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Nasze oświęcimskie planty! 
Jedyne kiedyś miejsce rekre-
acji niedzielnej mieszkańców 
naszego miasta. Zielony eko-
logiczny oddech z dodatkiem 
haustu czystej „solnej” wody!
W każdą niedzielę, w letnie 
miesiące, pod niemal każ-
dym drzewem i drzewkiem 
na plantach, na rozłożonym 
kocu, z wiktuałami i napo-
jami, biwakowali rodzinnie 
oświęcimianie. Na łączkach 
i w zagajnikach, na brzegach 
rzeki, wszyscy cieszyli się 
słońcem, wodą i swobodą 
w tamten ciężki czas ogólnej 
biedy i opresji.
Planty powoli się cywili-
zowały. Przy niektórych 
alejkach pojawiły się ławki, 
jakieś małe i prymitywne 

punkty odręcznej gastro-
nomii. W pobliżu stadionu 
stanęła drewniana  tanecz-
na estrada, a chętnych do 
tańca przy muzyce na żywo 
kilku grajków lub nadawa-
nej z płyty, nigdy nie bra-
kowało!
Piwo nie lało się strumie-
niami, bo nie te czasy... 
Królowały lemoniady 
i oranżady w tzw. krachli  
–  butelce zamykanej gumo-
wą uszczelką, dociskaną do 
fl aszki przemyślnym syste-
mem drucianego mechani-
zmu.
Sezon otwierał w pełni 
pierwszomajowy festyn, 
obfi tujący w „pierwszoma-
jowe” wyjątkowe towary 
i uciechy. Czasami na plan-

tach zdarzały się awantury 
i bójki, ale milicja obywatel-
ska z pobliskiej ulicy Jagieł-
ły interweniowała błyska-
wicznie i skutecznie. Lecz 
bez wrzasków i chóralnych 
śpiewów powracających 
tą ulicą podchmielonych 
zabawowiczów oczywi-
ście obyć się nie mogło! 
Za zakłócanie ciszy nocnej 
groziły poważne sankcje, 
lecz w tę jedyną pierwszo-
majową noc obowiązywała 
w tym względzie dyspensa.
Pełnia lat 50. minionego 
wieku. Pora wielkich pla-
nów i budowli socjalizmu 
– Nowa Huta! –  zarazem 
apogeum zniewolenia i re-
presji. Lata państwowych 
świętowań i rocznic, roz-

bawionych pochodów, fe-
stynów i potańcówek. Roz-
rywki na miarę tamtych dni 
i obyczajów. Oczywiście 
wszystko pod czujnym 
okiem i nadzorem władz 
ludowego porządku i bez-
pieczeństwa.
Nasze planty w tamtych la-
tach, to miejsce kulturalnej 
rozrywki i spontanicznej 
zabawy, ludycznych atrak-
cji dla mas i plebejskiego 
folkloru? W jakimś stopniu 
tak, na możliwą wówczas 
skalę i o możliwym w tam-
ten czas poziomie.
Tak to było – bo inaczej 
wówczas być nie mogło! 

 Andrzej Winogrodzki

Liczba odwiedzających Miejsce Pa-
mięci Auschwitz w ostatniej deka-
dzie wzrosła trzykrotnie. W ubie-
głym roku padł kolejny rekord – do 
Muzeum przyjechało 1,3 mln ludzi, 
większość z zagranicy. W niedalekiej 
przyszłości na terenie sąsiadującej 
bazy PKS powstanie nowe centrum 
obsługi odwiedzających. W konkur-
sie na opracowanie jego koncepcji 
ubranistyczno-architektonicznej 
pierwszą nagrodę zdobyła fi rma 
KKM Kozień Architekci. U nas mogą 
Państwo zobaczyć, jak wyglądać bę-
dzie nowoczesna baza recepcyjna.
 
W „Osi” publikujemy także relację 
z uroczystości Dnia Pamięci o Za-

gładzie Romów, która odbyła się 
na terenie byłego obozu Birkenau 
2 sierpnia – w rocznicę likwidacji 
tzw. obozu rodzinnego dla Sinti i Ro-
mów. Polecamy Państwa uwadze 
także rozmowę z Piotrem Kadlči-
kiem, przewodniczącym Związku 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w RP i członkiem Rady Fundacji 
Auschwitz-Birkenau. 

Na stronach Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży przeczy-
tać można o wizycie nowych wolon-
tariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służ-
by dla Pokoju w miejscach pamięci, 
a także o Żydowskiej Fundacji dla 
Sprawiedliwych, której stypendyści 

– amerykańscy nauczyciele – gościli 
w Oświęcimiu w ramach dwutygo-
dniowej podróży studyjnej po Niem-
czech i Polsce. 

Polecamy Państwu również lektu-
rę refl eksji młodego wolontariusza 
Centrum Dialogu i Modlitwy Maxa 
Sundermanna, a także zapraszamy 
na wydarzenia związane z dziesiąty-
mi urodzinami Centrum Żydowskie-
go w Oświęcimiu. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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A + U Przemysław Szymański 

Uzasadnienie werdyktu dostępne jest na stronie interne-
towej Muzeum www.auschwitz.org.pl  

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Rozstrzygnięto konkurs na  opracowanie koncepcji ubrani-
styczno-architektonicznej nowego Centrum Obsługi Odwie-
dzających Miejsce Pamięci Auschwitz. Jego założeniem było 

opracowanie kompleksowego rozwiązania, czyli centrum obsłu-
gi, hotelu, parkingu i całej infrastruktury. Na konkurs w terminie 
wpłynęło w sumie 30 prac. Pierwsze miejsce zdobyła krakowska 
fi rma KKM Kozień Architekci, która dotychczas wykonała m.in. ta-
kie projekty jak Muzeum Ziemi Przemyskiej oraz budynek Radia 
Koszalin.

NASTRÓJ SPOKOJU I SKUPIENIA

To dla nas bardzo ważna na-
groda. Kiedy usłyszeliśmy 
hasło tego konkursu, kiedy 
jeszcze nie mieliśmy w ręku 
warunków i regulaminu, 
powiedzieliśmy sobie, że 
my chcemy to zrobić. Chce-
my podjąć trud, bo wzięcie 
udziału w konkursie dotyka-
jącym tak delikatnej materii, 
trzeba uznać za wyzwanie. 
Patrząc się na sam temat, 
kwestię zorganizowania 
prawidłowej obsługi ruchu 
odwiedzających, trzeba się 
liczyć z tym, że znacze-
nie i wielkość tego miejsca 
stwarza potrzebę bardzo de-
likatnego i subtelnego dzia-
łania architektonicznego nie 
wnikającego w układ prze-
strzenny. Nasze wysiłki sku-
piliśmy na tym, aby zbudo-
wać pewien nastrój poprzez 
stworzenie przejść – wejścia 
i wyjścia z terenu byłego 

obozu. Chcieliśmy stworzyć 
szansę dla tych ludzi, którzy 
potrzebują trochę czasu, aby 
ze zgiełku miasta, ze zgiełku 
parkingu, na którym wysia-
dają, przenieść się w zupełnie 
inną przestrzeń. To długie 
przejście z otwarciem na 
niebo w momencie, kiedy wy-
chodzi się z centrum obsługi 
i przechodzi się podziemnym 
przejściem, to właśnie czas 
budowania tego wewnętrz-
nego nastroju uspokojenia 
i przystosowania się do bycia 
w zupełnie innym, niepowta-
rzalnym miejscu. 

Ważny jest również powrót 
odwiedzającego spod kre-
matorium – przejście pod 
drogą i wyjście w krajobraz 
zamknięty podnoszącą się 
płaszczyzną zieleni z otwar-
ciem na niebo. Te dwa ele-
menty budowały naszą 

koncepcję. Rozbudowę pew-
nych elementów przestrzeni 
staraliśmy się ograniczyć 
do minimum. W związku 
z tym nawet budynek, który 
powstanie w drugim etapie, 
czyli hotel dla wolontariuszy, 
jest dla nas elementem bu-
dującym ten nastrój i zamy-
kającym pewną całość, a nie 
samodzielnym obiektem ar-
chitektonicznym. Natomiast 
znajdujący się na pierwszym 
planie budynek centrum ob-
sługi odwiedzających, jako 
element zabytkowy, stano-
wiący relikt tych strasznych 
czasów, staraliśmy się dopro-
wadzić do stanu, który byłby 
najbliższy jego pierwotnemu 
kształtowi. Było to o tyle 
trudne, że jest to trochę inny 
sposób myślenia architekto-
nicznego.  

– Nagrodę przyznano za la-
pidarną i wyrazistą koncep-
cję układu centrum obsługi 
odwiedzających, opartą 
o zasadę podziemnego roz-
wiązania wejścia i wyjścia 
z Muzeum – powiedziała 
Jolanta Banaś-Maciaszczyk, 
kierownik Działu Konser-
wacji oraz członkini jury. 
Zdaniem jurorów całość 
kompozycji oraz propono-
wany charakter architektury 
wytwarza nastrój spokoju 
i skupienia niezbędny w ze-
spole muzealnym o takiej 
specyfi ce. Projekt zachowu-
je ponadto historyczny wy-
gląd budynku byłej rzeźni 
obozowej, usuwając wtórne 
przebudowy, a projektowa-
na bryła hotelu stanowi dla 
niego neutralne tło. 
Komentując to ważne wy-
darzenie dyrektor Muzeum, 
Piotr M.A. Cywiński, po-
wiedział: – Nowoczesna 
baza recepcyjna ułatwi 

przyjmowanie i obsługę 
odwiedzających, których 
liczba w ostatniej dekadzie 
wzrosła trzykrotnie i utrzy-
muje się na bardzo wysokim 
poziomie. W 2009 r. 1,3 mln 
ludzi odwiedziło Miejsce 
Pamięci Auschwitz. Wśród 
nich ponad 700 tys. przyby-
ło z zagranicy. Często przy-
jechali do Polski jedynie 
w tym celu. Pamięć świata 
o tym najtragiczniejszym 
rozdziale w historii Europy 
i świata musi budzić na-
dzieję – dodał dyrektor Cy-
wiński.
Przeniesienie obsługi od-
wiedzających w nowe miej-
sce umożliwi też stworzenie 
nowej wystawy wstępnej 
w poobozowym budynku, 
pełniącym obecnie funkcje 
recepcyjne. Jej celem będzie 
przekazanie odwiedzają-
cym niezbędnej wiedzy z hi-
storii lat 30. XX w., rozwoju 
nazizmu, propagandy i sys-

temu totalitarnego, wreszcie 
wybuchu wojny i polityki 
niemieckiej na okupowa-
nych ziemiach Polski.
Projekt budowy nowego 
centrum odwiedzających 
na terenie PKSiS zaapro-
bowała Międzynarodowa 
Rada Oświęcimska, a fi nan-
sowanie możliwe jest dzięki 
nadzwyczajnej pomocy Mi-
nistra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Pierwsze 
prace powinny rozpocząć 
się już w przyszłym roku. W 
pierwszym etapie planuje 
się przebudowę i adaptację 
dawnego budynku rzeźni 
i mleczarni obozowej.
Wszystkie prace konkur-
sowe oglądać można do 31 
sierpnia w budynku pralni 
obozowej na terenie byłego 
obozu Auschwitz I. 

Paweł Sawicki

I nagroda

II nagroda

III nagroda

Wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie honorowe

Marek Kozień, KKM Kozień Architekci
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Wizualizacja projektu Centrum Obsługi Odwiedzających
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

TEGO MIEJSCA TRZEBA SIĘ UCZYĆ

Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedził Piotr Kadlčik, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich w RP. Zasiada on również w Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau, której celem jest zbieranie 
funduszy na zachowanie autentyzmu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za-

głady. Piotr Kadlčik spotkał się z dyrektorem Muzeum, dr. Piotrem M.A. Cywińskim, a także odwiedził pracow-
nie konserwatorskie.

