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27 stycznia przypada 67. roczni-
ca wyzwolenia obozu Auschwitz. 
Relację z uroczystości opubli-
kujemy w następnym numerze. 
W tym miesiącu zachęcamy do lek-
tury fragmentów przygotowywanej 
przez historyka Muzeum Helenę 
Kubicę książki poświęconej powo-
jennym losom dzieci wyzwolonych 
w KL Auschwitz.

Wiele miejsca w tym wydaniu po-
święcamy 25. urodzinom Międzyna-
rodowego Domu Spotkań Młodzie-
ży, których główna część odbyła się 
w Oświęcimiu, ale wydarzenia towa-

rzyszące miały miejsce także m.in. 
w Brukseli. Z tej okazji polecamy 
nową potrójną publikację MDSM, na 
którą składają się: opowiadania Zo-
fi i Posmysz, refl eksje Haliny Biren-
baum oraz wspomnienia Mariana 
Turskiego.

W styczniowym numerze piszemy 
również m.in. o rekordowej frekwen-
cji w Miejscu Pamięci Auschwitz 
w 2011 r. Tereny byłego niemieckie-
go nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady odwiedziło aż 
1 milion 405 tysięcy osób. Zaprasza-
my także do odwiedzenia nowej cza-

sowej wystawy Muzeum „Niemiec-
kie plany rozbudowy Auschwitz”. 

W aktualnej „Osi” znajdą Państwo 
relację z kolejnych rekolekcji „U pro-
gu Auschwitz” w Centrum Dialogu 
i Modlitwy. Piszemy też o nowym 
programie Centrum Żydowskiego 
„Oświęcim inaczej”, który skiero-
wany jest do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Jak zwykle poleca-
my kolejną odsłonę przewodnika po 
żydowskiej historii miasta.  

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org
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Nikt nie płacze po minionym roku! 
Wszyscy cieszą się nowym, który 
już jest lub nadchodzi! Jaki będzie – 
w recesji i kryzysie? A może nie! Ale 
treścią i tematyką prezentowanych tu 
felietonów ma być nie futurologia, ale 
czasy i sprawy minionego retro!

Jak wyglądały kiedyś wieczory i noce 
sylwestrowe? Oczywiście, bywały 
w tę porę zabawy i bale, bardziej lub 
mniej ludowe i pospolite lub eksklu-
zywne. Bywały domowe, w rodzin-
nym i przyjacielskim gronie, spotka-
nia i prywatki. Nie było publicznych, 
uliczno-rynkowych zgromadzeń 
i spektakli, krzykliwych spędów 
w zatłoczeniu i hałasie. Obyczaj ten 

przybył do nas z „pławiącego się 
w dobrobycie”, a niektórzy dodawa-
li: i rozpasaniu zachodu, wraz z całą 
jego obyczajowością i popkulturą! Na 
sylwestrowych, a wcześniej świątecz-
nych stołach, pojawiały się normalnie 
niedostępne lub mocno reglamento-
wane przez cały rok cytrusy: cytry-
ny, pomarańcze, mandarynki. Był to 
wielkoduszny i kosztowny gest ów-
czesnych władz, które kupowały za 
ciężkie dewizy na potrzeby świątecz-
no-noworocznych stołów takie ku-
linarne fanaberie i luksusy, zamiast 
np. sprowadzić części i elementy dla 
prężnie rozwijającego się... przemysłu 
ciężkiego! Jedną z najważniejszych 
i najlepszych informacji tamtego 

okresu i tamtych lat były doniesienia 
prasowo-radiowo-telewizyjne o tym, 
że płyną już do nas fl otylle okrętów 
aż uginających się od cytrusów, które 
wnet zostaną „rzucone” na krajowy 
rynek! Naród „szalał” z zachwytu!

U nas za najbardziej prestiżowy miej-
ski bal w latach 70. XX w. uchodziła 
zabawa sylwestrowa organizowana 
przez Zakładowy Dom Kultury Za-
kładów Chemicznych, na której kilka 
razy w charakterze uczestnika-gościa 
byłem obecny, jako autor pokazy-
wanej w trakcie zabawowych uciech 
szopki sylwestrowej! 

Andrzej Winogrodzki
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POWOJENNE LOSY DZIECI 
WYZWOLONYCH W KL AUSCHWITZ

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Anna Striżkowa

Została przywieziona do KL 
Auschwitz w grudniu 1943 r. 
z Mińska, najprawdopodob-
niej z matką lub opiekunką, 
która zginęła w obozie. Ania 
w chwili wyzwolenia miała 
3-3,5 roku. Jedynie po nume-
rze wytatuowanym na ręce 
można było stwierdzić, że 
była w Auschwitz. W kwiet-
niu 1945 r. wraz z innymi 
dziećmi została zabrana do 
transportu kolejowego skiero-
wanego do Taszkientu. Po 
drodze w Kijowie pozosta-
wiono najsłabsze dzieci,  
w tym Anię. Dziewczynka 
trafi ła do ukraińskiej rodziny 
Anisji Pietrownej Zazimko  
i Michaiła Andriejewicza Ko-
wala. Pielęgniarka powiedzia-
ła przybranej matce, że na 
dziecko wołają Ania, oraz że 
jest zbyt słabe, aby mogło 
kontynuować podróż. Wiado-
mo było, że Ani w obozie kil-
kakrotnie pobierano krew. 
Zanim jednak nowi rodzice 
mogli ją zabrać do siebie, 
umieszczona została najpierw 
w szpitalu, potem w domu 
dziecka. Tam odwiedzały ją 
mama z babcią; w tym czasie 
załatwiano formalności adop-
cyjne. Mama mówiła, że Ania 
była dzieckiem sierioznym (po-
ważnym), które nie umiało się 
uśmiechać. Rok urodzenia 
1941 ustaliła specjalna komisja 
lekarska na podstawie prze-
prowadzonych badań,  a mie-
siąc i dzień – 1 maja – wybrali 
rodzice, bo wtedy ojciec pod-
pisał oświadczenie, że biorą 
na wychowanie dziecko 
z obozu. Jej mama opowiada-
ła, że Ania w dzieciństwie bar-
dzo się bała ludzi w białych 

fartuchach. Nigdy nie krzy-
czała, nawet przy najwięk-
szym bólu. Pierwszy raz 
dziewczynka uśmiechnęła się, 
gdy babcia przyniosła do 
domu małego kotka.
Po długim leczeniu Ania roz-
poczęła naukę. Zainteresowa-
ła się mikrobiologią.  W 1973 r. 
obroniła doktorat  i wygrała 
konkurs na stanowisko szefa 
katedry oddziału genetyki mi-
kroorganizmów Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy. Na 
tym stanowisku przepracowa-
ła 40 lat do emerytury. Założy-
ła rodzinę, urodziła córkę. Jej 
los opisywany był wielokrot-
nie w prasie i przedstawiany  
w fi lmach dokumentalnych, 
w tym telewizyjnych. 

Lusia Kałuszyner, 
w obozie Perla Spinka

Urodziła się w 1938 r. w Ło-
dzi. Jej ojciec był właścicie-
lem jednej z fabryk włókien-
niczych. Po wybuchu wojny 
rodzina przeniosła się do 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
W getcie w Piotrkowie zginął 
ojciec Lusi, a matka wkrótce 
została zabrana do obozu pra-
cy. Lusią opiekowała się cio-
cia Sala Spinka (miała córecz-
kę Janeczkę). Niestety, 
w 1943 r. wszystkie trzy zo-
stały wywiezione do obozu 
pracy dla Żydów w Bliżynie, 
a stamtąd, w lipcu 1944 r., do 
Auschwitz. W obozie zginęły 
ciocia Sala i Janeczka.
Tuż po wyzwoleniu na tere-
nie byłego obozu Birkenau 
zjawili się okoliczni miesz-
kańcy, a wraz z nimi szesna-
stoletnia Kazimiera Nowak. 
Zabrała dziewczynkę do 
swojego domu rodzinnego 

i troskliwie się nią opieko-
wała. Lusię szybko odnala-
zła matka, która szczęśliwie 
przeżyła kolejne obozy pracy. 
Ponieważ Lusia nie chciała się 
rozstać z Kazią, wkrótce we 
trzy wyjechały do Łodzi. Jed-
nak matka Lusi postanowiła 
na stałe wyjechać do Palesty-
ny. Kazia wróciła do Oświę-
cimia. Tuż przed rozstaniem 
dziewczynki zrobiły sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Nie wie-
działy jeszcze wówczas, że 
rozstają się na ponad 50 lat.
Lusia (w Izraelu Pnina) dłu-
go milczała na temat swoich 
przeżyć wojennych. Dopiero 
w 1995 r., za namową przyja-
ciół, zdecydowała się mówić 
o Holokauście. Zdecydowała 
się też odszukać swoją przy-
braną siostrę Kazię, co udało 
się dzięki wysiłkom pracow-
ników Muzeum. Kazimie-
ra (po mężu Krzak) nadal 
mieszkała w Oświęcimiu. 
Przez te wszystkie lata Kazia 
nie zapomniała o Lusi i prze-
chowywała zdjęcie otrzyma-
ne od niej w styczniu 1946 r. 
Spotykały się regularnie 
aż do śmierci Kazimiery 
w 2011 r. Pnina niemal co 
roku jeździ z młodzieżą izra-
elską do Polski. Będzie go-
ściem 67. rocznicy wyzwole-
nia KL Auchwitz.

Kalman Braun

Urodził się w 1930 r. w Ilog 
na Węgrzech (po wojnie teren 
Jugosławii). Miał bliźniaczą 
siostrę Judith oraz starszego 
brata. Ponieważ ojciec zmarł 
na tuberkulozę, rodziną opie-
kował się dziadek. Braunowie 
zostali przywiezieni do KL 
Auschwitz w czerwcu 1944 r. 
Na rampie wyładowczej 
w Birkenau Kalman ostatni 
raz widział swojego dziadka, 
który był dla niego jak ojciec. 
Matkę i Judith zabrano do 
obozu kobiecego, natomiast 
chłopca do obozu męskiego. 
Potem został umieszczony 
w baraku nr 15 w obozie szpi-

talnym (odcinek BIIf), gdzie 
spotkał swego wuja Lajosa 
Felda – karła, który zaopie-
kował się chłopcem. Wujek 
Lajos przebywał w Ausch-
witz od kwietnia 1944 r. 
W baraku nr 15 były umiesz-
czone bliźnięta; zarówno 
kilkunastoletni chłopcy, jak 
i dorośli. Służyli oni lekarzo-
wi Mengele jako materiał do 
prowadzonych przez niego 
badań. Gdy w styczniu 1945 r. 
rozpoczęła się ewakuacja 
obozu, Kalman wraz z grupą 
innych więźniów ukrył się 
w bloku na pryczy.
Zaraz po wyzwoleniu obo-
zu udał się pieszo z grupą 
36 chłopców bliźniaków pod 
przewodnictwem dorosłe-
go więźnia, także z bliźniąt, 
Ernsta Spiegla, w podróż 
do rodzinnej miejscowo-
ści. Najpierw pieszo, potem 
koleją, na przełomie marca 
i kwietnia 1945 r. dotarł do 
Ilog. W kwietniu 1945 r. 
z tułaczki wojennej wrócił 
jego starszy brat oraz siostra 
Judith. W 1947 r. Kalman wy-
emigrował do Izraela, kilka 
lat później – również Judith.
We wrześniu 1948 r. Kalman 
został powołany do izrael-
skiego wojska. Chciał zrobić 
kurs pilotażu, lecz zdrowie 
mu na to nie pozwoliło. Pra-
cował jednak przez 30 lat 
jako technik w izraelskich 
liniach lotniczych El-Alu. 
W latach 60. założył rodzinę. 
Ma dwóch synów – bliźnia-
ków. Synowie zrealizowali 
marzenie ojca i obaj zrobili 
kurs pilotażu. 

