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W pierwszym w 2011 r. numerze mie-
sięcznika podsumowujemy frekwencję 
w Miejscu Pamięci Auschwitz. W ubie-
głym roku tereny byłego niemieckiego 
nazistowskiego  obozu  koncentracyj-
nego  i zagłady Auschwitz  odwiedziło 
1  milion  380  tysięcy  osób.  To  rekord 
w ponad 60-letniej historii Muzeum. 
Szczególnej  Państwa  uwadze  poleca-
my dwa kolejne eseje, owoce projektu 
Centrum  Żydowskiego  „Po  co  nam 
tolerancja?”.  To  teksty  dwóch  uczen-
nic  z Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Marcina  Wadowity  w Wadowicach. 
„Dwudziesty pierwszy wiek  jest zbyt 

dyplomatyczny,  rzec  by  się  chciało 
– poprawny, na publiczne prześlado-
wanie. Ale dręczyć można nie tylko fi -
zycznie i nie tylko publicznie. Cichym 
i skutecznym  sposobem  na  zniszcze-
nie osoby lub osób należących do da-
nej  grupy  jest  nietolerancja”  –  pisze 
Karina Polak.
Na  stronach  Międzynarodowego 
Domu  Spotkań  Młodzieży  publikuje-
my relacje z dwóch grudniowych Kra-
kowskich Salonów Poezji, których go-
śćmi byli August Kowalczyk i Andrzej 
Seweryn.  Znaleźć  tam  można  także 
tekst  o pierwszym  spotkaniu uczniów 

szkół  ponadgimnazjalnych  z Weil  der 
Stadt  i studentów germanistyki  z Pań-
stwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej 
w Oświęcimiu  w ramach  projektu  
„Prawa  człowieka  wczoraj  –  prawa 
człowieka dziś”.
Od  siedmiu  lat  w Centrum  Dialogu 
i Modlitwy  na  przełomie  roku  odby-
wają się Dni Skupienia. W „Osi” znajdą 
Państwo refl eksje uczestników ostatnie-
go spotkania „U progu Auschwitz”. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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Przez  wiele  lat  w okresie 
powojennym jedyną lokalną 
gazetą  ukazującą  się  w na-
szym  mieście  był  „Oświę-
cimski Chemik”, wydawany 
jako  czasopismo zakładowe 
przez  Zakłady  Chemiczne 
Oświęcim,  rozprowadzane 
wśród ich załogi z dwutygo-
dniową  częstotliwością.  Po-
święcony był on omawianiu 
życia  gospodarczego,  spo-
łecznego  i kulturalno-spor-
towego kombinatu chemicz-
nego,  jakim  były  wówczas 
Zakłady.  Pierwszy  numer 
„Chemika” ukazał się 1 maja 
1962 r. Redagowali go wów-
czas Zygmunt Nowakowski 
i Henryka  Foltyn  w sposób 
merytoryczny, ciekawy  i fa-
chowy.  Jak  całej  ówczesnej 
prasy, nie  tylko gazetek za-
kładowych,  jakość  papieru, 
poligrafi a  i wystrój  grafi cz-
ny „Chemika” pozostawiały 
wiele do życzenia, ale wśród 
kilkunastotysięcznej  załogi 
Zakładów  i ich  rodzin  cie-
szył  się  dużym  wzięciem 
i miał spory nakład.
Z biegiem lat zmieniając re-
daktorów,  szatę  grafi czną 
na  elegancką  i kolorową, 
format  i częstotliwość  uka-
zywania  się  –  wychodził 

w okresie  późniejszym  jako 
miesięcznik  –  pełnił  „Che-
mik”  przez  cały  okres  swe-
go  istnienia  rolę  ważnego, 
przez wiele  lat  jedynego lo-
kalnego  forum  prasowego. 
Kierowali nim kolejno: Zyg-
munt  Nowakowski,  Józef 
Rusinek,  Bogusław  Kwie-
cień, Agata Kościelnik z Mi-
rosławą  Pierko  –  zawsze 
umiejętnie  i sympatycznie! 
Zmieniając  samego  siebie, 
zmieniał  też  zasięg  dystry-
bucyjny  i formę kolportażu. 
Z czasopisma  zakładowego 
stał  się  gazetą  ogólnomiej-
ską,  do  kupienia w kiosku, 
uwzględniającą  w swych 
publikacjach  bieżącą  tema-
tykę  miejską  –  społeczną, 
kulturalną,  sportową  jak 
również historyczną nasze-
go  grodu  i okolic.  Pisywa-
li  w nim  znani  specjaliści 
od  tej  tematyki,  badacze 
i popularyzatorzy  dziejów 
naszego  miasta:  Elżbie-
ta  Skalińska-Dindorf  i Jan 
Ptaszkowski.
Po  różnorodnych  transfor-
macjach – organizacyjnych, 
własnościowych  i nazewni-
czych – Zakładów Chemicz-
nych w nowej pod każdym 
względem  rzeczywistości, 

pojawiła  się  doktryna  gło-
sząca,  że  zakłady  produk-
cyjne  powinny  zajmować 
się  wyłącznie  właściwą  im 
produkcją,  a nie  –  jak  by-
wało  dawniej  –  np.  rozpro-
wadzaniem  cebuli  czy  wy-
dawaniem  gazet!  Wcielenie 
w życie  owej  doktryny  do-
prowadziło  w końcu  do  li-
kwidacji „Chemika”. Ostatni 
jego numer, 1113!, ukazał się 
z datą  31 maja  2007,  a więc 
prawie  dokładnie  w 45-le-
cie  jego  powstania.  Niemal 
przez  pół  wieku  był  „Che-
mik”  w naszym  mieście, 

potem  już  nie  jedynym,  ale 
wciąż ważnym  źródłem  in-
formacji  prasowej  i forum 
opiniotwórczym!
Moja  współpraca  z „Che-
mikiem”  rozpoczęła  się 
w styczniu  1970  r.  od  pu-
blikacji  okolicznościowego 
wiersza,  poświęconego  25. 
rocznicy wyzwolenia obozu 
Auschwitz-Birkenau. I trwa-
ła,  przybierając  różnorodne 
formy,  do  jego  ostatniego 
numeru!  Przypomnę  ów 
wiersz.  

Andrzej Winogrodzki 
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PAMIĘTAMY

W skupieniu cichym stanie pamięć
Na białych polach, w śniegu świeżym,
Gdzie z krwi źdźbło trawy, z prochu kamień,
Umarła ziemia w płaczu brzezin.

Na grób milionów, rzesz bez końca,
Wiosna zielony kwiat swój rzuci, 
Obejmie pocałunkiem słońca
Pamięć i chwałę tamtych ludzi.

Cóż nam przyrzekać, jakim słowem
I jakim gestem składać ręce?
Na świętą trawę, święty kamień
Ślubujmy prochom: Nigdy więcej!
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Plac przed Zakładami Chemicznymi. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”
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W pierwszej dziesiątce kra-
jów, z których przyjeżdżali 
odwiedzający, znalazły się: 
Polska (530 tys. osób), Wiel-
ka  Brytania  (84  tys.), Wło-
chy (74 tys.), a także Niem-
cy (68 tys.), Francja (63 tys.), 
Izrael (59 tys.), Korea Połu-
dniowa  (47  tys.),  Czechy 
(45  tys.),  Słowacja  (43  tys.) 
i Norwegia  (43  tys.).  Co 
ważne, wśród osób odwie-
dzających  Miejsce  Pamię-
ci  znalazło  się  aż  850  tys. 
ludzi  młodych  –  uczniów 
i studentów. 

–  Zamknięcie  przestrzeni 
powietrznej  po  wybuchu 

wulkanu  na  Islandii,  jak 
również  majowa  powódź 
w Polsce nie miały znaczą-
cego wpływu na liczbę od-
wiedzających  –  mówi  An-
drzej  Kacorzyk,  kierownik 
Sekcji Obsługi Odwiedzają-
cych. –  Zwraca uwagę fakt 
przyjazdu  coraz  większej 
liczby Europejczyków oraz 
gości  z Dalekiego  Wscho-
du. W zeszłym roku Miejsce 
Pamięci  zwiedziło  więcej 
mieszkańców  Korei  Połu-
dniowej niż obywateli USA 
– podkreśla Kacorzyk. 

Z roku  na  rok  rośnie  też 
liczba osób oprowadzanych 

po terenach Miejsca Pamię-
ci przez  specjalnie przygo-
towanych i przeszkolonych 
przewodników.  W 2010  r. 
ponad milion  osób  zostało 
oprowadzonych  w jednym 
z osiemnastu języków, jaki-
mi włada  ponad  260  prze-
wodników. Ponadto rośnie 
też liczba osób uczestniczą-
cych  w edukacji  specjali-
stycznej prowadzonej przez 
Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście,  w ramach  pro-
jektów skierowanych m.in. 
do  nauczycieli,  studentów, 
działaczy  społeczeństwa 
obywatelskiego  lub  róż-

nych  grup  zawodowych. 
W pogłębionych  projek-
tach  edukacyjnych  wzięło 
w tym  roku  udział  ponad 
7,5 tys. uczestników.

– Ze względu na  ogromne 
zainteresowanie odwiedza-
jących  indywidualnie  po-
szerzono  propozycję  zwie-
dzania  terenów Auschwitz 
I i Auschwitz  II-Birkenau 
w grupach  pod  opieką 
przewodnika  –  zauwa-
ża  Magdalena  Urbaniak, 
z Sekcji  Obsługi  Odwie-
dzających.  –  Ten  sposób 
zmierzenia  się  z historią 
Auschwitz spotkał się z du-
żym  uznaniem  i dlatego 
kontynuujemy  organizację 

tur  w językach:  polskim, 
angielskim,  niemieckim, 
francuskim, włoskim i hisz-
pańskim również w okresie 
zimowym  –  dodaje  Urba-
niak. 

Aby  ułatwić  odwiedzają-
cym  zwiedzenie  obu  czę-
ści  Muzeum,  dwukrotnie 
zwiększono  częstotliwość 
kursowania  specjalnych 
wahadłowych  autobu-
sów  jeżdżących  pomiędzy 
Auschwitz  a Birkenau.  In-
formacyjną tablicę świetlną 
do  jednego  z nich  podaro-
wała  Muzeum  firma  Pixel 
z Bydgoszczy. 

Bartosz Bartyzel

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

RekoRdowa liczba odwiedzających 
MuzeuM auschwitz w 2010 R.

W 2010  r.  tereny  byłego  niemieckiego  nazistowskiego  obozu  koncentracyjnego Auschwitz  odwiedzi-
ło  1,38 mln  odwiedzających.  To  rekord w ponad  60-letniej  historii Miejsca  Pamięci,  które  jest  naj-
częściej odwiedzanym miejscem tego typu na świecie  i najczęściej odwiedzaną placówką muzealną  

w Polsce. Wciąż rosnąca liczba odwiedzających świadczy o znaczeniu tego Miejsca jako symbolu dla świata.

Zwiedzający wg krajów w roku 2010 (pierwsze 30 krajów)

Polska 530600 Poland

Wielka Brytania 84000 United Kingdom

Włochy 74000 Italy

Niemcy 68000 Germany

Francja 63000 France

Izrael 59000 Israel

Korea Południowa 47000 South Korea

Czechy 45000 Czech Republic

Słowacja 43300 Slovakia

Norwegia 43100 Norway

USA 38000 USA

Hiszpania 32000 Spain

Szwecja 24000 Sweden

Węgry 16500 Hungary

Japonia 15300 Japan

Belgia 13000 Belgium

Holandia 12400 Netherlands

Australia 11800 Australia

Irlandia 8500 Ireland

Dania 7500 Denmark

Chiny 7400 China

Kanada 6200 Canada

Chorwacja 5200 Croatia

Singapur 5100 Singapore

Słowenia 4300 Slovenia

Finlandia 4300 Finland

Portugalia 3300 Portugal

Austria 3200 Austria

Rosja 2800 Russia

Rumunia 2500 Romania

Pozostałe kraje 99700 Other countries

Razem 1380000 Total

 Polska / Poland
530600

 Zagranica / Abroad
849400

 Młodzież / Students 
855600

 Dorośli/ Adults
524400

Procentowy udział odwiedzających 
w stosunku do liczby mieszkańców

Polska 1,311% Poland

Norwegia 0,897% Norway

Słowacja 0,801% Slovakia

Izrael 0,793% Israel

Czechy 0,428% Czech Republic

Szwecja 0,258% Sweden

Węgry 0,136% Hungary

Wielka Brytania 0,133% United Kingdom

Włochy 0,118% Italy

Belgia 0,073% Belgium

Porównanie frekwencji odwiedzających 
w latach 2001-2010
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Bloki  oznaczone  numerami: 
2  i 3  wzniesione  zostały  w la-
tach  1916-1918  przez  władze 
austriackie głównie dla zarob-
kowych emigrantów. Blok nr 3 
był obiektem piętrowym, nato-
miast blok nr 2 był budynkiem 
parterowym.  Piętro  zostało 
nadbudowane  przez  więź-
niów obozu w 1942 r. Obydwa 

obiekty wybudowano  na  pla-
nie  prostokąta,  w zabudowie 
wolnostojącej  o ścianach  mu-
rowanych z cegły ceramicznej. 
W 1925  r.  obszar  ten  przejęty 
został  przez  Wojsko  Polskie, 
a budynki  włączono  do  woj-
skowych koszar. 
Po  założeniu  przez  Niemców 
obozu  Auschwitz  w czerwcu 
1940 r. bloki nr 2 oraz 3 prze-
znaczone były dla pierwszych 
transportów.  Część  pomiesz-
czeń  bloku  nr  2  zaadaptowa-
no  na  oddział  kwarantanny. 
Pod koniec 1940 r. więźniowie 
otrzymali  rozkaz  skucia  tyn-
ków  zewnętrznych  z obu  bu-
dynków.  Zrobiono  to  zresztą 
ze wszystkimi budynkami by-
łych koszar,  celem ujednolice-
nia ich wyglądu. 
Poszczególne  kondygnacje 
bloków stanowiły samodzielne 
jednostki  administracyjne.  Od 
1941 r. w bloku nr 2 przebywa-
li więźniowie zatrudnieni przy 
rozbudowie  obozu:  murarze, 
inżynierowie,  więźniowie 
Rollwagenkommando  oraz  ci 
pracujący  w komandzie  rolni-
czym. Od października 1941 r. 
do marca 1942 r. bloki nr 2 oraz 
3  wraz  z siedmioma  innymi 
budynkami  (bloki  nr  1,  12-14 
i 22-24) weszły w skład wydzie-
lonej części obozu macierzyste-
go.  Dziewięć  bloków  usytu-