Jest pan przewodniczącym 
Związku Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich w RP, 
od jakiegoś czasu jest pan 
też członkiem Rady Fun-
dacji Auschwitz-Birkenau. 
Gmina Żydowska pomaga 
też Fundacji, udostępnia-
jąc jej pomieszczenia biu-
rowe. Co sprawiło, że zgo-
dził się pan wejść w skład 
Rady Fundacji Auschwitz-
Birkenau?

Piotr Kadlčik: Dla mnie 
akurat to była oczywistość. 
Jestem głęboko przeko-
nany, że zachowanie tego 
miejsca i, co ważniejsze, za-
chowanie pamięci o tym, co 
tutaj się wydarzyło, jest rze-
czą fundamentalnie ważną. 

Z jakiej perspektywy?

Można bardzo różnie do 
tego podejść. Ja do tego 
mogę podejść z pobudek 
czysto egoistycznych, jako 

Żyd, którego większa część 
rodziny zginęła bądź tu-
taj, bądź w Treblince. W 
związku z tym dla mnie 
zachowywanie tej pamięci 
w jakimś sensie jest zacho-
waniem pamięci żydow-
skiej rodziny. Natomiast 
biorąc pod uwagę, to co 
stało się tu Polakom, co wy-
darzyło się wielu narodom, 
co wydarzyło się choćby 
i Rosjanom, to jest coś, co 
powinno być zapamiętane.
 
Jest pan częstym gościem 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz i z pewnością odbiera 
pan to miejsce inaczej niż 
przeciętny odwiedzający. 
Jakie emocje i przemyśle-
nia towarzyszą panu w cza-
sie tych wizyt?

Mam wrażenie, że tak na-
prawdę głęboko wejść w to 
się nie da. Ja wiem jedno: za 
każdym razem odkrywam 
tutaj coś nowego. Czasami 

bywam tutaj ze znajomymi, 
mogę im pokazywać różne 
rzeczy, mówić o nich, bo 
rzeczywiście staram się tu-
taj być. Staram się pamiętać, 
staram się dowiadywać jak 
najwięcej, ale mam wra-
żenie, że poznawanie tego 
miejsca to jest droga bez 
końca. 

Jakie wnioski na dziś i na 
jutro można wyciągać 
z tego miejsca? 

Wniosków może być bardzo 
wiele. Od najbardziej oczy-
wistych, chociaż dla nas 
czasami nie zrozumiałych, 
mianowicie tego, że można 
było coś takiego zbudować 
i coś takiego zmontować. 
Ostatnio bardzo dużo my-
ślę: co należy zrobić z czło-
wiekiem, żeby do obozu 
zagłady przychodził jak do 
pracy? Mam na myśli ludzi, 
którzy wracali po ośmiogo-
dzinnym dniu roboczym do 

domu: małżonka nalewała 
talerz zupy i pytała: „no 
kochany, jak było w pra-
cy?” Tak jak dzisiaj się to 
zdarza w dowolnej rodzi-
nie na świecie. No i ten pan 
rozpinał kurtkę mundu-
rową, odkładał furażerkę 
i mówił: „och to był ciężki 
dzień”. Na co jego małżon-
ka mówiła: „no tak, jaką ty 
masz ciężką pracę”. Siadali 
do obiadu i to jest dla mnie 
absolutna zagadką. Jestem 
w stanie zrozumieć różne-
go rodzaju okrucieństwa 
powodowane chwilą, im-
pulsem. Czasami dochodzi 
do zbrodni, kiedy tłum staje 
się bardzo krwiożerczy, ale 
tutaj mówimy o ludziach, 
którzy  po prostu szli tu 
do roboty, odbijali kartę… 
Nie wiem, czy tu akurat 
była odbijana karta, ale tak 
naprawdę on wracał po 
ośmiu godzinach do żony, 
do dzieci i mówił: „och, to 
był ciężki dzień”. Tego nie 

jestem w stanie zrozumieć, 
aczkolwiek przyjeżdżając 
tutaj, bardzo się o to staram. 

To jest niezwykle frapu-
jące, że człowiek potrafi ł 
zmienić swój system etycz-
ny i „praca” tutaj stawała 
się czymś zupełnie nor-
malnym, uzasadnionym, że 
nie przeżywał on jakichś 
rozterek, tylko po prostu 
szedł do domu, rozmawiał 
z żoną, wychowywał dzie-
ci…

Dokładnie tak. To było 
jedno z pierwszych pytań, 
które zadała tutaj moja cór-
ka, którą w wieku około 
lat trzynastu przywiozłem 
tutaj po raz pierwszy. Parę 
osób zresztą bardzo się dzi-
wiło, że to zrobiłem. Jedno 
z pierwszych pytań, jakie 
ona tutaj zadała, to czy oni 
tutaj mieszkali sami, czy 
tu były też ich żony i ro-
dziny. No i później dowia-
dując się coraz więcej , np. 
gdzie mieszkał Hoess, gdzie 
mieszkała jego rodzina, że 
mieszkali zupełnie blisko 
krematorium, wówczas 
człowiek się zastanawia, jak 
to się robi? Co trzeba zrobić 
z człowiekiem? A może nic 
nie trzeba? Może człowiek 
ma w sobie takie pokła-
dy czegoś, co sprawia, że 
w odpowiednich sytuacjach 
może zabić, bo uważa, że 
wykonuje ciężką, warto-
ściową pracę?
 
Auschwitz postrzegany 
jest na świecie jako symbol 
Holokaustu. Od momentu 
powstania Miejsca Pamięci 
w 1947 r. terenami byłego 
niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz opie-
kuje się państwo polskie. 
Czasami usłyszeć można 
głosy, że miejscem tym po-
winny administrować śro-
dowiska żydowskie. Jakie 
jest pańskie zdanie w tej 
sprawie?

To jest  kompletna bzdura. 
Żydów zginęło tutaj najwię-
cej, ale to nie znaczy, że nie 
ginęli tutaj Polacy, Romo-
wie, Rosjanie i inni. Tego 
typu myślenie jest niedobre. 
Środowiska żydowskie to 
znaczy kto? Żydzi z Izra-
ela, Żydzi z Polski, Żydzi 
ze Stanów Zjednoczonych, 
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

AUSCHWITZ W ZBIOROWEJ ŚWIADOMOŚCI 
W POLSCE I NA ŚWIECIE

25 edukatorów z Izraela wzięło udział w dwunastodniowym seminarium „Auschwitz w zbiorowej świa-
domości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków” 
zorganizowanym w dniach 18-29 lipca przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holo-

kauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.  
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Wśród uczestników semi-
narium byli pracownicy 
Instytutu Pamięci Yad Va-
shem w Jerozolimie, prze-
wodnicy oprowadzający 
grupy w jego muzeum hi-
storycznym, przewodnicy 
przyjeżdżający z młodzieżą 
izraelską do Polski, a także 
edukatorzy z innych izrael-
skich ośrodków edukacyj-
nych.

W programie seminarium 
znalazło się m.in. specjali-
styczne zwiedzanie terenów 
byłego obozu Auschwitz -
-Birkenau oraz byłych tere-
nów podobozu Jawischo-
witz, wykłady i warsztaty 
poświęcone historii niemiec-
kiej okupacji w Polsce, histo-
rii obozu Auschwitz, a także 
kwestiom konfl iktów pa-
mięci polskiej i żydowskiej, 
stosunkom polsko-żydow-
skim oraz historii politycz-
nej i sytuacji społeczno-po-
litycznej w Polsce po 1989 r. 
Uczestnicy spotkali się także 

z Kazimierzem Smoleniem, 
byłym więźniem obozu 
Auschwitz.

Goście z  Izraela wzięli 
udział w warsztatach pro-
wadzonych w Archiwum, 
Dziale Zbiorów, w Dziale 
Konserwacji Muzeum. Za-
poznali się również z inny-
mi miejscami pamięci w Pol-
sce, m.in. odwiedzili teren 
byłego ośrodka Zagłady 
w Bełżcu, gdzie od marca do 
grudnia 1942 r. wymordo-
wano około 500 tysięcy osób, 
przede wszystkim Żydów 
z Polski, ale także obywateli 
żydowskich z Niemiec, Au-
strii, Czech i Słowacji. 

Podczas seminarium uczest-
nicy, pracownicy Centrum 
Edukacji oraz przewodnicy 
muzealni mieli okazję wy-
mienić poglądy i własne 
doświadczenia na temat 
edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście. 
Oprócz wykładów i wizyt 

w miejscach związanych 
z historią Auschwitz i Holo-
kaustu, w programie semi-
narium uwzględniono także 
zwiedzanie miejsc związa-
nych z historią i kulturą Pol-
ski, takich jak: Zamek Kró-

lewski na Wawelu, Kopalnia 
Soli w Wieliczce oraz Mu-
zeum Powstania War-
szawskiego w Warszawie. 

W seminariach organizowa-
nych przez Państwowe Mu-

zeum Auschwitz-Birkenau 
od 1993 r. wzięło dotychczas 
udział ponad 270 edukato-
rów z Izraela. 

(ajus)

Uroczyste rozpoczęcie seminarium

może jakaś rada? Ja so-
bie tego nie wyobrażam. 
Uważam, że rozwiązanie, 
w którym Miejscem Pamięci 
opiekuje się państwo, a nie 
samorządy terytorialne lub 
inne, jest ważne. Uważam, 
że są kraje, które mają bar-
dzo silny moralny obowią-
zek, aby tym miejscem się 
opiekować. To stało się na 
terenie Polski i Polska ma 
zarówno prawo, jak i obo-
wiązek, bo to się ze sobą łą-
czy, tym miejscem się opie-
kować. Natomiast pomoc 
i wsparcie z krajów zainte-
resowanych, po pierwsze 
z krajów, które są moralnie 
odpowiedzialne za to, że to 
miejsce w ogóle powstało, 
to jest jedna rzecz, a po dru-
gie to pomoc krajów, które 
się czują moralnie zobowią-
zane z tego względu, że tu 
jest cmentarz ich obywate-
li. Te zobowiązania to jed-
no, a odpowiedzialność za 
miejsce to drugie.

W przeszłości zdarzało się, 
że miejsce to wywoływało 
kontrowersje, żeby wymie-
nić choćby sprawę klaszto-
ru karmelitanek. Spowo-
dowane było to wielością 
znaczeń, jakie posiada 
Auschwitz – jest ważnym 
miejscem dla Żydów, ale 
też dla katolików, Romów 
i innych. Czy dziś udaje się 

pogodzić tę wieloraką sym-
bolikę i uniknąć konfl iktu 
pamięci?

Podejrzewam, że takie kon-
fl ikty będą się powtarzać, 
dlatego że od czasu do 
czasu różni ludzie zrobią 
różne rzeczy. Powiedzmy 
sobie szczerze: tak będzie. 
Ja jestem gorącym zwolen-
nikiem tego, aby bardzo 
pilnować. Ludzie, których 
wrzucono w to miejsce, któ-
rych poubierano w pasiaki, 
zagoniono do krematorium, 
albo do pracy – oni nie byli 
obywatelami niczego. Oni 
nie byli wyznawcami róż-
nych religii. Oni byli tłu-
mem haeftlingów i dlatego 
należy to miejsce takim po-
zostawić. Tutaj pamiętamy 
o tych ludziach.  