Ewa i Miriam Mozes

Były bliźniaczkami, uro-
dziły się w 1934 r. w małej 
miejscowości Portz  w Tran-
sylwanii w Rumunii, nale-
żącej wówczas do Węgier. 
W rodzinie były jeszcze 
dwie starsze córki. W maju 
1944 r. cała rodzina została 
przywieziona do KL Ausch-
witz. Po selekcji na rampie 
do obozu skierowano tylko 
Ewę  i Miriam – były po-
trzebne lekarzowi Mengele.
Po wyzwoleniu obozu wraz 
z innymi sierotami żydow-
skimi zostały przewiezione 
do Katowic  i umieszczone 
w klasztorze Sióstr Jadwi-
żanek. W Katowicach od-
nalazły znajomą ich mamy 
ocalałą z obozu. Ona przy-
garnęła dziewczynki. Pod 
koniec 1945 r. wyjechały do 
Rumunii, gdzie odnalazła je 
najmłodsza siostra ich ojca – 
ciocia Irén, która jako jedy-
na z rodziny wróciła z obo-
zu. W obozie zginął jej mąż 
i syn. Irén wyszła ponownie 
za mąż i zabrała Ewę oraz 
Miriam do siebie.
W 1950 r. wyjechały z ciot-
ką do Izraela, do brata ojca. 
W 1952 r. zostały powołane 
do armii izraelskiej. Ewa 
w wojsku pozostała przez 
osiem lat, gdzie awanso-
wała do stopnia starszego 
sierżanta. Miriam natomiast 
uczyła się na pielęgniarkę. 
W 1958 r.  wyszła za mąż 
i została panią Zeiger. Miała 
trzy córki. Przez całe życie 
cierpiała na nerki. W 1987 r.  
Ewa ofi arowała siostrze 
lewą nerkę, jednak w 1993 r.  
Miriam zmarła. 
Ewa wyszła za mąż w 1960 r.  
i wraz z mężem wyjechała 
do USA. Ma dwójkę dzieci: 
syna i córkę. W 1984 r. za-
łożyła organizację Bliźniaki 
Mengelego – C.A.N.D.L.E.S. 
Organizacja ta doprowa-
dziła w 1985 r. w Jerozoli-
mie do zaocznego procesu 
zbrodniarza z Auschwitz 
– Mengele. W 1995 r. Ewa 
doprowadziła do utworze-
nia w Terre Saute Muzeum 
Holokaustu. Napisała też 
dwie książki; jedną dla 
dzieci Małe Ewa i Miriam  
w pierwszej klasie, drugą 
Echo Auschwitz, historia Ewy 
i Miriam Mozes. 

Gabriela Nikliborc

27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła około 7000 więźniów KL Auschwitz, w tym prawie 500 dzieci 
w wieku poniżej 15 lat. Były to głównie dzieci polskie, z terenów byłego Związku Radzieckiego oraz żydow-
skie różnej przynależności państwowej. Różnie układały się ich losy po wojnie. Niektóre zostały odnalezione 

przez rodziców, niektóre adoptowane, wiele z nich – niestety – trafi ło do domów dziecka. Niektóre nigdy nie zdołały 
ustalić swojego nazwiska. Poniżej prezentujemy biogramy czworga dzieci. Materiały pochodzą z przygotowywanej 
do druku książki autorstwa Heleny Kubicy, poświęconej powojennym losom dzieci wyzwolonych w KL Auschwitz.

Kalman Braun (z lewej) 
z rodzeństwem. Budapeszt, lato 1945 r.

Ewa i Miriam Mozes, 
Muzeum Auschwitz 1991 r.

Lusia Kałuszyner, 1939 r.

Anna Striżkowa 
z przybraną mamą Anisją
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

– Auschwitz jest dla świata 
symbolem potworności i to-
talności prowadzonej przez 
Niemców masowej zagłady 
Żydów w komorach gazo-
wych. To w tym miejscu 
załamała się cywilizacja 
europejska. W pewnym 
sensie z tego miejsca wy-
płynął po wojnie nowy im-
puls do przedefi niowania 
tego, jak wyglądać ma cały 
Stary Kontynent. Perspek-
tywy tworzy wzrost liczby 
młodych ludzi, dla których 
wizyta w Miejscu Pamięci 
jest nie tylko lekcją histo-
rii, ale także lekcją odpo-
wiedzialności, która rodzi 
się z pamięci – powiedział 
dyrektor Muzeum dr Piotr 
M.A. Cywiński. 
W pierwszej dziesiątce kra-
jów, z których przyjeżdża-
ją odwiedzający, znalazły 
się: Polska (610 tys. osób), 
Wielka Brytania (82 tys.), 
Włochy (78 tys.) a także 
Izrael (62 tys.), Niemcy (58 
tys.), Francja (56 tys.), USA 

(52 tys.), Hiszpania (46 tys.), 
Korea Południowa (43 tys.) 
i Czechy (43 tys.).
– Dostrzec można znacz-
ny wzrost odwiedzin gości 
z Hiszpanii, Polski, USA 
i Wielkiej Brytanii. Przy-
bywało także odwiedza-
jących z Czech i Słowacji. 
Na stabilnym wysokim 
poziomie utrzymuje się 
liczba odwiedzin z kra-
jów skandynawskich oraz 
z Francji, Holandii, Izra-
ela, Korei i Włoch. Zwraca 
uwagę fakt spadku o jed-
ną trzecią odwiedzających 
z Japonii, co z pewnością 
spowodowane było trzęsie-
niem ziemi, które dotknęło 
ten kraj w marcu 2011 r. 
– powiedział Andrzej Ka-
corzyk, kierownik Sekcji 
Obsługi Odwiedzających 
Muzeum. 
Ponad 750 tys. osób ze 111 
krajów świata, czyli ponad 
połowa odwiedzających, 
przyjechało do Muzeum 
w grupach zorganizowa-

nych, które po terenach 
byłego obozu Auschwitz 
I i Auschwitz II-Birkenau 
w 20 językach oprowadza 
270 przewodników.
Z propozycji poznania 
historii Miejsca Pamię-
ci w towarzystwie prze-
wodnika korzysta też 
coraz więcej przyjeżdża-
jących do Muzeum in-
dywidualnie. W 2011 r. 
w specjalnie zorganizowa-
nych turach Muzeum zwie-
dzało ponad 225 tys. osób. 
Niemal wszyscy przybyli 
zwiedzają obie części byłe-
go obozu. – W Auschwitz I 
znajdują się wystawy uka-
zujące wszystkie funkcje 
i okresy działania całego 
obozu. Birkenau natomiast 
poraża swoim ogromem 
i autentyzmem zachowa-
nych przestrzeni. Zgodnie 
z dopracowanym w dru-
giej połowie roku scena-
riuszem uwzględniającym 
opinie różnych ekspertów, 
zwiedzanie Birkenau roz-

poczyna się teraz od miej-
sca, gdzie zatrzymywały 
się pociągi przywożące 
na Zagładę Żydów z całej 
Europy. Następnie odwie-
dzający udają się drogą 
wzdłuż torów kolejowych 
pod ruiny komór gazowych 
i krematoriów. Wizyta 
w Birkenau kończy się za-
poznaniem z historią tej 
części obozu koncentracyj-
nego i zwiedzeniem bara-
ków więźniarskich – powie-
dział Kacorzyk. 
Rośnie też liczba osób 
uczestniczących w zajęciach 
organizowanych przez 
Międzynarodowe Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście. W specjali-
stycznych projektach, semi-
nariach i warsztatach skie-
rowanych do nauczycieli, 
studentów i uczniów oraz 
przedstawicieli różnych 
grup zawodowych wzię-
ło udział ponad 10 tysięcy 
osób. 

Paweł Sawicki

REKORDOWA LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH 
MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ

Zwiedzający 
wg krajów 

w roku 2011 
(pierwsze 30 krajów)

Polska 610500

Wielka 
Brytania  82200

Włochy 78000

Izrael  62000

Niemcy  58000

Francja 56000

USA 51800

Hiszpania  46000

Korea 
Południowa 43100

Czechy 43000

Słowacja  40000

Norwegia  36000

Szwecja  25500

Węgry 18300

Holandia  15600

Australia 14200

Belgia  11600

Japonia  10700

Irlandia 9100

Kanada 9000

Dania 7900

Singapur 7100

Chiny  6800

Chorwacja 6400

Finlandia  5100

Austria 4500

Portugalia 4300

Brazylia  3900

Rumunia  3800

Rosja 3500

Pozostałe 
kraje 31100

Razem  1405000

W 2011 r. tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz odwiedziło 1 milion 405 tysięcy osób. To rekord w historii Muzeum, 
które w tym roku obchodzić będzie 65. rocznicę powstania. Co ważne, znacznie 

wzrosła liczba młodych ludzi przyjeżdżających poznać historię Miejsca Pamięci – w ubie-
głym roku było ich ponad milion, o ponad 150 tysięcy więcej niż w roku 2010.

Odwiedzający tereny byłego obozu Birkenau
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– Dzięki archiwalnym pla-
nom i rysunkom architek-
tonicznym można dosko-
nale zilustrować kolejne 
etapy rozbudowy pierwszej 
części całego kompleksu 
obozowego Auschwitz-
-Birkenau, czyli obozu ma-
cierzystego Auschwitz I. 
To w tym miejscu rozpo-

częła się historia najwięk-
szego niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego dla 
więźniów różnych naro-
dowości, a także ośrodka 
natychmiastowej zagłady 
Żydów w komorach gazo-
wych – powiedziała Teresa 
Zbrzeska, kierownik Dzia-
łu Wystawienniczego Mu-

zeum, autorka scenariusza 
ekspozycji. 
Pierwsza część wystawy 
skupia się na planach roz-
budowy obozu Auschwitz I 
z 1943 r., a także całej ota-
czającej go infrastruktu-
ry. Niemcy planowali nie 
tylko powiększenie ist-
niejącego obozu koncen-
tracyjnego, ale też m.in. 
budowę reprezentacyjnego 
gmachu komendantury, 
dużego osiedla domków 
jednorodzinnych dla eses-
manów i ich rodzin wraz 
z przedszkolem i szkołą, 
a nawet specjalnej trybuny 
nad pobliską rzeką Sołą dla 
imprez organizowanych na 
wodzie. Wśród zachowa-

nych rysunków architek-
tonicznych znaleźć można 
nawet projekt specjalnej 
kwatery dla szefa SS Heinri-
cha Himmlera wraz z ume-
blowaniem.
W drugiej części ekspozycji 
zobaczyć można, jakie były 
niemieckie plany dotyczące 
terenu miasta Oświęcimia. 
W 1943 r. architekt Hans 
Stosberg, w związku z bu-
dową fabryki IG Farben, za-
planował całkowicie nowy 
projekt zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym według nie-
mieckich planów miało w 
przyszłości mieszkać 40 
tysięcy osób. Myślano tak-
że o stworzeniu w pobliżu 

Oświęcimia kilku osiedli ze-
wnętrznych. Prezentowane 
dokumenty pokazują, jakie 
były niemieckie zamierzenia 
i ile z nich udało się zreali-
zować.
Przedstawione na wystawie 
dokumenty pochodzą z Ar-
chiwum Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
oraz oświęcimskiego od-
działu Państwowego Archi-
wum w Katowicach. Ekspo-
zycję oglądać można w sali 
wystaw czasowych w bloku 
12 na terenie byłego obozu 
Auschwitz I od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
10-13.  

