacji pani Jadwigi, 

naczynie to służyło im przez cały 
okres przebywania w obozie.
W tym przypadku zwykły garnek 
stał się przejmującym symbolem 
walki o przetrwanie i wraz z relacją 
przekazaną nam przez panią Jadwi-
gę stał się częścią trudnej obozowej 
historii. 
Każdy, nawet najmniejszy przed-
miot, który trafia do Zbiorów Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-
‑Birkenau wraz z relacją osoby 
przekazującej, staje się namacalnym 
dowodem tego, co wydarzyło się  
w obozie. Naszym zadaniem jest 
dbać, aby głosy płynące z tego ro-
dzaju historii, nigdy nie zamilkły. 

Elżbieta Cajzer
Dział Zbiorów

PMA-B
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ZNANI OŚWIĘCIMIANIE

Fo
t. 

D
zi

ał
 Z

b
io

ró
w

 P
M

A
-B

Podobóz Althammer – Stara Kuźnia; z lewej umywalnia,  z prawej barak mieszkalny. 
Fotografowała Józefa Mostowik 21.09.1967r.

Aluminiowy garnek przekazany do Działu Zbiorów przez panią Jadwigę Bogucką

Szymon Syreniusz

Szymon Syreniusz urodził się około 1540 r. w Oświę-
cimiu. Podpisywał się nazwiskami Syrenius, Syrre-
nius oraz Sacranus. Pochodził ze szlachty oświę-

cimskiej. Niewiele wiadomo o początkach jego edukacji. 
Pierwsza informacja pochodzi z roku 1560, kiedy zapi-
sano go do Akademii Krakowskiej.
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FOTOREPORTAŻ

27 stycznia 2013 r. minęło 68 
lat od wyzwolenia niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady Ausch-
witz. Honorowy patronat nad roczni-
cowymi uroczystościami objął Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski.  
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