Od września 2006 r. dyrek-
torem Miejsca Pamięci jest 
Piotr Cywiński.  Wiele się 
od tego czasu wydarzyło: 
został opracowany plan 
globalnej konserwacji i za-
chowania Miejsca Pamięci, 
ruszyły prace nad utworze-
niem nowej wystawy głów-
nej, trwają przygotowania 
do utworzenia dużej stałej 
wystawy sztuki obozowej, 
niedługo zapewne w no-
wym dużym budynku, tzw. 
Starym Teatrze, Międzyna-
rodowe Centrum Edukacji 

o Auschwitz i Holokau-
ście rozpocznie w końcu 
działalność na dużą skalę, 
szykuje się utworzenie 
nowego centrum obsługi 
odwiedzających. Jak oce-
nia pan kierunki działań 
obrane przez dyrekcję Mu-
zeum?

Uważam, że to jest właści-
wy kierunek. To gigantycz-
ne zadanie. Nigdy czegoś 
takiego nie było, ponieważ 
biorąc pod uwagę konser-
wację tego, co trzeba za-
konserwować, nikt, o ile mi 
wiadomo, nie znał się na 
tym, nie konserwował do-
tąd dwudziestowiecznych 
cegieł, dwudziestowiecz-
nego betonu. Oglądaliśmy 
w pracowni konserwator-
skiej setki szczoteczek do 
zębów… Kto dziś ma wie-
dzę na temat konserwowa-
nia szczoteczek do zębów 
i plastiku, który się rozpada 
po sześćdziesięciu latach? 
Nikt nie brał tego pod uwa-
gę. Wydaje mi się, że ten 
kierunek, który obrała obec-
na dyrekcja Muzeum, sta-
rając się przede wszystkim 
z jednej strony zachować to, 
co daje się zachować i zrobić 
wszystko, aby to się stało, 
a z drugiej strony stworzyć 
miejsce, w którym ludzie, 
którzy o tej historii wiedzą 
coraz mniej mogą się spo-

tkać, mogą porozmawiać, 
mogą się uczyć – bo tego 
miejsca trzeba się uczyć – 
jest rzeczą bardzo ważną. 
Z dyrektorem Cywińskim 
znamy się już czas jakiś. 
Rozmawiałem z nim wielo-
kroć na temat tego, co tutaj 
się dzieje. Uważam, że to są 
rzeczy bardzo potrzebne. 
Rozmawialiśmy jeszcze 
o jednej rzeczy, o której pan 
nie wspomniał i też wydaje 
mi się, że warto o niej pa-
miętać, mianowicie o ka-
tach.  Pokazujemy nieszczę-
ście, pokazujemy więźniów, 
pokazujemy ich niedolę, 
śmierć, poniżenie, itd. Na-
tomiast katów w tej eks-
pozycji reprezentują pasz-
portowe fotografi e, które 
wyglądają jak z albumów 
Cesare Lombroso. Człowiek 
patrzy na to i widzi jakieś 
„potwory”. A przecież to 
nie były potwory. To byli 
normalni ludzie i moim 
zdaniem to trzeba poka-
zać, bo o tym bardzo łatwo 
zapomnieć. Jak się ogląda 
te straszne mordy w tych 
esesmańskich bardzo szy-
kownych uniformach, czło-
wiek patrzy i stwierdza, 
że oni byliby zdolni do 
zrobienia czegoś takiego…  
ale ja, w tej mojej koszulce, 
taki miły i uśmiechnięty, na 
pewno nie.  Moim zdaniem 
tego bardzo brakuje i nale-

żałoby to pokazać, bo tu nie 
trzeba było żadnego Fran-
kensteina.

Jak ocenia pan współ-
pracę Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birke-
nau ze środowiskami 
żydowskimi w Polsce, 
a w szczególno ści ze Związ-
kiem Gmin Wyznanio-
wych  Żydowskich w  RP?

Najprościej mówiąc, kiedy 
Piotr Cywiński przyszedł 
do mnie, kiedy tworzona 
była Fundacja i powiedział, 
że będą jej potrzebne po-
mieszczenia biurowe, odpo-
wiedziałem, że oczywiście 
zapytam kolegów w zarzą-
dzie gminy warszawskiej, 
bo jest to instytucja demo-
kratyczna, ale od razu mogę 
powiedzieć, jaki będzie 
wynik tej rozmowy. Jeżeli 
jesteśmy w stanie – poma-
gamy. Jeżeli możemy cokol-
wiek zrobić, staramy się to 
zrobić i podejrzewam, że je-
żeli Muzeum zwróci się do 
nas z prośbą o jakąś pomoc, 
jeżeli będziemy w stanie po-
móc, na pewno nikt nie po-
wie nie – niezależne od tego 
czy to będę ja, czy to będzie 
ktokolwiek inny z naszej 
społeczności.  
        

Rozmawiał Paweł Sawicki
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Od końca czerwca do końca lipca 2010 r. odbywały się podróże do miejsc pamięci dla nowych wolontariu-
szy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju (AZP). Podczas trzech seminariów uczestnicy odwiedzili byłe 
niemieckie obozy: Auschwitz-Birkenau, Majdanek i Stutthof. 

Pobyty zostały zorganizo-
wane i przeprowadzone, jak 
co roku, przez Annę Meier, 
zastępcę kierownik działu 
pedagogicznego Międzyna-
rodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu, 
wraz z obecnymi wolonta-
riuszami z Miejsc Pamięci 
Stutthof, Majdanek i z Mię-
dzynarodowego Domu Spo-
tkań Młodzieży w Oświęci-
miu. Centralnym punktem 
seminariów była historia 
narodowosocjalistycznej po-
lityki zagłady ówczesnych 
obozów koncentracyjnych 
w tym systemie. Obok prze-
kazu wiedzy historycznej 
i przypomnienia w poszcze-
gólnych miejscach pamięci 
o zbrodniach tam popełnio-
nych, uczestnicy poszukiwali 
odniesień do współczesności 
oraz do ich własnej tożsa-
mości, co stanowiło istotny 
element przygotowania mło-
dzieży do podjęcia wolonta-
riatu AZP za granicą. 

Podróże do miejsc pamięci 
nawiązują do rozpoczętej po-
nad 50 lat temu Służby dla Po-
koju w miejscu pamięci byłe-

go obozu koncentracyjnego, 
której celem była praca na 
rzecz upamiętnienia. W 1967 
r. przybyli do Polski pierwsi 
wolontariusze, aby wspól-
nie pracować w Miejscu Pa-
mięci Auschwitz-Birkenau. 
Wśród nich był również 
poeta i długoletni dyrek-
tor AZP Volker von Törne. 

Idea Akcji Znaku Pokuty 
utworzenia w Oświęcimiu 
Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży, zrodziła 
się właśnie w tamtym czasie. 
Volker von Törne sformu-
łował ją w 1967 r. w swoim 
eseju pt. ,,Młodzież: między 
historią a przyszłością”: „Za-
daniem tego Domu Spotkań 
Młodzieży będzie ugoszcze-
nie młodych ludzi z całego 
świata i stworzenie im moż-
liwości do dyskutowania, 
w oparciu o wydarzenia hi-
storyczne, na temat istotnych 
kwestii dotyczących porozu-
mienia i pojednania między 
narodami. Ponieważ bez 
świadomości historii, która 
obejmuje również wiedzę 
o Auschwitz, Służba dla Po-
koju jest niemożliwa”.

W tym roku podróże do 
miejsc pamięci zapoczątko-
wało trwające od 27 czerwca 
do 3 lipca br. seminarium 
na Majdanku w Lublinie, 
a zakończyło seminarium 
w Stutthofi e, położonym 
w pobliżu Gdańska. Dru-
gie seminarium odbyło się 
od 25 do 31 lipca. Semina-
rium w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży 
miało miejsce od 11 do 31 
lipca. 

Mając świadomość, że skutki 
narodowego socjalizmu są 
wciąż jeszcze odczuwalne i  
mogą zostać przezwyciężo-
ne tylko poprzez intensyw-
ny dialog, AZP angażuje się 
w porozumienie między 
pokoleniami, kulturami, re-
ligiami i narodami. Zako-
rzeniona w chrześcijańskiej 
wierze AZP stara się współ-
pracować ze wszystkimi, 
którzy opowiadają się za bar-
dziej pokojowym i sprawie-
dliwym światem. 

Anna Meier
Tłumaczenie: Daria Pacura 

i Patrycja Sporysz

AKCJA 

AZP realizuje swoje cele poprzez konkretne działania, to 
znaczy przede wszystkim przez praktyczną pracę swo-
ich wolontariuszy, którzy działają w różnych projektach 
społecznych i politycznych w 13 krajach. Dzieje się to ze 
świadomością, że ludzie działający wspólnie zbliżają się 
do siebie, uczą się poznawać siebie  i innych, zmieniają 
się i poprzez to tworzą coś nowego. 

ZNAK POKUTY 

Termin Znak Pokuty oznacza symbolicznie przejęcie 
odpowiedzialności za skutki narodowego socjalizmu. 
Zbrodnie nazistowskie są nie do cofnięcia, a także nie do 
naprawienia. Jednak  można uruchomić proces pojedna-
nia.

SŁUŻBA DLA POKOJU

AZP dąży do wszechstronnego i sprawiedliwego poko-
ju. W związku z tym zobowiązujemy się do projektów, 
które są skierowane przeciwko dyskryminacji ludzi ze 
względu na ich religię, przekonania polityczne, pocho-
dzenie narodowe lub społeczne, kolor skóry, język, bu-
dowę ciała, orientację seksualną i tożsamość, wiek czy 
płeć. 
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Jeden z uczestników projektu w MDSM, 
Jan Phillip Hamm, przyszły wolontariusz 
AZP w Stanach Zjednocznych, tak napisał 
o swoich wrażeniach i przeżyciach:

Przeszło 60 lat dzieli teraź-
niejszość od przeszłości naro-
dowego socjalizmu. Lat peł-
nych przełomów i zmian. W 
miejscach, w których ludzie 
różnego pochodzenia, ze 
względu na swoją religię lub 
aktywność polityczną zmu-
szeni byli żyć razem w wa-
runkach urągających  ludz-
kiej godności,  powstawały 
muzea i miejsca pamięci. 

Te ważne miejsca sprawiły, 
że odżyła we mnie prze-
szłość, że zakiełkowały uczu-
cia i wrażenia, o których 
istnienia nigdy wcześniej 
nie miałem pojęcia. Powsta-
ły skojarzenia, uskrzydlone 
stymulującymi słowami pre-
legentów i prowadzących 
seminarium, których treść 
pozwalała wprawdzie po-
jąć rozmiar owej przeszło-
ści, jednak nikt nie z nas był 
w stanie odtworzyć w my-
ślach obrazu tamtych cza-
sów. 

Kiedy większość naszej 
grupy starała się odnaleźć 
przyczyny Holokaustu lub 
próbowała w jakikolwiek 
sposób zrozumieć to zjawi-
sko, uświadamialiśmy sobie, 
że wymaga to potencjału 
wyobraźni, jaki nie został 
dany żadnemu człowiekowi 
w żadnej formie. 

Podczas oprowadzania  po 
byłym obozie macierzystym  
Auschwitz I lub Birkenau 
zostaliśmy skonfrontowa-
ni z realną rzeczywistością 
tamtych czasów. Oprócz kol-
czastego drutu otaczającego 
obydwa obozy oraz wieży 
strażniczej nic w formie obo-
zów koncentracyjnych i za-
głady nie wskazywało na 
okrucieństwo. 

Pojedyncze zabudowania 
stojące jeden blisko drugiego 
tworzyły spójny kompleks 
budynków.
Zarówno trawa, jak i drzewa 
nadawały okolicy  łagodny 
powiew normalności. Wy-
brukowane drogi łączyły 
się z pojedynczymi, blisko 
siebie postawionymi brązo-
wymi domami.  Wszystko 
to tworzyło kompleks, któ-
rego strasznej przeszłości 
nie można dostrzec, patrząc 
tylko na jego zewnętrzny, 
zimny kształt. Dopiero ocza-
mi  wyobraźni jego ponura 
rzeczywistość awansuje do 

dramatycznego, kolorowego 
obrazu. Obrazu, który bez-
pośrednio ukazał naszym 
oczom brutalność i okrucień-
stwo tamtego okresu. 