Paweł Sawicki

NIEMIECKIE PLANY ROZBUDOWY AUSCHWITZ

Dokumenty ukazujące, w jaki sposób 
niemieccy naziści planowali roz-
budowę obozu koncentracyjnego 

Auschwitz I, oglądać można na nowej wy-
stawie czasowej Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.  

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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Plan komunikacyjny do planu zagospodarowania miasta z 1942 r.

Projekt kwatery dla Heinricha Himmlera

Gospoda na rynku
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Celem konferencji było za-
prezentowanie oraz podda-
nie dyskusji doświadczeń 
i koncepcji w obszarze form 
upamiętniania i metod pracy 
edukacyjnej w miejscach pa-
mięci w Polsce i Niemczech, 
a tym samym dostarczenie 
uczestnikom peruwiańskim 
– wśród których byli przed-
stawiciele organizacji sku-
piających różne grupy ofi ar, 
pracownicy miejsc pamięci, 
twórcy, pedagodzy oraz 
muzeolodzy – inspiracji do 
ich dalszej pracy. Uczestni-
cy konferencji byli bardzo 
zainteresowani tym, jak 
w Polsce i Niemczech wyglą-
da praca ze świadkami zda-
rzeń, edukacja młodzieży w 
miejscach pamięci, sposoby 
upamiętniania, przezwycię-
żanie uprzedzeń oraz nowo-

czesne techniki wystawien-
nicze. W indywidualnych 
rozmowach podkreślali, jak 
istotna jest dla nich możli-
wość wymiany doświadczeń 
z zagranicznymi ekspertami.
Budowę Miejsca Pamię-
ci „Lugar de la Memoria” 
oraz jego utrzymanie przez 
najbliższych pięć lat fi nan-
suje Republika Federalna 
Niemiec. Fundacja Konrada 
Adenauera wspiera projekt 
m.in. poprzez udzielanie 
stypendiów osobom zaanga-
żowanym w jego powstanie 
oraz organizację konferencji 
doradczej. Projektem kieru-
je Marío Vargas Llosa przy 
wsparciu peruwiańskiego 
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych.
Eksperci z Polski i Niemiec 
zwiedzili również – będącą 

efektem pracy Komisji Praw-
dy i Pojednania – wystawę 
fotografi czną w Muzeum 
Narodowym w Limie, która 
jest pierwszą próbą udoku-
mentowania dwudziestu 
lat terroryzmu, oraz miejsca 
pamięci „En Memoria de 
las Victimas de la Violencia 
1980-2000“ i „Museo de la 
Memoria“ w Ayacucho, jed-
nym z pierwszych miejsc, 
w których rozegrały się 
straszne sceny ludobójstwa.
Istotnym punktem progra-
mu było również spotkanie 
uczestników konferencji 
i zagranicznych ekspertów 
z ambasadorami Peru, Polski 
i Niemiec, podczas którego 
omówiono m.in. projekt po-
wstającego miejsca pamięci 
„Lugar de la Memoria”. 

Olga Onyszkiewicz

LUGAR DE LA MEMORIA

W związku z budową narodowego Miejsca Pamięci Ofi ar Ter-
roryzmu w Peru (1980-2000) „Lugar de la Memoria” w Limie 
odbyła się konferencja doradcza, w której wzięła udział m.in. 

kierownik Działu Edukacyjno-Programowego w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu  Olga Onyszkiewicz. 

Juana Carrion z Ayacucho oprowadza ekspertów z Polski i Niemiec po Miejscu Pamięci 
„En Memoria de las Victimas de la Violencia 1980-2000“. 

Tutaj pogrzebano prochy ofi ar zgładzonych w kremetorium zbudowanym przez siły wojskowe

O. Onyszkiewicz i dr H. Knabe z przedstawicielkami ofi ar grupy Ashaninka z terenów nad Amazonką Projekt miejsca pamięci „Lugar de la Memoria” w Peru
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Celem działania jest uzu-
pełnienie przewidziane-
go w programie szkolnym 
standardowego zwiedzania 
przez uczniów terenu byłego 
obozu Auschwitz o pozna-
nie przedwojennej historii 
społeczności żydowskiej 
w mieście Oświęcim oraz 
uwrażliwienie na współ-
czesne przypadki antysemi-
tyzmu, ksenofobii i innych 
form nietolerancji w swoim 
otoczeniu.

Unikalność projektu „Oświę-
cim inaczej” polega na 
przedstawieniu Zagłady 
w szerszym kontekście histo-
rii wielowiekowej obecności 
Żydów w Polsce oraz połą-
czeniu poznawania przeszło-
ści największego na świecie 
obozu koncentracyjnego 
i śmierci z umożliwieniem 
młodym ludziom refl eksji 
na temat związku pomiędzy 
Holokaustem a współcze-
snymi mechanizmami wy-
kluczenia i dyskryminacji 

w ich otoczeniu poprzez pro-
ponowane warsztaty.

Projekt stanowi kontynuację 
zakończonego w ubiegłym 
roku szkolnym programu 
„Po co nam tolerancja?” bę-
dącego pierwszym w Polsce 
i jednym z nielicznych w Eu-
ropie projektem łączącym 
poznawanie historii Ausch-

witz z edukacją antydyskry-
minacyjną.

Partnerem w realizacji 
projektu jest Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli WOM w Katowi-
cach, a głównym sponsorem 
przedsięwzięcia – Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.
Warunki udziału w progra-

mie „Oświęcim inaczej”:  
uczestnictwo w zajęciach 
programu, w tym obiad, jest 
bezpłatne; 
jeden dzień = jedna klasa;
klasa musi mieć zapew-
niony własny transport na 
cały dzień; jedyną akcepto-
waną formą zgłoszeń jest 
rezerwacja internetowa:  
www.oswiecim-inaczej.pl. 

Centrum Żydowskie

„OŚWIĘCIM INACZEJ”

PROGRAM EDUKACJI 
HISTORYCZNO-ANTYDYSKRYMINACYJNEJ 

DLA SZKÓŁ Z WOJ. ŚLĄSKIEGO 

ROZMOWA Z TOMASZEM KUNCEWICZEM, 
DYREKTOREM CENTRUM ŻYDOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

„Oświęcim inaczej” to program jednodniowych wizyt 
1500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskie-
go w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2012 r. 

 Dlaczego – zwiedzając 
były obóz Auschwitz –
warto także odwiedzić 
Centrum Żydowskie? Co 
waszym zdaniem daje to 
połączenie z pedagogicz-
nego punktu widzenia?

Wizyta w Centrum Ży-
dowskim i poznanie histo-
rii miejscowej gminy ży-
dowskiej jest bardzo dobrą 
formą przygotowania do 
zwiedzania byłego obozu 
Auschwitz. Aby pełniej 
zrozumieć, co wydarzyło 
się w Auschwitz i dla-
czego dziś w Oświęcimiu 
społeczność żydowska nie 
istnieje, należy najpierw 
poznać przeszłość Żydów 
w naszym mieście i w Pol-
sce. W ten sposób uczeń 
może nawiązać osobisty 
kontakt z historią poszcze-
gólnych ludzi, których nie-
miecka machina zagłady 
próbowała przekształcić 
w statystyki. Ma szansę 
odczuć empatię z ludźmi, 

którzy zostali ofi arami Ho-
lokaustu. Z ludźmi, którzy 
przed wojną wiedli nor-
malne życie w normalnym 
chrześcijańsko-żydowskim 
mieście Oświęcimiu.

 
 Czy jeden dzień to wy-

starczający czas, żeby 
coś w młodym człowie-
ku zmienić, uwrażliwić 
na pewne ważne kwe-
stie?

To oczywiście bardzo in-
dywidualna sprawa. Jeden 
dzień często wystarcza, 
aby pojawiła się refl eksja 
i spojrzenie na rzeczywi-
stość pod nowym kątem. 
Chociażby w zakresie języ-
ka, którym mówią młodzi 
ludzie na co dzień. Co złego 
pozornie może kryć się w 
czasowniku „wycyganić”? 
Jakie przesłanie niesie 
określenie „polaczek” albo 
„żydek”? Czy wyśmiewa-
nie się z czyjegoś wyglądu 

fi zycznego to tylko niewin-
ny żart? Młodzież, wbrew 
temu co sądzi wielu, po-
trafi  być bardzo wrażliwa 
i bezbłędnie identyfi kować 
dyskryminujące zachowa-
nia. Tylko trzeba z nimi 
o tym rozmawiać. 

  Jak zbudowany jest 
warsztat antydyskrymi-
nacyjny?

Nasz warsztat antydyskry-
minacyjny odbywa się po 
zwiedzeniu Miejsca Pamię-
ci Auschwitz z przewodni-
kiem i stanowi jego podsu-
mowanie. Uczniowie oglą-
dają fi lm „Niebieskoocy” 
będący zapisem ćwiczenia 
wymyślonego w USA przez 
nauczycielkę, która chciała 
wyjaśnić swoim uczniom 
w szkole podstawowej, na 
czym polega rasizm i dla-
czego jest szkodliwy. To 
bardzo poruszający zapis 
zachowania dzieci oraz do-
rosłych, którzy nagle znaj-

dują się w położeniu osób 
dyskryminowanych, jakby 
z drugiej strony. Po fi lmie 
następuje kierowana dysku-
sja, gdzie wspólnie zastana-
wiamy się z młodzieżą, kogo 
najczęściej spotyka gorsze 
traktowanie w szkole i na co 
dzień, czym to grozi i jak w 
rzeczywistości możemy to 
zmieniać. I wreszcie – co hi-
storia Auschwitz ma wspól-
nego z dyskryminacją dziś.

 
 Tegoroczny projekt to 

kontynuacja zakończo-
nej już akcji „Po co nam 
tolerancja?”. Jakie były 
efekty tamtego przedsię-
wzięcia?

 
Projekt „Po co nam tole-
rancja?” był pierwszym w 
Polsce programem edukacji 
antydyskryminacyjnej pro-
wadzonym w sąsiedztwie 
byłego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady. Prawie 
2500 uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych z Ma-
łopolski i Śląska wzięło 
udział w naszych zajęciach 
opartych na wspomnianym 
fi lmie, ponadto niemal 100 
nauczycieli skorzystało 
z eksperckich seminariów 
dydaktycznych poświęco-
nych psychologii społecznej 
i metodom nauczania na 
rzecz tolerancji w szkole. 
Mieliśmy bardzo duży i po-
zytywny odzew uczestni-
ków – naprawdę widać, że 
takie zajęcia są potrzebne. 
Jeden z nauczycieli, który 
przyjechał do nas na warsz-
taty w ubiegłym roku, uczy 
wychowania fi zycznego. Po 
warsztacie u nas zauwa-
żył, że podczas zajęć jego 
uczniowie zmienili stosu-
nek do swoich słabszych ko-
legów, którzy gorzej sobie 
radzą na boisku. To właśnie 
początek refl eksji, na której 
nam zależy. 

