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WALKA Z WIELKĄ WODĄ

NOWA POLSKA WYSTAWA 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI

ROK FUNDACJI AUSCHWITZ-BIRKENAU



W ostatnim miesiącu ze strachem ob-
serwowaliśmy zachmurzone niebo 
i rosnący poziom rzek opływających 
Oświęcim. Powódź wyrządziła wiel-
kie szkody, zagrożony był także te-
ren Miejsca Pamięci Auschwitz. Po 
raz pierwszy od wielu lat Muzeum 
zostało zamknięte dla odwiedzają-
cych, a pracownicy przenosili archi-
wa i zbiory na wyższe kondygnacje. 
Prawdziwa walka z żywiołem mia-
ła miejsce w Brzezince, gdzie woda 
z niepozornej rzeczki Pławianki nie-
mal przelała się przez niepodwyż-
szane wały. Dzięki wielogodzinnemu 
wysiłkowi setek ludzi – mieszkań-
ców, strażaków, a także zmobilizo-
wanych pracowników Muzeum, uda-
ło się nie dopuścić do tragedii. Ocalo-

no domy, ale także miejsce światowe-
go dziedzictwa. Co stałoby się, gdyby 
woda przepłynęła przez teren byłego 
obozu Auschwitz II-Birkenau, trudno 
sobie nawet wyobrazić. Teraz czas na 
kolejną walkę – wzmocnienie i pod-
wyższenie wałów. Powódź to główny 
temat w tym numerze miesięcznika.
W „Osi” piszemy również o wyda-
rzeniach Narodowego Dnia Pamię-
ci o Ofi arach Nazistowskich Obo-
zów Koncentracyjnych, który ob-
chodzony jest 14 czerwca, w roczni-
cę deportacji do Auschwitz pierw-
szych polskich więźniów politycz-
nych. Wspominamy także pierwsze 
uroczystości rocznicowe z 1945 r. Do-
wiedzą się Państwo także o planach 
dotyczących zupełnie nowej wysta-

wy poświęconej losom polskich oby-
wateli w Auschwitz, która mówić bę-
dzie także o historii obozu z lokalnej 
perspektywy ziemi oświęcimskiej.
Znajdą Państwo również relacje 
z kolejnego seminarium „Historie 
w biografi i” w MDSM, którego bo-
haterem był tym razem były więzień 
Auschwitz Tadeusz Smreczyński, 
oraz ze spotkania w Centrum Dialo-
gu i Modlitwy, w czasie którego po 
raz pierwszy w dziejach tej placówki 
tyle uwagi poświęcono totalitaryzmo-
wi sowieckiemu w kontekście zbrod-
ni katyńskiej. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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Niedawno ukazało się wy-
danie drugie, poprawione 
i uzupełnione, książki au-
torstwa Jana Ptaszkowskie-
go „Opowieści spod zamko-
wej góry”. Wydanie pierw-
sze powyższej pracy w for-
mie dwóch tomików opu-
blikowane zostało w latach 
1985 i 1990. Książka znane-
go badacza i popularyzato-
ra dziejów naszej małej oj-
czyzny, to podstawowa 
i obowiązkowa lektura dla 
wszystkich, mam nadzieję 
coraz liczniejszych, miłośni-
ków i znawców historii na-
szego grodu w wielowieko-
wym i wielobarwnym ciągu 
jego trwania, rozwoju, nie-
raz regresu, ale zawsze peł-
nego zasobów twórczych, 
duchowych i materialnych. 
Książka stanowi kompen-

dium wiedzy, w ciekawym 
autorskim ujęciu, dziejów 
oświęcimskiego grodu i zie-
mi oświęcimskiej.
A teraz coś „pro domo sua”. 
Jan Ptaszkowski w rozdzia-
le swej pracy pt. „Oświę-
cimskie legendy” – do jed-
nej z nich, niedawnej pro-
weniencji, zaliczył mój 
wiersz „Ballada zamkowa” 
z tomiku sprzed lat „Krajo-
brazy domu”, cytując jego 
fragmenty. W wierszu tym 
spersonifi kowałem przyla-
tujące sporadycznie, ale do 
dziś nad Sołę pod Zamko-
wą Górę łabędzie, przyda-
jąc im imiona postaci histo-
rycznych związanych w ja-
kiś sposób z oświęcimskim 
Zamkiem.
Wspomniany tomik jest od 
dawna wyczerpany. W mo-

jej dyspozycji jest jeden je-
dyny egzemplarz, gdyż, 
tak jak szewc, co bez bu-
tów chodzi, tak autor książ-
ki czy książeczki, często nie 
dysponuje nią zupełnie! Ko-
rzystając więc z gościnnych 
łamów „Osi”, obracającej 
się nie tylko w rytm współ-
czesnych oświęcimskich 
dni, doraźnego „dzisiaj”, 
ale również spoglądającej 
w bogate miejskie „kiedyś”, 
zacytuję w całości wspo-
mniany wiersz. Czynię to 
po części na tzw. „zamówie-
nia społeczne”, bo już kil-
ka osób, czytelników książ-
ki J. Ptaszkowskiego, wyra-
ziło ochotę, o czym wiem, 
zapoznania się w całości 
z wierszem „Ballada zam-
kowa”.  
 

Andrzej Winogrodzki
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Zamek Piastów. Rok 1913. Pocztówka pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”

Jak w kręgu baśni
i tajemnic kole,                                                 
usiadły stadem 
łabędzie na Sole! 

Zaklęte duchy 
i tajemnic stróże –
sfrunęły w rzekę 
przy Zamkowej Górze! 

Ta łabędzica
z wdziękiem upierzona,
to w ptasie kształty
księżniczka wcielona! 

Ten łabędź w puchu
„francuskiej odzieży”,
to król w ucieczce:
Henryczek Walezy,

Co o ten zamek
otarł się przelotem,
gdy do korony
utracił ochotę!

Tej łabędzicy
puszysta korona
także królewska – 
bo to Donna Bona, 

Co w panien gronie
tu w zamkowej sali
stanęła na noc
w podróży z Italii!

A ten zaś łabędź 
z piórem w grudach błota,
to książę Jan jest – 
hultaj i niecnota,

Który po bliższej
i dalszej okolicy
w łotrzyków gronie
niecnie rozbójczył!

***************
Być może świtem
albo nocą bladą
ze skrzydeł szumem
to łabędzie stado.

Powraca w dzieje,
wciela się na nowo
w strasznego księcia,
w króla i królową...

Andrzej Winogrodzki

ZAMKOWA 
BALLADA

16151413121110987654321



Zadaniem powstałej w ubie-
głym roku Fundacji jest zgro-
madzenie kwoty 120 mln 
euro na Fundusz, z którego 
zyski pozwolą na zachowanie 
zagrożonych upływem czasu 
pozostałości byłego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz.