Tak  jak w tym przypad-
ku, wiele razy czuliśmy, że 
obiekty dostrzegane oczyma 
były przez nas rozpoznawa-
ne i nabierały znaczenia do-
piero, gdy starannie dobie-
rane słowa przewodnika lub 
własna wiedza odkrywały 
ich historyczne tło.  Każde 
kolejne doświadczenie zdo-
byte podczas zwiedzania 
terenów byłych obozów, 
wykładów na temat eko-
nomicznych celów narodo-
wych socjalistów i ukazującą 
się w tym kontekście rola 
więźniów,  a także podczas 
zwiedzania miasta Oświę-
cim, umożliwiło nam wy-
obrażenie sobie ówczesnego 
wymiaru tamtych zdarzeń. 

Jednocześnie ciągle towarzy-
szyło nam uczucie, iż z jed-
nej strony zbliżamy się do 
całkowitego zrozumienia, 
z drugiej jednak, to pragnie-
nie wstrzymywane było każ-
dorazowo przez ograniczone 
możliwości naszej wyobraź-
ni. Ogarnęły nas nieuniknio-
ne i niesłabnące doznania. 
Uczucia mocno nas otoczyły 
i nieustannie oddziaływały 
podczas wszystkich punk-
tów programu i we wszyst-
kich miejscach naznaczonych 
historią. 

Było wprost niemożliwe, by 
na terenie byłego obozu za-
głady Auschwitz-Birkenau 
móc odtworzyć w wyobraź-
ni przebieg tamtych dni 
obozowych.  Zbyt nieludz-
kie były działania nazistów. 
Wyobrażenie o nieludzkich 
działaniach sprawców wraz 
z ich obłędem obozów kon-
centracyjnych, mających na 
celu wymordowanie tysięcy 
ludzi, pozostaje w kontraście 
z abstrakcyjną rzeczywisto-
ścią, która staje się dla nas 
oczywista w miejscu histo-
rycznym. 

W rozmowie z ocalałym 
więźniem Kazimierzem 
Smoleniem, nasze wyobraże-
nia o codzienności w obozie 
Auschwitz-Birkenau stały 
się bardziej uchwytne i jed-
nocześnie bardziej żywe. 
Opowiadał nam o swoim 
życiu w obozie jako więzień 

polityczny w sposób przej-
mujący, wyraźnie nakreślił 
ówczesne warunki życia 
i wynikającą z nich codzien-
ność obozową. Jednocze-
śnie przedstawił brutalność 
nazistów wobec więźniów 
i wyraźnie zademonstro-
wał, w jaki sposób sam na 
nią reagował. I znowu ob-
razy, które nakreślił były 
trudne do zrozumienia. 
Pozostawiły w nas jednak  
wrażenie, cień wyobraże-
nia o tym, co się tam działo.

Po wielu niezapomnianych 
momentach w Oświęcimiu 
pojechaliśmy do Krakowa, 
aby z jednej strony poznać 
historię miasta, z drugiej losy 
jego żydowskiej społeczno-
ści. W trakcie zwiedzania 
byłego getta i terrenów ota-
czającego go byłego obozu 
dołączyły do wcześniejszych 
nowe przeżycia i uczucia. 

Była jednak pewna różnica. 
Podczas gdy w Oświęcimiu 
zabudowania i obiekty z cza-
sów narodowego socjalizmu 
w większej części zostały za-
chowane, tutaj w większości 
już nie istniały. Były obóz 
koncentracyjny w pobliżu 
getta, bez oporu człowieka 
wchłonęła natura. Byłe bu-
dynki mieszkalne getta są 
obecnie zamieszkałe. Rów-
nież w Oświęcimiu, przede 
wszystkim w Monowicach, 
można było dokonać podob-
nych spostrzeżeń.

Baraki zamieszkałe przez 
ówczesnych więźniów zbu-
rzono, materiał budowlany 
przeznaczono do ponowne-
go wykorzystania, lub też 
przekształcono baraki np. 
na kurniki. Każdy z Państwa 
stawia sobie w tym miejscu 
pytanie, jak to możliwe, że 
przedmioty o takiej war-
tości historycznej nie stały 
się miejscami pamięci. Ab-
solutnie należy zgodzić się 
z ich historyczna wartością. 
Polacy jednak, kontynuując 
dalsze życie na ziemiach, 
które należały przed inwa-
zją nazistów do członków 
ich rodzin, a które zostały 
im zabrane, potraktowali to 
jako naturalne życie w ko-
egzystencji z historią. Z tą 
formą obchodzenia się z hi-
storią z pewnością musimy 
się oswoić, jednakże  w tym 
kontekście zmienia się nasze 
ogólne wyobrażenie o Pol-

sce jako o kraju, który  został 
w całości dotknięty przez 
nazizm. Zarówno na płasz-
czyźnie informacyjnej, jak 
również i ludzkiej wzbogaci-
ły nas tego typu spostrzeże-
nia i doświadczenia. 

Zgłębianie przez Niemców 
własnej historii, historii 
przodków doprowadziło do 
swego rodzaju procesu sa-
moposzukiwania, którego 
skutkiem jest nie tylko to, że 
znamy własną historię,  lecz 
także, że ją poczuliśmy i zo-

baczyliśmy na własne oczy. 
Dlatego jest nam – Niemcom 
– łatwiej, zarówno osądzać 
naszą wspólną historię, jak 
również się z nią identyfi ko-
wać. Ze świadomości o cią-
gle jeszcze niewystarczającej 
wiedzy wielu ludzi na temat 
okresu narodowego socja-
lizmu, rodzi się dla mnie 
wyzwanie, by z pełnym za-
angażowaniem próbować to 
zmienić.

Z doświadczeniami i wra-
żeniami z Polski pojadę do 
Pittsburga w Pensylwanii 
w USA i tam w ,,Jewisch 
Community Center of Gre-
ater Pittsburgh” odbędę 
służbę cywilną. W Pittsbur-
gu jednym z moich zadań 
będzie przybliżanie ludziom 
wiedzy na temat okresu na-
rodowego socjalizmu i próba 
wywołania zrozumienia tego 
tematu. Dzięki głębokim 
wrażeniom i przeżyciom 
będę mógł w autentyczny 
sposób przekazać moją wie-
dzę o narodowym socjali-
zmie i wynikających z niego 
konsekwencjach.

Ostatecznie moim celem jest 
przekazanie wiedzy, któ-
ra powstała z moich wła-
snych obserwacji i przeżyć, 
w nadziei, że wzbogaci ona 
innych, a tym samym zy-
ska na tym społeczeństwo 
jako całość. Historia jest dla 
mnie odzwierciedleniem  te-
raźniejszości i przyszłości. 
Możemy się z niej uczyć, 
aby uniknąć tak  strasz-
nych konsekwencji jak cza-
sy narodowego socjalizmu. 
I nawet, gdy znamy dokład-
nie historię, musimy mieć 
świadomość, że przeszłość  
może nas ponownie dogo-
nić. A wtedy uwiecznimy 
się w niekończącym biegu 
historii i wyjdziemy z niego 
jako ludzie   bardziej bez-
radni wobec przeszłości niż 
kiedykolwiek wcześniej, za-
skoczeni nadejściem tego, co 
uznawano za niemożliwe. 

Jan Phillip Hamm 
Projekt: Jewish Community Center 

of Greater Pittsburgh 
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W dniach 21-25 lipca 2010 po raz piąty gościliśmy w Między-
narodowym Domu Spotkań grupę nauczycieli szkół śred-
nich i wyższych ze Stanów Zjednoczonych. Przyjechali 

oni do Oświęcimia w ramach dwutygodniowej podróży studyjnej 
po miejscach pamięci w Niemczech i w Polsce.

  Organizatorem tego pro-
gramu edukacyjnego jest 
Stanlee J. Stahl, wiceprezes  
Żydowskiej Fundacji dla 
Sprawiedliwych (Jewish 
Foundation for the Righte-
ous - JFR) z Nowego Jorku. 
Dzięki Fundacji ludzie ra-
tujący Żydów w czasie II 
wojny światowej cztery razy 
do roku otrzymują przekazy 
pieniężne, które są istotnym 
wsparciem fi nansowym dla 
tych często schorowanych, 
starszych już ludzi. Na po-
moc dla polskich Sprawie-
dliwych JFR wydała już dwa 
miliony dolarów.

Oprócz niesienia fi nansowej 
pomocy Fundacja zajmuje 
się również zachowaniem 
pamięci o Sprawiedliwych 
i zabezpieczeniem ich spu-
ścizny poprzez realizację 
narodowego programu edu-
kacji o Holokauście. Celem 
tego programu jest przeka-
zanie nauczycielom szkół 
średnich i wyższych wiedzy 
na temat Holokaustu i do-
starczenie im materiałów, 
które będą mogli wykorzy-

stać w zajęciach w swoich 
szkołach. 

W tym roku w programie 
wzięli udział nauczycie-
le z różnych stanów USA, 
m.in. z Florydy, Teksasu 
i Pensynwalii. Pierwszym 
etapem szkolenia było tygo-
dniowe seminarium na Uni-
wersytecie Columbia w No-
wym Jorku, podczas którego 
uczestnicy zgłębiali swoją 
wiedzę na temat losów spo-
łeczności żydowskiej i Holo-
kaustu. Oprócz gruntownej 
wiedzy i licznych materia-
łów edukacyjnych, przygo-
towanych przez prof. Ro-
berta Jana van Pelta, który 
następnie towarzyszył gru-
pie podczas podróży studyj-
nej, otrzymali oni również 
listę lektur do przeczytania 
przed wyjazdem do Europy.

Podróż studyjna rozpoczęła 
się od Monachium – dawnej 
kolebki narodowego socjali-
zmu. Następnie grupa udała 
się do Centrum Dokumenta-
cyjnego w Norymberdze, by 
w dalszej kolejności odwie-

dzić: Weimar, Buchenwald, 
Berlin, Warszawę, Tykocin, 
Treblinkę, Majdanek, Kra-
ków i Oświęcim.

18 lipca JFR zorganizowa-
ła uroczysty obiad w hote-
lu Marriott w Warszawie 
dla Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata z Warsza-
wy. Uczestniczyło w nim 
ok. 50 Sprawiedliwych, ich 
rodziny, a także goście ho-
norowi: Naczelny Rabin 
Polski Michael Schudrich, 
ambasador USA Lee Fein-
stein, ambasador Izraela Zvi 
Rav-Ner i władze Polskie-
go Towarzystwa Sprawie-
dliwych Wśród Narodów 
Świata.  Każdy nauczyciel 
z USA miał zaszczyt gościć 
przy stole kilku Sprawiedli-
wych. 

Zwiedzanie Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau było ostatnim punk-
tem programu studyjnego.  
Podczas  czterodniowego 
pobytu w Oświęcimiu ame-
rykańscy nauczyciele od-
wiedzili były obóz macierzy-

sty Auschwitz I,  Birkenau 
i Monowice. Odbyli rów-
nież historyczny spacer 
po Oświęcimiu, a w wol-
nych chwilach w bibliotece 
MDSM studiowali publika-
cje i materiały archiwalne 
związane z tematyką Holo-

kaustu.
Kolejna grupa nauczycieli 
z USA przyjedzie do Pol-
ski – jak zapewnia Stanlee 
J. Stahl – w lipcu 2012 r. 