owanych  na  lewo  od  bramy 
z napisem „Arbeit macht frei”, 
władze  obozu  przeznaczyły 
na „obóz pracy rosyjskich jeń-
ców wojennych” co oczywiście 
było całkowitą fikcją – w ciągu 
6 miesięcy życie straciło ponad 
90 procent przywiezionych do 
obozu  żołnierzy.  Od  połowy 
1942 r. w bloku nr 2 odbywało 
się  przyjęcie  deportowanych 
do  obozu  kobiet.  To  m.in. 
w tym  bloku  przybyłe  więź-
niarki doświadczały pierwsze-
go bolesnego zderzenia z obo-
zową rzeczywistością – mycia, 
strzyżenia,  nadania  numeru. 
Przetrzymywano  w nim  rów-
nież więźniów  policyjnych  ze 
Śląska. Swoje próby miała tam 
również obozowa orkiestra. 
Historia  bloku  nr  3  jest  bar-
dzo podobna. W 1940  r.  część 
pomieszczeń  zajmowali  więź-
niowie  młodociani,  część  zaś 
karna  kompania  składająca 
się  z Żydów  i księży,  przenie-
siona  ostatecznie  do  bloku  nr 
11.  W marcu  1942  r.  blok  ten 
wszedł  w skład  pierwszego 
obozu kobiecego utworzonego 
w blokach 1-10. Znajdował się 
tam  wówczas  szpital,  w któ-
rym  więźniarki  uśmiercano 
dosercowym  zastrzykiem  fe-
nolu, a ich zwłoki składowano 
w piwnicach. Na przełomie lat 
1942/43, na pierwszym piętrze 

bloku,  funkcjonowały gazowe 
komory do dezynfekcji ubrań, 
jednak  jesienią 1943 r. oddział 
dezynfekcji  odzieży  zlikwido-
wano.  W lutym  tego  samego 
roku  kilka  pomieszczeń  na 
parterze przeznaczono na ma-
gazyn paczek żywnościowych 
wysyłanych  do  obozu  przez 
rodziny  więźniów.  Po  kilku 
miesiącach  paczkarnię  prze-
niesiono. 
Rozpoczęte prace konserwator-
skie prowadzone są z dużą de-
terminacją,  zaangażowaniem 
i fachowością. Na wstępie wy-
konano wnikliwą dokumenta-
cję fotograficzną, która pozwo-
liła  ocenić  stan  zachowania 
budynków.  Przed  rozpoczę-
ciem prac odpowiedniemu za-
bezpieczeniu  poddano  każde 
z pomieszczeń.  Podczas  de-
montażu odeskowania podłóg 
w obu  budynkach  natrafiono 
na wiele znalezisk, które zosta-
ły sfotografowane i opisane. To 
m.in. rzeczy osobiste, takie jak: 
szczoteczka  do  zębów,  brzy-
twa,  elementy  wojskowego 
munduru. Ściany wewnętrzne 
poddano  dezynfekcji,  zabez-
pieczono  warstwy  malarskie 
oraz  tynki.  Zdemontowano 
i zabezpieczono  część  stolarki 
drzwiowej, którą w części pod-
dano  już  wstępnym  pracom 
konserwatorskim polegającym 

na oczyszczeniu oraz sklejeniu 
luźnych  elementów.  Z zasy-
panych piwnic bloku nr 2 wy-
brano ziemię, zaś na poddaszu 
bloku nr 3 zdemontowano ode-
skowanie podłóg, a także roze-
brano  elementy  drewnianego 
stropu.  Na  bieżąco  pobierany 
jest  również  materiał  badaw-
czy, którego analiza umożliwi 
określenie  faktycznego  stanu 
historycznych obiektów. 
Wpływ na decyzję, iż to właśnie 
te  obiekty  poddane  zostaną 
pracom konserwatorskim mia-
ły  przede wszystkim  ich  stan 
techniczny oraz autentyczność 
zachowanych  wnętrz.  W bu-
dynkach oprócz oryginalnie za-
chowanych posadzek, tynków, 
stolarki  okiennej  i drzwiowej, 
zachowały  się  również  liczne 
elementy wyposażenia  jeszcze 
z okresu  funkcjonowania obo-
zu np.: umywalnie i toalety.  

Projekt  realizowany jest dzięki 
współfinansowaniu przez Unię 
Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007–2013.

Monika Bernacka
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Kolejność  przeprowadza-
nych  prac  remontowo-kon-
serwatorskich  jest  podobna. 
W  pierwszej  fazie  wszystkie 
elementy drewniane baraków 
oznakowane  są  tabliczkami 
znamionowymi,  które  uła-
twiają  ponowny  montaż,  na-
stępnie  zostają  przewiezione 
do  pracowni  wykonawcy,  a 
tam  poddawane  zostają  za-
biegom  konserwatorskim  i 
stolarskim  mającym  na  celu 
wzmocnienie  strukturalne 
drewna  oraz  zabezpieczenie 
elementów  drewnianych  bio-
bójczo i ogniochronnie specjal-
nymi preparatami.
W  2010  r.  zakończyły  się 
pomyślnie  prace  przy  bara-
kach B-171 oraz B-80 zgodnie  

z  wytycznymi  projekto-
wymi  i  harmonogramem. 
Cały  czas  trwają  prace 
przy  barakach  B-210  oraz  
B-166. W  baraku  B-210,  jedy-
nym  zachowanym w obrębie 
sektora BIIb drewnianym ba-
raku,  przeprowadzono  kon-
trolę  stanu zachowania mala-
tury  na  trzonie  kominowym, 
jak  również  zabezpieczono 
trzony kominowe wraz z wę-
złem ciepłowniczym na okres 
zimowy. Kolejność prac odby-
wać się będzie w sposób ana-
logiczny jak przy poprzednich 
barakach.
W  baraku  B-166    na  od-
cinku  BIIa,  wszystkie  pra-
ce  ziemne  i  fundamento-
we  zostały  zakończone,  

a  drewniane  elementy  bara-
ku  znajdują  się  w  pracowni 
Wykonawcy. Tam też    trwają 
prace  związane  z  remontem 
konserwatorskim  elemen-
tów  konstrukcji,  polegające 
na  uzupełnieniu  brakujących  
i  zniszczonych  fragmentów, 
czy też wykonaniu odpowied-
nich  elementów konstrukcyj-
nych  na  wzór  oryginalnych. 
Powierzchnie  płyt  ściennych 
są  oczyszczane  i  poddawane  
stosownym  zabiegom.  Frag-
menty  oryginalnej  posadzki 
znajdującej  się  wewnątrz  ba-
raku zostały odpowiednio za-
bezpieczone na okres zimowy
Projekt konserwacji pięciu ba-
raków drewnianych dawnego 
KL  Auschwitz  II-Birkenau 

współfinansowany  jest  przez 
Unię  Europejską  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, w ramach 

Programu  Operacyjnego  In-
frastruktura  i  Środowisko  na 
lata 2007-2013.   

Iga Bunalska

by ocaliĆ

Od września 2010 r. na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, prowa-
dzone są kolejne prace konserwatorskie. Przedsięwzięcie dotyczy dwóch więźniarskich bloków obozu Ausch-
witz I tzw. obiektów rezerwatowych. Bloki nr 2 i nr 3, bo o nich mowa, są niezwykle cenne przede wszystkim ze 

względu na swoją autentyczność. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. 

Wnętrze jednego z bloków
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tRwa konseRwacja pięciu baRaków dRewnianych

Realizowany w Muzeum projekt  zakłada konserwację pięciu drewnianych baraków byłego Auschwitz  II 
Birkenau. Dwa spośród nich to baraki szpitalne, kolejne dwa pełniły funkcje baraków sypialnych odcinka 
kwarantanny, a ostatni to barak sanitarny, w którym mieściły się latryny i umywalnie. W ramach projektu, 

przeprowadzana jest kompleksowa konserwacja drewnianej konstrukcji baraków, a także ich wyposażenia.

Konserwacja drewnianej konstrukcji baraku
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

edukacja o auschwitz pRzez inteRnet
pilotażowy pRojekt edukacji inteRnetowej

Muzeum Auschwitz  jako pierwsza placówka tego typu w Polsce uruchomiła pilotażowy projekt edukacji 
internetowej. Pomysł Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście spotkał się z du-
żym zainteresowaniem internautów. Pomimo iż kurs obecnie dostępny jest na razie tylko w polskiej wersji 

językowej, chęć uczestnictwa w nim zgłosiły także osoby z zagranicy.

Na  platformie  e-learningo-
wej  znalazły  się  dwa  kursy 
multimedialne:  „Historia 
Auschwitz” oraz „Droga do 
ludobójstwa. Przyczyny po-

średnie  Zagłady”.  Na  każ-
dy  z  bloków  tematycznych 
składa  się  kilka  lekcji.  Za-
wierają one wstęp historycz-
ny, fragmenty relacji byłych 

więźniów, fotografie i doku-
menty  archiwalne,  przykła-
dy sztuki obozowej, a także 
ćwiczenia  dydaktyczne. 
Ich  autorami  są  specjaliści 

z  Państwowego  Muzeum 
Auschwitz-Birkenau  i  Uni-
wersytetu  Pedagogicznego 
w Krakowie.

Pierwszy  z  bloków zawiera 
cztery  lekcje:  „Rozbudowa 
Auschwitz  w  latach  1940-
1944”,  „Warunki  egzysten-
cji  w  obozie  Auschwitz”, 
„Grupy więźniów w obozie 
Auschwitz”  oraz  „Załoga 
SS”.  Drugi,  poświęcony  te-
matyce Holokaustu, obejmu-
je  dwa  tematy:  „Holokaust 
– problemy terminologiczne 
i  interpretacyjne” oraz „An-
tyjudaizm  i  antysemityzm 
–  przyczyny  pośrednie  Za-
głady”.  W  przyszłym  roku 
planowane  jest  uruchomie-
nie  drugiej  części  kursu  in-
ternetowego  dotyczącego 
historii Zagłady.

Zdalną  edukację  przez  In-
ternet  umożliwia  specjalna 
platforma  e-learningowa. 

Dzięki niej uczeń ma możli-
wość  samodzielnego korzy-
stania  z  lekcji,  uczestnictwa 
w forach dyskusyjnych oraz 
rozwiązywania  zadań  do-
mowych.  Z  drugiej  strony 
nauczyciel  kontroluje  po-
stępy  w  pracy  ucznia  i  ma 
możliwość porozumiewania 
się  z  nim m.in.  poprzez  fo-
rum lub czat. Możliwe są też 
dyskusje na zaproponowane 
przez  uczestników  tematy, 
których  moderatorami  są 
historycy  i  edukatorzy Mu-
zeum Auschwitz.   

Projekt realizowany jest dzięki 
wsparciu i w ramach programu 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Eduka-
cja Plus”, a także ze środków 
własnych Muzeum.

jarmen

technologia poMaga konseRwatoRoM

Suchy  lód  jest  stałą  formą dwutlenku węgla. Podczas oczyszczania  jego uderzenie powołuje mi-
krotermiczny szok, który niszczy połączenia pomiędzy zanieczyszczeniem i podłożem. Wysokie  
ciśnienie usuwa zabrudzenia z powierzchni, a granulat suchego lodu paruje do atmosfery.

W maju  ubiegłego  roku 
Muzeum podpisało z Mini-
strem  Kultury  i Dziedzic-
twa  Narodowego  umowę 
dotyczącą  dofinansowania 
zadań  w ramach  progra-
mu:  Dziedzictwo  kulturo-
we,  priorytetu  „Wspiera-
nie  działań  muzealnych”. 
Pozyskane  środki  prze-
znaczone zostały na zakup 
urządzenia do czyszczenia 
suchym  lodem  do  muze-
alnej  pracowni  konser-
watorskiej.  Zakup  ten  był 
poprzedzony  szeregiem 
badań i prób, które pozwo-
liły  określić  przydatność 
i celowość posiadania tego 
typu  specjalistycznego 
urządzenia.  Zastosowanie 
tej metody do oczyszczania 
obiektów muzealnych oka-
zało się bardzo skuteczne. 
Użycie  suchego  lodu  po-
zwala  na mniej  inwazyjne 
oddziaływanie  na  obiekt 
podczas  procesu  konser-
wacji,  bez  używania  che-
mikaliów oraz materiałów 

ściernych,  ponadto  jest 
bardzo  dokładne,  eko-
nomiczne  i ekologiczne 
(nie  pozostawia  po  sobie 
czyszczącego  medium). 
Czyszczenie  środkami 
chemicznymi  i tradycyjny-
mi  materiałami  ściernymi 
zmienia  stan  wielu  po-
wierzchni,  które  konser-
watorzy  chcą  zachować. 
W przypadku  suchego 
lodu  problem  ten  zostaje 
wyeliminowany.
 