Dotychczas deklarację wspar-
cia Fundacji sumą 60 mi-
lionów euro podjęły Niem-
cy – rząd federalny oraz pań-
stwa związkowe. – Po podpi-
saniu umowy, pierwsza rata 
zaplanowana jest na rok 2011. 
6 milionów euro zadeklaro-
wała Austria. Mniejsze sumy 
wpłaciło kilka innych krajów, 

a zaawansowane rozmowy 
trwają m.in.: z Francją, Belgią, 
USA, Wielką Brytanią – po-
wiedział dyrektor generalny 
Fundacji Jacek Kastelaniec.
Zdaniem dyrektora Muzeum 
i jednocześnie prezesa Funda-
cji dr. Piotra M.A. Cywińskie-
go pierwszy rok ciężkiej pracy 
przyniósł już bardzo konkret-
ne wyniki. – Państwowe Mu-
zeum musi obecnie przygoto-
wać swoje struktury konser-
watorskie do absorpcji stałych 
środków na realizację global-
nego planu konserwacji. Są-
dzę, że pierwsze kwoty wpły-
ną już w 2012 r., a każdego ko-
lejnego roku będą one znaczą-
co rosły – powiedział.
Odnosząc się do idei utworze-
nia Fundacji, Noah Flug, prze-
wodniczący Centrum Organi-
zacji Ocalałych z Holokaustu, 
stwierdził: – W imieniu by-
łych więźniów mogę powie-
dzieć, że dla nas niezwykle 
ważne jest istnienie Ausch-
witz jako Muzeum, jako cen-
trum edukacji, jako Miejsca 
Pamięci. Miejsca, gdzie ludzie 

widzą, do czego doprowadził 
narodowy socjalizm, do jakie-
go stanu ludzkość może dojść 
pod panowaniem zbójów hi-
tlerowskich. Ta Fundacja 
ma zabezpieczyć jego wiecz-
ne istnienie, żeby ludzie mo-
gli uczyć się i przekonać się, 
do czego może doprowadzić 
człowiek – powiedział Noah 
Flug.
Podobnego zdania był me-
tropolita lubelski, arcybi-
skup Józef Życiński, członek 
Rady Fundacji: – Jak najbar-
dziej popieram tę inicjatywę, 
bo gdybyśmy wymazali z hi-
storii tamtą pamięć dramatu, 
gdy ludzie ludziom gotowa-
li los nieludzki, byłaby to ja-
kaś amputacja, która niosłaby 
powtarzanie w kolejnych po-
koleniach zagrożeń znanych z 
dziejów. 
Podczas posiedzenia zatwier-
dzono m.in. zasady inwe-
stowania pieniędzy zgroma-
dzonych w Funduszu, które 
opracował Komitet Finanso-
wy Rady. – Bezpieczeństwo 
zgromadzonych środków jest 

najważniejszym elementem, 
ważniejszym niż sama zy-
skowność inwestycji. To po-
czątek bardzo ważnego pro-
gramu. Zapewniona jest także 
przejrzystość na najwyższym 
szczeblu, powstał bowiem 
cały proces monitorowania 
– powiedział przewodniczą-
cy Komitetu Józef Wancer. 
Dzięki zmianom statutu, Ko-
mitet Finansowy został ujęty, 
jako formalny organ Funda-
cji. Zmiany te musi jeszcze za-
twierdzić stosowny sąd.
Prace Fundacji wspierają pro 
bono kancelaria Weil, Gotschal 
& Manges oraz fi rma consul-
tingowa Ernst & Young w za-
kresie doradztwa podatkowe-
go. Dzięki Związkowi Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich 
w RP Fundacja może korzy-
stać z pomieszczeń w bu-
dynku Gminy Żydowskiej 
w Warszawie.  

Paweł Sawicki

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

PIERWSZY ROK PRACY FUNDACJI 
AUSCHWITZ-BIRKENAU

BARAKI DREWNIANE 
W RĘKACH SZTABU SPECJALISTÓW

Już 67 milionów euro zadeklarowano na Fundusz Wieczysty tworzony przez Fundację 
Auschwitz-Birkenau. To ponad połowa środków potrzebnych, by zapewnić fi nansowanie 
długofalowego planu konserwacji terenów Miejsca Pamięci. W Warszawie, w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, po raz drugi spotkała się Rada Fundacji, która dyskutowała nad naj-
bliższymi planami, dokonała niezbędnej korekty statutu, a także przyjęła uchwałę dotyczącą 
zasad inwestowania zgromadzonych pieniędzy. 

Prof. Władysław Bartoszewski 
i dr Piotr M.A. Cywiński
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Rada Fundacji

Projekt konserwatorski fi nansowany ze środków Unii Europejskiej „Konserwacja pięciu drewnianych baraków 
dawnego KL Auschwitz II-Birkenau” to jedno z najważniejszych działań konserwatorskich w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau. 

W tej chwili trwają prace przy 
barakach oznaczonych nu-
merami B-80 i B-171. Konser-
wacja ma na celu nie tylko za-
pewnienie stabilności kon-
strukcjom, ale również zabez-
pieczenie przed szkodliwym 
działaniem czynników ze-
wnętrznych i upływem cza-
su. Sztab specjalistów przeba-
dał oba baraki, nakreślił plan 
konserwacji, a także dobrał 
najlepsze środki chemiczne 
zabezpieczające drewno. 
W styczniu 2010 r. w bara-
ku B-80 przeprowadzono re-
mont konserwatorski ścian 
zewnętrznych i wewnętrz-
nych oraz ścianek działo-
wych, które odgradzały od 
siebie pomieszczenia tego ba-
raku szpitalnego. Zakonser-
wowano także nawarstwie-
nia malarskie. Były one bar-

dzo zniszczone, farba łusz-
czyła się i odpadała. Z racji 
ich unikalności poświęcono 
im szczególną uwagę. Wyko-
nano również nowe, bardziej 
stabilne i wytrzymałe podwa-
liny z drewna sosnowego. 
W marcu rozpoczęto remont 
konserwatorski elementów 
konstrukcyjnych zapewniają-
cych stabilność baraku. Wy-
cięto zniszczone fragmenty 
drewna, a w ich miejsce do-
pasowano uzupełnienia. Im-
pregnowano także połacie 
dachowe. 
W baraku B-171 w styczniu 
rozpoczął się remont konser-
watorski drzwi. Wzmocniono 
również wszelkiego rodzaju 
pęknięcia. Większość elemen-
tów drewnianych była znisz-
czona i wymagała konserwa-
cji. Podobnie jak w baraku 

B-80 zdecydowano się wyko-
rzystać podwaliny z drewna 
sosnowego. Zaimpregnowa-
no je, podobnie jak inne ele-
menty drewniane oraz płyty 
ścienne. 
Prace będą trwały nadal do 
sierpnia przyszłego roku. Pro-
jekt jest fi nansowany z Euro-
pejskiego Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-

sko. Drugi z projektów będzie 
dotyczył konserwacji dwóch 
bloków murowanych na tere-
nie byłego obozu Auschwitz I. 
To dwa cenne murowane blo-
ki więźniarskie, które są za-
chowane w stanie niemal nie-
naruszonym od momentu 
wyzwolenia obozu. 
Dlatego prace są niezwykle 
czasochłonne. Konserwacja 

pięciu drewnianych baraków 
dawnego KL Auschwitz II-
-Birkenau rozpoczęła się od 
prac przy barakach oznaczo-
nych numerami B-80 i B-171 
we wrześniu 2009 r. Trwa-
ją one niemal nieprzerwanie 
do dnia dzisiejszego. Jedynie 
w lutym zostały zatrzymane 
zgodnie z harmonogramem 
prac.  