Rozmawiał Paweł Sawicki

W ramach projektu prze-
widziane są jednodniowe 
wizyty klas o następują-
cym przebiegu:

9.00-10.30 
Warsztat „Czym był 
Oszpicin?” – z wyko-
rzystaniem jedynej za-
chowanej w Oświęci-
miu synagogi Chewra 
Lomdej Misznajot oraz 
wystawy Muzeum Ży-
dowskiego 

11.00-14.30 
Edukacyjne zwiedza-
nie terenu byłego obo-
zu Auschwitz z prze-
wodnikiem 

14.30-15.30 
Obiad

16.00-17.30 
Warsztat antydyskry-
minacyjny w Centrum 
Żydowskim w Oświę-
cimiu Fo
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Warsztaty antydyskryminacyjne w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu
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RABIN LESER 
LANDAU 

I SYNAGOGA 
KOWEA 

ITIM LA-TORA

Z rodziny Landau wywo-
dziło się wiele znakomi-
tych osobistości życia ży-
dowskiego w Oświęcimiu. 
Byli to m.in. Natan Landau 
(1840-1906) oraz jego syn 
Leser (1869-1938). Obydwaj 
sprawowali funkcję prze-
wodniczących sądu rabi-
nackiego w Oświęcimiu (aw 
bejt din). Byli także związa-
ni z Żydowskim Stowarzy-
szeniem Religijno-Humani-
tarnym Kowea Itim La-Tora 

(hebr. wyznaczający czasy 
Tory), założonym w 1902 r. 
Stowarzyszenie liczyło kil-
kudziesięciu członków, 
a jego wieloletnim preze-
sem był Mojżesz Henoch 
Guttman, a później Mojżesz 
Dawid Landau.
Wspomniana synagoga po-
wstała po roku 1905, po tym 
jak stowarzyszenie nabyło 
nieruchomość przy ulicy 
Żydowskiej. Nieistniejący 
już dziś budynek znajdo-
wał się poniżej Wielkiej 
Synagogi, po lewej stronie 
mykwy (tj. łaźni rytualnej). 
Obok niej, przy wejściu do 
części dla kobiet, znajdo-
wał się dwupiętrowy bu-
dynek przeznaczony dla 
klei kodesz, czyli religijnych 
funkcjonariuszy gminy. Na 
pierwszym piętrze mieszkał 

Natan Landau z rodziną, 
a po jego śmierci jego syn, 
Leser. Drugie piętro zajmo-
wał reb Alter Steiner, dłu-
goletni szames (hebr. sługa, 
woźny) Wielkiej Synago-
gi. Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej znajdo-
wał się tam także cheder 
prowadzony przez Szlomke 
Ratha, zwanego kleine rebele 
z powodu niskiego wzrostu.

24

DOM MODLITWY 
RABINA LAZARA 

ROSENFELDA

Najbardziej znaczącą czę-
ścią ruchu chasydzkiego 
w Oświęcimiu był odłam 
bobowski, a jedną z jego 
szczególnie ważnych po-

Centrum Żydowskie

OSZPICIN – PRZEWODNIK

Publikujemy ósmą część przewodnika po żydowskiej historii Oświęcimia – „Oszpicin”. Jest on efektem badań 
historycznych oraz gromadzenia materiałów przez dziesięć lat istnienia Centrum Żydowskiego w Oświę-
cimiu. Publikacji towarzyszy strona internetowa www.oszpicin.pl, na której prezentowana jest wirtualna 

mapa żydowskiego miasta, wypowiedzi byłych mieszkańców, fi lmy, zdjęcia oraz przeznaczone dla edukatorów 
plany lekcji dla dzieci i młodzieży. Na stronie obok publikujemy mapkę miasta z zaznaczonymi na niej obiektami.

także Pascha. Jedno 
z najstarszych i najważ-
niejszych żydowskich 
świąt. Upamiętnia ono 
wybawienie Izraelitów 
z niewoli egipskiej. Sym-
bolizuje także zapowiedź 
odkupienia świata po 
przyjściu Mesjasza.

PESACH 
(hebr. pominięty, 

oszczędzony)

także Święto Kuczek lub 
Szałasów – jedno ze świąt 
rolniczych, obchodzone 
przez siedem dni, jesie-
nią, po zbiorze plonów 
(wrzesień-październik). 
Wiąże się z wyjściem 
Izraelitów z Egiptu, 
a budowane przy tej 
okazji szałasy mają przy-
pominać ich wędrówkę 
przez pustynię ku Ziemi 
Obiecanej oraz Bożą opie-
kę. We wspomnianych 
szałasach, z dachem kry-
tym liśćmi i gałęziami, 
barwnie dekorowanych, 
spożywa się posiłki, mo-
dli się, a niekiedy także 
nocuje. Jest to święto rado-
sne, podczas którego spo-
żywa się słodkie potrawy, 
symbolizujące dostatek, 
a unika się gorzkich i kwa-
śnych, będących oznaką 
gnicia i zepsucia.

SUKOT 
(hebr. suka = 

szałas)

podstawowa szkoła reli-
gijna dla chłopców, przy-
gotowująca zazwyczaj do 
nauki w jesziwie. Mogła 
mieć charakter prywatny 
lub należeć do organizacji 
społecznej. Naukę rozpo-
czynano zazwyczaj mię-
dzy 3 a 5 rokiem życia, 
a kończono około 13. Za-
kres zdobywanej wiedzy 
obejmował m.in. naukę 
czytania i pisania w ję-
zyku hebrajskim, pamię-
ciowe opanowywanie 
fragmentów z Biblii He-
brajskiej oraz tłumaczenie 
na język jidysz wybrane 
księgi, przede wszystkim 
Pięcioksiąg.

CHEDER 
(hebr. pokój)

Rabin Lazar Rosenfeld
L-P: Bronka Piller, Nuta Mehrel, Szlomo Landau, Leser Landau, 

Nuta Landau oraz Lea Mehrel

Paszport rabina Lesera Landaua, 1920 r.
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staci był reb Luzerl – rabin 
Lazar (Eliezer) Halewi Ro-
senfeld (1862-1942) – zięć 
słynnego cadyka z Nowego 
Sącza, Chaima Halbersta-
ma. Reb Luzerl przeniósł 
się do Oświęcimia w roku 
1893, a od roku 1907 pełnił 
w Oświęcimiu funkcję tutej-
szego admora. W roku 1910 
jego dom modlitwy mieścił 
się przy ulicy Żydowskiej 
pod numerem 374. W latach 
1936-1939 mieszkał w Pale-
stynie (Safed i Jerozolima). 
Później jednak, z powodu 
pogarszającego się stanu 
zdrowia, wrócił do Oświę-
cimia. Zmarł w gettcie 
chrzanowskim w 1942 roku.
Jego religijny kompleks, 
już dziś nieistniejący, obej-
mował synagogę (działała 
w niej również pierwsza bo-
bowska jesziwa). Na wyż-
szej kondygnacji mieściła 
się część dla kobiet, która 
w ciągu tygodnia służy-
ła jako jesziwa, a podczas 
święta Sukot jako suka (sza-
łas), miała bowiem prze-

suwany dach. Obok części 
dla kobiet istniała także 
biblioteka. W północno-
-wschodniej części synago-
gi znajdował się specjalny 
piec, którego używano do 
wypieku macy na Paschę. 

cdn

Centrum Żydowskie

Tytuł honorowy po-
jawiający się na na-
grobkach niektórych 
wybitnych osobistości. 
W chasydyzmie okre-
ślano tak przywódców 
duchowych, jak również 
wybitnych znawców 
Talmudu. Admor jest 
ponadto synonimem ter-
minu rebe.

ADMOR
(hebr. adonejnu 

morejnu 
we-rabejnu = 
nasz mistrz, 

nauczyciel i rabi). 

Widok ulicy Żydowskiej z budynkiem Synagogi Kowea Itim la-Tora, okres międzywojenny
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Dla tych bowiem, którzy 
w nim zagościli, utrwalił 
się jako żywe, bijące serce, 
punkt, w którym zbiegają 
się niemal wszystkie wątki 
powikłanej historii nie tylko 
minionego stulecia, lecz i tej 
najnowszej. Wszak każdy, 
kto w progach MDSM za-
wita, przywozi jej cząstkę ze 
sobą i tu pozostawia. Dlate-
go ten Dom naprawdę żyje 
i choć z początku wielu scep-
tycznie oceniało jego rozwo-
jowe perspektywy, dziś ma 
znakomitą i stale zwyżkują-
cą passę.
Uroczyste otwarcie MDSM 
w Oświęcimiu dnia 7 grud-
nia 1986 r. wieńczyło wielo-
letni okres zabiegów i starań, 
by ideę jego budowy, zaini-

cjowaną przez Akcję Zna-
ków Pokuty, wcielić w czyn. 
W rzeczywistości Dom jest 
więc „starszy” o ok. 15 lat 
owych wysiłków. W sym-
boliczny sposób połączyły 
one obie zainteresowane bu-
dową strony – polską i nie-
miecką, a to stało się swego 
rodzaju fundamentem, na 
którym obiekt stanął. Moc-
nym fundamentem.
Nie mogło na jubileuszo-
wych obchodach 9 grudnia 
2011 r. zabraknąć wśród bli-
sko trzystu gości, którzy zje-
chali tu z wielu stron świata, 
tych szczególnie serdecznie 
od początku istnienia Domu 
witanych – byłych więźniów 
KL Auschwitz. Wielu z nich 
nazywa go po prostu „swo-
im Domem”. To ich oceny 
działalności instytucji mają 
największą wagę, a są one 
bez wyjątku bardzo wyso-
kie. Zofi a Posmysz, Kazi-
mierz Albin, Wilhelm Brasse, 
Józef Paczyński, Kazimierz 
Smoleń, Tadeusz Sobole-
wicz, Tadeusz Smreczyński, 
Jerzy Ulatowski i nieobecny 
fi zycznie (z powodu cho-
roby), lecz jak najbardziej 
duchem August Kowalczyk 
– nie szczędzili, bynajmniej 
nie kurtuazyjnych pochwał 
dla Domu Spotkań w trak-
cie moderowanej dyskusji 
z publicznością, której cał-
kiem sporą część stanowili 
też ludzie młodzi – uczestni-
cy licznych projektów i zajęć 
organizowanych w MDSM, 
a także przedstawiciele stale 
z nimi współpracujących in-
stytucji (m.in. Ines Doberanz-
ke z Volkswagen Coaching 
GmbH, Artur Szyndler 
z Centrum Żydowskiego 
w Oświęcimiu i in.) Z żywą 
reakcją spotkał się głos pasjo-
nata idei MDSM – Helmuta 
Morloka, który Dom projek-
tował i nad realizacją projek-

tu czuwał, a – rzec by trzeba 
– wiernie czuwa nadal. 
Tę spontaniczną i niewy-
reżyserowaną część jubi-
leuszowych uroczystości 
poprzedziły ofi cjalne wystą-
pienia zaproszonych gości, 
których witali Alicja Bartuś 
i Christoph Heubner w imie-
niu Zarządu Fundacji na 
rzecz MDSM oraz dyrektor 
Leszek Szuster. Nie po raz 
pierwszy zdarzyło się w tym 
miejscu, że z założenia jakby 
„dostojna” część uroczysto-
ści stała się równie swobod-
ną i wolną od zadęcia jak ta 
druga. Przemówienia m.in. 
Christopha Heubnera, wi-
ceprezydenta MKO, stale 
obecnego w historii MDSM, 
dr Elisabeth Reiser – prze-
wodniczącej ASF, Janusza 