Wybrane  przez  Muzeum 
urządzenie  sprawdza  się 
przy  różnorodnych  ma-
teriałach,  a także  przy 
obiektach  o niejednorod-
nej  strukturze  (suchy  lód 
nie  uszkadza  powierzch-
ni  wrażliwych  na  ściera-
nie). Dobrze nadaje  się do 
czyszczenia  obiektów  me-
talowych,  ceramicznych, 
ksylolitu  czy  elementów 
z zapraw  mineralnych. 
Dodatkowym  atutem  jest 
możliwość  jego  wyko-

rzystania  zarówno  stacjo-
narnie  w pracowni,  jak 
i w terenie.  Zastosowanie 
wybranej  metody  pozwo-
li  na  usprawnienie  pracy, 
umożliwi  przyśpieszenie 
i zwiększenie skuteczności 
procesu  konserwacji,  co 
w odniesieniu  do  trudnej, 
a wręcz  dramatycznej  sy-
tuacji niektórych obiektów 
wydaje  się  jak  najbardziej 
zasadne. 

Efektem  wykorzystania 
technologii  suchego  lodu 
będzie  skuteczniejsza 
ochrona  spuścizny Ausch-
witz,  zarówno  w kontek-
ście  drobnych  obiektów 
ruchomych,  jak  i konkret-
nych  elementów  architek-
tury byłego obozu. 

Obecnie urządzenie to  jest 
wykorzystywane  głównie 
przy  konserwacji  przed-
miotów codziennego użyt-
ku  bezpośrednio  związa-
nymi  z ofiarami  Zagłady 

jak np. łyżki, widelce, noże, 
obieraczki  do  warzyw, 
nożyczki,  termosy  itp., 
a także  obozowe  naczynia 

– miski więźniarskie i inne 
naczynia  metalowe  uży-
wane przez więźniów.   

Aleksandra Papis

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 33, styczeń 2011

Prezentacja maszyny do konserwacji suchym lodem
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Tematem  przewodnim 
pięciodniowego  spotkania 
młodych  Polaków  i Niem-
ców w Oświęcimiu był ruch 
oporu  i odwaga  cywilna 
w kontekście  historycznym, 
głównie  w okresie  II  wojny 
światowej.
Podczas  pierwszych  zajęć 
warsztatowych  młodzież 
miała  za  zadanie  odpowie-
dzieć  na  pytanie:  „Czym 
jest  dla  Ciebie  odwaga  cy-
wilna?”.  Ku  wielkiemu 
zdumieniu  uczestników 
i koordynatorów  spotka-
nia  ujawniła  się  zasadnicza 
różnica  w    pojmowaniu 
tego  pojęcia  przez  Polaków 
i Niemców.  Dla  uczestni-
ków  z Polski  odwaga  cy-
wilna  kojarzyła  się  głównie 
z walką zbrojną za ojczyznę, 
natomiast  młodzi  Niemcy 
łączyli  ją  ze  współczesną 
postawą obywatelską, zaan-
gażowaniem w obronę słab-
szych  i odwagę  głoszenia 
własnych poglądów.
Wspólne odwiedzanie Miej-
sca  Pamięci  Auschwitz 
dało  uczestnikom  spotka-
nia  możliwość  zapozna-
nia  się  z formami  ruchu 
oporu  oraz  aktami  odwagi 
cywilnej  więźniów  obozu 
koncentracyjnego.  Pogłę-
bieniu  tej  tematyki  służyła 
również  praca warsztatowa 

z wykorzystaniem  materia-
łów  udostępnionych  przez 
archiwum  Muzeum,  które 
dostarczyły  wielu  przykła-
dów  odważnego  działania 
więźniów  i osób  im  poma-
gających.  Uczestnicy  z du-
żym zainteresowaniem czy-
tali relacje byłych więźniów, 
analizowali  oryginalne  nie-
mieckie  dokumenty  obozo-
we,  a także  przeglądali  lite-
raturę poświęconą tematyce 
ruchu oporu na terenie obo-
zu Auschwitz.
Kulminacyjnym  punktem 
modułu  poświęconego  te-
matyce  obozowej  było  spo-
tkanie  z byłym  więźniem 
niemieckiego  nazistowskie-
go  obozu  koncentracyjnego 
i zagłady  Auschwitz-Bir-
kenau  Wilhelmem  Brasse,  
które  nie  tylko  wzbogaciło 
wiedzę  młodzieży  na  te-
mat  życia  obozowego,  ale 
było również bardzo silnym 
przeżyciem  emocjonalnym. 
„Pan  Brasse  uświadomił 
nam,  młodym  ludziom,  że 
niezależnie od tego, z jakich 
wywodzimy  się  narodów, 
tak  samo  odczuwamy  ból 
i poniżenie, i tak samo prze-
żywamy  tragiczne  chwile” 
–  napisała  jedna  z uczestni-
czek seminarium.
Ciekawym  i wartościowym 
doświadczeniem  było  dla 

uczestników spotkania zwie-
dzanie  terenu  byłego  getta 
krakowskiego.  Oprowadza-
jąca  grupę  przewodniczka 
nie  tylko  przedstawiła  hi-
storię  powstania  i zasady 
funkcjonowania  getta,  ale 
naświetliła  również  różne 
formy  ruchu  oporu,  m.in. 
działalność  Tadeusza  Pan-
kiewicza  i rolę  apteki  „Pod 
Orłem”  oraz  działania  Ży-
dowskiej  Organizacji  Bojo-
wej. 
Zwieńczeniem  analizy  ru-
chu oporu w Polsce w czasie 
II wojny  światowej  był wy-
kład  dr.  Marcina  Kwietnia 
z Katedry  Powszechnej  Hi-
storii  Państwa  Uniwersyte-
tu  Jagiellońskiego,  poświę-
cony  okupacji  niemieckiej 
na  ziemiach  polskich  w la-
tach  1939-1945  ze  szczegól-
nym  uwzględnieniem  form 
sprzeciwu ludności cywilnej 
oraz  walki  z bronią  w ręku  
prowadzonej przez Związek 
Walki  Zbrojnej  przekształ-
cony  następnie  w Armię 
Krajową. Część uczestników 
niemieckich  po  wykładzie 
stwierdziła, że dopiero teraz 
zaczyna rozumieć, dlaczego 
określenie  „odwaga  cywil-
na”  wielu  Polakom  kojarzy 
się  z walką  zbrojną w obro-
nie ojczyzny.

Głównym  celem  spotkania 
było  odniesienie  odwagi 
cywilnej  i ruchu  oporu  do 
różnych  sytuacji  z życia  co-
dziennego,  do  osobistych 
doświadczeń  uczestników 
i do  poszanowania  praw 
człowieka.  „Jaka  powinna 
być moja postawa?”. „W jaki 
sposób powinnam/powinie-
nem  reagować,  gdy  łamane 
są prawa człowieka?”. Pod-
czas warsztatów teatralnych 
prowadzonych  przez  Mo-
nikę  Kuskę  i Joannę  Górną, 
aktorki Teatru Imaginarium 
w Bieruniu  Starym,  młodzi 
ludzie mogli pokazać, czym 
dla nich  jest  odwaga  cywil-
na,  zarówno w aspekcie  hi-
storycznym,  jak  i w czasach 
współczesnych.  Uczestnicy 
za  pomocą  ruchu  ciała, mi-
miki  twarzy  i dźwięków 
nieartykułowanych  odgry-
wali  etiudy, które wyrażały 
ich  stanowisko  wobec  ak-
tów przemocy, braku posza-
nowania  praw  człowieka, 
zagrożenia  życia  ludzkiego. 
Jedynymi  rekwizytami były 
szary papier  i folia spożyw-

cza,  które  na  scenie  zamie-
niały się w chustę na głowie 
sprawcy,  torebkę  skradzio-
ną  ofierze  lub  koc,  którym 
przykryto poszkodowanego. 
Rozbudzało  to  wyobraźnię 
nie  tylko grających,  ale  tak-
że  widzów,  wprowadzając 
jednocześnie grupę w tema-
tykę  drugiego,  wiosennego 
spotkania w Bad Liebenzell, 
podczas  którego  będziemy 
zajmować się ruchem oporu 
i odwagą cywilną w kontek-
ście współczesnym. 
Współpraca  z Międzynaro-
dowym Forum Burg Lieben-
zell  i projekty  zainicjowane 
przez  Gertrud  Gandenber-
ger  i Teresę  Miłoń-Czepiec 
stanowią  od wielu  lat waż-
ny  element  pracy  peda-
gogicznej  Domu  Spotkań. 
Satysfakcjonujący  jest  rów-
nież  fakt,  że  po  raz  kolejny 
uczestnikami  seminarium 
byli  studenci  oświęcimskiej 
Alma Mater.  

Olga Onyszkiewicz

pRawa człowieka wczoRaj – pRawa człowieka dziś
polsko-nieMiecka wyMiana Młodzieży

W grudniu miało miejsce pierwsze spotkanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Weil der Stadt i studen-
tów germanistyki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w ramach projektu  „Prawa 
człowieka wczoraj – prawa człowieka dziś”. To część polsko-niemieckiej wymiany młodzieży organi-

zowanej corocznie przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży we współpracy z Międzynarodowym Forum 
Burg Liebenzell. 
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

gRudniowe spotkania z poezją w MdsM

W grudniu ubiegłego roku MDSM dwukrotnie zorganizował na spotkania w ramach Krakowskiego Sa-
lonu Poezji. 5 grudnia gościliśmy Augusta Kowalczyka, który wystąpił w roli „podwójnej” –  inter-
pretatora  i autora. Tego bowiem wieczoru miłośnicy poezji mieli wyjątkową szansę zapoznania się 

z poetycką twórczością wielkiego aktora.

Jak  napisał  August  Kowal-
czyk:  „Poezja  jest  moim  ży-
wiołem,  w którym  zawsze 
szukałem  siebie.  Całego.  By-
wała dla mnie źródłem wzru-
szeń na «miarę Fidiasza», ale 
i alibi  dla  takiego,  jakim  je-
stem. Nie kim, ale jakim”. 
„Właśnie  ta  próba  zdefinio-
wania  i określenia  siebie 
samego  jest  w tomie  pod 
wymownym  tytułem  «Naj-
trudniej  z sobą»  najbardziej 
pasjonująca.  I byłoby  to 
zdanie  zapewne  truizmem, 
gdyby  nie  fakt,  że  poezję  tę 
tworzy  człowiek,  będący 
świadkiem  i uczestnikiem 
czasów, w którym wrogie po-
ezji  i w ogóle  wszystkiemu, 
co  ludzkie,  barbarzyństwo 
osiągnęło niebotyczne  i prze-
rażające  rozmiary”  –  napisał 
w programie  Salonu  Janusz 
Toczek. 
Odwołując  się  do  drama-
tycznej  przeszłości  Augusta 
Kowalczyka,  z odciśniętym 
piętnem  Auschwitz,  dodaje: 

„Swoisty  heroizm  tej  poezji 
polega na tym, że choć podej-
muje  tematy  i problemy  nie-
łatwe,  zawsze  opowiada  się 
po  stronie  jasno  określonego 
systemu  wartości.  A wiemy 
przecież, jak trudne jest to za-
danie. Jak przejmujący w tym 
kontekście staje się dialog po-
ety z Bogiem w cyklu «Zakład 
asekuracyjny»,  a zwłaszcza 
w wierszach  poświęconych 
Dekalogowi  –  jakże  trafnie 
wyrażających  pytania  i wąt-
pliwości  wobec  najstarszego 
kodeksu moralnego nas – lu-
dzi  współczesnych.  Jak  od-
krywczo  i równocześnie  na 
swój  sposób  oczywiste  stają 
się «Gry»,  jakie prowadzimy 
w relacjach  z innymi…  Jak 
wzruszające  są  «Ćwiczenia 
z samotności»,  stan,  które-
go  każdy  z nas  doświadcza, 
a w ujęciu  Kowalczyka  od-
krywającego  jeszcze  inne 
aspekty,  które  ledwie  prze-
czuwamy.  Jak  inne wymiary 
miłości  i przyjaźni  odkrywa-
my,  czytając  wiersze  z cyklu 
«Ad personam» czy «Dialogi 
z tapczanu».  Poezja  –  niby 
prosta,  a przecież  trudna,  bo 
u jej  podstaw  leży  nie  tyle 
wiedza,  co  głęboka mądrość 
człowieka, który, choć poznał 
i przeżył tak wiele, ciągle so-
bie  i światu  stawia  odważne 
pytania. Kogoś, kto  imponu-
je  swym  talentem,  postawą 
i siłą  tego,  który  przeszedł 
zwycięsko  najcięższe  próby, 
a mimo  to  z pokorą  i rozbra-
jającą  szczerością  stwierdza, 
że «Najtrudniej z sobą». 
Może  dlatego  dla  nas,  od-
biorców,  obcowanie  z takim 
artystą  i człowiekiem  jest 

prawdziwą  przyjemnością. 
I zaszczytem!”
 
Tego  wieczoru  Augustowi 
Kowalczykowi  towarzyszyli 
Beata i Adam Musialscy, wir-
tuozi  fortepianu  i skrzypiec, 
dobrze  znani  oświęcimskiej 
publiczności. Po zakończeniu 
spotkania  można  było  uzy-
skać podpis  autora na  tomie 
jego poezji.