Iga Bunalska 
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Los ponad 450 tys. obywateli polskich deportowanych do nie-
mieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz – Polaków i polskich Żydów – przedstawi nowa 

wystawa, która znajdzie się w bloku nr 15 na terenie byłego obozu 
Auschwitz I. 

Ekspozycja skupi się na 
przedstawieniu historii pol-
skich ofi ar obozu, a także 
opowie o jego historii z lo-
kalnej perspektywy ziemi 
oświęcimskiej, m.in. o pomo-
cy, jakiej lokalni mieszkań-
cy udzielali więźniom. Auto-
rem scenariusza będzie Mi-
rosław Obstarczyk, historyk 
i wieloletni kustosz z działu 
wystawienniczego Muzeum.
Ekspozycja składać się bę-
dzie z dwóch części:
Parter bloku nr 15 poświę-
cony będzie losowi Pola-
ków i polskich Żydów kiero-
wanych przez Niemców do 

obozu. – Auschwitz jest naj-
większym polskim cmenta-
rzem. Naziści deportowa-
li do niego w ramach oku-
pacyjnej polityki represji po-
nad 450 tys. polskich obywa-
teli: ok. 300 tys. polskich Ży-
dów oraz ok. 150 tys. Pola-
ków – powiedział Mirosław 
Obstarczyk.
Na piętrze znajdzie się nowa 
wystawa, która przedsta-
wiać będzie historię obozu 
Auschwitz z najbliższej lo-
kalnej perspektywy. Opowie 
ona m.in. o wysiedleniach ja-
kie towarzyszyły budowie 
i rozbudowie całego kom-

pleksu Auschwitz, o repre-
sjach wobec okolicznej lud-
ności i działaniach przyobo-
zowego ruchu oporu. Wspo-
mniane zostaną także nie-
mieckie plany przebudowy 
miasta, istnienie komplek-
su obozów pracy zlokalizo-
wanych na przedmieściach 
miasta oraz  obecność nie-
mieckich cywilów w pobli-
żu Auschwitz – zwłaszcza 
specjalistów nadzorujących 
dla koncernu IG Farben bu-
dowę fabryki kauczuku syn-
tetycznego i paliw płynnych 
w Monowicach, przy wzno-
szeniu której wykorzystywa-

no przede wszystkim pracę 
więźniów obozu.
Jednym z tematów tej eks-
pozycji będzie także pomoc 
niesiona więźniom przez 
okolicznych mieszkańców. – 
Miała ona bardzo różny wy-
miar: od nielegalnego dostar-
czania żywności i lekarstw, 
poprzez pomoc w przesyła-

niu korespondencji, aż po or-
ganizację ucieczek. W wyda-
nej przez Muzeum publika-
cji pod redakcją dr. Henry-
ka Świebockiego „Ludzie do-
brej woli” znalazło się ponad 
1200 biogramów osób za-
angażowanych w akcję po-
mocy. To tylko część o wie-
le większej grupy osób, które 
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Z udziałem byłych więźniów, 
przy bloku nr 11 w byłym KL 
Auschwitz I, odbyło się nabo-
żeństwo w intencji ofi ar nie-

mieckich nazistowskich obo-
zów. Mszy świętej przewod-
niczył biskup diecezji biel-
sko-żywieckiej Tadeusz Ra-
koczy. – To miejsce dla nas 
wszystkich, dla całej Europy 
i świata stanowi zobowiązanie. 
I jest to zobowiązanie do mi-
łości, pamięci i dawania świa-
dectwa o Zagładzie. I w imię 
tego jesteśmy tu obecni dzisiaj  
– podkreślił biskup Rakoczy.
 – 70 lat temu najpierw przybył 
do KL Auschwitz transport 
728 polskich więźniów poli-
tycznych z Tarnowa. W kil-

ka dni później transport z wię-
zienia w Wiśniczu Nowym, 
a następnie transporty ze Ślą-
ska i wielkie transporty war-
szawskie – powiedział dr Piotr 
Setkiewicz. – W powszechnej 
świadomości obóz Auschwitz 
jest postrzegany jako miejsce 
Zagłady Żydów. Warto jed-
nak zaznaczyć, że w pierw-
szych latach istnienia służył on 
przede wszystkim jako miejsce 
eksterminacji polskiej inteli-
gencji – dodał kierownik dzia-
łu naukowego Muzeum.  

Bartosz Bartyzel

NARODOWY 
DZIEŃ PAMIĘCI

NOWA POLSKA WYSTAWA

14 czerwca 1940 r. do Auschwitz przyjechał transport z więzienia w Tarnowie liczący 
728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziem-
nych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka gru-
pa polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Umieszczono ich na okres 
kwarantanny w budynkach dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, nieopodal 
terenu dzisiejszego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (pierwsze obozowe 
numery otrzymali przybyli wcześniej do Auschwitz niemieccy więźniowie kryminal-
ni, którzy objęli stanowiska funkcyjnych). Z 728 więźniów przywiezionych 14 czerw-
ca 1940 r. do Auschwitz wojnę przeżyło 298 więźniów, zginęło 272, a w przypadku 158 
los jest nieznany. 

W latach 1940-45 Niemcy skierowali do obozu Auschwitz ok. 450 tys. Polaków i pol-
skich Żydów.
W ramach niemieckiej polityki represji na terenach okupowanej Polski do Auschwitz 
skierowano ok. 150 tys. Polaków. Oprócz osób naruszających czy podejrzanych o na-
ruszenie zarządzeń władz okupacyjnych lub działalność w ruchu oporu, w obozie osa-
dzano ludzi cieszących się przed wojną, ze względu na swe wykształcenie, działalność 
i pozycję społeczną, autorytetem w środowisku. Byli to przedwojenni funkcjonariu-
sze państwowi, politycy, nauczyciele, lekarze, ofi cerowie czy duchowni. Szacuje się, że 
co najmniej połowa zginęła na skutek głodu, bicia, nieludzkich warunków egzystencji, 
chorób, wyniszczającej pracy czy egzekucji. Już w pierwszych transportach znajdowali 
się przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, szczególnie Żydzi, stanowią-
cy przecież ok. 10 procent polskiego społeczeństwa przed wojną.
W ramach akcji tzw. Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli zagłady eu-
ropejskich Żydów, do Auschwitz deportowano ok. 300 tys. polskich Żydów. Masowe 
transporty rozpoczęły się w maju 1942 r. Deportowano wówczas ok. 35 tys. Żydów 
z południowo-zachodniej części przedwojennej Polski. Później między listopadem 
1942 r. i lutym 1943 r. zaczęły przyjeżdżać transporty z północno-wschodnich regio-
nów. W sierpniu 1943 r. deportowano ok. 30 tys. Żydów z gett w Sosnowcu i Będzinie, 
a w sierpniu 1944 r. przywieziono do Auschwitz 60-70 tys. Żydów z getta w Łodzi. 
Większość zamordowano zaraz po przyjeździe w komorach gazowych. 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofi ar Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych wieniec pod Ścianą Śmierci złożył w imieniu 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kierownik działu 

naukowego dr Piotr Setkiewicz. 70 lat temu, 14 czerwca, niemieccy na-
ziści deportowali z więzienia w Tarnowie do nowo tworzonego obozu 
Auschwitz grupę 728 polskich więźniów politycznych.