Chwieruta – prezydenta 
Oświęcimia oraz wicemini-
stra edukacji Mirosława Sie-
latyckiego – zabrzmiały nie 
jak patetyczne mowy, lecz 
serdeczne życzenia od wier-
nych, oddanych przyjaciół. 
Duże wrażenie na zebra-
nych zrobiło z tego właśnie 
powodu wystąpienie Joachi-
ma Russka, dyrektora Cen-
trum Kultury Żydowskiej 
w Krakowie i przewodniczą-

cego Rady Fundacji na rzecz 
MDSM, który – przywołując 
zabawną, ale i głęboko ży-
dowską anegdotę – mówił 
o potrzebie szczególnej tro-
ski i ochrony Domu Spotkań.
Pierwszą część jubileuszo-
wych obchodów zakończy-
ło otwarcie wyjątkowej pod 
względem merytorycznym 
i artystycznym wystawy 
pod Honorowym Patrona-
tem Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego pt. 
„W sercu świata”, prezentu-
jącej 25-letni dorobek Domu 
i jego znaczącą działalność 
na rzecz lokalnego środo-
wiska – bo że wpisał się 
on na trwałe w kulturalny 
pejzaż miasta i regionu, nie 
budzi żadnych wątpliwości. 
Zaprezentowano również 

specjalne wydawnictwo ju-
bileuszowe – komplet trzech 
znakomitych edytorsko 
i zilustrowanych przez wy-
śmienitych, związanych 
z Oświęcimiem plastyków: 
Pawła Adamusa, Kalinę 
Dulko i Jerzego Pietruczu-
ka, dwujęzycznych (polsko-
-niemieckich) publikacji: 
opowiadania Zofi i Posmysz 
pt. „Chrystus oświęcimski”, 
eseju Haliny Birenbaum 

„Wciąż pytają…” i wspo-
mnień Mariana Turskie-
go „Mój najszczęśliwszy 
dzień”. Obok kafl a z logo 
Domu, to jedna z najcen-
niejszych pamiątek jubile-
uszowych. Jest nią także 
okolicznościowy stempel 
pocztowy, który zaprojek-
towała Barbara Daczyńska 
– cenny z pewnością nie 
tylko dla fi latelistów. Choć 
– powtórzmy – z założenia 
ofi cjalna część obchodów 
jubileuszu, w rzeczywisto-
ści stała się autentycznym 
spotkaniem gospodarzy 
i przyjaciół MDSM, okazją 
nie tyle do prawienia in-
stytucji okolicznościowych 
komplementów, lecz do 
rzetelnego zapoznania się 
z jego 25-letnią działalnością 
i pełną serdecznej troski dys-
kusji o jej przyszłości. 
Prawdziwą ucztą dla ducha 
stała się wieczorna część ob-
chodów jubileuszu. Poprze-
dziło ją wystąpienie nieobec-
nego wcześniej z powodów 
służbowych Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego 
Marka Sowy. Po nim odbył 
się fenomenalny koncert 
w wykonaniu Kwartetu 
Smyczkowego Filharmo-
ników Krakowskich, który 
wypełniły wirtuozersko za-
grane: I kwartet smyczkowy 
d-moll Stanisława Moniusz-
ki i kwartet smyczkowy nr 8 
c-moll Dymitra Szostakowi-
cza. Koncert otwarty dla sze-
rokiej oświęcimskiej publicz-
ności przypominał obecnym 
o tym, że MDSM realizuje 
nie tylko swe statutowe za-
łożenia, ale jest także jedną 
z najprężniejszych instytucji 
kulturalnych w mieście i ca-
łym regionie, w której mają 
miejsce zdarzenia tak nie-
zwykłe jak np. Krakowski 
Salon Poezji, koncerty i wy-
stawy uznanych twórców 
i wiele innych. Dom, o czym 
jubileusz przekonał beza-
pelacyjnie – żyje bardzo in-
tensywnie. Takiej intensyw-
ności i kreatywności trzeba 
mu życzyć na kolejne lata. 
Gdy na koniec uroczystości 
wzruszeni Zofi a Posmysz 
i Kazimierz Albin kroili 
urodzinowy tort, nikt z asy-
stujących tym niezwykłym 
ludziom nie miał wątpli-
wości, że tak właśnie być 
powinno. 

Janusz Toczek

DOM W SERCU ŚWIATA. 25-LECIE MDSM

O tym Domu mówi się już, że jest magiczny, że ludzi z całego wręcz świata przyciąga, a każdy, kto przestąpi jego 
gościnne progi, bez względu na to, czy przybył tu z antypodów czy z sąsiedniej ulicy – chce tu powracać. Może 
dlatego autorzy jubileuszowej wystawy, prezentującej 25 lat MDSM w oczywiście metaforycznym skrócie, za-

tytułowali ją „W sercu świata”. 

Dyskusja z gośćmi jubileuszu: Kazi-
mierz Smoleń
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Dyskusja z gośćmi jubileuszu: Krysty-
na Oleksy i Christoph Heubner
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Dyskusja z gośćmi jubileuszu: Paweł Moras i Stephan Erb z PNWM
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Koncert jubileuszowy Wystawa „W sercu świata”
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NIENAWIŚĆ MOŻNA PRZEZWYCIĘŻYĆ 
– PREMIER DOLNEJ SAKSONII W MDSM

OŚWIĘCIMSKI TRYPTYK

Już od dwudziestu lat, w ramach projektu „Nauka poprzez spotkanie”, młodzież z działających w Niemczech szkół 
Volkswagena oraz uczniowie szkół zawodowych z Bielska-Białej, Bierunia, Chocianowa i pracownicy VW Mo-
tor Polska z Polkowic cztery razy w roku odbywają pobyty studyjne w MDSM i spotykają się w Miejscu Pamięci 

Auschwitz. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Fundacja na Rzecz Mię-
dzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży we współpracy 
z polskimi przedstawicielstwami trzech niemieckich fundacji: 

Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji im. Friedricha Eberta i Fun-
dacji im. Heinricha Bölla, wydała serię trzech publikacji autorstwa by-
łych więźniów KL Auschwitz od lat zaprzyjaźnionych i blisko współ-
pracujących z Domem Spotkań.

Uczestnicy przez dwa tygo-
dnie nie tylko pracują, przy-
czyniając się do zachowania 
obiektów poobozowych dla 
przyszłych pokoleń. Projekt 
prowadzony przez Christo-
pha Heubnera z Międzyna-
rodowego Komitetu Oświę-
cimskiego i Ines Doberanzke 
z VW Coaching ma bowiem 
także na celu umożliwienie 
uczestnikom rozmowy ze 
świadkami historii, byłymi 
więźniami Auschwitz, co 
uświadomić ma im współ-
czesne zagrożenia dla praw 
człowieka i demokracji oraz 
uzmysłowić, że nieznajomość 
historii może prowadzić do 
jej powtórzenia. 
5 grudnia 2011 r. w Między-
narodowym Domu Spotkań 
Młodzieży pojawiło się wie-
lu gości. Przybyli oni, aby 

uczcić 20-lecie przyjazdów 
praktykantów z VW oraz 
jubileusz 25-lecia powsta-
nia Domu. Wśród nich był 
David McAllister – premier 
Dolnej Saksonii, prof. dr 
Martin Winterkorn – prezes 
koncernu VW, przedstawi-
ciele Zarządu VW AG: Bernd 
Osterloh, Bernd Wehlauer 
i prof. dr Horst Neumann 
oraz Rüdiger Freiherr von 
Fritsch – Konsul Generalny 
RFN w Warszawie i dr Heinz 
Peters – Konsul Generalny 
RFN w Krakowie. W spo-
tkaniu wzięli również udział 
byli więźniowie Auschwitz, 
przyjaciele Domu, Zofi a Po-
smysz i Marian Turski, oraz 
młodzież z Polski i Niemiec. 
– Auschwitz jest szczegól-
nym miejscem i dla każdego 
na świecie oznacza właśnie 

tę przestrzeń, gdzie zdarzy-
ło się coś niewyobrażalnego, 
czego nie jesteśmy w stanie 
ogarnąć, co wywołali na-
ziści. Auschwitz jest także 
miejscem wspomnień, a ze 
wspomnieniami łączą się 
spotkania. Właśnie poprzez 
spotkania młodzieży i ich 
wspólne działanie zapobie-
gamy temu, by ta historia się 
nie powtórzyła – stwierdził 
David McAllister.
Prof. Martin Winterkorn po-
wiedział: – Współpraca jest 
wspaniała. Międzynarodo-
wy Dom Spotkań Młodzieży 
świętuje już 25 lat istnienia 
i z tego, co słyszałem od 
młodzieży uczestniczącej w 
tutejszych projektach, jest to 
wyjątkowe miejsce i doskona-
ła możliwość kontaktu mię-
dzynarodowego, szczególnie 
polsko-niemieckiego. Mimo 
że młodzież czasami dysku-
tuje za pomocą rąk i nóg lub 
w języku angielskim, to poro-
zumienie jest bardzo dobre, 
a Dom Spotkań jest idealnym 
miejscem właśnie dla mło-
dzieży, do realizacji progra-
mów wspierających relacje 
polsko-niemieckie.
Jedni z ostatnich świadków 
zbrodni, która dokonała się 
w obozie Auschwitz, Zofi a 
Posmysz i Marian Turski, 
również zabrali głos. Dla Ma-
riana Turskiego MDSM „jest 
przykładem, że możemy nie-
nawiść przezwyciężyć. Jest 
on także pewien, że wsparcie 
tej instytucji przez koncern 
Volkswagen to najlepsza 
z możliwych inwestycji, lep-
sza niż lokata w złoto i dia-
menty, która zwróci się w co 
najmniej dwustu procentach”.

– Dla nas, byłych więźniów, 
działalność MDSM jest przy-
kładem pracy nad przezwy-
ciężaniem upiorów prze-
szłości i dowodem, że jest 
to możliwe – mówiła Zofi a 
Posmysz. – To przeświadcze-
nie wyniosłam właśnie stąd, 
z tego miejsca. Spotkania 
z młodzieżą stały się częścią 
mojego życia, wzbogaciły 
je o nadzieję, że ta genera-
cja, która tworzy przecież 
przyszłość, wiedząc o takich 
miejscach jak Auschwitz, 
będzie czujna, uodporniona 
na zbrodnicze ideologie. Ten 
Dom jest ważny nie tylko dla 
młodych ludzi, ale – i dla by-
łych więźniów.
Polsko-niemiecka grupa mło-
dzieży pod opieką Christo-
pha Heubnera przedstawiła 
podczas spotkania zbiór fo-
tografi i o Auschwitz oraz po-
dzieliła się swoimi refl eksjami 
i wspomnieniami z czasu spę-
dzonego w Miejscu Pamię-
ci. Wielu z nich opowiadało 
o tym, że wizyta i kilkutygo-
dniowa praca pozwoliły im 
w pełni zrozumieć ogrom 
wydarzeń mających miejsce 
w Auschwitz i pojąć, co tak 

naprawdę oznacza potrzeba 
zachowania pamięci. Młodzi 
ludzie podziękowali gościom 
za obecność i wsparcie, prze-
kazując im statuetkę „To B 
Remembered” stanowiącą 
logo Międzynarodowego Ko-
mitetu Oświęcimskiego. Od-
wrócona litera B, wzorowana 
na tej z napisu Arbeit macht 
frei, symbolizuje przeciw-
stawianie się złu. Po zakoń-
czeniu uroczystości Marian 
Turski powiedział zdanie 
doskonale opisujące wielolet-
nią współpracę między VW 
a Domem Spotkań. Uważa 
on, że „MDSM jest pepinierą 
nowego pokolenia i wzajem-
nych stosunków międzyna-
rodowych”. To właśnie to 
miejsce, gdzie umożliwiono 
młodym spotkanie i wzajem-
ne poznanie się, ukształtuje 
ludzi, którzy przejmą dzia-
łania obecnych edukatorów 
(pedagogów i byłych więź-
niów) i sami będą przeka-
zywać prawdę historyczną, 
dzielić się wiedzą oraz wal-
czyć ze stereotypami. 