XXXVII  Salon  Poezji,  który 
odbył się 12 grudnia, miał ab-
solutnie niezwykły charakter. 
Tego dnia mieliśmy zaszczyt 
gościć  jednego  z najwięk-
szych  aktorów  europejskich, 
Andrzeja  Seweryna,  który 
zaprezentował  „Traktat  teo-
logiczny” Czesława Miłosza. 
Oprawę  muzyczną  stworzył 
grający  na  gitarze  Piotr  Ku-
dełka.
O Andrzeju  Sewerynie  na-
pisał  w programie  Salonu 
Janusz  Toczek:  „Od  ukoń-
czenia  studiów  w warszaw-
skiej PWST w roku 1968  i od 
pierwszej  wielkiej  kreacji 
w «Głupim Jakubie» Rittnera 
w reż.  J.  Świderskiego w Te-
atrze  Ateneum  o Andrzeju 
Sewerynie  mówiło  się  jako 
o jednym  z najzdolniejszych 
aktorów  lat  powojennych. 
Ale każdy kolejny sukces  te-
atralny (m.in. Szatow w «Bie-
sach» w reż. J. Warmińskiego, 
tytułowy  Don  Carlos  w dra-
macie  Schillera  w reż.  M. 
Prusa)  czy  filmowych  (feno-
menalny Maks Baum w «Zie-
mi  Obiecanej»,  Rościszewski 
w «Bez  znieczulenia»  czy 
rola  tytułowa  «Dyrygencie» 
w reż.  A.  Wajdy)  zagrzewał 

go  tylko  do  jeszcze  cięższej 
i rzetelnej  pracy.  Międzyna-
rodowa kariera A. Seweryna 
zaczęła  się w 1980  r. w Pary-
żu,  gdzie  zagrał  w «Onych» 
Witkacego  reżyserowanych 
przez  A.  Wajdę…  rolę  ko-
biecą,  po  której  posypały  się 
liczne propozycje. Ale artysta 
podjął  następne  wyzwanie 
– w latach  1984-88  rozpoczął 
współpracę  z żywą  legendą 
współczesnego  teatru  Pete-
rem  Brookiem.  Niemal  cały 
świat podziwiał A. Seweryna 
w monumentalnym  spekta-
klu  «Mahabharata»  opartym 
na  starohinduskim  eposie. 
Stąd już tylko krok do następ-
nego  rozdziału  w scenicz-
nym  żywocie  A.  Seweryna 
–  jako  bodaj  trzeci w historii 
cudzoziemiec  stał  się  człon-
kiem  najbardziej  elitarnego 
zespołu teatralnego Comédie 
Française.  Oczarował  Paryż 
kreacjami  Molierowskimi 
– co przecież sztuką było nie 
lada  („Don  Juan»,  «Święto-
szek», «Mieszczanin szlachci-
cem»),  ale  i szekspirowskimi 
(Klaudiusz  w «Hamlecie», 
Shylock  w «Kupcu  wenec-
kim»), czechowowskimi (Ga-
jew w «Wiśniowym sadzie»), 
odkrył  de  facto  dla  Francu-
zów  Gombrowicza  (Henryk 
w «Ślubie») i w wielu innych. 
Wśród  niezliczonych  nagród 
szczególną  zapewne wartość 
miało  okrzyknięcie  go  akto-

rem sezonu 1996 przez nader 
wybredną  krytykę  francuską 
za tytułową rolę w «Trudnym 
człowieku» H. Hofmannstha-
la  w Théâtre  de  la  Colline. 
Równocześnie grał w filmach 
(m.in.  «Danton»,  «Rewolucja 
francuska» czy oskarowe «In-
dochiny»). 
Od 1988  r.  coraz  częściej  go-
ści w Polsce, występując naj-
pierw  w Teatrze  TV  (m.in. 
«Ryszard  III»  Szekspira 
w reż.  F.  Falka,  «Don  Juan» 
Moilera w reż. J. Wosiewicza) 
potem  także  w kinie  (J.  Wi-
śniowiecki w «Ogniem i mie-
czem»  w reż.  J.  Hoffmanna, 
Sędzia  w «Panu  Tadeuszu» 
i Rejent Milczek w «Zemście» 
A. Wajdy, fenomenalny kard. 
Wyszyński  w filmie  T.  Ko-
tlarczyk  «Prymas.  Trzy  lata 
z tysiąclecia»,  a ostatnio  A. 
Warczewski w «Różyczce»  J. 
Kidawy-Błońskiego).  Mimo 
takiego  ogromu  dokonań  A. 
Seweryn  podejmuje  następ-
ne wyzwania – od bieżącego 
sezonu dyrektoruje Teatrowi 
Polskiemu w Warszawie”.
Na  zakończenie  wieczoru 
Andrzej  Seweryn  przez  po-
nad  godzinę  podpisywał  sa-
lonowe programy,  co  oświę-
cimska  publiczność  przyjęła 
z radością  i wdzięcznością, 
traktując ten gest artysty jako 
świąteczny prezent.   

Opr. Joanna Klęczar
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taM, gdzie kończy się toleRancja,  
kończy się bycie człowiekieM

W październiku ubiegłego roku rozstrzygnęliśmy konkurs na esej dla szkół średnich pt. „Po co nam to-
lerancja?”. Zgodnie  z zapowiedzią  publikujemy na  łamach  „Osi” wyróżnione prace  – w niniejszym 
numerze są to eseje dwóch uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowi-

cach, napisane pod opieką p. mgr Henryka Odrozka.

Nieśmiałe, szybkie spojrze-
nie spod opuszczonych po-
wiek,  to w prawo,  to w le-
wo.  Cichuteńkie,  prawie 
bezgłośne  chrząknięcie, 
sprawdzam,  czy  mój  głos 
mnie nie zawiedzie. Jeszcze 
jedno  spojrzenie.  Głęboki 
wdech.  Powoli  wyprosto-
wuję się, podnoszę nieśmia-
ło do góry głowę, podnoszę 
wzrok. Wydech. Otwieram 
usta... „Cześć, mam na imię 
Ania,  mam  18  lat  i jestem 
ofiarą  nietolerancji”.  Tak, 
dobrze  usłyszałeś,  nietole-
rancji. Nie przemocy w ro-
dzinie,  alkoholizmu  czy 
innej  patologii.  Chociaż... 
Kto  powiedział,  że  nieto-
lerancja  nie  jest  patologią? 

Czy  patologią  jest  zacho-
wanie  odbiegające  od  nor-
my  charakterystyczne  dla 
mniejszości  społecznych? 
Jeżeli przyjmiemy  taką de-
finicję,  patologią  zostanie 
tolerancja. Czym właściwie 
jest tolerancja? To podobno 
postawa  społeczna,  która 
charakteryzuje  się  posza-
nowaniem  innych  ludzi, 
a także  ich zachowań, cech 
czy poglądów. 
Po pierwsze, postawa spo-
łeczna,  czyli  skłonność  do 
określonego  typu  reakcji 
w zderzeniu z innymi ludź-
mi,  ze  społeczeństwem. 
Tolerancja  polega  więc  na 
szacunku  do  wszelkiego 
rodzaju  wytworów  innego 
człowieka, obojętnie czy są 
to  jego  rysunki,  piosenki, 

poglądy,  myśli,  przekona-
nia  religijne,  kolor  skóry, 
obyczaje czy nawyki. Ta to-
lerancja  zakłada  poszano-
wanie wszystkiego,  co  po-
chodzi  od  człowieka,  czyli 
np.  jego  uczuć.  Jednak  te 
nie  zawsze  będą pozytyw-
ne.  Jak ma  się więc  zacho-
wać  tolerancyjny  człowiek 
w sytuacji,  gdy  jego „brat” 
ogarnięty  szałem  niepozy-
tywnych  emocji,  miota  na 
prawo  i lewo  niewyszuka-
ne  epitety  obrazujące  brak 
poszanowania  dla  jego 
własnych  przekonań,  idei, 
planów  czy  przeżyć?  Jak 
ma postąpić nasz kultural-
ny pan X, obdarowany ze-
stawem wyrażeń nie nada-
jących  się  do  powtórzenia, 
bo  trzeba  by  je  było  w ca-

łości  wykropkować?  Czy 
ma odpowiedzieć: „Przyja-
cielu, wydaje mi się, że nie 
masz racji, obrażając mnie, 
ale  szanuję Twoje  zdanie”. 
Czy to jest właśnie toleran-
cja? Czy nie zakrawa to na 
brak  szacunku dla  samego 
siebie,  dla  własnych  war-
tości, dla własnego ja? Czy 
nie  jest  to  przejaw  skraj-
nej  naiwności,  ignorancji 
względem  samego  siebie, 
ciepło-kluchowatości?  Czy 
w takim  razie  tolerancja 
może  zakładać  odrzuce-
nie  pewnych  postaw,  czy 
tolerancja  może  zakładać 
nietolerancję?  Wydaje  mi 
się, że tak. Pan X, mimo że 
jest  bardzo  tolerancyjnym 
człowiekiem,  nie  toleruje 
zachowania  swojego  roz-

mówcy,  o ile  jednostronne 
wyliczenie  mankamentów 
drugiej  osoby  można  na-
zwać  rozmową,  tylko  dla-
tego, że zachowanie  to  jest 
nietolerancyjne. Z tego wy-
nika dość jasno, że toleran-
cja  w pewnych  przypad-
kach zakłada nietolerancję, 
zakłada nietolerancję nieto-
lerancji. 
Czy  sytuacja, w której pan 
X  spotyka  się  ze  swoim 
epitetowym  oprawcą,  mo-
głaby  zaistnieć,  gdyby  nie 
istniała  tolerancja?  Czy 
budowanie  jakiejkolwiek, 
nawet  najbardziej  płytkiej 
relacji musi  opierać  się  na 
wyżej  wymienionej  posta-
wie?  Czy  żeby  kupić  ga-
zetę  w kiosku,  potrzebna 
jest  nam  tolerancja? Wielu 

INNOŚĆ RODZI ZŁOŚĆ
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powie,  że  nie.  Ale  gdyby 
tak  pani  w kiosku  uznała, 
oczywiście  pomijając  pra-
wa ekonomii, które nieste-
ty coraz częściej rządzą po-
stawami  ludzkimi,    że  ten 
pan wygląda na gbura i na 
pewno  nie  przeczyta  tej 
gazety,  tylko  wyrzuci  i to 
jeszcze nie do kosza,  tylko 
pod  ławkę w parku,  to  by 
mu tej gazety najnormalniej 
w świecie  nie  sprzedała. 
Czy moglibyśmy się z kimś 
zaprzyjaźnić,  kogoś  poko-
chać  bez  zaakceptowania 
tej  osoby?  Zaakceptowa-
nia, czyli udzielenia zgody 
na  człowieczeństwo  tego 
kogoś, takie, jakim ono jest. 
Nie jesteśmy w stanie zaak-
ceptować  w pełni  drugie-
go  człowieka,  zawsze  jest 
coś,  nawet  w najbardziej 
zbliżonych  do  ideału  rela-
cjach,  co nas drażni, mały, 
nieistotny  drobiazg,  drob-
na  skaza,  czasem  większa 
niedoskonałość.  Możemy 
darzyć drugą osobę ogrom-
nym  uczuciem,  a mimo  to 
codziennie  irytować  się, 
że nie pozmywała naczyń, 
nie podlała kwiatów, znów 
zrobiła  bałagan.  Możemy 
złościć  się,  że  po  raz  ko-
lejny  okazało  się,  jaka  jest 
niezaradna,  nieżyciowa, 
niedzisiejsza. Możemy,  ale 
nie  wyklucza  to  naszego 
uczucia,  naszego  przywią-
zania,  naszego  pragnienia 
dobra  dla  tego  człowieka. 

Akceptacja  wynika  z to-
lerancji,  ale  tolerancja  nie 
jest  akceptacją.  Szacunek 
do  człowieka  nie  oznacza, 
że  przyjmujemy  jego  spo-
sób widzenia,  że  się  z nim 
zgadzamy.  Wydaje  się,  że 
najtrudniej  jest  szanować 
wrogów, ludzi, których nie 
lubimy,  z którymi  się  nie 
zgadzamy,  którzy  dopro-
wadzają  nas  do  białej  go-
rączki  czy  szewskiej  pasji. 
Wydaje  się,  że  to  właśnie 
tutaj  potrzebny  jest  duży 
ładunek  tolerancji,  ażeby 
ugasić  płomień  niezgody, 
załagodzić spór, nie dopro-
wadzić  do  transformacji 
wymiany zdań w   otwartą 
wojnę.  Ile  razy  wcześniej 
w historii  brak  szacunku, 
brak  tolerancji  zmieniał 
bieg wydarzeń? 

Historia  świata  to  ponie-
kąd  historia  nietolerancji. 
Narody  przez  wieki  ata-
kowały  siebie  nawzajem, 
naruszając  swoje    granice, 
pozbawiając sąsiednie kra-
je  suwerenności,  tracąc  do 
siebie nawzajem szacunek. 
Zaczynając  od  biblijnych 
braci, Kaina i Abla, poprzez 
Jezusa  z Nazaretu,  aż  po 
cały naród żydowski w cza-
sach  hitleryzmu.  Może  to 
właśnie  oni  i wielu,  wie-
lu  innych  pojawiłoby  się 
na  międzywymiarowych 
spotkaniach  Wspólnoty 
Ofiar  Nietolerancji?  Może 

usłyszelibyśmy:  „Jestem 
Sokrates,  zmuszono  mnie 
do  wypicia  cykuty”  albo 
„Nazywam  się  Mozart, 
okrzyknięto  mnie  genial-
nym  dzieckiem.  Dlacze-
go  nikt  nie  wie,  gdzie  są 
moje  kości?”.  W takiej  sy-
tuacji  moglibyśmy  śmiało 
powtórzyć  za  wieszczem 
„Coś  Ty  Atenom  zrobił, 
Sokratesie?”.  Zapewne 
zapadłaby  głucha  cisza. 
Dlaczego?  Brak  tolerancji 
wypływa z różnych źródeł: 
najczęściej  braku  wiedzy 
czy  zazdrości.  Często  to 
właśnie inność rodzi złość. 
Człowiek  jest  wolny,  nie 
jest  zmuszany  do  miłości 
do    każdego  napotkane-
go  innego  przedstawicie-
la  gatunku  homo  sapiens 
sapiens.  Inność  poszcze-
gólnych  jednostek,  ich  od-
mienność,  sprzyja  powsta-
waniu różnych form relacji. 
Istnieją ludzie, których da-
rzymy  specjalnym  uczu-
ciem.  To  nasi  przyjaciele, 
rodzice, bliscy. Na co dzień 
obcujemy też z innymi: ko-
legami  z pracy  czy  szkoły, 
znajomymi, sąsiadami, pa-
nią z warzywniaka czy me-
chanikiem  w warsztacie. 
W zależności  od  danego 
człowieka  nasze  odczucia 
do niego wahają się zapew-
ne  od  zwyczajnego  lubie-
nia po  chłodną  akceptację. 
Istnieją  też  ludzie,  którzy 
ewidentnie  działają  nam 