Olga Onyszkiewicz

POMAGAĆ I PAMIĘTAĆ O SPRAWIEDLIWYCH

HAROLD M. SCHULWEIS

Żydowską Fundację dla 
Sprawiedliwych (JFR) za-
łożył w roku 1986 rabin 
Harold M. Schulweis, by 
móc wypełnić tradycyjne 
zobowiązanie Żydów ha-
karat hatov – wyszukanie 
i rozpoznanie dobroci. W 
tym celu JFR zaangażowała 
się w pomoc dla Sprawie-
dliwych Wśród Narodów 
Świata , którzy byli w po-
trzebie. Często z oporem 
przyjmowali oni o pomoc, 
działali, nie oczekując żad-
nej nagrody. Ani wtedy – ani teraz. Jednak rabin Schul-
weis stwierdził, że uhonorowanie i wspieranie Sprawie-
dliwych jest naszym obowiązkiem.

JFR na początku swojej działalności wspierała fi nanso-
wo osiem osób, które okazały pomoc Żydom podczas II 
wojny światowej. Szybko jednak ich liczba wzrosła do 
1750. Teraz, kiedy Sprawiedliwi powoli odchodzą, liczba 
osób wspieranych fi nansowo zmniejsza się, jakkolwiek 
fundacja nadal otrzymuje nowe wnioski od Sprawiedli-
wych niedawno uznanych przez Yad Vashem. Obecnie 
JFR wspiera ponad 900 osób w 23 krajach, w tym 450 
w Polsce. 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Wina za zbrodnie Holo-
kaustu jest bardzo ważnym 
elementem świadomości 
niemieckiej po II wojnie 
światowej. W szkole tema-
tyka Holokaustu odgrywa 
dużą rolę nie tylko na lek-
cjach historii, lecz również 
na lekcjach języka niemiec-
kiego, naukach społecznych, 
religii, a także na lekcjach 
muzyki i sztuki. W wie-
lu niemieckich miastach 
stoją pomniki poświęcone 
mieszkańcom, którzy zosta-
li wysłani do obozów kon-
centracyjnych. W moim ro-
dzinnym mieście, które jest 
niewielką miejscowością,  
działa organizacja poszu-
kująca żydowskich rodzin, 
które żyły tam przed wojną. 
Od 2004 r. pomnik upamięt-
niający pomordowanych 
europejskich Żydów poło-
żony w sercu Berlina daje 
namacalny dowód, że nawet 
drugie, trzecie i czwarte po-
kolenie powojenne nadal 
poczuwa się do odpowie-
dzialności za wydarzenia 
z przeszłości. 

W oczach wielu ludzi 
Auschwitz stało się symbo-
lem wszelkiego zła powią-
zanego z narodowosocjali-
stycznym reżimem. Często, 
gdy mówi się o Holokauście, 
jednym tchem wymawia się 
również nazwę Auschwitz, 
dlatego od jakiegoś czasu 
chciałem zobaczyć to miej-
sce. W 2007 i 2008 r. organi-
zacja młodzieżowa z mojego 
miasta starała się zorgani-
zować podróż studyjną do 
Oświęcimia dla młodych 
ludzi. Projekt był dotowany 
przez władze lokalne, lecz 
w dwóch tych przypadkach 
podróże nie odbyły się z po-
wodu niedostatecznej liczby 
chętnych. Dwukrotnie zapi-
sałem się na tę podróż i sta-
rałem się też znaleźć więcej 
uczestników, aby podróż 
jednak doszła do skutku. I 
dwukrotnie zastanawiałem 
się, dlaczego nie jest moż-
liwe uzbierać grupy, która 
chętna byłaby do wyjazdu 
do Oświęcimia.

Niemniej jednak nadal chcia-
łem jechać. Po ukończeniu 
szkoły wiosną 2009 r. byłem, 
jak inni moi rówieśnicy, zo-

bowiązany do odbycia służ-
by wojskowej. Gdy usły-
szałem, że jest możliwość 
spełnienia tego obowiązku 
poprzez zastępczą służbę 
jako wolontariusz za grani-
cą, zapisałem się na wolon-
tariat do Centrum Dialogu 
i Modlitwy w Oświęcimiu. 
W ten sposób od paździer-
nika 2009 r. pracuję w dziale 
edukacyjnym Centrum.

Do moich głównych obo-
wiązków w Centrum nale-
ży towarzyszenie grupom 
przyjeżdżającym do Oświę-
cimia w ramach pobytów 
studyjnych. Przeprowa-
dzam z nimi spotkania orga-
nizacyjne, na których przed-
stawiam ogólne zagadnienia 
związane z historią obozu, 
miastem Oświęcim, jak rów-
nież przedstawiam misję, 
jaką spełnia Centrum Dialo-
gu i Modlitwy w tym miej-
scu. Pomagam w przygoto-
wywaniu programów dla 
grup, w organizacji spotkań 
ze świadkami Holokaustu. 

Jednym z moich zadań jest 
również oprowadzanie 
grup po mieście. Opowia-
dam wówczas o historii tego 
miasta, która w przeszło-
ści nie zawsze kojarzyła się 
z obozem koncentracyjnym. 

Oświęcim jest naprawdę fa-
scynującym miejscem. Gdy 
po raz pierwszy tutaj przy-
jechałem, byłem zaskoczony 
faktem, że jest to w zasadzie 
normalne miasto. Z tych 
wszystkich informacji, jakie 
nabyłem z książek o Au-
schwitz, o mieście niemal 
w ogóle nie wspominano. 
Wydaje się, że obraz Oświę-

cimia, jaki mają ludzie na 
całym świecie, jest zwią-
zany jedynie z Auschwitz. 
Zazwyczaj gdy opowiadam 
o nim, ludzie z Niemiec nie 
mogą wprost uwierzyć, że 
jest to zwyczajne polskie 
miasto, gdzie ludzie żyją 
swoim życiem, gdzie mogą 
się bawić tak jak w każdym 
innym mieście. Oświęcim 
chce być taki, jak każde inne 
zwyczajne miasto, jednak 
ze względu na swoją prze-
szłość nigdy jak każde inne 
miasto nie będzie.

Myślałem, że będąc tutaj 
i widząc były obóz na wła-
sne oczy, istnienie tego miej-
sca będzie dla mnie bardziej 
zrozumiałe – że zrozumiem, 
jak to wszystko było moż-
liwe. Myślałem, że będę 
miał wyobrażenie, ile osób 
tu zginęło. Liczby podawa-
ne w moich podręcznikach 
szkolnych były niewyobra-
żalnie wysokie. Teraz, po 
niemal rocznym pobycie 
w Oświęcimiu wiem, że 
obecność w tym miejscu 
nie sprawia, że łatwiej to 
wszystko zrozumieć. Przyje-
chałem tu, by uzyskać odpo-
wiedzi na moje pytania: Jak 
było to możliwe? Jak Niem-
cy mogli coś takiego zrobić? 
Jak ludzie mogli popełnić 

tak straszliwe zbrodnie bez 
żadnego żalu? Nauczyłem 
się wiele podczas tego roku 
i podczas tak intensywnego 
okresu, kiedy to stykałem 
się z tematem Holokaustu 
i ludobójstwa w Auschwitz. 
Zdecydowanie łatwiej jest 
mi teraz zrozumieć te czasy 
i warunki, jakie panowały 
w obozie, jednak w tym cza-

sie pojawiło się wiele innych 
aspektów, które mnie zain-
teresowały. Jestem pewny, 
że powrócę do domu z jesz-
cze większą liczbą pytań. 

Jednym z większych do-
świadczeń tego miejsca było 
spotkanie tu byłych więź-
niów. Jestem wdzięczny, 
że miałem jeszcze okazję, 
by ich poznać. Należąc do 
ostatniego pokolenia, które 
ma sposobność, by spotkać 
się z ludźmi, którzy przeżyli 
horror Auschwitz, osobiście 
uważam to za wielką odpo-
wiedzialność. Gdy już za-
braknie tych osób, to na nas 
będzie spoczywała odpo-
wiedzialność, by informo-
wać młodsze pokolenia o tej 
największej zbrodni w dzie-
jach ludzkości. Świadkowie 
przekazują tę misję teraz 
mojej generacji i ja zamie-
rzam podjąć to zadanie 
i wrócić z nim do mojego 
domu w Niemczech. Spo-
tkania z byłymi więźniami 
zawsze były dla mnie bar-
dzo wyjątkowe i poruszają-
ce, a ich otwartość i przyja-
cielska postawa do tej pory 
mnie zdumiewają. Nigdy 
nie żywili do mnie żadnej 

urazy pomimo tego, że je-
stem Niemcem, potomkiem 
narodu, z którego pochodzi-
li ich oprawcy. Ich otwartość 
pomimo tak strasznych ży-
ciowych doświadczeń budzi 
we mnie ogromny szacunek.

Czas, jaki tu spędziłem, na 
pewno będę wspominał do 
końca życia. Refl eksja nad 
tym, co tutaj człowiek spo-
strzega i postawienie siebie 
w tym kontekście może coś 
poruszyć: A co ty byś zrobił? 
Jak ty byś zareagował? 

Spotkałem tutaj tak wie-
lu różnych, interesujących 
ludzi. Auschwitz był miej-
scem, gdzie zginęło ponad 
milion ludzi. Dziś Oświęcim 
jest miejscem, gdzie obco-
krajowcy są mile widziani. 
Ludzie z całego świata spo-
tykają się dziś w Oświęci-
miu, by upamiętnić ludzi, 
którzy tu byli więzieni i któ-
rzy w tym miejscu zginęli. 
Dzisiaj Oświęcim stał się 
miejscem dla pamięci i dla 
nadziei. Takim to miejsce 
zapamiętam. 

Max Sundermann 

Przed moim przyjazdem do Oświęcimia większość informacji, 
jakie miałem o tym miejscu, pochodziła ze szkolnych lekcji 
historii. Znałem zdjęcia przedstawiające górę włosów, sterty 

butów i walizek, znałem słowa „Arbeit macht Frei” znad bramy 
w obozie macierzystym, krematoria i Bramę Śmierci z Birkenau. 
Wszystkie te zdjęcia dały mi obraz miejsca, które nie mogło istnieć 
naprawdę. Okrucieństwo, jakie miało miejsce na tej ziemi, było 
dla mnie niewyobrażalne i wiedza o tym, co moi rodacy zrobili 
Żydom, Romom, Polakom i innym narodom całej Europy, jest dla 
mnie wielkim brzemieniem. 

Należąc do ostatniego pokolenia, które 
ma sposobność, by spotkać się z ludźmi, 
którzy przeżyli horror Auschwitz, osobiście 
uważam to za wielką odpowiedzialność. 
Gdy już zabraknie tych osób, to na nas 
będzie spoczywała odpowiedzialność, 
by informować młodsze pokolenia o tej 
największej zbrodni w dziejach ludzkości. 
Świadkowie przekazują tę misję 
teraz mojej generacji i ja zamierzam podjąć 
to zadanie i wrócić z nim 
do mojego domu w Niemczech.
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W 66. rocznicę likwidacji tzw. Familienzigeunerlager, obozu ro-
dzinnego dla Sinti i Romów, w byłym obozie Auschwitz II-
-Birkenau odbyły się uroczystości Dnia Pamięci o Zagładzie 

Romów. W ceremonii wzięło udział kilkaset osób, wśród nich: byli 
więźniowie KL Auschwitz oraz innych nazistowskich obozów i gett, 
Romowie z Polski i z zagranicy, przedstawiciele rządów, w tym re-
prezentująca premiera Donalda Tuska minister Elżbieta Radziszew-
ska, przedstawiciele Komisji Europejskiej, korpusu dyplomatycznego, 
dyrekcja i pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
oraz władze lokalne.