Kamila NowakMartin Winterkorn, 
prezes Zarządu VW

David McAllister, 
premier Dolnej Saksonii 

Fo
t. 

M
D

S
M

Fo
t. 

M
D

S
M

Fo
t. 

M
D

S
M

Goście wraz z prezentami od młodzieży – statuetkami To B Remembered

Ten swoisty tryptyk składa 
się z opowiadania Zofi i Po-
smysz „Chrystus oświęcim-
ski”, refl eksji Haliny Biren-
baum „Wciąż pytają” oraz 
wspomnień Mariana Tur-
skiego „Mój najszczęśliwszy 
dzień” we wspólnej jubile-

uszowej obwolucie.
Trzy niewielkie książki – cen-
ny dar autorów na 25 urodzi-
ny Domu Spotkań – wydane 
zostały w wersji językowej 
polskiej i niemieckiej. Każdy 
z utworów opatrzony został 
notami biografi cznymi oraz 

posłowiem autorstwa Janu-
sza Toczka. 
Szczególny charakter nadaje 
publikacjom szata grafi czna – 
każda z nich opracowana zo-
stała przez współpracującego 
z Domem Spotkań artystę. 
Ilustracje oraz projekt okładki 

do „Chrystusa oświęcimskie-
go” wykonał Paweł Adamus, 
„Wciąż pytają” zilustrował 
Jerzy Pietruczuk, natomiast 
„Mój najszczęśliwszy dzień” 
– Kalina Dulko.
Trzy przejmujące świadectwa 
trojga wybitnych ludzi pióra, 

troje znakomitych grafi ków 
– razem tworzą niezwykłą 
publikację, stanowiącą jeden 
z najważniejszych elementów 
obchodów jubileuszu 25-lecia 
Domu Spotkań. 

Joanna Klęczar
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Róża Thun (Poseł do Parlamentu 
Europejskiego)

Unia Europejska jako wspólnota 
powstała po to, aby zabezpieczać 
nas przed tym, czego ten konty-
nent doświadczył. Przed wojnami, 
przed tym, co niszczy demokrację 
i wolność. Jak o tym jednak mówić, 
żeby to nie była czysta formułka? 
Bez naszego stałego wkładu, za-
angażowania, wrażliwości, obser-
wacji – prawa człowieka nie będą 
działać. Polska znana jest z tego, że 
w Parlamencie Europejskim zajmu-
je się prawami człowieka u swoich 
wschodnich sąsiadów. Ale tu, dzię-
ki Państwa zaangażowaniu, wy-
pływamy na jeszcze szersze wody. 
Jeżeli jest już tak znakomita inicjaty-
wa jak to biennale plakatu, to niech 
świat to zobaczy. Niech to będzie 
polski głos, który jest wkładem w 
rozmowę o prawach człowieka.

Alicja Bartuś 
(Prezes Fundacji MDSM)

Z racji miejsca, w którym działamy, 
punktem wyjścia do nauczania czy 
dyskutowania o tym, co dziś dzieje 

się w świecie, jest dla nas historia 
Auschwitz i jego uniwersalna sym-
bolika. Auschwitz stał się nie tylko 
symbolem Zagłady i śmierci, upad-
ku ludzkości i człowieczeństwa, ale 
i ważnym punktem odniesienia. 
Przyrównuje się doń miejsca i sytu-
acje w krajach i rejonach świata, w 
których funkcjonowały bądź funk-
cjonują zbrodnicze systemy, gdzie 
łamane są prawa człowieka. Głos 
z Oświęcimia bywa mocniej słyszal-
ny niż ten wychodzący z najwięk-
szych metropolii. W tym zawiera się 
sens naszych działań: mówimy gło-
śno, gdzie i dlaczego dzieje się zło, 
edukujemy i mobilizujemy opinię 
publiczną, by wywierała nacisk na 
zbrodnicze reżimy i własne rządy. 
Nakłaniając je do reakcji, udzielamy 
wsparcia ofi arom. Jestem przekona-
na, że szeroka systemowa edukacja 
– z wykorzystaniem miejsc pamię-
ci jako punktów kluczowych – jest 
niezbędna.

Leszek Szuster (Dyrektor MDSM)
Oświęcim ma olbrzymi potencjał, 
by zabierać głos w wielu ważnych 

międzynarodowych sprawach. Kie-
dy rodziła się koncepcja biennale 
plakatu, istniała obawa, że zostanie 
ono zdominowane przez nurt mar-
tyrologiczny. Stąd z dużą satysfak-
cją stwierdziliśmy, że twórcy plaka-
tów z całego świata podejmują całe 
spektrum aktualnych, ważnych te-
matów. Myślę, że wrażliwość arty-
stów, którą sobie cenimy, daje moż-
liwość dotarcia do szerszego grona 
odbiorców. 

Janusz Chwierut 
(Prezydent Oświęcimia)

Będąc gościem spotkania miast 
orędowników pokoju w Serbii, 
w mieście doświadczonym histo-
rią podczas drugiej wojny świato-
wej, nasunęła mi się refl eksja, jak 
blisko od tego, żeby być ofi arą, jest 
do tego, żeby być oprawcą. Wszy-
scy powinniśmy pamiętać nie tyl-
ko o reżimach, które są w świecie, 
ale również o tym, że może się to 
zdarzyć w każdym kraju. Dlatego 
powinniśmy prawa człowieka pie-
lęgnować i mówić o tym głośno. 
Wszędzie. Także w krajach demo-
kratycznych. Dlatego ten głos, któ-
ry płynie z Oświęcimia, z miejsca 
szczególnego, musi być potrakto-
wany bardzo poważnie. 

Alicja Bartuś
Żyjąc w Europie, czujemy się bez-
piecznie. Dlatego tak ważne jest, 
by przekonać ludzi, że każdy z nas 
może coś zmienić. Że jeśli gdzieś 
daleko dochodzi do zła, to my mo-
żemy pomóc prostymi gestami, 
czasem podpisaniem się pod listem. 
Musimy przekonać młodych, żeby 
nie byli obojętni. Żeby wzięli odpo-
wiedzialność za to, co jest poza ich 

otoczeniem. Mamy uczyć nie obo-
jętności, a zaangażowania. 

Leszek Szuster
Pracując w Domu Spotkań, doświad-
czamy na co dzień, jak ważny jest 
bezpośredni przekaz świadków hi-
storii. To osoby, które w rozmowach 
z młodymi ludźmi przekazują, jak 
w najbardziej brutalny sposób pra-
wa człowieka zostały złamane. Ale 
jednak nie złamały tych ludzi. Ten 
ich pozytywny przekaz jest najlepszą 
z możliwych nauk na przyszłość.

Piotr Hertig (Przewodniczący 
Rady Miasta Oświęcim)

Chciałem podkreślić ten wątek 
dyskusji, który mówił o tym, żeby-
śmy nie lekceważyli tych kroków, 
gestów, które z pozoru wydają się 
błahe. Nam, ludziom wolnym, wy-
daje się, że takie działania niewiele 
zmieniają i nie mają sensu. Wra-
cając wspomnieniami do swoich 
działań w opozycji demokratycznej 
w latach 80., pamiętam, że każdy 
tego typu gest poparcia ma potężne 
znaczenie. Nie ma gestów niezna-
czących w tej sprawie. Każda pro-
sta rzecz zrobiona przez nas, ludzi 
wolnych, może w ostatecznej per-
spektywie mieć potężne znaczenie. 

Róża Thun
Mamy mało czasu, a to temat oce-
an. Ta debata powinna być trwała. 
To, że nam się tu w Europie żyje 
dobrze i bezpiecznie, nie jest nam 
dane raz na zawsze. I wcale tak być 
nie musi. Myślę, że to, by ten temat 
dalej piastować, jest misją i powo-
łaniem miasta Oświęcim. I cieszę 
się, że odbywa się to również tutaj – 
w Parlamencie Europejskim. 
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Na trzy edycje odbywającego 
się od 2006 r. Międzynarodo-
wego Biennale Plakatu Spo-
łeczno-Politycznego artyści 
z ponad 20 krajów nadesłali 

prawie tysiąc plakatów. W 
Brukseli zaprezentowano po-
nad 30. Ich twórcy poruszali 
szerokie spektrum zagad-
nień: od niewolnictwa, nie-
tolerancji, dyskryminacji czy 
łamania praw dziecka, aż po 
konfl ikty zbrojne i agresję.
Na zaproszenie organiza-
torów: MDSM i posłanki 
Róży Thun, wystawę w sie-
dzibie Parlamentu otworzył 
Edward McMillan-Scot, wice-
przewodniczący PE. – Myślę, 
że kluczowym przesłaniem 
jest to, że wciąż musimy pod-
kreślać wagę praw człowieka. 
W przeciwnym razie ulegną 
one rozdrobnieniu, tak jak 

się to obecnie dzieje w Rosji, 
Chinach czy wielu innych 
krajach – ocenił.
– Cieszę się, że o prawach 
człowieka możemy rozma-
wiać właśnie poprzez sztu-
kę plakatu. Jest ona bardzo 
skondensowana w swej for-
mie i poprzez szybki przekaz 
mówi bardzo wiele szerokiej 
grupie odbiorców – podkre-
ślił kurator wystawy, oświę-
cimski artysta Paweł War-
choł.
Myśl przewodnia bienna-
le – „Twórczo o prawach 
człowieka” – koresponduje z 
działaniami Domu Spotkań, 
codzienną pracą pedagogicz-

ną na rzecz budowy społe-
czeństwa obywatelskiego. 
Patronat nad wydarzeniem 
objął prof. Jerzy Buzek. Part-
nerami wystawy są: Woje-

wództwo Małopolskie, Mia-
sto Oświęcim oraz Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu.  

Bartosz Bartyzel 

W BRUKSELI O PRAWACH CZŁOWIEKA

(FRAGMENTY DEBATY TOWARZYSZĄCEJ OTWARCIU WYSTAWY PLAKATU)

JAK NOWOCZEŚNIE ROZMAWIAĆ 
O PRAWACH CZŁOWIEKA?

Plakaty nagrodzone w Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo o prawach człowie-
ka” zaprezentowano w budynku Parlamentu Europejskiego. Organizatorem wystawy był Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży, a wydarzenie to uświetniło przypadający w grudniu jubileusz 25-lecia jego działalności.

Debata o prawach człowieka

 Wystawa w Parlamencie Europejskim Otwarcie wystawy
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Centrum Dialogu i Modlitwy

BERIT – ZNACZY PRZYMIERZE 

Już od około 15 lat, regularnie w okresie Wielkiego Postu i Adwentu, Centrum Dialogu i Modlitwy organizuje 
rekolekcje „U progu Auschwitz”. Ich celem jest pogłębienie wiary chrześcijańskiej, szczególnie w kontekście 
pamięci o Auschwitz.