na  nerwy.  Jednakże,  tych, 
mimo wszystko, łatwiej jest 
nam szanować niż naszych 
najbliższych,  tamci  są 
wszakże  dla  nas  osobami 
obcymi. Bo  jak powiedział 
kiedyś polski poeta okresu 
romantyzmu,  Stefan  Gar-
czyński  „najtrudniej  jest 
być  tolerancyjnym  wobec 
najbliższych”.  Najtrudniej 
jest  nam  szanować  kogoś, 
kogo  małe  lub  większe 
wpadki,  niedoskonałości, 
niepowodzenia  widzimy 
codziennie,  kogoś,  kto  nie 
ukrywa  przed  nami  swo-
ich  słabości,  wad,  kogoś, 
o kim  wiemy,  jak  często 
się myli. Choć to właśnie te 
osoby,  z którymi  jesteśmy 
tak  blisko  zasługują  na 
nasz największy  szacunek, 
na  uznanie,  na  tolerancję, 
trudno nam przyjąć do wia-
domości kolejną, w naszym 
mniemaniu kolejną błędną 
decyzję  osoby,  którą  ko-
chamy, której chcielibyśmy 
zaoszczędzić  trosk,  roz-
czarowań,  niepowodzeń, 
osoby,  którą  chcielibyśmy 
ochronić.  Nie  potrafimy 
jednak  tego  zrobić  równo-
cześnie w pełni szanując jej 
niezależność,  stąd  wypły-
wa  nasza  złość,  nasz  brak 
szacunku,  brak  tolerancji. 
Dlatego  tak  często  zdarza 
się,  że  ludzie  uciekają  od 
miłości,  od  przyjaźni,  od 
rodziny. W imię  ich  dobra 
wartości  te  odbierają  im 

wolność. Dlatego tak wielu 
ucieka. Ucieka od odrzuce-
nia  z powodu  głoszonych 
przekonań,  poglądów, 
podejmowanych  decyzji, 
zasobności  portfela;  od 
nietolerancji  otaczającego 
środowiska z powodu wy-
branego sposobu życia, po-
siadanych przyjaciół,  part-
nerów;  ucieka  z powodu  
nietolerancji  rasowej,  reli-
gijnej, narodowościowej. 

Tak wielu 
Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta
O to skąd jesteś
I jak się nazywasz
Ucieka tam, gdzie to nieważne
Jakiego koloru są nasze twarze
Gdzie możesz kochać kogo zechcesz
Jak mocno chcesz

(„Polowanie na wielbłąda” 
– piosenka zespołu Myslovitz)

Dla  każdego  z nich  to 
„tam”  jest  gdzie  indziej. 
Tylko  czy  naprawdę  wła-
śnie  „tam” poczują  się na-
prawdę  szczęśliwi,  speł-
nieni,  radośni?  Czy  tam 
w końcu  będą  tolerowani? 
Czy  będą  mogli  przyjść 
na  spotkanie  grupy,  śmia-
ło,  głośno  i wyraźnie  po-
wiedzieć  „Cześć,  mam  na 
imię Ania. W wieku  18  lat 
byłam  ofiarą  nietolerancji. 
Byłam  nieszczęśliwa.  Ale 
wiecie co, to minie”.   

Anna Wróbel 
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„Daj  panu  Murzynowi 
przejść!”  –  to  kwintesencja 
jednego  z ostatnich  moich 
wakacyjnych  wspomnień. 
Lotnisko w Tunisie, kolejka 
do odprawy celnej, przede 
mną młoda, atrakcyjna ko-
bieta  z krwistoczerwony-
mi  paznokciami  i cztero-, 
maksymalnie  pięcioletnim 
chłopcem  trzymanym  za 
rękę.  Malec,  jak  to  zwy-
kle  zbyt  żywe  dzieci  mają 
w zwyczaju,  usiłował  po-
znać wszystko, co znalazło 
się  w zasięgu  trzydziestu 
metrów,  włącznie  ze  mną, 
ochroną  lotniska,  bagażo-
wymi  i instrukcją  przeciw-
pożarową napisaną w języ-
ku  belle  France.  Szczęście, 
opatrzność,  los  albo  inna 
siła  mająca  w opiece  ludzi 
korzystających    z tanich  li-
nii  lotniczych  sprawiły,  że 
tuż obok ustawiła się grupa 
osób czekających na  lot do 
Casablanki. Jeden z pasaże-
rów, chcąc do niej dołączyć, 
grzecznie  „pardonował”, 
przedzierając  się wytrwale 
przez „naszą”  (ach,  ta pol-
ska  solidarność…)  kolejkę.  
Podróżni,  w większości 
czekający  na  lot  do  Kra-

kowa,  usuwali  się  na  bok 
mniej  lub  bardziej  chętnie. 
Wspomniana  już mamusia 
nie  pozostała  wyjątkiem, 
wyćwiczonym  ruchem  po-
ciągając dziecko za sobą. 
Cóż  złego  w przepuszcza-
niu  innej osoby? Savoir vi-
vre mówi, że nic. Ba, wręcz 
to nakazuje. Ale nie chodzi 
o sam fakt,  lecz o towarzy-
szący mu komentarz. Może 
to  po  prostu  wyczulenie, 
może  przewrażliwienie, 
a może  powinnam  spoj-
rzeć  w lustro  i powiedzieć 
–  „zejdź  na  ziemię  i raz 
w życiu  nie  rób  z błahost-
ki  tragedii”,  ale  uderzyło 
mnie  słowo  „Murzyn”. 
W ustach  tej  kobiety  za-
brzmiało  nie  tyle  nawet 
pogardliwie,  ile  po  prostu 
irytująco  zwyczajnie.  Za-
dałam sobie  jedno pytanie: 
czy  gdyby  sytuacja  miała 
miejsce  na  warszawskim 
lotnisku,  a osobą przedzie-
rającą  się  przez  tłum  była 
osoba  pochodzenia  pol-
skiego,    dziecko usłyszało-
by  „przepuść  białoskórego 
pana”?  Czy  przymiotnik 
„białoskóry”, albo też okre-
ślenie  „Murzyn”,  aby  na 
pewno nic nie sugerują? 
Utarte  schematy  językowe 
bolą,  choć,  jak  wydaje  się, 

obecnie tracą na znaczeniu. 
Wszak  niepoprawną  dziś 
politycznie reakcją jest sko-
jarzenie  słowa  „Murzyn” 
z kimś gorszym, poddanym 
ludziom o białej skórze. Na 
słowo „apartheid” mój zna-
jomy z RPA (notabene, bia-
łoskóry)  reaguje    słowoto-
kiem, podając przynajmniej 
trzydzieści  siedem  argu-
mentów  o bezsensowności 
takiej  polityki.  Oficjalnie 
ludzie  o każdym  kolorze 
skóry mają takie same pra-
wa, obowiązki i przywileje. 
Jednak, choć to niechlubne, 
należy  przyznać,  że  nawet 
w krajach  tak  liberalnych 
jak  Ameryka,  to  właśnie 
czarnoskórzy  i Afroamery-
kanie stają się „ostatnimi do 
zatrudnienia,  pierwszymi 
do  zwolnienia”.    Rasizm? 
Nie, to już przeżytek. Dwu-
dziesty  pierwszy wiek  jest 
zbyt  dyplomatyczny,  rzec 
by się chciało – poprawny, 
na  publiczne  prześlado-
wanie.  Ale  dręczyć  moż-
na  nie  tylko  fizycznie  i nie 
tylko  publicznie.  Cichym 
i skutecznym sposobem na 
zniszczenie osoby lub osób 
należących do danej grupy 
jest nietolerancja.
Czym ona jest? Wszak dużo 
częściej  czyta  się,  słyszy 

i mówi  o tolerancji.  „By-
cie  tolerancyjnym”  stało 
się  dziś  właściwie  całkiem 
modne.   Toleruje się kogoś 
– bo wypada, bo to świad-
czy  o szerokich  horyzon-
tach  myślowych,  bo  spra-
wia,  że  czujemy  się  lepsi 
od  tych  „ograniczonych”, 
nie potrafiących zrozumieć 
drugiego  człowieka,  bo  to 
klucz  do  osiągnięcia  kom-
promisu („zgoda buduje”), 
bo… No właśnie, „bo”. Ar-
gumentów są setki. 

Łacina  podpowiada mi,  że 
nazwa  „tolerancja”  pocho-
dzi  od  czasownika  „tole-
rare”  –  „wytrzymywać”, 
„znosić”,  „przecierpieć”. 
Żadne  z trzech  tłumaczeń 
nie  oddaje  dzisiejszego 
nastroju  tolerancyjności, 
a zwłaszcza skrajnej jej for-
my  –  liberalizmu.  Wszak 
trzy  przywołane  czasow-
niki  sugerują  raczej  rezy-
gnację  z czegoś,  okazanie 
cierpliwości,  opanowanie 
siebie  wobec  kogoś  lub 
czegoś  innego.  Tymcza-
sem  media  kreują  obraz 
radosnej  niczym  pochód 
pierwszomajowy  wolności 
dla  siebie  i drugiego  czło-
wieka,  gdzie  na  czele  pa-
rady, jak obraz towarzysza 

Stalina,  widać  najbardziej 
radykalne ruchy społeczne, 
żądające  („prosić”  wszak 
nie  wypada)  bycia  tolero-
wanymi.  We  współczesnej 
Polsce są to między innymi 
homoseksualiści,  ateiści, 
zwolennicy  aborcji,  in  vi-
tro… Czy  jednak pozwala-
nie na wszystko to właśnie 
tolerancja?  Czy  spełnienie 
żądań  każdej  z tych,  jakże 
głośno  krzyczących  grup, 
będzie  powodowało  tole-
rancyjność względem nich? 
Ryzykując  życiem,  zdro-
wiem  i reputacją,  oświad-
czam: dla mnie nie.
Tolerancja  to  wytrwałość 
w akceptowaniu  drugiej 
osoby. Akceptowaniu – ale 
nie pozwalaniu na wszyst-
ko. Jest ona nierozerwalnie 
związana z pojęciem „wol-
ności  jednostki”  rozpatry-
wanej  w kontekście  ogółu. 
Akceptuję  Cię  –  to  znaczy 
szanuję Twoje zdanie, choć 
niekoniecznie  się  z nim 
zgadzam. Akceptuję – czy-
li  dostrzegam  Twoje  racje 
i argumenty, stawiam je na-
przeciw swoich. Akceptuję 
– czyli pozwalam Ci na by-
cie  sobą,  pod  warunkiem, 
że i Ty mi na to pozwalasz. 
Nie ma  czegoś  takiego  jak 
„tolerancja  jednostronna”. 

DAJ PANU MURZYNOWI 
PRZEJŚĆ
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Jeśli  jedna  osoba  akceptu-
je  wolność  drugiej,  sama 
będąc  dyskryminowaną, 
wyrządza  krzywdę  sobie 
i drugiemu  człowiekowi. 
W imię tolerancji, paradok-
salnie – jej nie wyznaje. 
Ale  nietolerancja  nie  prze-
jawia  się  tylko  w tak  pod-
ręcznikowych  przykładach 
jak  kolor  skóry  czy  od-
mienna religia. W tym dru-
gim  przypadku  wzajemne 
napięcia biorą się często ze 
zwykłego  niezrozumienia. 
Dyskryminację  można  za-
obserwować  nawet  w tak 
prozaicznych  miejscach 
jak… podstawówka. 
Podczas powrotu do domu 
miałam  okazję  posłuchać 
rozmowy  dwóch  dziew-
czynek.  Jedna  z nich miała 
plecak  z naszytym  na  nim 
Kubusiem  Puchatkiem, 
druga  –  obecną  idolką  na-
stolatek,  Hannah  Monta-
ną. Ich rozmowa dotyczyła 
właśnie tych fikcyjnych po-
staci. Dziewczynki spierały 
się  o to,  która  z nich  „jest 
lepsiejsza”. Wybór padł na 
Hannah.  Nie  wzburzyło-
by mnie to, choć przyznaję 
szczerze,  że  zachwytem 
i miłością do owej gwiazd-
ki nie pałam, gdyby nie  je-
den fakt: po dyskusji jedna 
z dziewczynek  powiedzia-
ła do drugiej, że jest głupia, 

bo nie ma plecaka z tym, co 
modne. 
Jest  to  przykład  nietole-
rancji  jawnej,  jeśli  można 
w ogóle  rozpatrywać  ją 
w takim  kontekście  –  lep-
szej.  Z nietolerancją  jawną 
można  walczyć,  starać  się 
rozmawiać,  osiągać  poro-
zumienie  z drugą  osobą. 
Powody  często  mogą  być 
poważniejsze  niż  naszyw-
ka na  tornistrze,  ale da  się 
je  rozwiązać  pokojowymi 
metodami. Znacznie gorsza 
jest  nietolerancja  skrywa-
na. 
Doświadczyłam jej podczas 
jednej  z akcji wolontariatu. 
Pewna  fundacja  organi-
zowała  zbiórkę  rzeczy  dla 
ubogich  rodzin  w okresie 
przedświątecznym.  Na 
miejsce  składania  darów 
wyznaczono    dom  katolic-
ki  przy  pobliskiej  parafii. 
Nikomu  nie  wydawała  się 
dziwna  obecność  jednego 
z księży  – przecież Kościół 
zawsze  wspiera  ubogich. 
Ksiądz  pomagał  wolonta-
riuszom układać i pakować 
rzeczy, do momentu, kiedy 
jego uwagę zwrócił napis na 
jednym z pudeł. Był  to ad-
res  mieszkającej  w pobliżu 
rodziny  romskiej.  Kapłan 
zapytał,  czy  to  na  pewno 
„dla  Cyganów”.  Wolonta-
riusze odparli, że tak. 