– 13 marca 1943 r., naziści 
zabrali mnie tu, do Au-
schwitz. Aresztowano mnie 
razem z rodzicami i czwór-
ką rodzeństwa w rodzinnej 
Koblencji. To właśnie tu zo-
stał mi wytatuowany numer 
Z-2201, tutaj też straciłem 
cała swoją rodzinę. Z całej 
mojej rodziny tylko mi uda-
ło się wydostać z tego piekła 

– mówił do zebranych były 
więzień obozu Auschwitz 
Rudolf Steinbach. – Nawet 
nie idę na cmentarz, bo nie 
ma tam grobów moich bli-
skich i dlatego przyjeżdżam 
tu, do Auschwitz, bo tu 
właśnie, na tym ogromnym 
cmentarzu, leżą prochy ro-
dziców i mojego rodzeń-
stwa – zaapelował.

– Pamięć o zagładzie Ro-
mów wyszła z niepamięci II 
wojny światowej, ale wiele 
jeszcze zostało do zbada-
nia, nawet liczba ofi ar waha 
się w różnych badaniach 
w granicach kilkudziesięciu 
procent. To jest olbrzymie 
wyzwanie stojące przed 
nami wszystkimi. Nie mo-
żemy pozwolić dłużej, aby 
ten okres, ta zagłada, dłużej 
pozostawała tak mało znana 
– powiedział dyrektor Pań-
stwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau, dr Piotr 
M.A. Cywiński. Zwrócił 
on także uwagę, że pamięć 
o historii powinna znaleźć 
odzwierciedlenie w naszej 
własnej dzisiejszej odpowie-
dzialności. – Jeżeli obserwu-
ję się sytuację Romów w cią-
gu ostatniej dekady w całej 
Europie, to można wyrazić 
głęboki niepokój. Jesteśmy 
dumni z postępu jednoczą-
cej się, pokojowej w swoich 
granicach Europy, jednak 
sytuacja ludzi najbardziej 
wykluczonych i najsłab-
szych – a wśród nich także 
przedstawicieli społeczno-

ści romskiej – pozostaje na 
bardzo wielu płaszczyznach 
miernikiem naszego wysił-
ku – mówił dyrektor Cy-
wiński.
O to, aby każdy przedstawi-
ciel mniejszości Sinti i Ro-
mów w danym kraju musi 
dostać szansę aktywnego 
udziału w życiu społeczeń-
stwa oraz możliwość świa-
domej obrony swoich praw 
zaapelował przewodniczą-
cy Rady Niemieckich Sinti 
i Romów Romani Rose. – 
Prawa obywateli i prawa 
mniejszości narodowych są 
niepodzielne. Sinti i Romo-
wie zamieszkują od stule-
ci kraje europejskie, a ich 
kultura stanowi integralną 
część kultury europejskiej. 
Dyskryminacja i prześla-
dowanie Sinti i Romów 
musi na zawsze zniknąć 
z życia narodów Europy, 
tak jak musi zniknąć anty-
semityzm. Tylko partner-
stwo mniejszości i naro-
dów daje pełną gwarancję 
urzeczywistnienia równych 
praw oraz spokojnego ży-

cia Sinti i Romów oraz wi-
zji europejskiego domu 
– mówił Romani Rose. 
– Jesteśmy tu po to, aby od-
dać hołd i przyrzec wiecz-
ną pamięć, tym wszystkim, 
których prochy zostały tu-
taj, których duch dziś nad 
nami czuwa i by dać głośne 
zobowiązanie, że my, żyjący 
dziś przekażemy informacje 
o tych strasznych okrutnych 
czasach następnym poko-
leniom,  aby nigdy więcej 
w żadnym kraju, na żadnej 
ziemi, przedstawiciel żad-
nego narodu nie uczynił raz 
jeszcze tego, co wtedy zro-
biono w Auschwitz, Birke-
nau, na Majdanku, w Bełż-
cu, w gettach cygańskich 
i we wszystkich miejscach, 
gdzie ludzi dzielono na 
lepszych i  gorszych – po-
wiedziała minister Elżbieta 
Radziszewska.
Dzień wcześniej, w miej-
scu gdzie znajdowały się 
stosy spaleniskowe przy 
ruinach krematorium i ko-
mory gazowej V, w których 
2 sierpnia 1944 r. Niemcy 

ODDAĆ HOŁD 
I PRZYRZEC WIECZNĄ PAMIĘĆ…
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zabili ostatnich romskich 
więźniów obozu, uroczy-
ście odsłonięto granitową 
tablicę z napisem w języku 
romskim, upamiętniającą 
zamordowanych tam lu-
dzi. „Pamięci mężczyzn, 
kobiet i dzieci, ofi ar nazi-
stowskiego ludobójstwa. 
W tym miejscu znajdują się 
ich popioły. Niech spoczy-
wają w pokoju” – czytamy. 
Podobne granitowe tablice 
z napisami w językach pol-
skim, angielskim, hebraj-
skim i jidisz, znajdują się 
w symbolicznych miejscach 
na terenie byłego obozu Bir-
kenau, m.in. przy kremato-
riach i miejscach, w których 
spalano zwłoki pomordo-
wanych.
Prezes Stowarzyszenia 
Romów w Polsce Roman 
Kwiatkowski powiedział 
w swoim wystąpieniu: – 
Kiedy byłem dzieckiem, 
w to miejsce prowadziła 
mnie moja matka, która pła-
kała, wspominając swoją 
mamę, swojego tatę, swoje 
siostry, braci, kuzynów. Po-
dobnie płakali inni Romo-
wie. Ich bliskich także tu za-
mordowano. To miejsce jest 
dla nas święte. Stoimy przy 
grobie naszych krewnych, 
naszych przodków. Wi-
działem wówczas rodziny 
żydowskie, które również 
tu przychodziły. Płakali po-
dobne jak i my. Połączyła 
nas wspólnota tragicznych 
losów. To miejsce symboli-
zuje zagładę Żydów więzio-
nych i mordowanych w Bir-
kenau, ale także w wielu 
innych ośrodkach masowej 
zagłady. Symbolizuje także 
zagładę narodu romskiego. 
Dotknął nas wspólny los. 
Pragnę wyrazić swoją sa-
tysfakcję, że właśnie w tym 
miejscu tragedia naszego 
narodu znalazła trwałe 
upamiętnienie w postaci 
tablicy. Chciałbym podzię-
kować panu dyrektorowi 

Piotrowi Cywińskiemu za 
aprobatę naszych działań 
o umieszczenie w tym miej-
scu tablicy przypominającej 
gehennę narodu w czasach 
rządów nazistowskich.
– Będąc w tym miejscu, my-
ślę z jednej strony o swoich 
bliskich, a z drugiej o tych, 
którzy podzielili nasz los. 
O ludziach, którzy, tak jak 
i my, ze względu na kształt 
czaszki, karnację skóry, 
może kształt nosa i tylko 
z tych powodów skazani 
zostali na zagładę. Skazani 
zostali na to, aby przestali 
istnieć. I nie było żadnego 
problemu, by zabić męż-
czyzn, kobiety, dzieci, star-
ców, by poświęcić temu 

bardzo wiele uwagi, bardzo 
wiele sił, bardzo wiele środ-
ków – powiedział obecny na 
uroczystości Piotr Kadlčik, 
przewodniczący Związku 
Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich w RP. Podkreślił 
on istotę zachowania pa-
mięci o ofi arach i roli, jakie 
w tym procesie odgrywają 
potomkowie świadków hi-
storii.  – Jeżeli my tego nie 
zrobimy, jeżeli nie zadba-
my o upamiętnienie tych 
miejsc, tych czasów, tego co 
się wtedy wydarzyło, to za 
kilka, kilkanaście lat nikt tu 
nie przyjdzie. 

Paweł Sawicki

DZIEŃ PAMIĘCI 
O ZAGŁADZIE ROMÓW

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów przypada 2 sierpnia 
– w rocznicę likwidacji w KL Auschwitz II-Birkenau tzw. 
cygańskiego obozu rodzinnego (Zigeunerfamilienlager). 
W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zgładzili w ko-
morach gazowych Birkenau 2897 romskich dzieci, kobiet 
i mężczyzn. Ogółem w Auschwitz zginęło ponad 20 ty-
sięcy Romów spośród około 23 tysięcy deportowanych.

Dziś na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau, w bloku nr 13, oglądać można wystawę upa-
miętniająca zagładę Romów, która ukazuje szczególny 
wymiar nazistowskiego ludobójstwa popełnionego na 
Romach w okupowanej przez nazistów w Europie. W 
byłym obozie Birkenau, na odcinku BIIe, znajduje się po-
mnik upamiętniający ofi ary narodowości romskiej, pod 
którym złożono wieńce i oddano hołd pomordowanym. 
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Po krótkiej części wpro-
wadzającej w Muzeum 
Dziedzictwa Żydowskiego 
w Nowym Jorku, uczest-
nicy przylecieli do Polski, 
gdzie spędzili intensywne 
trzy tygodnie. Dla większo-
ści z nich było to pierwsze 
zetknięcie z naszym krajem, 
który dotąd kojarzyli przede 
wszystkim z tematyką Ho-
lokaustu. 
W pierwszej części progra-
mu stypendystki i stypendy-
ści przebywali w Polsce Po-
łudniowej, gdzie zwiedzali 
żydowskie i nieżydowskie 
zabytki Krakowa, w tym 
nowo otwarte Muzeum Fa-
bryki Oskara Schindlera, 
gdzie prezentowana jest 
wystawa „Kraków – czas 
okupacji 1939–1945”. Od-
wiedzili również Kazimierz, 
Podgórze oraz Stare Miasto 
i Wawel.

W Kielcach miało miejsce 
spotkanie z Bogdanem Biał-
kiem, prezesem Stowarzy-

szenia im. Jana Karskiego, 
po którym studenci wzięli 
udział w marszu pamię-
ci ofi ar pogromu kielec-
kiego. Wizycie w regionie 
towarzyszyło zwiedzanie 
dawnych miasteczek ży-
dowskich w tym m.in. Chę-
cin, Szydłowa, Chmielnika 
i Działoszyc.

Następnie uczestnicy 
i uczestniczki spędzili trzy 
dni w Warszawie, zwie-
dzając dawną dzielnicę ży-
dowską oraz teren byłego 
getta. W programie wizyty 
znalazło się także Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
oraz nowe Muzeum Fryde-
ryka Chopina. Czas wolny 
udało się podzielić pomię-
dzy zwiedzanie muzeów 
i poznawanie współczesnej 
Warszawy.

Kolejnym przystankiem 
była Łódź, miasto XIX-
-wiecznych fabrykantów. 
Miejscowy cmentarz ży-

dowski, ulica Piotrkowska 
oraz Manufaktura i znaj-
dujące się tam muzeum fa-
bryki Izraela Poznańskiego 
wywarły duże wrażenie 
i pokazały polsko-żydowską 
historię od nieco innej per-
spektywy.

W Oświęcimiu studenci 
zwiedzili Centrum Żydow-

skie z synagogą Chewra 
Lomdej Misznajot, Muzeum 
Zamek oraz miasto. Specjal-
ną uwagę poświęcono na 
pobyt studyjny oraz warsz-
taty w Archiwum, Dziale 
Zbiorów oraz Międzynaro-
dowym Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.

W zaprzyjaźnionej gminie 
żydowskiej w Bielsku-Bia-
łej miało miejsce spotkanie 
z przewodniczącą, Dorotą 
Wiewiórą, a w pobliskiej 
Pszczynie stypendyści po-
znali opiekuna miejscowe-
go cmentarza żydowskiego, 
Sławka Pastuszkę. Szczegól-

nie poruszające było zwie-
dzanie dawnego domu mo-
dlitwy Nuhima Cukermana 
w Będzinie, gdzie stypen-
dystów oprowadzał Piotr 
Jakoweńko, który wspólnie 
z żoną Karoliną opiekuje się 
tym wyjątkowym miejscem.