Nabożeństwo w intencji ofi ar niemieckich nazistowskich obozów
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Aktualna wystawa polska w bloku nr 15
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Mirosław Obstarczyk przed blokiem nr 15
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Organizatorzy, czyli Rada 
Naczelna Związku Byłych 
Więźniów Politycznych, 
Związek Walki Młodych 
oraz Zarząd Miasta Oświęci-
mia liczyli bowiem na przy-
bycie w tym dniu znacz-
nie większej liczby uczestni-
ków niż w dniu roboczym, 
a na taki dzień przypadła 
wówczas właściwa roczni-
ca. Na obchody przyjechały 
delegacje różnych organiza-
cji, głównie z województwa 
krakowskiego i śląsko-dą-
browskiego, wśród nich or-
ganizacji żydowskich. 
W Żydowskim Instytucie 
Historycznym w Warsza-
wie zachowało się sprawoz-
danie* (zespół CŻKH 387, 
k. 10, 10a) napisane dla Ży-
dowskiej Komisji Histo-
rycznej w Sosnowcu przez 
uczestniczącą w uroczysto-
ściach Adelę Laufer. Au-
torka, pisząc swą relację 23 
czerwca, a więc kilka dni 
po obchodach, szczegółowo 
przedstawiła ich przebieg, 
a także dodała swoje wra-
żenia ze zwiedzania w tym 
dniu byłego obozu macie-
rzystego, chociaż lepiej by-
łoby powiedzieć z oglądania 
go z zewnątrz, gdyż był on 
zamknięty dla osób postron-
nych. W kwietniu bowiem 
na terenie dawnego obozu 
macierzystego dowództwo 
Armii Czerwonej utworzy-
ło przejściowy obóz dla jeń-
ców niemieckich, a w końcu 
maja całkowicie uniemożli-
wiło stronie polskiej dostęp 
do niego. 

Poniżej prezentowane są ob-
szerne fragmenty tego spra-
wozdania. 

Sprawozdanie z pobytu 
w Oświęcimiu dnia 
17.06.1945
„Dnia 17.06.1945 w związ-
ku z zapowiedzianą i rze-
komo mającą się odbyć eg-
zekucją b. Lagerkommen-
danta obozu koncentracyj-
nego w Auschwitz [faktycz-
nie Auschwitz III – przyp. 
red.] [Heinricha] Schwarza, 

wyjechałam do Oświęcimia 
w celu wzięcia udziału w po-
łączonej z tym uroczystości.
Przewidziany program był 
następujący: w związku 
z 5-letnią rocznicą istnienia 
obozu i przybycia pierw-
szych 750 więźniów z Tar-
nowa 14.06.1940 r. miała się 
odbyć uroczysta manifesta-
cja żałobna, poczym miało 
nastąpić zwiedzanie obozu 
oświęcimskiego.
O godz. 10 odbyła się zbiór-
ka wszystkich miejscowych 
oddziałów wojskowych, 
różnych organizacji lokal-
nych, delegatów i uczestni-
ków, przybyłych z różnych 
miejscowości Polski, jak i za-
granicy na Placu Kościuszki 
w Oświęcimiu. Po sformo-
waniu długiego i licznego 
pochodu wraz z pocztami 
sztandarowymi, wyruszył 
orszak i niezliczone rzesze 
publiczności przy dźwię-
kach orkiestry wojskowej, 
kolejowej i straży pożarnej 
w kierunku byłego obozu 
koncentracyjnego w Oświę-
cimiu.
Na polach oświęcimskich 
zebrała się już uprzednio 
ogromna masa ludzi przy-
byłych z różnych okolic Pol-
ski, w celu wzięcia udziału 
w manifestacji żałobnej.
O godzinie 11 została odpra-
wiona msza polowa i nabo-
żeństwo żałobne za dusze 
więźniów, którzy tu w tym 
miejscu zbrodni i kaźni zo-
stali wymordowani. Następ-
nie tenże sam ksiądz wy-
głosił dosyć długie przemó-
wienie [faktycznie kazanie 
wygłosił o. Augustyn Mań-
kowski, a mszę odprawił 
ks. Jan Skarbek], w którym 
jako były więzień obrazo-
wał pokrótce życie i męczar-
nie więźniów w obozach 
koncentracyjnych, wymienił 
nazwiska pomordowanych 
w nich ważniejszych osobi-
stości i podkreślił, że wspól-
ne cierpienia, wspólnie 
przelana krew niewinnie 
wytępionych ofi ar powinna 
być odezwą do wszystkich 
bez różnicy wyznania i na-

rodowości pozostałych przy 
życiu Polaków, by wspólny-
mi siłami w zgodzie i miło-
ści, sprawiedliwości wynisz-
czyć wszelkie pozostałości 
zła, zbrodni i okrucieństwa 
hitlerowskiego.
Po uroczystych przemówie-
niach i oklaskach głos za-
brał przedstawiciel władz 
miejskich [burmistrz Mar-
cin Krzemień], po czym na-
stąpiły przemówienia ofi -
cerów wojska rosyjskiego 
[kpt. Michajlenko] i polskie-
go [por. Adam], członków 
i przedstawicieli różnych 
partii i organizacji [m.in. by-
łych więźniów Juliusza Gan-
szera – prezesa oddziału 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych w Krakowie, 
Alfreda Fiderkiewicza – dy-
rektora Głównej Komisji Ba-
dania Zbrodni Niemieckich].
Po odegraniu hymnów na-
rodowych obydwu państw 
sprzymierzonych, jak i owa-
cjach na cześć Armii Czer-
wonej i Wojska Polskiego, 
przystąpiono do następnego 
punktu uroczystości, a mia-
nowicie do zwiedzenia obo-
zu.
Obóz w Oświęcimiu, pięk-
nie zabudowany piętrowy-
mi blokami, sprawia wra-
żenie nowoczesnego mia-

steczka. Z niedowierzaniem 
wprost słuchaliśmy obja-
śnień przewodnika [byłego 
więźnia], że oto ładne dom-
ki były miejscem tragedii 
tylu istnień ludzkich. Opro-
wadzono nas dookoła obo-
zu, krematoria z komorami 
gazowymi zostały jeszcze za 
czasów okupanta zdemolo-
wane [mowa tu o czterech 
krematoriach w Birkenau, 
gdyż w obozie macierzy-
stym było tylko jedno, o któ-
rym wzmianka obok], zosta-
ło tylko jedno krematorium 
z komorą gazową jako po-
mnik kultury germańskiej.
Już w październiku 1944 r. 
[faktycznie na początku li-
stopada] w związku z po-
wstaniem wywołanym 
przez załogę Sonderkom-
manda, w którym zginęło 
kilkaset więźniów, na roz-
kaz Reichsführera SS z Berli-
na zaprzestano gazować.
Wszystkich bloków zwie-
dzać nie można było ze 
względu na to, że są one za-
jęte przez jeńców niemiec-
kich […]. Z odległości poka-
zano nam blok 10 tzw. eks-
perymentalny, w którym 
przeprowadzano różne do-
świadczenia organów rod-
nych u młodych i zdrowych 
kobiet oraz blok 11, w któ-