Rekolekcje przypominają 
nam również o dwóch stro-
nach dialogu: otwartości na 
innych oraz refl eksji nad wła-
sną perspektywą i tożsamo-
ścią. Chcemy słuchać innych 
i przygotować się na pytanie: 
Co znaczy pamięć o Ausch-
witz dla naszej wiary?
Ważnym aspektem w tym 
kontekście jest nasza relacja 
do narodu żydowskiego. Dla-
tego od kilku lat rekolekcje 
adwentowe przygotowujemy 
razem ze siostrami Matki Bo-
żej z Syjonu, których chary-
zmatem jest miedzy innymi 
dialog z Judaizmem.
Tematem rekolekcji, które od-
były się w dniach 2-4 grudnia 
2011 r., była rozmowa o bi-
blijnych przymierzach Boga 
z ludźmi: Berit – znaczy przy-

mierze. Rozważania biblijne 
na temat przymierzy, a szcze-
gólnie Przymierza Boga z Noe 
i Przymierza Boga z Abraha-
mem, prowadziły s. Anne De-
nise oraz s. Anna Bodzińska 
ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej z Syjonu.
Berit to hebrajskie słowo 
oznaczające w Biblii przy-
mierze – jako rzeczywistość 
prawną oraz relację Boga 
z narodem izraelskim. Więk-
szość przymierzy, o których 
wspomina Biblia, zawiera-
nych jest pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem, między Bo-
giem a ludzkością. W Starym 
Testamencie odnajdujemy 
też przymierza zawierane 
pomiędzy ludźmi. Mówiąc 
o Biblii, możemy mówić 
o dwóch głównych wydarze-

niach: Pierwszym i Nowym 
Przymierzu, często nazywa-
nym Starym i Nowym Testa-
mentem.
Rozważania na temat przy-
mierza z Noe wprowadzają 
nas w sam początek historii 
biblijnej. Bóg zawiera przy-
mierze z Noe i z jego rodzi-
ną. Wybawionym z potopu 
Bóg obiecuje, że już nigdy 
więcej nie ześle na ziemię 
tak wielkiego zniszczenia. To 
Przymierze jest bardzo waż-
ne, ponieważ dotyczy całej 
ludzkości i jest ustanowione 
na zawsze. Natomiast zna-
kiem, które ma przypominać 
to przymierze, jest łuk na ob-
łokach – tęcza.
W rozważania rekolekcyjne 
wplatała się część progra-
mu szczególnie związana 

z Miejscem Pamięci – byłym 
obozem koncentracyjnym 
i zagłady. Po porannej mo-
dlitwie i wizycie w Muzeum 
Auschwitz odbyła się Dro-
ga Krzyżowa w Birkenau. 
Przejście od stacji do stacji 
(Brama Śmierci, rampa, obóz 
kobiecy, krematoria, po-
mnik), modlitwa, czytanie 
świadectw i wierszy zawsze 
jest ogromnym i pobudzają-
cym do refl eksji przeżyciem 
dla wszystkich uczestników. 
Wieczór był czasem modli-
twy i adoracji oraz spotkań 
w grupach, aby podzielić 
się refl eksjami. Wspólna re-
fl eksja, słuchanie drugiego 
człowieka, często myślącego 
zupełnie inaczej niż ja, zasłu-
chanie się w to, co ktoś inny 
chce powiedzieć, było rów-
nież ważną częścią spotkania.
Ostatniego dnia rozważanie 
prowadziła Anna Matysiak, 
będącą obecnie w postulacie 
sióstr Syjonu. Mówiła nam o 
Przymierzu Boga z Abraha-
mem, które zostało zawarte 
z jego rodziną oraz z całym 
jego pokoleniem.
Czy można znaleźć odpo-
wiedź na życie Abrahama w 
naszej codzienności? Ojciec 
Jakub Kruczek tak o tym pi-
sze: „Obraz drogi symbolizu-

je całe nasze życie, od poczę-
cia aż do śmierci. (...) Każdy 
z nas jest nieustannie w dro-
dze, gdyż nasze życie jest dy-
namiczne. Gdyby Abraham 
uległ pokusie i zatrzymał się, 
nie zdobyłby tego, czego tak 
bardzo pragnął. Nasze życie 
jest w tym sensie podobne 
do wędrówki Abrahama, też 
mamy czasem pokusę, żeby 
się zatrzymać, zadomowić, 
tymczasem jesteśmy zapra-
szani, żeby iść dalej, gdyż to, 
co najważniejsze, jest ciągle 
przed nami”.
Abraham jest u początku 
Objawienia Bożego. Dla Izra-
elitów jest ojcem w sposób 
naturalny, ponieważ wszy-
scy od niego pochodzą, dla 
chrześcijan natomiast jest on 
ojcem ze względu na wiarę. 
Jeżeli możemy go w czymś 
naśladować, to przede 
wszystkim w jego relacji 
z Bogiem. Bóg dał się poznać 
Abrahamowi w słowach 
i znakach. Odpowiedzią 
Abrahama było całkowite 
przylgnięcie do Boga, za-
wierzenie Mu swojego życia. 
I my dzisiaj jesteśmy zapro-
szeni do tego, aby naślado-
wać Abrahama, naśladować 
go w zawierzeniu Bogu. 

Beata Sereś 

„Na początku grudnia uczestniczyłam w rekolekcjach 
organizowanych w Centrum Dialogu. Rodziły się 
wówczas – zwłaszcza podczas Drogi Krzyżowej w Bir-
kenau – pytania o prawdę o sobie samej: po której stro-
nie znalazłabym się, gdyby trzeba było kategorycznie 
opowiedzieć się za Bogiem, tj. sytuacja, która odsłania 
prawdziwy potencjał ukryty w człowieku? Myślałam 
o ludziach słabych i niezdolnych do heroizmu, którzy 
dokonywali czynów przerażających, okrutnych. Zasta-
nawiałam się, czy to słuszne, że dziś osądzani są przez 
tych, których wiara nigdy nie została poddana tak sil-
nej próbie, przez tych, którzy nigdy nie zostali poddani 
uwarunkowaniom, kiedy jedynie częściowe zawierze-
nie Bogu nie wystarcza”.

Gabriela
„Tegoroczne rekolekcje adwentowe Berit – znaczy przy-
mierze bardzo poruszająco pokazały nam Bożą miłość. 
Bóg zawarł przymierze z człowiekiem i zapewnił go, 
że nigdy od tego przymierza nie odstąpi. Jeśli nawet 
człowiek wielokrotnie będzie zawodził i ze swojej stro-
ny nie dotrzyma przymierza, Bóg tak nigdy nie postąpi 
i zawsze będzie czekał na „syna marnotrawnego”.
Sądzę, że dlatego bł. Jan Paweł II mógł nam z przeko-
naniem powtarzać: „Nie lękajcie się!”, bo przymierze 
Boga z człowiekiem nigdy nie będzie zerwane. Bóg, 
nasz stwórca, kocha nas mimo naszych wad, słabości, 
złych postępków...
Ogromnym przeżyciem była droga krzyżowa w Bir-
kenau, gdzie za zamordowanych, szczególnie naszych 
starszych braci w wierze, za wszystkich, którzy cier-
pieli i cierpią, za nas samych, abyśmy stawali się lep-
si, modliliśmy się razem. To były niezwykle krzepiące 
rekolekcje”. 

Iza

REKOLEKCJE SIĘ ZAKOŃCZYŁY, 
ALE POZOSTAŁY REFLEKSJE:

Uczestnicy rekolekcji podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz

Podczas rekolekcji w Centrum Dialogu
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ANDRIEJ POGOŻEW
„UCIECZKA Z AUSCHWITZ”

• 17 stycznia
II Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek 
„Hej kolęda, kolęda”
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbę-
dzie się VII Konkurs Kolęd Polskich i Pa-
storałek „Hej kolęda, kolęda”.
Konkurs zostanie rozegrany w kategorii 
solistów oraz grup kolędniczych i adre-
sowany jest do uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół ponadgim-
nazjalnych. Oceny programu i poziomu 
wykonawczego solistów i grup kolędni-
czych dokona jury powołane przez orga-
nizatora. Ocenie podlegać będzie: dobór 
repertuaru, poziom wykonania, opracowa-
nie sceniczne, zgodność formy kolędowa-
nia z tradycją, pomysłowość i oryginalność 
uczestników wyrażająca się w przygoto-
wanych przez nich strojach kolędniczych 
oraz rekwizytach wykorzystanych podczas 
występu.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 19 stycznia
„Miłosz po amerykańsku”
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświę-
cimiu odbędzie się otwarcie wystawy 

„Miłosz po amerykańsku”. Wernisażowi 
towarzyszyć będzie wykład prof. Krzysz-
tofa Zajasa o poezji Czesława Miłosza pt. 
„Trwała postać rzeczy”. Projekt zorga-
nizowany we współpracy z Konsulatem 
USA w Krakowie, Dolnośląską Biblioteką 
Publiczną oraz Uniwersytetem Jagielloń-
skim.
Godz. 12:00 otwarcie wystawy
Godz. 12:30 wykład
Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęci-
miu

• 25 stycznia
Dyskusja wokół książki „Karski”
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu za-
prasza na dyskusję wokół książki „Kar-
ski”. Z jej autorem, profesorem Andrzejem 
Żbikowskim, będzie rozmawiał dr Artur 
Szyndler.
„Karski” to najnowsza książka prof. Żbi-
kowskiego, biografi a Jana Karskiego (1914-
-2000) – żołnierza Związku Walki Zbrojnej, 
a następnie AK, współpracującego z Dele-
gaturą Rządu w Kraju. Ten niezwykłej od-
wagi, mądrości i skromności człowiek był 
jedną z osób przyjętych na prywatnej au-

diencji przez prezydenta Roosevelta. Kar-
ski opowiedział mu wówczas o tragicz-
nym losie polskich Żydów, o którym świat 
nie miał pojęcia. Książka, jak pisze autor, 
jest próbą integracji tragicznego losu pol-
skich Żydów z polityczno-społeczną histo-
rią Polaków pod okupacją niemiecką i ich 
brawurowym oporem w ramach jedynego 
w Europie państwa podziemnego.
Godz. 17:00
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

• 26-28 stycznia
Międzynarodowy Festiwal Filmów Nie-
profesjonalnych „Kochać człowieka”
W Oświęcimskim Centrum Kultury od-
będzie się 15. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać czło-
wieka”.
Festiwal jest przedsięwzięciem kultural-
nym o zasięgu międzynarodowym. Pa-
tronat nad nim objęła UNICA – Światowa 
Unia Kina Nieprofesjonalnego afi liowa-
na przy UNESCO oraz Prezydent Miasta 
Oświęcim. Jest on spotkaniem fi lmowców-
-amatorów z Polski i zagranicy, którym 
bliskie są sprawy człowieka, człowieka 
kochającego, radosnego, twórczego, zwy-
cięskiego, ale także człowieka walczącego, 
cierpiącego, przegrywającego...
Oświęcimskie Centrum Kultury

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

STYCZEŃ 2012

Stosunkowo dużo wspomnień oca-
lonych więźniów Auschwitz zosta-
ło wydanych w Polsce po 1945 r. 
Jednak wśród nich brakowało rela-
cji napisanych przez byłych jeńców 
sowieckich. Dlatego wspomnienia 
jednego z nich, Andrieja Pogoże-
wa, zasługują na zainteresowanie. 
Zostały one wydane przez Świat 
Książki pod tytułem „Ucieczka 
z Auschwitz”. Na całość publikacji 
składa się wstęp opracowany przez 
Artioma Drabkina i Christophera 
Summerville’a, mapy i plany KL 
Auschwitz oraz wspomnienia po-
dzielone na dziesięć rozdziałów 
poprzedzonych prologiem i za-
mkniętych epilogiem. Mimo błę-
dów i nieścisłości znajdujących się 
we wstępie, same wspomnienia są 
godne polecenia i przeczytania. 

Skorygować należy m.in. podaną 
liczbę 20 tysięcy jeńców przywie-
zionych do Auschwitz jesienią 
1941 r. Faktycznie była ona niższa 
i wynosiła około 10 tys. zarejestro-
wanych wówczas w obozie i około 
2 tys. zamordowanych bez wpro-
wadzenia do ewidencji. Natomiast 
do końca istnienia obozu w stycz-
niu ogólna liczba skierowanych do 
niego jeńców wynosiła co najmniej 
15 tys. 