Program zakończyło zwie-
dzanie dawnych miasteczek 
żydowskich w południo-
wo-zachodniej Polsce: Tar-
nowa, Łańcuta, Leżajska, 
Bobowej i Nowego Sącza, 
gdzie studenci spotkali się 
z ocalonym z Holokaustu  
Jakubem Muellerem, który 
co roku przylatuje ze Szwe-
cji, aby spędzić lato w swo-
im rodzinnym mieście 
i opiekować się miejscowym 
cmentarzem żydowskim.

W ciągu trzech tygodni 
„Mostu do historii” nasze 
studentki i studenci poznali 
spory fragment Polski i jej 
historii, nierozerwalnie po-
łączonej z wielowiekową 
obecnością jej żydowskich 
mieszkańców i ich tragicz-
nym losem podczas Holo-
kaustu. Obok zachowanych 
w bardzo różnym stanie śla-
dów żydowskiej przeszłości 
uczestnicy zobaczyli rozwi-
jające się instytucje i miej-
sca związane z kulturą ży-
dowską: gminy żydowskie 

Każdego lata Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu organizuje program 
edukacyjny Bridge to History (ang. 

most do historii) skierowany do studentów 
zagranicznych i poświęcony historii i współ-
czesności stosunków polsko-żydowskich. 
W tegorocznej edycji programu wzięło udział 
pięcioro studentów ze Stanów Zjednoczo-
nych i jedna studentka z Wielkiej Brytanii.

MOST 
DO HISTORII
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W warszawskiej kawiarni tel  –aviv

Uczestnicy programu Bridge to History
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Podczas spaceru z Jakubem Muellerem
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Uczestnicy programu w czasie spotkania z Jakubem Muellerem
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Centrum Żydowskie

NOWA STRONA CENTRUM 
ŻYDOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

godz. 12.00 / 12 am – Performance w wykonaniu młodych artystów z Izra-
ela i Polski / Performance by young Israeli and Polish artists (Tal Alper-
stein, Raz Gomeh, Adam Gruba, Jakub Falkowski) 
Współpraca / Cooperation: Adina Bar On (Bezalel Academy of Arts 
and Design, Jerozolima), prof. Artur Tajber (Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki, Kraków) 
godz. 17.00 / 5 pm - Disposition – performance w wykonaniu Adiny Bar 
On (Izrael), 
Disposition – performance by Adina Bar On (Israel) 
Miejsce/Location: Plac ks. Jana Skarbka 5 / 5 Jan Skarbek Square, 
Oświęcim
Wydarzenie organizowane w ramach Europejskiego Dnia Kultury Ży-
dowskiej 2010
Event organized as part of the European Day of Jewish Culture 2010
godz. 11.00 / 11 am  – Warsztat dla dzieci – prowadzenie Maciek Zabie-
rowski / Workshop for kids led by Maciek Zabierowski.

godz. 12.00 / 12 am – Synagoga bez tajemnic – prowadzenie dr Artur Szyn-
dler / Synagogue without Secrets led by Dr. Artur Szyndler.
godz. 14.00 / 2 pm – Czym był Oszpicin? – prowadzenie dr Artur Szyndler 
/ What Was Oshpitsin? led by Dr. Artur Szyndler. 
równocześnie / simultaneously
Warsztat dla dzieci – prowadzenie Maciek Zabierowski / Workshop for 
kids led by Maciek Zabierowski
godz. 16.00 / 4 pm – Warsztat tańca izraelskiego -  prowadzenie Awa Cy-
bulska /Israeli Dance Workshop led by Awa Cybulska*
godz. 19.00 / 7 pm – DJ Jungle Feelings (Warsaw Balkan Madness)*
godz. 20.00 / 8 pm – Koncert zespołu Kroke / Concert: Kroke*
godz. 21.00-22.00 / 9-10 pm – DJ Jungle Feelings (Warsaw Balkan Mad-
ness)*
Miejsce/Location: *Wydarzenia będą odbywały się na Placu ks. Jana 
Skarbka / All events at Jan Skarbek Square, Oświęcim 

5 września 2010 / September 5, 2010

PROGRAM OBCHODÓW 10-LECIA CENTRUM ŻYDOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 

12 września 2010 / September 12, 2010

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy
Free admission. All are welcome

Wszystkie wydarzenia jako imprezy towarzyszące – odbywają się w ramach tegorocznych Dni Miasta Oświęcimia 
/ All events are organized as a part of the Days of Oświęcim 2010

W 10. rocznicę powstania, ruszyła 
nowa strona Centrum Żydowskie-
go w Oświęcimiu www.ajcf.pl.

W trzech głównych dzia-
łach: Muzeum Żydowskie, 
Synagoga i Centrum Edu-
kacyjne znajdują się zarów-
no informacje historyczne, 
zdjęcia, aktualności, jak 
również opis najnowszych 
propozycji edukacyjnych 
Centrum Żydowskiego. 
Wszystko podane w atrak-
cyjnej, przejrzystej i nowo-
czesnej formie. Serdecznie 
zachęcamy do zapoznania 
się z nową stroną.
Ponadto trwają prace nad 

multimedialnym portalem 
internetowym, który będzie 
dotyczył historii oświęcim-
skich Żydów. Prócz strony 
faktografi cznej będzie on 
zawierał bogaty materiał 
fotografi czny, interaktyw-
ne mapy, w tym wirtual-
ny spacer po żydowskim 
Oświęcimiu, jak również 
materiały wideo i pakie-
ty edukacyjne. Projekt jest 
fi nansowany ze środków 
holenderskiego Joods Hu-
manitair Fonds.  

ASz
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w Krakowie, Warszawie 
i Bielsku-Białej, Centrum 
Społeczności Żydowskiej 
w Krakowie oraz kawiarnię 
Tel-Aviv Deli w stolicy. 

Podczas wieczornych dys-
kusji poruszaliśmy zarówno 
nie zawsze łatwe epizody 
z wspólnej przeszłości Po-
laków i Żydów, jak i doce-
nialiśmy zaangażowanie 
polskich nie-Żydów, którzy 
bezinteresownie poświęca-
ją się zachowaniu pamięci 
o swoich żydowskich są-
siadach. Osobną uwagę po-
święciliśmy naszemu miastu 
i jego mieszkańcom, którzy 
nie z własnej winy są kon-
frontowani z nazistowską 
przeszłością obozu. 
Każdy dzień programu do-
starczał nowych odkryć i oka-

zji do konfrontowania swoich 
dotychczasowych poglądów 
z nowymi okolicznościami. 
Celem „Mostów” było i jest 
nie dostarczanie gotowych 
odpowiedzi, a zachęcanie 
do zadawania sobie coraz to 
nowych pytań i dostrzeganie 
różnych perspektyw w pol-
sko-żydowskiej i żydowsko-
-polskiej przeszłości i teraź-
niejszości. 

W podsumowaniu progra-
mu nasi stypendyści zgodnie 
stwierdzili, że ich przyjazd był 
niezwykle ważnym doświad-
czeniem, które dogłębnie 
zmieniło ich spojrzenie na Pol-
skę – nowoczesny kraj w środ-
ku Europy, oraz Oświęcim – 
miasto o długiej historii, także 
obecności żydowskiej.  

Maciek Zabierowski
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Spotkanie z byłą więźniarką Zofi ą Łyś
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Jak to się dzieje, że zwykli mężczyźni, ojcowie rodzin, spokojni ludzie są w stanie zabijać na masową skalę? 
Czy jesteśmy w stanie wykreować w sobie moralność, z perspektywy której usprawiedliwić i uzasadnić moż-
na mordowanie niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn? Czy jesteśmy w stanie spojrzeć na okrutną zbrodnię 

z perspektywy społecznej psychologii? To tylko niektóre pytania, na które w swojej książce „Sprawcy” stara się 
odpowiedzieć psycholog społeczny Harald Welzer. 

„SPRAWCY”  – HARALD WELZER

  •  7 sierpnia 

„Pieśni bałkańskie” – koncert w wykonaniu 
Pauliny Bisztygi z zespołem   
7 sierpnia w godzinach wieczornych, na estra-
dzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury 
odbędzie się koncert w wykonaniu Pauliny 
Bisztygi z zespołem pt. „Pieśni bałkańskie”. 
Koncert będzie towarzyszył prezentacjom arty-
stycznym w ramach 47. Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. Koncert rozpocznie się po występie 
ostatniego zespołu występującego w sobotę.

Podczas koncertu zostaną zaprezentowane 
pieśni ludowe z terenów Bośni, Serbii, Ma-
cedonii i Dalmacji, w dość współczesnych 
aranżacjach, z domieszką jazzu i rock and rol-
la. To pieśni niosące radosne przesłanie, że 
oprócz miłości, doskonałości, przyrody i szczę-
ścia wynikającego z możliwości spotkania 
z drugim człowiekiem, pozostaje niewiele... 

Wykonawcy: Paulina Bisztyga  – wokal, Wika 
Chrobak – perkusja, Przemek Sokół – trąbka, 

Konrad Ligas – akordeon, Roman Ślazyk – bas, 
Sabina Bisztyga i Wiktoria Bisztyga – chórki.

•  19-22 sierpnia

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej
Oświęcimski Oddział PTTK zaprasza na wy-
cieczkę do Kotliny Kłodzkiej. W programie 
m.in.: Góry Stołowe, Góry Orlickie, Pasmo 
Śnieżnika, Adrszpaszko – Teplickie Skalne 
Świadczenia: przejazd autokarem klasy tury-
stycznej, noclegi w ośrodku wypoczynkowym 
(pok. 2, 3, 4–osobowe), wyżywienie, ubezpiecze-
nie, opieka pilota przewodnika.
Cena: 295 zł członkowie PTTK, 315 zł pozostali.
Zapisy w O/PTTK Oświęcim, ul. Mickiewicza 6, 
tel. 33 842-21-72 (wtorki, piątki od 17.00 do 19.00). 
Liczba miejsc ograniczona. Przy zapisach płatna 
zaliczka.

•  27-28 sierpnia

IV Przegląd Rock Reggae Festival Support
27 sierpnia 2010 r. na stadionie KS GÓRNIK 

w Brzeszczach rozpocznie się IV Przegląd Rock 
Reggae Festival Support. Ponadto wiele atrakcji 
m.in.: Festiwal Sztuk Wizualnych, Występ Te-
atru Ognia Eximus, jedzenie wege.
Bilety dostępne na www.ticketpro.pl oraz w sieci 
sprzedaży biletów ticketpro na terenie całego kraju. 
Szczegóły programu na stronie: www.rockreg-
gae.pl.

•  29 sierpnia

VI Rajd Nordic Walking „W poszukiwaniu 
skamieniałych araukari”   
Rajd ma charakter rekreacyjno-krajoznawczy, 
trasa wynosi ok. 20 km. Zakończenie marszu 
ok. godz. 15.00 na parkingu przed kościołem. 
Wyjazd uczestników z Chełmka z parkingu 
obok siedziby MOKSiR przy pl. Kilińskiego 
3 o godz. 8.00. Spotkanie z resztą uczestni-
ków o godz. 9.00 na parkingu przed kościo-
łem w Kwaczale. Osoby korzystające z wła-
snego transportu płacą 1 zł za ubezpieczenie.
Zapisy i informacje: moksir@op.pl, tel. 601-661-
771.  

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Zajmując się historią Holo-
kaustu, najbardziej oczywi-
ste jest mówienie o cierpie-
niu ofi ar, nie sposób jednak 
pominąć perspektywy 
sprawców, autorów system 
terroru, którego kulminacją 
były ośrodki natychmia-
stowe zagłady. To z tą gru-
pą łączy się najważniejsze 
i otwarte do dziś pytanie 
„dlaczego?”. Jest ono o tyle 
trudne, że najchętniej wy-
kluczylibyśmy masowych 
morderców z naszego, 
ludzkiego kręgu. Jak pisze 
Welzer, psychologowie za-
raz po wojnie rozpoczęli 
poszukiwania „osobowości 
sprawcy”, jednak badania 
wykazują, że „przeważa-
jąca większość sprawców, 
mężczyzn i Kobie, odpo-
wiada ściśle wizerunkowi, 
który przypisalibyśmy sami 
sobie, a mianowicie ludzi 
normalnych”. 