Jakież  było  moje  zdziwie-
nie,  gdy  ksiądz  dyskretnie  
pożegnał się i wyszedł.
Tolerancja  to  także  dawa-
nie  szansy  drugiemu  czło-
wiekowi, dostrzeżenie jego 
człowieczeństwa.  Zaufanie 
mu.  Pozwolenie  na  to,  by 
wyrażał  siebie,  nie  krzyw-
dząc innych. Staje się walką 
ze  stereotypami  –  poka-
zuje,  że  blondynka  nie  za-
wsze  musi  być  głupiutka, 
Rosjanin  pijący  na  umór, 
a chłopak  noszący  różową 
koszulkę  –  gejem.  Toleru-
ję,  czyli  patrzę  na  Twoją 
odmienność,  na  różnice 
między mną a Tobą, ale nie 
dyskwalifikuję  Cię  przez 
nie.  Nie  tworzę  między 
nami przepaści. Raczej do-
pasowuję  elementy  naszej 
osobowości,  zachowania, 
stylu,  starając  się  stworzyć 
coś wspólnego. Wspólnego 
– i pięknego.
Tolerancja jednak nie może 
osiągać  skrajnych  wymia-
rów,  czyli  obojętności  i li-
beralizmu. Zarówno pierw-
sze,  jak  i drugie,  prowadzi 
do  nieodpowiednich  za-
chowań pomiędzy osobami 
lub  nawet  całymi  grupami 
społecznymi. W pierwszym 
przypadku zabija prawidło-
we odruchy społeczne – so-
lidarność, chęć współpracy, 
pomocy drugiemu człowie-

kowi. W drugim – pokazuje 
wyższość  uwarunkowaną 
nie  racjonalnymi  argumen-
tami,  a zdolnością  przeko-
nywania. Skrajna  tolerancja 
nierzadko prowadzi  też do 

skrajnej wolności – anarchii. 
Toleruje  się  jednak nie  tyl-
ko  odmienność  osobowo-
ści,  stylu  czy  subkultury. 
Ważne  jest,  aby  pamiętać 
również  o  tolerowaniu 
predyspozycji  danego 
człowieka,  w tym  niepeł-
nosprawności.  Doskona-
łym  przykładem  tolerancji 
(u nas ciągle, niestety, zbyt 
mało popularnym) są udo-
godnienia  dla  osób  niepeł-
nosprawnych  w miejscach 
publicznych.  Podjazdy  dla 
wózków inwalidzkich, wy-
znaczone  miejsca  parkin-
gowe, konkursy, w których 
inwalidzi  mogą  startować 
na równi z ludźmi zdrowy-
mi – to buduje szacunek dla 
drugiego człowieka, nawet, 
jeśli jego ciało jest ułomne. 

Do czego  jednak tolerancja 
przydaje się w codziennym 
życiu? Odpowiedź  jest cał-
kiem  prosta:  by  budować 
społeczeństwo.  Zdrowe 
społeczeństwo.  By  zapo-
biegać  konfliktom  między 
nacjami  i grupami  społecz-
nymi.  By  nie  powtarzać 
błędów  przeszłości  –  za-
bijania  za  przynależność 
do  danego  państwa,  kolor 
skóry  czy  wyznawane  po-
glądy.  By  nauczyć  się,  że 
moja wolność nie może go-
dzić  w wolność  drugiego 
człowieka.  By  zapobiegać 
przemocy, konfliktom i nie-
zrozumieniu.  By  pamiętać, 
że  tam,  gdzie  kończy  się 
tolerancja, kończy się bycie 
człowiekiem.    

Karina Polak 
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Warsztat antydyskryminacyjny „Po co nam tolerancja” w II LO w Chrzanowie

Fo
t. 

C
Ż

Warsztat antydyskryminacyjny programu „Po co nam tolerancja” dla uczniów szkół średnich
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pRzeRywając Milczenie  
– dni skupienia u pRogu auschwitz

Już od siedmiu lat spotykamy się u progu Auschwitz, u progu nowego roku, aby zastanawiać się i modlić w mię-
dzynarodowym towarzystwie o pokój na świecie.

Pomysł powstał po roku 
jubileuszowym  2000, 
przed  którym  papież 
Jan  Paweł  II  wezwał 
do  rachunku  sumienia 
i refleksji  nad  najważ-
niejszymi  wartościa-
mi,  z którymi  chcemy 
wkraczać  w nową  erę. 
Papież  co  roku  pisze 
list  na  temat  pokoju 
z okazji  1  stycznia,  któ-
ry  jest obchodzony  jako 
światowy  dzień  modli-
twy  o pokój  na  świecie 
w Kościele  katolickim. 
Oświęcim  jest  miastem 
pokoju,  a Jan  Paweł  II 
honorowym  obywate-
lem Oświęcimia. 
Chcemy zatem przekro-
czyć próg nowego roku

 z refleksją o pokój, spo-
tkaniem i modlitwą, aby 
lepiej  rozumieć  naszą 
odpowiedzialność  i na-
dzieję,  która  daje  nam 
siłę. W trakcie  tych  dni 
odwiedzamy  miejsca 
pamięci, słuchamy świa-
dectw  osób  dotknię-
tych  i zaangażowanych 
w pojednanie  w różny 
sposób. Rozważamy list 
papieża  o pokój,  oraz 
rozpoczynamy  nowy 
rok  Mszą  Świętą  w in-
tencji  pokoju.  W tym 
roku  w Dniach  skupie-
nia  uczestniczyły  oso-
by  z Niemiec,  Irlandii 
i Polski. Obok przedsta-
wiamy świadectwa nie-
których uczestników

Podczas spaceru po Oświęcimiu 
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KS. DR LUCJAN BIELAS 
Wykładowca  historii  staro-
żytnej  w Katedrze  Historii 
i Dziedzictwa  Kulturowego 
Papieskiego  Uniwersyte-
tu  Jana  Pawła  II  w Krako-
wie.  Urodził  się  i wyrastał 
w cieniu  obozu  dwóch  to-
talitaryzmów  w Jaworznie. 
Zarówno  charakter  miejsca, 
jak i niezwykłe losy rodziny 
skłoniły  go  do  refleksji  nad 
człowiekiem  zniewolonym 
i zdolnym  do  zniewalania, 
nad  tym,  który  z takiego 
układu  korzysta  i nad  tym, 
który  patrząc  na  zło,  nie 
widzi  go.  Ks.  Bielas  zasta-
nawiał  się  również  podczas 
dni  skupienia  nad  tematem 

międzyludzkich relacji, które 
w ogromnym stężeniu zaist-
niały  w obozach  koncentra-
cyjnych  i wokół  nich  i pró-
bował  je  odnieść  do  naszej 
pokojowej rzeczywistości.

MIKOŁAJ GRYNBERG
Ojciec  Mikołaja  wraz  z ro-
dzicami  przeżył  getto  war-
szawskie, matka  była w do-
mach dziecka we Francji, bo 
jej  rodziców  deportowano 
do  Auschwitz.  W obozie 
babcia  Mikołaja  pracowała 
w Hygiene  Instytut,  gdzie 
przepisywała wyniki  badań 
paramedycznych.  Przeżyła 
obóz.  Grynberg,  fotograf, 
przedstawiał swoją publika-

cję  albumową  „Auschwitz 
– co ja tu robię?”. Książka jest 
zapisem  rozmów  z odwie-
dzającymi  Miejsce  Pamięci 
Auschwitz-Birkenau.  Pyta-
jąc,  po  co  przyjechali,  sam 
próbuje  znaleźć  i zbliżyć  się 
do odpowiedzi.

DR LAURIDS HÖLSCHER
Emerytowany  pracownik 
niemieckiego  Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych,  kon-
sul w Polsce, Słowenii i Chor-
wacji. Laurids Hölscher dzie-
lił się  ze  zgromadzonymi 
swoimi  doświadczeniami 
i przemyśleniami  odnośnie 
rozliczeń  z  przeszłością 
w dzisiejszych kontekstach.

W ROKU 2010 NA DNI SKUPIENIA ZOSTALI 
ZAPROSZENI PRELEGENCI Z POLSKI I NIEMIEC:
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W czasie  tych  dni  skupie-
nia było wiele momentów 
poruszających. Wzruszają-
ce były głębokie rozmowy 
uczestników  z różnych 
krajów.  Szczególnie  poru-
szały  słowa  uczestniczki 
z Niemiec. Prawda i szcze-
rość  rzeczywiście wyzwa-
lają  zaufanie  i większe 
zrozumienie  trudnej prze-
szłości. Przeszłość cieniem 
rzuca się na teraźniejszość.  
 
Doskonałym  przykładem 
tego  było  spotkanie  z ks. 
Lucjanem Bielasem, w któ-
rego  rodzinnym  domu 
mieszkał  w czasie  wojny 
komendant  obozu  kon-
centracyjnego  w Jaworz-
nie.  Pozostawione  książki 
z czasów  wojny  w jego 
mieszkaniu  doprowadziły 
go  do  potomków  komen-
danta, dla których była  to 
ogromna  pomoc w niesie-
niu  ich  trudnej  rodzinnej 
przeszłości.  Jego  historia 
uświadamia mi, jak ważne 
jest,  by  rozwiązać  w ro-
dzinie sprawy przeszłości. 
Ważne  to  jest,  bo  one  nie 
pozwalają  dobrze  żyć  te-
raźniejszością.  Przeszłość 
cały  czas  domaga  się  za-
mknięcia. Wolność od ob-
ciążeń przeszłości uzysku-
je się tylko przez stanięcie 
w prawdzie i przebaczenie.  
 
Wykład  ks.  Bielasa  po-
kazywał,  że  najlepszym 
lekarstwem  dla  współ-
czesnego  niespokojnego, 
bezwzględnie  goniącego 
za  materializmem  świa-
ta,  jest  powrót  do  Boga. 
W wypowiedzi  księdza 
przejawiała się myśl, że im 
bliżej  Boga,  tym  dalej  od 
materializmu.

Zgodnie  z uświęconą  już 
klasztorną tradycją w każ-
dy  wtorkowy  poranek, 
mocno  zaspanym  głosem, 
recytuję  znaną  francisz-
kańską  modlitwę:  „O Pa-
nie  uczyń,  mnie  narzę-
dziem Twojego pokoju…”. 
Czas biegnie, dojrzewamy, 
a słowa  te  coraz  bardziej 
ciążą. Być narzędziem po-
koju  to  zadanie,  które  na-
leży  czynić  i którego  każ-
dego dnia trzeba się uczyć. 
Pokój  to  chyba  jedno 
z tych pojęć, gdzie między 
rzeczywistością  werbalną 
a realną  wionie  ogromna 
przepaść.  Łatwo  mówić 
o pokoju,  ale  co  innego 
„siać  miłość  tam  gdzie 
panuje  nienawiść  […]  nie 
tyle  szukać  pociechy,  co 
pociechę  dawać;  nie  tyle 
szukać  zrozumienia,  co 
rozumieć;  nie  tyle  szukać 

miłości, co kochać”. Chyba 
właśnie po to, by starać się 
tego  uczyć,  przyjechałem 
na  Międzynarodowe  Dni 
Skupienia do Oświęcimia. 
Po  to,  by uczyć  się wśród 
innych  i razem  z innymi, 
którzy  przyjechali  z róż-
nych  części  świata,  ze 
swoimi  doświadczeniami, 
przemyśleniami,  czasem 
zranieniami.  W momen-
cie,  gdy  cały  świat  zaczy-
nał  się  bawić,  uczestnicy, 
każdy  w swoim  języku 
ojczystym,  w ciszy,  czyta-
li  Orędzie  Benedykta  XVI 
na Światowy Dzień Poko-
ju,  by potem podzielić  się 
swoimi  przemyśleniami 
i następnie  ofiarować  te 
wszystkie sprawy na ołta-
rzu,  by  aniołowie  zanieśli 
je przed tron Boga. Towa-
rzyszyła  mi  jednak  ciągle 
nieodparta  myśl:  Dlacze-
go  tutaj?  Dlaczego  w tym 
miejscu?  Dlaczego  jeszcze 
prelegenci dolewają oliwy 
do  ognia, mówiąc  o kolej-
nych  aktach  niesprawie-
dliwości?  Nawet  modli-
twa  przypominała  o innej 
zbrodni,  tej sprzed dwóch 
tysięcy  lat,  gdy  niewinne-
go  prowadzono  na  krzyż. 
Ale  Droga  Krzyżowa 
w Oświęcimiu  nie  kończy 
się ostatnim  rozważaniem 
czternastej  stacji  między 
drutami Birkenau, ale koń-
czy  się  w sercach  ludzi 
będących w Centrum Dia-
logu i Modlitwy, gdzie już 
nie słowami, leczy byciem, 
rozważa  się  piętnastą  sta-
cję  –  Zmartwychwstanie 
Chrystusa. W miejscu  naj-
większej niesprawiedliwo-
ści,  na  pustyni  cierpienia 
zaczyna wybijać źródełko, 
z którego,  jeśli nie zabrak-
nie  odważnych  i chętnych 
serc wypłynie morze miło-
ści, które ma szansę oddol-
nie  odmienić  oblicze  tego 
świata.  To  właśnie  tutaj 
spotkali  się  ludzie  w róż-
nym  wieku,  z różnych 
środowisk,  by  wspólnie 
się modlić, myśleć, rozma-
wiać, bawić się. Ktoś może 
zapytać  po  co  to  wszyst-
ko?  Co  to  zmieni?  Jezus 
nauczał,  że  powinniśmy 
być „solą ziemi i światłem 
świata” (Mt 5, 13). Wystar-
czy szczypta soli, a już po-
trawa zmienia  swój  smak. 
Każdy  z uczestników 
wrócił do swego środowi-
ska  wzbogacony  tym,  co 
działo  się  w tych  dniach: 
łzami  przed  blokiem  11, 
refleksją przy stacjach dro-
gi  krzyżowej  w Birkenau, 
słowami  prelegentów, 
uśmiechem siostry z Irlan-
dii, inteligentną miną arty-

sty  z Warszawy  i ciepłem 
dłoni podanej na pożegna-
nie  przez  wolontariuszkę 
z Niemiec.  Matka  Teresa 
z Kalkuty powiedziała kie-
dyś:  „Czujemy,  że  nasza 
działalność to tylko kropla 
w morzu. Ale bez niej oce-
an byłby uboższy”.   