rym znajdowały się sławne 
bunkry karne. Ponura ścian-
ka między tymi dwoma blo-
kami przypomina ogromne 
cyfry niewinnie tu rozstrze-
lanych męczenników, poza 
tym wszelkie ślady zbrod-
ni zostały już dawno zama-
skowane.
Okazało się, że żadna eg-
zekucja nie była w progra-
mie, tym bardziej Schwa-
rza, który dawno już został 
schwytany i rozstrzelany 
[faktycznie został osądzony 
we Francji w procesie zało-
gi KL Natzweiler i stracony 
20 marca 1947 r.]
Dowiedzieliśmy się też, 
że […] główne masakry 
i okrucieństwa odbywały się 
w Birkenau oddalonym 
o kilka kilometrów od obozu 
oświęcimskiego. […]
Nie było jednak czasu, by 
zwiedzać i pozostałe fi lie 
Auschwitz, które w swych 
rozmiarach i pozostałych 
urządzeniach znacznie wię-
cej mówią i jeszcze dzisiaj 
zdradzają”. Adela Laufer 

(oprac. jl)

*Redakcja dziękuje dr. An-
drzejowi Strzeleckiemu, któ-
ry odnalazł to sprawozdanie 
podczas kwerendy w ŻIH 
i udostępnił do druku.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

z narażeniem życia starały się 
ulżyć niedoli więźniów obo-
zu – podkreślił Obstarczyk. 
Znajdą się tam także podsta-
wowe informacje dotyczące 
przebiegu II wojny świato-
wej w Polsce oraz specyfi cz-
nego charakteru okupacji na 
ziemiach polskich.
Projekt wpisuje się w szersze 

zmiany ekspozycyjne prowa-
dzone obecnie w Miejscu Pa-
mięci Auschwitz. W tej chwi-
li trwają pracę nad scenariu-
szem nowej wystawy głów-
nej. Jeszcze w tym roku po-
winien rozpocząć się duży 
międzynarodowy konkurs 
na koncepcję plastyczną no-
wej ekspozycji. Przygotowy-

wana jest także nowa wysta-
wa wstępna oraz ekspozycja 
sztuki obozowej.
 – Od kilku lat w Miejscu Pa-
mięci sukcesywnie wymie-
niane są też tzw. wystawy na-
rodowe. Instytut Yad Vashem 
w Jerozolimie zajmuje się 
zmianą wystawy żydowskiej, 
a 27 stycznia 2010 r. otwarto 

część nowej ekspozycji rosyj-
skiej. Trwają także prace przy 
kilku innych wystawach, dla-
tego polska ekspozycja jest 
w tej chwili jedną z najstar-
szych. Jej zmiana jest niezbęd-
na, zwłaszcza, że Miejsce Pa-
mięci odwiedzają setki tysię-
cy osób z całego świata. Mam 
nadzieję, że nową wystawę 

odwiedzający obejrzą już za 
trzy lata – dodał Obstarczyk.
Nowa ekspozycja zastąpi 
otwartą 25 lat temu ekspozy-
cję „Walka i martyrologia na-
rodu polskiego w latach 1939-
-1945”, prezentowaną obec-
nie w bloku nr 15 na terenie 
byłego obozu Auschwitz I. 

Paweł Sawicki

14 czerwca 1940 r. władze niemieckie skierowały do obozu koncentracyjnego Auschwitz z więzienia w Tar-
nowie pierwszych polskich więźniów politycznych. Było ich 728. Wydarzenie to zostało przyjęte za po-
czątek funkcjonowania obozu. Pierwsze po wyzwoleniu uroczystości upamiętniające ten fakt odbyły się 

w niedzielę 17 czerwca 1945 r.
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Majowa powódź, która dotknęła znaczny obszar Polski, a także sam powiat oświęcimski, zagroziła również 
bezpośrednio Miejscu Pamięci Auschwitz. Nigdy wcześniej w historii przepływające w pobliżu Muzeum rze-
ki Soła i Wisła nie stanowiły tak poważnego zagrożenia. Do tragedii brakowało jedynie kilku kwadransów 

lub kilku centymetrów wody. 

Alarm powodziowy

Pierwsze bezpośrednie zagro-
żenie miało miejsce 18 maja, 
kiedy to w wyniku intensyw-
nych wielodniowych opa-
dów deszczu tereny byłego 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz-
-Birkenau znalazły się w stre-
fi e zagrożenia powodziowe-
go, które tego dnia dotknęło 
zarówno Oświęcim, jak i oko-
liczne miejscowości, m.in. Ba-
bice, Brzezinkę i Brzeszcze. 

Po ogłoszeniu alarmu powo-
dziowego podjęto decyzję 

o zamknięciu Muzeum dla 
odwiedzających, a także za-
bezpieczeniu zbiorów, archi-
waliów i specjalistycznego 
sprzętu m.in. w laboratoriach 
konserwatorskich. W związ-
ku z wysokim poziomem 
rzeki Soły, przepływającej 
w sąsiedztwie byłego obozu 
Auschwitz I, nastąpiła tzw. 
wewnętrzna ewakuacja cen-
nych historycznych przed-
miotów i archiwalnych doku-
mentów znajdujących się na 
parterach poobozowych bu-
dynków. Zostały one przenie-
sione na wyższe kondygnacje 
i dodatkowo zabezpieczone. 
Pozwalało to mieć pewność, 

że nawet w wypadku, gdyby 
Soła przerwała wały i woda 
wdarłaby się na teren Miejsca 
Pamięci, to bezcenne orygi-
nalne zbiory i dokumenty by-
łyby bezpieczne.   

Przelewane wały

Kluczowy okazał się 19 maja. 
Choć wtedy zmniejszyło się 
bezpośrednie zagrożenie dla 
terenów Auschwitz I, sytu-
acja w okolicy Birkenau stała 
się krytyczna. W nocy wez-
brane wody Wisły spowodo-
wały tzw. cofkę na płynącym 
w sąsiedztwie byłego obozu 
Birkenau potoku Pławian-

ce. Fala powodziowa zbli-
żyła się na odległość kilku-
set metrów do zachodniego 
krańca byłego obozu, grożąc 
zalaniem zarówno jego tere-
nów, jak i znacznych obsza-
rów wsi Brzezinki oraz czę-
ści Babic.
W związku z utrzymują-
cym się bardzo wysokim po-
ziomem wody i niebezpie-
czeństwem przelania ostat-
niej linii zabezpieczeń kil-
kaset osób, w tym straża-
cy, mieszkańcy wsi Brzezin-
ka oraz pracownicy Muzeum 
wzmacniali i podnosili koro-
nę wałów, układając tysiące 
worków z piaskiem. Dzięki 

temu ogromnemu zaangażo-
waniu udało się wtedy utrzy-
mać wodę w wałach i urato-
wać pobliskie domostwa i re-
likty Miejsca Pamięci. 