Andriej Pogożew relacjonuje swój 
udział w walkach w początkowym 
okresie wojny niemiecko-sowiec-
kiej, chaotyczny odwrót i rozbicie 
jego dywizji, okoliczności dostania 
się do niewoli, osadzenie w Stala-
gu 308 Neuhammer (Świętoszów), 
wreszcie nieudaną próbę ucieczki 
z tego obozu jenieckiego. Jednak za-
sadnicza część wspomnień odnosi 
się do okresu uwięzienia w Ausch-
witz, do którego autor został przy-
wieziony w pierwszym masowym 
transporcie jeńców 7 października 
1941 r. 

Pogożew szczegółowo przedsta-
wia przyjęcie całej grupy w obo-
zie, warunki egzystencji w pierw-
szym okresie pobytu (pozbawienie 
ubrania, tatuowanie, zimno, głód, 
skrajne okrucieństwo esesmanów 
i więźniów funkcyjnych), a na-
stępnie warunki pracy przy budo-
wie nowego obozu na polach wsi 
Brzezinka, wreszcie przeniesienie 
w pierwszej połowie marca 1942 r. 
do tego obozu. W kolejnych roz-
działach przedstawia swój pobyt 
w szpitalu obozowym i pomoc le-
karzy-więźniów, zwłaszcza Wil-
helma Türschmida, któremu – jak 
podkreśla – zawdzięcza życie, a na-
stępnie opisuje – już po powrocie do 

Birkenau – panujące tam warunki 
egzystencji, kontakty z członkami 
Sonderkomando, przygotowania do 
zbiorowej ucieczki jeńców, wreszcie 
przebieg samej ucieczki wieczorem 
6 listopada 1942 r., która dla auto-
ra i kilku jego kolegów zakończyła 
się powodzeniem. Ostatni rozdział 
stanowi nawiązanie do prologu 
i zawiera relację autora z sali sądo-
wej we Frankfurcie nad Menem, 
gdzie po przeszło dwudziestu la-
tach zobaczył ponownie dawnych 
esesmanów z Auschwitz i zeznawał 
przeciwko nim. Całość publikacji 
zamyka epilog, w którym autor 
zamieścił swoje refl eksje z pobytu 
w Państwowym Muzeum w Oświę-
cimiu i wzruszające wspomnienie 
o Wilhelmie Türschmidzie.
Relacja Pogożewa zawiera szereg 
szczegółowych informacji dotyczą-
cych warunków egzystencji i pracy 
jeńców sowieckich w Auschwitz, a 
także pozwala spojrzeć na los tej gru-
py „od środka”. Do tej pory bowiem 
jeńcy byli opisywani w publikowa-
nych wspomnieniach „z zewnątrz”, 
z punktu widzenia więźniów innych 
narodowości, głównie Polaków lub 
Żydów. To oczywiście powodowało, 
że zawarte w nich informacje mia-
ły dość ogólny charakter, ponadto 
niektóre z nich były obciążone ide-

ologicznymi sympatiami lub anty-
patiami autorów. W omawianych 
wspomnieniach wyjątkowo cenny 
jest opis przygotowań do tytułowej 
ucieczki oraz opis samej ucieczki 
podjętej przez kilkudziesięciu jeń-
ców, pozwalający na dość szczegó-
łową rekonstrukcję jej przebiegu.  

(jl)

Andriej Pogożew, „Ucieczka z Ausch-
witz”, Świat Książki, Warszawa 2011

Andriej Pogożew przed i po wojnie pracował jako górnik i inżynier górniczy. 
Nie miał nic wspólnego z literaturą. A jednak stworzył zadziwiająco pełną 
wrażliwości, przejmującą książkę.
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Większość spośród zgromadzonych 
obiektów stanowią przedmioty co-
dziennego użytku takie jak: sztuć-
ce, różnorodne szklane pojemniki, 
guziki, przybory do szycia, opako-
wania po papierosach, fragmenty 
porcelany, naczyń stołowych, gazet 
i książek.

Każdy z obiektów związany jest 
z indywidualną historią. Wartość 
historyczna tych znalezisk jest 
ogromna. Po wielu latach od zakoń-
czenia wojny przedmioty te nadal 
świadczą o tragedii, jaka rozegrała 
się w tym miejscu. 

Prowadzone obecnie prace konser-
watorskie w oryginalnych poobozo-
wych budynkach na terenie byłego 
obozu macierzystego Auschwitz I 
przyniosły kolejne cenne odkrycia. 
Na strychach, pod podłogami 
i w kominach natrafi ono na: nausz-
niki, opakowania po papierosach, 
bilety komunikacji publicznej, otoki 
z czapek więźniarskich, fragmen-
ty kartek żywnościowych, klucze, 
grzebień, fragmenty metalowych 
sprzączek, mydło „Hausfrau”, przy-
bory do pisania (ołówek w metalo-
wej obudowie, temperówka), meta-
lowe zapalniczki różnego kształtu, 
fragmenty zapisków odręcznych 
w języku rosyjskim, fragmenty map 
i znaczki pocztowe.

Wszystkie odnajdowane obiekty 
są na bieżąco poddawane zabie-
gom zabezpieczającym, a następnie 
trafi ają do Zbiorów Muzeum jako 
wyjątkowo cenne źródło informacji 
historycznej. 

Elżbieta Brzózka
Dział Zbiorów PMA-B

MUZEUM W ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

 W trakcie prowadzonych na terenie byłego obozu 
Auschwitz prac konserwatorskich oraz towarzyszących 
im nadzorów archeologicznych wciąż jeszcze odnajdy-
wane są przedmioty świadczące o tragicznych losach 
bezimiennych ofi ar Holokaustu. 

Baranek 
znaleziony podczas prac konserwatorskich
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W roku 2012 obchodzimy 65. rocznicę utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Z tej oka-
zji w kolejnych dwunastu numerach „Osi” prezentować będziemy archiwalne zdjęcia ukazujące różne, 
bardziej i mniej znane, wydarzenia z historii Miejsca Pamięci.

2 lipca 1947 r. polski Sejm przyjął ustawę powołującą do istnienia Muzeum 
na terenie byłego obozu Auschwitz. Stanowiła ona, że „Tereny byłego hi-
tlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, wraz z wszelkimi 
znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami, zachowuje się po 
wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów. 
(…) Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka ma za zadanie zbieranie 
i gromadzenie dowodów i materiałów, dotyczących zbrodni hitlerow-
skich, udostępnienie ich społeczeństwu oraz naukowe ich opracowanie”. 
Na początek fotografi a powstała 9 kwietnia 1961 r. Na zdjęciu widać jury 
i laureatów konkursu na wspomnienia dotyczące przeżyć w obozie Ausch-
witz na tle budynku starego krematorium. Przewodniczącym komisji kon-
kursowej był ówczesny dyrektor Muzeum i były więzień obozu Auschwitz 
– Kazimierz Smoleń. 
Jak wynika z zachowanego protokołu posiedzenia jury, postanowiono nie 
przyznawać pierwszej nagrody. 
II nagroda przypadła trzem osobom:
– Janinie Kajtoch za pracę „Znałam ludzi dobrej woli”
– Ryszardowi Kozielewskiemu za pracę „Trzeba głęboko oddychać” 
– Irenie Szczypiorskiej za pracę „Kartki z Oświęcimia”.
III nagrodę przyznano Janowi Pileckiemu, Tadeuszowi Paczule, Zofi i Prej-
zner i wspólnie – dla Ryszarda Krosnowskiego oraz Aleksandra Miziewi-
cza. Ponadto wyróżniono 10 autorów. 

Paweł Sawicki
Jury i uczestnicy konkursu na wspomnienia dot. przeżyć w obozie Auschwitz
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Dzwonek z czasów okupacji

Jak wspominałem w poprzednich 
felietonach, jest to trudna praca 
i czasami prowadzi w ślepy zaułek. 
Nawet po wielu godzinach i mie-
siącach czasem nie jestem w stanie 
dotrzeć do prawdy o danym przed-
miocie.

Sporo czasu spędzam również na 
Osiedlu Chemików w Oświęci-
miu, rozmawiając z mieszkańcami 
budynków, które powstały w cza-
sie okupacji niemieckiej. Tutaj po-
szukuję czegoś, co mnie urzeknie, 
czego nikt wcześniej nie zobaczył, 
choć przechodził obok codzien-
nie. Kilkakrotnie byłem w jednej 
z klatek we wspomnianych blo-
kach i zwróciłem uwagę na ory-
ginalne drzwi wejściowe, których 
na tym osiedlu jest już niewiele, a 
może te są ostatnie? Zwróciły moją 
uwagę, ponieważ są w bardzo do-
brym stanie. Pomyślałem: wrócę 
kiedyś, zrobię zdjęcie, wiedząc, że 
muszę to zrobić szybko, bo za jakiś 
czas właściciel może je wymienić 
na nowe. Brakowało jednak cza-
su. Gdy w końcu tam powróciłem, 
zostałem mile zaskoczony. Obok 
samych drzwi dostrzegłem ory-
ginalny przycisk dzwonka z cza-
sów okupacji, na którym jest napis 
w języku niemieckim. Gdy właści-
cielka uchyliła drzwi, rozmawiając 
z nią, zastanawiałem się, czy w tym 
domu znajdują się jeszcze inne ory-
ginalne przedmioty. Mam nadzieję, 

że kiedyś będę to mógł sprawdzić, 
a wcześniej – nacisnąć na dzwonek, 
którego używali Niemcy okupujący 
nasze miasto. 
Ocalanie pamiątek związanych 
z historią Oświęcimia jest dla mnie 
najważniejsze! 

 
Mirosław Ganobis

Z SZAFY GANOBISA

W ostatnim czasie coraz mniej eksponatów kupu-
ję czy dostaję do mojej kolekcji. Mam więc czas 
na powrócenie do pamiątek, których zagadki 

ni zostały jeszcze rozwiązane.

KTO DZWONIŁ DO NIEMIECKICH DRZWI?
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67. ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ
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W piątek, 27 stycznia 2012 r., odbędą się główne uroczystości poświęcone 67. rocznicy wyzwolenia więź-
niów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Patronat nad tym wydarzeniem 
objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W roku 2012 przypada 70. rocznica rozpoczęcia masowej 

zagłady Żydów w komorach gazowych Auschwitz.
p yp p j

zaagłg ady y Żyydódów w w kokomorachch gggazazowowycy h Auscschwhwititz.
j yy

Po przeprowadzeniu la-
tem i jesienią 1941 r.  prób 
zabijania gazem Cyklon B, 
w 1942 r.  ten istniejący już 
największy obóz koncen-
tracyjny stał się jednocze-
śnie ośrodkiem natychmia-

stowej zagłady na masową 
skalę. W pierwszym okresie 
niemieccy naziści zaadap-
towali dla tego celu dwa 
wiejskie domki, następ-
nie zbudowali i urucho-
mili cztery duże zespoły 

komór gazowych i krema-
toriów. 
Do momentu wyzwolenia 
terenów obozowych przez 
żołnierzy Armii Czerwonej, 
niemieccy naziści zamor-
dowali w Auschwitz ok. 

1,1 mln osób, głównie Ży-
dów,  a także Polaków, Ro-
mów, radzieckich jeńców 
wojennych oraz ludzi in-
nych narodowości. 
Dziś dla świata Auschwitz 
jest symbolem Zagłady  

i okrucieństw II wojny 
światowej. W 2005 r. Orga-
nizacja Narodów Zjedno-
czonych uchwaliła dzień 
27 stycznia Międzynarodo-
wym Dniem Pamięci o Ofi a-
rach Holokaustu. 