Piotr

W tym  roku  gościłam  po 
raz  pierwszy  na  sylwe-
stra  w  Centrum  Dialogu 
i Modlitwy.  Sylwester 
w Oświęcimiu?  Z pewno-
ścią  dość  indywidualna 
decyzja. Ale również god-
na polecenia. Właśnie pod 
koniec roku była to szansa 
poznania  nowych  ludzi 
z różnych  krajów,  gdzie 
różnica wieku była bardzo 
duża.  Okazja  przywitania 
z nimi Nowego Roku. Wy-
kłady  wygłaszane  przez 
gości,  nakłaniały  do  dys-
kusji  i wymiany  myśli. 
Mnie osobiście najbardziej 
podobał się wykład byłego 
konsula,  Laurisa Hölsche-
ra  na  temat  obecnej  sytu-
acji w Chorwacji. Trzy dni, 
do 31 grudnia przeminęły 
bardzo szybko. Sam Nowy 
Rok  świętowaliśmy  w na-
stroju  zadumy  podczas 
Mszy, by potem zasiąść do 
posiłku. Dni przed  sylwe-
strem  i noc  sylwestrowa 
przebiegały  bardzo  spo-
kojnie  i dały  możliwość 
przemyślenia  minionego 
roku. Tak czy inaczej były 
to cztery miłe dni  i udany 
start w nowy rok.  

Ida

To była moja druga wizyta 
w Auschwitz, na którą by-
łam trochę lepiej przygoto-
wana  niż  poprzednim  ra-
zem, kiedy to wróciłam do 
domu w szoku po tym, co 
zobaczyłam.  Bardzo  doce-
niam  fakt,  że mogłam być 

w tak  międzynarodowym 
otoczeniu tym razem. Mo-
głam  się  identyfikować 
z tym, o czym mówił Miko-
łaj Grynberg – jeden z pre-
legentów. Rytuał dzielenia 
chleba podczas wigilii No-
wego Roku był czymś bar-
dzo szczególnym. Żydow-
ska muzyka,  którą można 
usłyszeć  w Auschwitz  I, 
w bloku  żydowskim,  cią-
gle  rozbrzmiewa  w mych 
uszach. Cała filozofia Cen-
trum  Dialogu  i Modlitwy 
ma  duże  znaczenie  dla 
naszej  służby.  Kiedy wró-
ciłam  do  domu  w Irlandii 
moi  przyjaciele  kończyli 
oglądać  film:  „Chłopiec 
w pasiastej  piżamie”,  za-
tem zainteresowanie tema-
tem  jest nadal żywe w na-
szym  pokoju  nauczyciel-
skim.  Jest  to wyzwanie na 
nowy rok.  

Delia

Okno otwarte na świat

W tym roku jest nas zaled-
wie 12 osób – uczestników 
międzynarodowych  dni 
skupienia.  Liczba  nasuwa 
skojarzenia.  Przyjechali-
śmy każdy z innych powo-
dów. Oni też wtedy zostali 
wybrani nie wiadomo dla-
czego.  Wybranie  to  zada-
nie.  Tu  się  nie  przyjeżdża 
spędzić  tylko  sylwestra. 
Wyjazd  z Oświęcimia  nie 
równa się porzuceniu tych 
wszystkich  myśli,  które 
pojawiają  się,  kiedy  doty-
ka  się  tajemnicy  Ausch-
witz. Kiedy pozwolimy im 
wejść, nie opuszczą nas już 
nigdy. 
W tym  roku  uczestnicy 
pochodzili  z trzech  kra-
jów,  podobnie  prelegenci. 
Kiedy słuchałam tych róż-
nych języków, zawsze, nie-
odparcie  powracał  obraz 
z rampy  z Birkenau  i na 

myśl  przychodziły  wspo-
mnienia więźniów. Oni też 
pochodzili  z różnych  kra-
jów i mówili różnymi języ-
kami. W Birkenau przy po-
mniku  znajdują  się  tablice 
pamiątkowe  w językach, 
którymi  mówili  więźnio-
wie. Jest ich 22. Wspomina-
li, że większe szanse prze-
życia miał ten, kto potrafił 
się  szybciej  dogadać  z ka-
po  czy  współwięźniem. 
Język  również  pomagał 
przetrwać  tzn.  dawał 
możliwość  podzielenia  się 
swoim bólem, skomuniko-
wania się, pozwalał np. na 
otrzymanie  lepszej  porcji 
zupy  czy  oddelegowania 
do  pracy  dającej  szanse 
przeżycia.  Dzisiaj  tam  ję-
zyk  obcy  również  poma-
ga. Dzięki obcym językom 
w Oświęcimiu  uczę  się 
otwierać.  Uczę  się  wrażli-
wości,  która  nie  mówi  po 
polsku. To też ocala. Ocala 
od zamknięcia się w swojej 
przestrzeni  przeżywania 
i myślenia,  że  to,  co  mnie 
spotyka,  jest  wyjątkowe. 
Na  myśl  przychodzi  mi 
fragment  wiersza  „Mo-
dlitwa  podróżnika”  Zbi-
gniewa  Herberta:  „żebym 
rozumiał innych ludzi inne 
języki inne cierpienia a na-
de wszystko żebym był po-
korny  to  znaczy  ten  który 
pragnie źródła”. To też jest 
dla  mnie  jeden  z wymia-
rów dobra,  którego może-
my tam doświadczyć. 
Jednym  z powodów  tego, 
że w Oświęcimiu zdecydo-
wano  się  utworzyć  obóz, 
było jego położenie geogra-
ficzne. Z dala od oczu tych, 
którzy mogliby zaprotesto-
wać.  Małe  miasto,  o które 
nikt się nie upomni. Dzisiaj 
to miasto żyje i przyjeżdża 
tutaj cały świat. Spotykam 
jego  cząstkę  w tym  roku. 
Auschwitz – okno otwarte 

Centrum Dialogu i Modlitwy

Rozważanie orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Nowy Rok 
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• 13 stycznia
 VI Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek 

„Hej kolęda, kolęda” 
  W Oświęcimskim  Centrum  Kultury  odbędzie 

się VI Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej 
kolęda,  kolęda”.  Konkurs  rozegrany  zostanie 
w kategorii solistów oraz grup kolędniczych i ad-
resowany jest do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów  oraz  szkół  ponadgimnazjalnych 
z terenu  powiatu  oświęcimskiego.  W konkursie 
weźmie udział około 40 wykonawców – solistów 
i grup kolędniczych.

  Godz. 9.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 14 stycznia
 Spotkanie w Klubie Obieżyświatów
  Noworoczne spotkanie w Klubie Obieżyświatów 

pt. „Tanzania”. Gość: Joanna Pszonka i Adam Do-
magała z Krakowa.

  Godz. 18.00. 
Dom Kultury w Kętach

• 18 stycznia
 Warsztaty twórcze z techniki kolażu
  We wtorkowe popołudnie zapraszamy na pierw-

sze  w 2011  r.  zajęcia  z cyklu  warsztatów  twór-
czych w ramach programu „Kantki”. Uczestnicy 
zajęć prowadzonych przez Kaję Dudek będą mo-
gli  poznać  interesującą  technikę  kolażu. Należy 

przynieść ze sobą: grubszy papier, karton, sklejkę, 
kawałki  różnych  tkanin,  ramki,  kawałki  skóry, 
piórka, różne ozdoby (koraliki, guziczki, cekiny), 
tasiemki, wstążeczki etc.

  Godz. 17.00.
  Zapisy w pok. nr 4 (DK), tel.: 33 844-86-76. 
  Cena: 10 zł. 

Dom Kultury w Kętach

• 22 stycznia
 Obchody 148. rocznicy Powstania Stycz-

niowego
  Koło Miejskie PTTK i Koło Przewodników zapra-

szają na obchody 148. rocznicy Powstania Stycz-
niowego w Ojcowie.

  W programie:
  godz. 6.30 – wyjazd spod OCK. Wycieczka pie-

sza po szlakach O.P.N – Czajowie, Wąwóz Cia-
sne Skałki, Brama Krakowska, Dolina Prądnika.
godz.  10.00  –  Kaplica  „Na  Wodzie”  w Ojco-
wie: Msza św. w intencji poległych za Ojczyznę.
godz. 11.30 – uroczystości związane z obchodami 
148  rocznicy  Powstania  Styczniowego  (złożenie 
kwiatów pod płytą powstańczą, referaty okolicz-
nościowe, zwiedzanie nowej ekspozycji w OPN).
godz.  13.30  –  ognisko  powstańcze  „Pod 
Nietoperzem”  (grzaniec  galicyjski,  kieł-
baski,  tańce).Powrót  ok.  godz.  19.00.
Cena : 30zł (członkowie PTTK), 35 zł (pozostali).
Zapisy: O/PTTK „Ziemi Oświęcimskiej”, ul. Mic-

kiewicza 6 – wtorek, piątek w godz. 17-19. Polskie 
Towarzystwo  Turystyczno-Krajoznawcze,  Od-
dział Ziemi Oświęcimskiej

• 23 stycznia
 Powrót „Pasażerki” – spotkanie z Zofi ą 

Posmysz i prof. Michałem Bristigerem
  Fundacja na Rzecz MDSM serdecznie zaprasza na 

spotkanie z Zofi ą Posmysz i prof. Michałem Bri-
stigerem pt. Powrót „Pasażerki” w MDSM. Spo-
tkanie jest realizowane we współpracy z Fundacją 
Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krako-
wie. Premiera „Pasażerki” – opery Mieczysława 
Weinberga  z librettem  Aleksandra  Miedwiedie-
wa według powieści Zofi i Posmysz podczas ope-
rowego festiwalu w Bregencji, a następnie polska 
prezentacja w Teatrze Wielkim  – Operze Naro-
dowej w Warszawie,  stały  się wielkim muzycz-
nym wydarzeniem roku 2010. Ponad pół wieku 
po  tym,  jak  słuchowisko  Zofi i  Posmysz  zostało 
wyemitowane w Polskim Radiu, a następnie fi lm 
Andrzeja Munka zdobył laury festiwalu w Can-
nes,  można  mówić  o prawdziwym  powrocie 
„Pasażerki”. Spotkanie autorki tego wyjątkowego 
utworu z wybitnym muzykologiem, prof. Micha-
łem Bristigerem, będzie próbą nowego spojrzenia 
na „Pasażerkę” w innej historycznej rzeczywisto-
ści.

  Godz. 18.00.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

kultuRalny Rozkład jazdy

saul FRiedlÄndeR – „czas eksteRMinacji. 
nazistowskie nieMcy i żydzi 1939-45”

Książek na temat Holokaustu wydawanych jest w Polsce dużo. Jednak do tej pory ci, którzy chcieli się zapoznać z du-
żymi monografi ami tematu, musieli korzystać z wydawnictw obcojęzycznych. Jedną z pierwszych dostępnych po 
polsku publikacji  jest wyróżniona Nagrodą Pulitzera książka pochodzącego z Czech izraelskiego historyka Saula 

Friedländera, profesora University of California w Los Angeles.

Ponad  700  stron  tekstu  to 
lektura  wciągająca.  Mimo 
ogromu  tematu  autor  uni-
ka  kluczenia  i dygresji, 
a wszystko  napisane  jest 
dość  prostym  i komunika-
tywnym  językiem.  Sama 
konstrukcja  narracji  przy-
pomina formę spirali ułożo-
nej  chronologicznie.  Każdy 
rozdział skupia się na kilku 
miesiącach,  do  następnego 
kluczowego momentu, a te-
maty  powracają  w podob-
nej kolejności. Dowiemy się 
zatem,  jak  w poszczegól-
nych  okresach  wyglądała 
nazistowska  polityka  wo-
bec  Żydów,  co  działo  się 
w różnych  przestrzeniach 
geografi cznych  z różnych 
perspektyw,  jak  wyglądała 
biurokratyczna machina nie-
mieckiego państwa (czasami 
dochodziło  np.  do  kompe-
tencyjnych  tarć), a także  jak 
reagowali  na  Zagładę  (lub 
częściej,  jak  nie  reagowali) 
przedstawiciele  kościołów, 
aliantów, a także środowisk 
żydowskich  żyjących  poza 
obszarem  okupowanym 
przez Niemcy. 
Najważniejszym  źródłem 
są  tu  wojenne  pamiętniki. 
Autor wykorzystuje zapiski 
sporządzone  przez  kilku-
dziesięciu Żydów we  Fran-
cji,  Holandii,  Belgii,  Niem-
czech,  Polsce  i na  terenach 

Związku Radzieckiego. Woj-
nę przeżyła zaledwie garst-
ka z nich.  „Pojedynczy głos 
kronikarza  dokumentalisty 
jest  przede  wszystkim  śla-
dem  –  śladem  pozostawio-
nym przez Żyda, który chce 
dawać  świadectwo  i utrwa-
lić  swój  los  […] Kronikarze 
mają do wypełnienia jeszcze 
jedną rolę: za sprawą swojej 
istoty  –  głęboko  ludzkiego 
wymiaru  i nieskrępowanej 
niczym swobody wypowie-
dzi  –  indywidualny  głos 
pojawiający się na tle łańcu-
cha  wypadków  takiego  jak 
prezentowany  tutaj,  potra-
fi   –  podważając  naukowy 
dystans  i pozorny  obiekty-
wizm  badaczy  –  zburzyć 
ustaloną  już  interpretacje 
zdarzeń”  –  pisze  autor  we 
wstępie książki. 
Jest  tu  także  miejsce  na 
nieco  bardziej  analityczne 
i interpretacyjne  spojrzenie 
autora, zwłaszcza jeżeli cho-
dzi  o samą  ideologię  anty-
semityzmu  Adolfa  Hitlera. 
W dyskursie pomiędzy tzw. 
intencjonalistami  i funkcjo-
nalistami Friedländer raczej 
skłania się ku  temu drugie-
mu nurtowi, który mówi, iż 
masowa zagłada Żydów nie 
była planowana od  samego 
początku.  Ważniejsza  jed-
nak  niż  odpowiedź  na  py-
tanie, dlaczego tak się stało, 

jest tutaj szersza refl eksja na 
temat  nienawiści,  która  na-
pędzała sprawców zbrodni, 
i którą  dziś  bardzo  trudno 
ogarnąć i zrozumieć.  
Czego  brakuje?  Z pewno-
ścią  zdziwić  może  brak 
fotografi i  i map.  Zagłada 
była wydarzeniem skompli-
kowanym  i pomimo  tego, 
że  autor  potrafi   w prosty 
sposób  wyjaśnić  np.  skom-
plikowane  uwarunkowania 
polityczne  w okupowanej 
Francji,  to  czasami  nie  wy-
starcza.  W tekście  z pew-
nością  pomogłyby  także 
śródtytuły,  ponieważ  czę-
sto  autor  przemieszcza  się 
z opowieścią  z jednego  kra-
ju,  do  drugiego  i klarowny 
podział umożliwiłby znacz-
nie  łatwiejsze  skupienie  się 
np. na studiowaniu sytuacji 
w jednym kraju. 
Dla  osób  interesujących  się 
tą tematyką, to z pewnością 
jedna  z obowiązkowych 
lektur. Szkoda tylko, że pol-
scy  czytelnicy  mają  szansę 
zapoznać  się  na  razie  tylko 
z drugim  tomem  dyptyku 
autora  poświęconym  nazi-
stowskim Niemcom. Pierw-
szy,  „Lata  prześladowań”, 
poświęcony  okresowi  1933-
39  dostępny  jest  na  razie 
w języku angielskim.   