Normalizująca się w tym 
czasie powoli sytuacja na 
rzece Sole pozwoliła 20 maja 
na częściowe otwarcie Mu-
zeum dla odwiedzających. 
Początkowo dostępny był 
jedynie teren byłego obozu 
Auschwitz I oraz niewielki 
fragment byłego obozu Bir-
kenau, który ze względu na 
podtopienia jeszcze przez 
kilka dni był w znacznej czę-
ści zamknięty. 
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Skutki powodzi

Skutki niedawnej powodzi są 
jeszcze szacowane. W kilku 
budynkach na terenie Ausch-
witz I zaobserwowano po-
ważne przecieki w dachach. 
Większość obszaru Birkenau 
była pod wodą, stojącą, opa-
dową lub gruntową, o głębo-
kości od kilku do kilkudzie-
sięciu centymetrów. Ziemia 
była i nadal jest bardzo pod-
mokła, co z całą pewnością 
ma wpływ na dalszą erozję 
murowanych poobozowych 
budynków, których funda-
menty w tak miałkim grun-
cie nie są wystarczającym za-
bezpieczeniem. Zalane zosta-
ły wszystkie budowle posia-
dające podpiwniczenia. Cał-
kowita skala strat będzie mo-
gła być oszacowana dopiero 
po opadnięciu wód grunto-
wych.

Jednak już ze wstępnego sza-
cunku strat po powodzi wy-
nika, że najpoważniejszą 
szkodą jest awaria systemu 
pomp grzewczych w byłej 
łaźni obozowej, tzw. Saunie 
w Birkenau. Prawdopodob-
nie trzeba tam będzie wymie-
nić całość systemu. Także je-

den z dachów na terenie by-
łego Auschwitz I (blok nr 28) 
nadaje się do generalnego re-
montu konserwatorskiego. 
To koszt rzędu setek tysięcy 
złotych. Inne pomniejsze na-
prawy szacowane są na kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. 

Międzynarodowa Rada 
Oświęcimska o powodzi

Kilkanaście dni po powodzi 
sprawą wysokiej wody i za-
bezpieczenia przed nią tere-
nów Miejsca Pamięci zajęła 
się Międzynarodowa Rada 
Oświęcimska, która jest cia-
łem doradczym Premie-
ra Rzeczpospolitej Polskiej. 
Relacjonując wydarzenia 
sprzed kilku dni, dyrektor 
Muzeum, dr Piotr M.A. Cy-
wiński, podkreślał: – Gene-
ralnie trzeba powiedzieć, że 
brakowało kilku kwadran-
sów i kilku centymetrów do 
tragedii. Na odcinku za by-
łym obozem Auschwitz II-
-Birkenau wały na Wiśle są 
najniższe z całego wielokilo-
metrowego odcinka. Zmiana
tego stanu rzeczy wymaga 
bardzo pilnych decyzji i prac 
– trzeba je wzmocnić, pod-
nieść i zmodernizować.

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 26, czerwiec 2010

W maju 2010 r. wody płynące Wisłą i Sołą zagrażały poważnie największemu Miej-
scu Pamięci w Europie. Relikty niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyj-
nego i zagłady Auschwitz i Auschwitz-Birkenau stoją tam, gdzie je pozostawili 
sprawcy – w terenach zalewowych tych dwóch rzek. Dziś trwają bezprecedensowe 
międzynarodowe starania, by zapewnić przejmującemu autentyzmowi tego Miejsca 
jak najlepsze warunki zachowania. Tymczasem, ze względu na zastrzeżenia zgło-
szone przez ekologów, kilka lat temu zostały wstrzymane prace na systemie obwa-
łowań tych rzek w bezpośredniej okolicy byłych obozów.

Apelujemy o jak najszybsze, priorytetowe wznowienie tych prac, o podwyższenie, 
skonsolidowanie wałów na Wiśle i Sole oraz – po doświadczeniu tegorocznym – 
także wydłużenie wałów na dopływie Wisły – Pławiance. Podstawowa wrażliwość 
każe mieć na względzie bezdyskusyjnie nadrzędność dobra, jakie – wobec jakich-
kolwiek spotykanych w tej okolicy elementów fl ory lub fauny – stanowi zupełnie 
unikatowe dziedzictwo najtragiczniejszych czasów ludzkości.

Rada wyraża swoją wdzięczność wszystkim osobom, które poprzez olbrzymie oso-
biste zaangażowanie w dniach powodzi uchroniły to Miejsce Pamięci przed nieod-
wracalnym zniszczeniem. 

APEL POWODZIOWY MIĘDZYNARODOWEJ RADY 
OŚWIĘCIMSKIEJ DO PREZESA RADY MINISTRÓW 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Gościem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej był wice-
minister Piotr Żuchowski, który odwiedził tereny byłe-
go obozu Auschwitz II-Birkenau, aby zapoznać się ze sta-

nem Miejsca Pamięci po zagrożeniu powodziowym. Tak mówił 
o zabezpieczeniu potrzebie zabezpieczenia Miejsca Pamięci:

Dyrektor Muzeum Piotr Cywiński na bieżąco przekazywał do ministerstwa informa-
cje na temat sytuacji w Birkenau. Dziś zobaczyłem sytuację na miejscu, a także usły-
szałem, jak pracownicy Muzeum i mieszkańcy bronili wałów i tego, by Miejsce Pa-
mięci nie zostało zalane. To było bardzo budujące. Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim tym, którzy stanęli na wałach, którzy rozkładali worki. Gdy-
by nie było ich tak wielu, trudno nawet wyobrazić sobie, co mogłoby się stać. To 
wszystko mogłoby przecież legnąć w gruzach, ale udało się uratować to miejsce. Je-
stem absolutnie przekonany, że udało się to dzięki determinacji tych wszystkich lu-
dzi, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast w przyszłości zdecydo-
wanie trzeba porozmawiać z tymi, którzy podjęli decyzję o tym, żeby w tym miejscu 
nie podnosić wałów do normalnej wysokości. Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego wystąpi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Woje-
wody Małopolskiego, żeby tę sytuację unormować w czasie, kiedy takiego niebezpie-
czeństwa nie ma. To jest tak naprawdę nie do pomyślenia, żeby wartość, która tak na-
prawdę jest w żaden sposób niemierzalna – bo ja w ten sposób odbieram Muzeum 
Auschwitz-Birkenau – była kontestowana przez ekologów, którzy mówią o rzeczach 
ważnych, ale my musimy w tej aksjologii wybrać to, co najważniejsze. Nie mam naj-
mniejszych wątpliwości, że najważniejsze jest zabezpieczenie przed powodzią Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau. 