Welzer na początku skupia 
się na analizie moralności 

narodowosocjalistycznej 
i pokazuje w jaki sposób, 
w stosunkowo krótkim 
czasie, udało się zbudować 
świat wartości, który do-
puszcza zbrodnię. Analizu-
je także towarzyszące temu 
mechanizmy społecznej 
psychologii. Niezwykle fra-
pująca jest łatwość, w jaki 
sposób kształtować można 
etyczny świat jednostki. 

Na kolejnych stronach 
książki dowiadujemy się, 
kim byli sprawcy (Welzer 
przede wszystkim skupia 
się rozstrzeliwaniach doko-
nywanych przez członków 
Einsatzgruppen, ale pisze 
także o ośrodkach ekster-
minacji), co robili, zanim 
zaczęli dokonywać maso-
wych zbrodni, jak wyglą-
dała ich inicjacja, analizuje 
takie kwestie jak posłuszeń-
stwo, czy stosunki społecz-
ne w grupie morderców. 
Przede wszystkim skupia 
się na tym, w jaki sposób 

zabijanie może stać się 
„normalną”, wykonywaną 
codziennie pracą. 
Ostatnia część książki po-
święcona jest zbrodniom 
ludobójstwa dokonanym 
po Holokauście w Wietna-
mie, Ruandzie i Jugosławii, 
a całość kończy rozdział za-
tytułowany „Wszystko jest 
możliwe”. Finalna konklu-
zja Haralda Welzera jest na-
stępująca: „Niestety jak do-
tąd nie dysponujemy żadną 
koncepcją społeczną, która 
gwarantowałaby ludziom 
szczęście w życiu, co chro-
niłoby ich przed stawaniem 
się sprawcami nieszczęść 
innych”.   

Paweł Sawicki

Harald Welzer, 
„Sprawcy”,

 Warszawa 2010,
 321 s.
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Przedstawiona na fotogra-
fi i drewniana popielniczka 
z fi gurką sowy, została zna-
leziona po wojnie w jednym 
z domów zamieszkiwanych 
przez esesmanów. Na zamó-
wienie załogi SS więźniowie 
stolarze robili więcej takich 
drobnych przedmiotów 
z drewna: komplety sza-
chów, drewnianych kielisz-
ków, ozdobne kasetki. Tego 
typu rzeczy, podobnie jak 
inne prace plastyczne, więź-
niowie tworzyli z nadzieją 
na dodatkową porcję zupy 
czy po prostu po to, żeby nie 
dostać za odmowę „bicia”. 
Ale powodów było więcej. 
„Te miniaturowe i precy-
zyjne przedmioty były na-
stępnie za pośrednictwem 
komanda dekarzy  i elektry-
ków przemycane do Brzezin-
ki celem przekupienia tam-
tejszych esesmanów. Dzięki 
temu nasze koleżanki-więź-
niarki otrzymywały lżejsze 
prace i lepsze” – czytamy 
w relacji byłego więźnia Bo-
lesława Jaromińskiego. Ist-
nieje duże prawdopodobień-
stwo, że takie popielniczki 
wykonywano również z fi -
gurkami innych zwierząt. 
Wiadomo, że w zbiorach 
prywatnej osoby zachowała 
się obozowa popielniczka 
w kształcie psa.
Drewniane przedmioty prze-
znaczone dla ludzi pomaga-

jących więźniom Auschwitz, 
wykonywano nielegalnie, 
w wąskim gronie zaufa-
nych ludzi. Stanisław Hantz, 
więzień obozu Auschwitz, 
wspominał po wojnie o po-
pielniczce, znanej dziś jedy-
nie z relacji, a przeznaczo-
nej dla Ireny Ptaszyńskiej, 
mieszkanki Oświęcimia 
zaangażowanej w akcję po-
mocy więźniom: „Był bodaj 
rok 1942, kiedy więźniowie 
z mojego komanda postarali 
się o drewnianą popielnicz-
kę, która została oczywiście 
potajemnie wyrzeźbiona 
przez któregoś z więźniów. 
(...) Podarunek pochodził od 
większej grupy więźniów, 
którzy korzystali pomocy 
okazywanej nam przez pa-
nią Ptaszyńską. Pragnęliśmy 
jakoś ten fakt zaznaczyć na 
podarku. (...) Otóż na odwro-
cie popielniczki wyryto nu-
mery obozowe wszystkich 
więźniów z naszej grupy.” 
Dla bezpieczeństwa więźnio-
wie postanowili, że numery 
zostaną wyryte w formie 
spirali, aby na pierwszy rzut 
oka wyglądały jedynie jak 
geometryczny ornament. Po 
wojnie popielniczka znajdo-
wała się w posiadaniu adre-
satki, Ireny Ptaszyńskiej. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów 

PMA-B

Urodził się 1 września 1897 r. 
w rodzinie chłopskiej w Polan-
ce Wielkiej k. Oświęcimia, syn 
Jana i Marianny z d. Nowory-
ta. Ukończył trzy klasy gimna-
zjum i szereg kursów z zakre-
su rolnictwa i spółdzielczoś ci. 
Pracował w gospodarstwie 
rolnym w swojej rodzinnej 
wsi. 23 czerw ca 1925 r. ożenił 
się z Franciszką Boba, z którą 
miał czworo dzieci – dwie cór-
ki i dwóch synów.
W młodości związał się 
z ruchem ludowym. Dzia-
łał w Związku Mło dzieży 
Wiejskiej „Wici”, następnie 
w Stronnictwie Ludowym 
(SL), w któ rym pełnił funkcję 
prezesa powiatowego (w Bia-
łej Krakowskiej).
W czasie okupacji działał ak-

tywnie w podziemnym ruchu 
ludowym. Był członkiem po-
wiatowej (powiatu bialskie-
go) konspiracyjnej trójki po-
litycznej SL „Roch”. Później 
został jej przewodniczącym, 
wnosząc duży wkład w roz-
wój tej organizacji na Ziemi 
Oświęcimskiej. Zatrudniony 
jako listonosz, znał dobrze 
ludzi, wiedział, komu zaufać. 
Przy okazji wy konywania pra-
cy, kolportował prasę konspi-
racyjną.
Po założeniu KL Auschwitz 
podjął działania zmierzające 
do rato wania osadzonych za 
drutami ludzi. Wspierał akcję 
pomocy dla więź niów. Prze-
kazywał na ten cel żywność 
organizatorce tych działań, 
Ja ninie Kajtoch. Wielokrotnie 
udzielał pomocy zbiegłym 
więźniom. W swo im domu 
w Polance Wielkiej dawał im 
schronienie, żywił, następnie 
prze kazywał łącznikom Ba-
talionów Chłopskich (BCh), 
którzy przeprowadzali ich 
przez granicę do Generalnego 
Gubernatorstwa.
Pragnąc poszerzyć działalność 
organizacyjną SL „Rocha” i na-
wiązać bezpośrednią łączność 
z innymi regionami, skontak-
tował się z organizacją niepod-
ległościową ze Śląska. Okazało 

się, że ta organizacja, ściślej jej 
działacze konspiracyjni, byli 
prowokatorami – agentami 
gestapo. Spo wodowali oni, że 
w marcu 1944 r. Franciszek 
Żurek został aresztowany. 
Przewieziono go do Bielska, 
a następnie osadzono w wię-
zieniu śledczym katowickiego 
gestapo w Mysłowicach. Tam 
poddano go okrutne mu śledz-
twu. O swoich zeznaniach po-
informował nielegalną drogą 
przebywającego już wtedy 
w więzieniu mysłowickim 
jednego z przywód ców BCh 
Obwodu Bialskiego, Kazimie-
rza Jędrzejowskiego, który, 
wy korzystując tajną łączność 
ze światem zewnętrznym, 
ostrzegł w porę or ganizację, co 
uratowało przed aresztowa-
niem wielu ludzi.
Franciszek Żurek wysłał 
z więzienia mysłowickiego 
kilka grypsów do żony. Prze-
kazał w nich wskazówki i da-
wał rady, jak ma się zachować 
w przypadku jego śmierci.
Z Mysłowic Franciszka Żurka 
wysłano do KL Auschwitz, 
skąd 28 paź dziernika 1944 r. 
został przeniesiony do obozu 
Leitmeritz. Zginął w 1945 r. 
w jednym z obozów na terenie 
III Rzeszy. 

  FRANCISZEK ŻUREK
(1897-1945)

LUDZIE DOBREJ WOLI ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

W zbiorach Muzeum znajduje się kil-
ka zdobionych popielniczek wy-
konanych przez więźniów obozu 

Auschwitz. Większość z nich była przezna-
czona dla esesmanów lub funkcyjnych, inne 
tworzone były jako rodzaj podziękowania 
dla okolicznych mieszkańców niosących po-
moc więźniom. 
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W związku z moją pracą często od-
wiedzam stare domy i pytam o ich 
historię właścicieli. Niejednokrotnie 

mam także możliwość zajrzenia na strych, do 
piwnic i innych zakamarków. Kiedy mam do 
czynienia z domem przedwojennym, poziom 
adrenaliny wzrasta. 

Jadąc do pracy w pewnym 
domu, nie zdawałem so-
bie sprawy, że czeka tam 
na mnie niespodzianka. 
Wchodząc na strych, aby 
zobaczyć, jak przebiegają 
prace, kątem oka zauwa-
żyłem leżące wśród wie-

lu przedmiotów dziwne 
drewniane pudełko. In-
tuicja mnie nie zawiodła. 
Pracownicy zażartowali: 
„Mirek w swoim żywiole, 
no to po robocie”. Ostrożnie 
otworzyłem skrzynkę. Była 
pusta, jednak w środku, na 

części dekla, zauważyłem 
kartkę z pieczątką ze swa-
styką datowaną na 1942 
r. Zauważyłem też napisy 
gotycką czcionką. Spyta-
łem właściciela domu, czy 
mógłbym odkupić od nie-
go poniewierającą się na 
strychu starą drewnianą 
skrzynkę. Z początku my-
ślał, że chodzi mi o stojącą 
tam komodę i oświadczył, 
że jest ona nie do sprzeda-
nia. Dodał jeszcze, że ma 
w domu stare radio, ale ono 
też nie jest na sprzedaż. Jed-
nak kiedy pokazałem, o jaki 
przedmiot mi chodzi, po-
wiedział, że mogę ją sobie 
zabrać za darmo. W domu 
zabezpieczyłem i zakonser-
wowałem skrzynkę. Zaczą-
łem też szukać informacji 
i zastanawiać się, do czego 
mogła służyć. Skojarzyłem, 
że podobne przedmioty wi-
działem już kilka razy na 
giełdach staroci, zatem naj-
prawdopodobniej była to 
skrzynka na amunicję. Cie-
kawe, czy gdybym miał do-
stęp do innych domów, któ-
re kryją różne historyczne 
przedmioty, także potrafi ł-
bym je odnaleźć tak jak ten? 
Mam nadzieję, że tak, choć 
gorzej byłoby, gdybym nie 
mógł go dostać lub kupić. 

Mirosław Ganobis
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Skrzynka ma amunicję
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Od 18 do 29 lipca Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście gościło 25 edukatorów z Izraela, którzy wzięli udział w semina-
rium pt. „Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie. Rola 
i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków”. Wśród 
uczestników seminarium byli pracownicy Instytutu Pamięci Yad Vashem 
w Jerozolimie, przewodnicy oprowadzający grupy w jego muzeum histo-
rycznym, a także edukatorzy z innych izraelskich ośrodków edukacyjnych. 
Więcej informacji o wizycie znajduje się na s. 5. 
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