Paweł Sawicki
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Do  niedawna  w  zakładach 
używano  jeszcze  linii  tech-
nologicznej  z  czasów  nie-
mieckich.  Prawie  każdy 
jej  element  przypominał  o 
tamtych strasznych czasach, 
ale ludzie przechodzili obok 
nich  obojętnie.  Zabezpie-
czanie  terenu  było  trudne, 
bo  zakład  zamknięty  był 
dla ludzi z zewnątrz. Kiedy 
obecne  zakłady  chemiczne, 
funkcjonujące  pod  kolejną 
nazwą – SYNTHOS – zaczę-
ły zmniejszać teren fabrycz-
ny  postanowiłem  poszukać 
tam  jakichkolwiek  śladów 
historii.  Było  to  bardzo 
utrudnione, ponieważ wiele 
hal  stoi  już  zniszczonych  i 
przygotowanych  do  wybu-
rzenia. Wiele  już zniknęło z 
powierzchni  ziemi.  Jednak 
mojej  uwadze  nie  umknęły 
miejsca,  które  z  pewnością 
pamiętają  tragedię  wojen-
nych  lat.  Spacerując  i  do-
kładnie  fotografując  pozo-
stałości fabryki, zastanawia-
łem się, co mógłbym zabrać 
stamtąd,  aby  potem  być  w 
stanie pokazać historię  tego 
miejsca,  kiedy  już  zostanie 
ono całkowicie zapomniane i 
zrównane z ziemią... Ziemią, 
w którą wsiąkała krew ludzi 
będących  w  bestialski  spo-
sób zmuszanych do niewol-
niczej pracy. Zastanawiałem 
się, ilu ludzi tu zginęło. Nie 

da  się  opisać  tego,  co  czu-
łem, kiedy zacząłem myśleć 
właśnie o tamtych ludziach. 
Dzisiaj  chciałbym  pokazać 
jeden  z  kilku  elementów-
eksponatów z mojej kolekcji, 
mówiących właśnie o histo-
rii tamtego miejsca. 

Mirosław Ganobis

Ten nóż odnaleziono po wojnie na terenie obozu 
Auschwitz. Ma mniej niż 10 cm długości i wyko-
nany został ze zwykłego gwoździa.

Urodził się 10 lutego 1883 r. 
w rodzinie chłopskiej w Wo-
li  Batorskiej  k.  Niepołomic, 
syn  Wojciecha  i Marianny 
z d.  Pustuła.  Tam  ukończył 
szkołę ludową, następnie od-
był  służbę wojskową w Wa-
dowicach.  Potem  pracował 
jako górnik w kopalni węgla 
w Przywozie  k.  Ostrawy, 
gdzie  związał  się  z ruchem 
socjalistycznym.  W 1910  r. 
zawarł  związek  małżeński 
z Gabrielą  Šustek,  z którą 
miał  dwie  córki.  Powoła-
ny  do  wojska,  brał  udział 
w I wojnie  światowej  jako 
podoficer. Walczył na froncie 
wschodnim, został ranny. Po 
wojnie wrócił w rejon Ostra-
wy  i występował  w obronie 
przynależności  Śląska  Cie-
szyńskiego  do  Polski.  Od 
1920 r. zamieszkał w Brzesz-
czach  i pracował  w tamtej-
szej  kopalni.  W środowisku 
brzeszczańskim  był  czynny 
w związku  zawodowym 
górników, działał  też w Pol-
skiej  Partii  Socjalistycznej 
(PPS) oraz w spółdzielczości 
i Kasach Chorych. W 1922 r. 
kandydował  do  Sejmu  RP 
z listy PPS, ale nie został wy-
brany. Dopiero w wyborach 
w 1928  r.  uzyskał  mandat 
poselski.  W Sejmie  należał 
do klubu Związku Parlamen-
tarnego Polskich Socjalistów. 
W latach  trzydziestych  był 
członkiem  Rady  Naczelnej 

PPS.  Z ramienia  PPS  pełnił 
funkcję burmistrza Jaworzna 
od  marca  do  września1939 
r.,  kiedy  to  został  usunięty 
z tego stanowiska przez nie-
mieckie władze okupacyjne.
W okresie  okupacji  nie-
mieckiej  kontynuował  swo-
ją  działalność  polityczną 
w podziemnej Polskiej Partii 
Socjalistycznej  –  Wolność, 
Równość,  Niepodległość 
(PPS-WRN),  posługując  się 
pseudonimami:  „Boruta”, 
„Jan”,  „Stary”.  Na  wiosnę 
1940 r. zainicjował tworzenie 
w ośrodku  brzeszczańskim 
socjalistycznej  siatki  kon-
spiracyjnej  i przejął  nad  nią 
kierownictwo.  Organizacja 
objęła  swoją  działalnością 
oprócz  Brzeszcz,  również 
Jawiszowice,  Przecieszyn, 
Skidziń  i inne  miejscowo-
ści  na  Ziemi Oświęcimskiej. 
Nawiązała  ona  kontakty 
z Okręgowym  Komitetem 
Robotniczym  Polskiej  Partii 
Socjalistycznej  (OKR  PPS) 
w Krakowie, który następnie 
wydelegował  do  Brzeszcz 
swego przedstawiciela, Ada-
ma  Rysiewicza,  z zadaniem 
wspomagania pracy konspi-
racyjnej. 
Kiedy  na  przedmieściach 
Oświęcimia  powstał  obóz 
koncentracyjny – KL Ausch-
witz  –  Nosal  zaangażował 
się  w akcję  niesienia  pomo-
cy  więźniom.  Wraz  z żoną 
Gabrielą  (ur.  1887  r.)  do-
starczał  do  obozu  żywność 
i lekarstwa,  przejmował  też 
od  więźniów  tajną  kore-
spondencję  i przekazywał 
ją  do  ośrodków  konspira-
cyjnych  w Krakowie.  Przy 
współudziale  Rysiewicza 
oraz  innego działacza  socja-
listycznego  z Brzeszcz,  Pio-
tra  Hałonia  zatrudnionego 
w tamtejszej  kopalni,  zorga-

nizował  siatkę  ludzi,  wśród 
nich  całe  rodziny,  którzy 
zaangażowali  się  w akcję 
ratowania  więźniów.  Oni 
tworzyli trzon, powstałej na-
stępnie  w ramach  konspira-
cji  socjalistycznej,  specjalnej 
przyobozowej  grupy  (tzw. 
brzeszczańska  grupa  PPS) 
nastawionej  prawie  wyłącz-
nie  na  udzielanie  pomocy 
więźniom obozu. 
W akcji  na  rzecz  więź-
niów  Nosal  współdziałał 
z innymi  organizacja-mi 
konspiracyjnymi,  głównie 
z przyobozową  grupą  Bata-
lionów  Chłopskich  (BCh). 
Był  aktywny  i niezmordo-
wany w działaniach na rzecz 
więźniów obozu do połowy 
1943  r.,  wspierany  zawsze 
przez  żonę.  Za  tę  działal-
ność oraz za zaangażowanie 
w konspiracji  socjalistycznej 
oboje  zostali  aresztowani. 
Nastąpiło  to  w Brzeszczach 
w nocy z 9/10  sierpnia  1943 
r.  Aresztowanych  przewie-
ziono  do  Bielska,  następnie 
przeniesiono  ich  do  Mysło-
wic  i osadzono  w tamtej-
szym  więzieniu  śledczym. 
Po trzech miesiącach pobytu 
w Mysłowicach Nosal został 
przewieziony do KL Ausch-
witz (nr więźniarski 161832) 
i tam zginął 13 stycznia 1944 
r.  Żonę  Gabrielę  wywiezio-
no  wcześniej  z Mysłowic 
i osadzono w KL Auschwitz 
II-Birkenau  (nr  więźniar-
ski  54728),  gdzie  zginęła  22 
grudnia 1943 r.
Po wojnie Jan i Gabriela No-
salowie  zostali  odznaczeni 
pośmiertnie Orderem Krzyża 
Grunwaldu  III  klasy.  Imie-
niem  Jana  Nosala  nazwano 
jedną  z ulic  w Brzeszczach 
i w Jaworznie. 

Henryk Świebocki
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W zbiorach  Muzeum 
zachowały  się  jedy-
nie  pojedyncze  sztuki 
noży  robionych  przez 
więźniów,  z różnych 
nadających  się  do 
tego  celu  materiałów: 
z metalu  lub  drewna, 
kawałka  rynny.  Sta-
nowiły dla nich praw-
dziwy  skarb,  o czym 
świadczy fakt, że część 
z nich  znaleziono  po 
wojnie ukryte  głęboko 
w zakamarkach  stry-
chów  wraz  z innymi 
równie  cennymi  dla 
więźnia  przedmio-

tami.  Nóż  ułatwiał 
spożywanie  posiłku, 
dzięki  niemu  więzień 
mógł przeciąć sznurek 
czy koc i „uszyć” sobie 
okrycie, które ratowało 
przed  zamarznięciem, 
czy  też  zrobić  prowi-
zoryczny  opatrunek 
na  zranioną  nogę. 
Maria  Jezierska,  była 
więźniarka  Auschwitz 
i Ravensbrück,  pisała 
w swoich  wspomnie-
niach:  „są  przedmioty 
po  prostu  nieosiągal-
ne,  jak gwiazdki z nie-
ba”.  Nóż  z pewnością 

do nich należał.
„Posiadanie  noża  było 
ostro  zakazane  i stąd 
wypadki  posiadania 
noża były bardzo rzad-
kie. Uzbrojeni po zęby 
esesmani  bali  się  na-
wet małego noża w rę-
ku  więźnia.  Dla  mnie 
jednak  i dla moich ko-
leżanek  w obozie  ko-
biecym  Birkenau  nóż 
stanowił  pomoc  i stąd 
miał  wielką  wartość. 
Nóż  ten  przemyciłam 
mimo  wielkiego  nie-
bezpieczeństwa  przez 
liczne  selekcje  i tak 

zwane  odwszenia” 
–  pisze  była  więźniar-
ka,  Rita  Zocher-Mey-
er,  o scyzoryku,  który 
przekazała do zbiorów 
Muzeum w 1965 r.
Czasem  więźniowi 
udało  się  „zorgani-
zować”  nóż  z ma-
gazynów  „Kanady” 
czy  obozowych  biur. 
W ubiegłym roku Mu-
zeum otrzymało w da-
rze  od  rodziny  byłej 
więźniarki  Auschwitz 

i Ravensbrück,  Marii 
Czernek,  nóż  pocho-
dzący  prawdopodob-
nie  z esesmańskiej 
kuchni z gapą i swasty-
ką na uchwycie,  który 
kobieta zabrała ze sobą 
z obozu Auschwitz.
Trudno sobie dziś wy-
obrazić życie człowieka 
bez łyżki, noża czy wi-
delca.  Jednak  więzień 
musiał nauczyć się bez 
nich  egzystować  i po-
godzić  się  z myślą,  że 

tych rzeczy bardzo czę-
sto  po  prostu  nie  ma. 
Jak tłumaczy Jezierska: 
„Nie  ma  nożyczek? 
Można  by  je  zastąpić 
nożem,  scyzorykiem, 
żyletką, brzytwą... tak, 
ale  tych  przedmiotów 
także nie ma. Cóż więc 
jest?  Ano  są  na  szczę-
ście  jeszcze...  własne 
zęby”. 

Agnieszka Sieradzka 
Dział Zbiorów PMA-B

JAN NOSAL 
(1883-1944)
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W latach  świetności  największego  za-
kładu  pracy,  jakim  w  Oświęcimiu 
były Zakłady Chemiczne Oświęcim, 

pracowało tam blisko 12 tys. pracowników. 
Historia  fabryki  sięga  jednak  okresu  oku-
pacji  niemieckiej,  bowiem  zakłady  IG  Far-
benindustrie wzniesiono niewolniczą pracą 
więźniów obozu Auschwitz. Dla nich zresz-
tą powstał obóz Monowitz.
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