O Miejscu Pamięci Auschwitz

Muzeum Auschwitz-Birkenau jest miejscem wyjątkowym w przestrzeni dziedzictwa 
światowego. Jest miejscem, które jest żywą pamięcią czasu, działania, myśli i strate-
gii człowieka, które nigdy nie powinny się powtórzyć. Muzeum ma absolutnie wyjąt-
kowy wymiar. Wizyta tu to dla każdego głębokie przeżycie, które każe nam wracać 
do podstawowych wartości ludzkich, a słowa, które kiedyś zostały powiedziane „los 
nasz dla was przestrogą ma być nie legendą” są przesłaniem dla nas i dla przyszłych 
pokoleń.  To wyjątkowe miejsce leży w granicach państwa polskiego, ale tak napraw-
dę należy do całego świata.
 

O Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej

To międzynarodowe gremium funkcjonuje 20 lat. Na nas, Polakach, spoczywa szcze-
gólne posłannictwo, by chronić to miejsce i czynić je ogólnie dostępnym, by zacho-
wać je w pamięci nas i pokoleń, które nadejdą. Międzynarodowa Rada Oświęcimska 
to możliwość, aby opinie co do sposobu funkcjonowania Muzeum wymieniać w spo-
sób absolutnie szczery i otwarty, żeby w jakiś sposób prognozować  przyszłość i bu-
dować strategię dla tego miejsca. Myślę, że jest to doskonałe rozwiązanie, a reprezen-
tacja osób, które tworzą Radę, jest pełnym potwierdzeniem tego, że to gremium sta-
je się dla odpowiedzialnych za Muzeum Auschwitz-Birkenau taką radą starszych, 
roztropnych głosów, jak prowadzić Muzeum, by zachować charyzmat tego miejsca, 
by było ono w sensie edukacyjnym i w sensie wchodzenia w przestrzeń dziedzictwa 
właściwie konstruowane.  

WICEMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO O SYTUACJI POPOWODZIOWEJ 

W MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ
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 Kilkanaście dni temu 
w powiecie oświęcim-
skim ogłoszony był alarm  
przeciwpowodziowy.
Jak duże było wtedy za-
grożenie dla Muzeum 
Auschwitz?
Samo wprowadzenie 
alarmu przeciwpowo-
dziowego oraz infor-
macje, które napływa-
ły ze sztabu powodzio-
wego w starostwie, da-
wały podstawy, żeby 
stwierdzić, że zagrożenie 
jest bardzo realne i nale-
ży podjąć konkretne kro-
ki, aby zabezpieczyć te-
ren. Oczywiście, od mo-
mentu gdy został wpro-
wadzony stan alarmowy, 
w Muzeum zostały przy-
dzielone dyżury całodo-
bowe, których zadaniem 
miało być bieżące moni-
torowanie stanu Soły, Wi-
sły oraz Pławianki. Także 
tutaj niezależnie od infor-
macji, jakie mieliśmy od 
sztabu ze starostwa, jesz-
cze na bieżąco to monito-
rowaliśmy. 

 W jaki sposób Muzeum 
przygotowywało się 
ewentualnego zalania? 
Jak było zabezpieczone? 
Mamy bardzo dużo 
obiektów historycznych 
na wystawach i w zbio-
rach i dlatego nie mo-
gliśmy sobie pozwo-
lić na czekanie, aż zagro-
żenie będzie bardzo bli-
sko. Zgodnie z wewnętrz-
nymi procedurami 
w Auschwitz I przepro-
wadziliśmy ewakuację 
na piętra oryginalnych hi-
storycznych przedmio-
tów, które znajdowały się 
na parterach budynków. 
Natomiast jeżeli chodzi 
o Birkenau, to wszystkie 
oryginalne historyczne 
przedmioty, które tam się 
znajdowały, zostały albo 
ewakuowane, albo pod-
niesione tak, że nawet je-

śliby doszło do zalania te-
renu, to one bezpośred-
nio nie zostałyby zalane. 
Dzięki temu mieliśmy 
cały czas pewność, że 
obiekty te cały czas były 
bezpieczne. W żaden spo-
sób nie chcieliśmy ryzy-
kować i narażać ich na 
jakiekolwiek zagroże-
nie. Przecież w momen-
cie, gdy dochodzi już do 
przerwania wałów, na-
pływ wody jest tak duży 
i tak szybki, że wtedy za-
zwyczaj jest za późno na 
jakiekolwiek działania. 
Po drugie, nawet gdyby 
doszło do zalania, to wte-
dy trzeba by się było zająć 
ludźmi, pomocą im i ich 
bezpieczeństwem, a nie 
obiektami. W Muzeum 
pracują w większości 
osoby z Oświęcimia lub 
z okolicznych miejscowo-
ści. W sytuacji zagroże-
nia, po ewakuacji, mieli 
oni możliwość zajęcia się 
swoimi rodzinami i do-
bytkiem, które jak wiemy, 
w wielu miejscach były 
zagrożone. 

 Które części Muzeum 
były najbardziej zagro-
żone? Jak wielkie było 
to zagrożenie i co stałoby 
się, gdyby woda jednak 
przerwała wały?
Jeżeli chodzi o Birkenau, 
to tam największe zagro-
żenie było przede wszyst-
kim dla obiektów, któ-
re są w złym stanie za-
chowania – były budo-
wane na okres tymczaso-
wy i ich zalanie mogło-
by się wiązać z katastrofą 
budowlaną oraz całkowi-
tym zniszczeniem relik-
tów poobozowych. 
Najważniejsze było, czy 
wały, które chronią ten 
teren i rowy odwadniają-
ce, które są na terenie Mu-
zeum, zabezpieczą przed 
naporem wody. W pew-
nym momencie sytuacja 

na wale cofkowym Wisły 
okazała się bardzo groź-
na. Okazało się, że trze-
ba awaryjnie podnieść te 
wały, gdyż pewien ich 
odcinek jest niższy od wa-
łów w sąsiedztwie. Tam 
właśnie groziło ich prze-
lanie. Wtedy wspólnie: 
mieszkańcy okolicznych 
wsi i sołectw, Ochotnicza 
i Państwowa Straż Po-
żarna oraz wszyscy męż-
czyźni pracujący w Mu-
zeum wzmacniali i pod-
nosili je tak, by skutecz-
niej zabezpieczyć teren. 
Ewentualne przelanie 
przez koronę wału mo-
głoby wiązać się też z jego 
przerwaniem i zalaniem 
terenu. Trudno powie-
dzieć, jak duży mógłby 
być wtedy poziom wody 
i skala zniszczeń, ale wy-
starczy spojrzeć, co dzia-
ło się w miejscowościach, 
w których do takich prze-
rwań wału dochodziło. 
Gdyby wtedy te worki 
z piaskiem nie zostały 
ułożone, to woda na pew-
no by się przelała. 

 Woda już opadła. Roz-
poczęło się szacowa-
nie zniszczeń i strat. Jak 
duże one są? 
Na szczęście na terenie 
Muzeum Auschwitz I 
poza jakimiś niewielki-
mi podtopieniami i nie-
szczelnościami w da-
chach nic więcej się nie 
stało i żaden z obiektów 
nie został znacząco znisz-
czony. 
W Brzezince sytuacja była 
o wiele gorsza. Poziom 
Wisły był wyższy i zde-
cydowanie szybciej się 
podnosił. Poza tym tam 
mamy również rzekę Pła-
wiankę, która wpada do 
Wisły i jeśli poziom Wi-
sły się podnosi, to bardzo 
szybko mamy do czynie-
nia z tzw. cofką, właśnie 
do Pławianki. Tym razem 
Pławianka bardzo szybko 
wypełniła większą część 
historycznych rowów od-
wadniających. Do tego 
niestety dochodziły także 
wody opadowe. Doszło 
zatem do zalania terenu 
poprzez wodę deszczo-
wą i powstały zastoiska 
wodne, które zalały przy-
ziemia budynków oraz 
ruiny komór gazowych 
i krematoriów, znajdujące 

się poniżej poziomu tere-
nu. Na szczęście od 2004 r. 
trwają pracę nad zabez-
pieczeniem tych ruin. 
Wydaje się, że ten ostat-
ni etap, czyli ich zabezpie-
czenie konstrukcją opo-
rową z mikropali, urato-
wał je przed zasypaniem 
przez osuwającą się, roz-
miękczoną ziemię. 

 Dlaczego u źródeł zagro-
żenia stały – i wciąż sto-
ją – niewystarczające za-
bezpieczenia tego terenu 
przez wały?  
W 1997 r. w czasie powo-
dzi nie było takiej sytuacji. 
Sądzę, że teraz po tej po-
wodzi należy zmienić pa-
trzenie na ten problem. 
Na rzece Sole udało się 
podnieść wały na znacz-
nym odcinku. Natomiast 
w Brzezince, na wale cof-
kowym, prace nie były 
wykonane. Głównym 
problemem tutaj są prote-
sty ekologów.   

 W jaki sposób możemy 
się zabezpieczyć na przy-
szłość, żeby ta sytuacja 
już się nie powtórzyła? 
Należy oczywiście spraw-
dzić, jaki jest stan zacho-
wania wałów po powo-
dzi. Wydaje się, że w 
Oświęcimiu sytuacja jest 
dobra. Widać, że wzmoc-
nienie wałów na Sole dało 
pożądany efekt. Nato-
miast jeżeli chodzi o Brze-
zinkę, to tutaj jesteśmy 
zgodni wszyscy – w każ-
dym razie wszyscy, któ-
rzy pracowali przy napra-
wie i podnoszeniu wału 
cofkowego – że wały na 
odcinku Wisły i Pławian-
ki należy podnieść. Je-
żeli tego nie zrobimy, 
a dojdzie do przelania 
czy przerwania wałów, to 
oczywiście nie tylko teren 
Muzeum, ale i okoliczne 
wsie zostaną zalane. Poza 
podniesieniem wałów 
na Wiśle, należy również 
wykonać prace zabezpie-
czające na Pławiance. 
Baraki murowane, któ-
rych ściany mają grubość 
połowy cegły, a zapra-
wa używana do murowa-
nia tej bardzo słabej kon-
strukcji, to zaprawa wa-
pienna, są w bardzo złym 
stanie. Gdyby doszło do 
zalania tego terenu, naj-
prawdopodobniej doszło-

by do wypłukania spo-
iwa i w konsekwencji do 
zawalenia baraków. Na-
wet jeżeli będą wykonane 
prace konserwatorskie, 
nawet jeżeli zabezpiecze-
nia samej struktury kon-
strukcji będą wykonane, 
to i tak woda w wypad-
ku zalania może dopro-
wadzić do zniszczenia 
baraków. Także niezależ-
nie od działań konserwa-
torskich, jakie będziemy 
wykonywać w ramach 
Funduszu Wieczystego 
z Fundacji Auschwitz-
-Birkenau, i tak zabezpie-
czenie przed powodzią 
jest konieczne. 
Możemy założyć, że w 
przyszłości ten wysoki 
poziom wody może się 
utrzymywać dłużej. Wte-
dy wały miękną, rozmię-
kają i bardzo łatwo może 
dojść do jakiegoś prze-
rwania. Każda następna 
powódź przynosi jakieś 
nowe informacje i trze-
ba zrewidować to, co do 
tej pory zostało zrobione. 
To dobry moment. Lata 
1997-2010 to był pewien 
okres, w którym część 
prac wykonano. Ale tak 
jak mówiliśmy o Brze-
zince, tam praktycznie od 
tego momentu – szczegól-
nie za terenem Muzeum 
– nie udało się nic zrobić. 
Wszędzie dookoła tak – 
a tam akurat nie. 

 Rozmawialiśmy cały 
czas o Muzeum. Ale 
przecież na wałach wal-
czyli także mieszkańcy? 
My rozpatrujemy to 
wszystko, co się wyda-
rzyło w kontekście Mu-
zeum. Od tego jesteśmy, 
to jest nasza praca. Ale 
ważne jest, by podkreślić 
wspólne działanie: pra-
ce sołectw i mieszkańców 
z Brzezinki, Pław i Babic, 
Straży Pożarnej Ochot-
niczej i Zawodowej oraz 
pracowników Muzeum. 
Przecież była to rów-
nocześnie ochrona Mu-
zeum, ale także okolicz-
nych wsi. Tak naprawdę 
walczymy o to samo. O to, 
by zabezpieczyć te tereny 
przed wodą i powodzią. 
I jest dziś szansa na to, by 
wykonać pewne działa-
nia, których do tej pory 
nie udało się zrobić.  

Rozmawiał Bartosz Bartyzel

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 26, czerwiec 2010

ROZMOWA Z KONSERWATOREM ORAZ ZASTĘPCĄ 
DYREKTORA PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU, RAFAŁEM PIÓRO

TAK NAPRAWDĘ WALCZYMY O TO SAMO
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 Kilka tygodni temu spo-
tkaliśmy się na wałach 
w Brzezince. Byli tam 
okoliczni mieszkańcy, 
straż, byli też pracownicy 
Muzeum. Co właściwie 
się działo tego dnia, jak 
duże było zagrożenie?
Zagrożenie, które wystą-
piło wtedy na Pławiance, 
byłą rzeczą, której ja nie 
pamiętam. Na skutek cof-
ki Wisły do Pławianki na-
stąpiło z przelanie wałów. 
Nie wystąpiło to w takiej 
skali ani podczas powo-
dzi w 1997 r., ani nigdy 
wcześniej. Trzeba jednak 
podkreślić, że w tej powo-
dzi bardzo wiele zjawisk 
było innych niż podczas 
powodzi stulecia. Widać, 
że przyroda nie lubi się 
powtarzać.  W krytycz-
nym momencie, o którym 
mówimy, woda przele-
wała się przez wał na dłu-
gości 150 do 200 metrów. 
Czegoś takiego, jak wte-
dy, wcześniej nie widzia-
łem. Do pomocy w bar-
dzo krótkim czasie zja-
wiło się ponad 300 osób. 
Po sygnale do urzędu od 
razu dostaliśmy piasek 
i worki. Akcja była o tyle 
utrudniona, że dojazd 
w to miejsce był ciężki, te-
ren trudnodostępny, a do-
datkowo na łąkach sta-
ła woda. Dostaliśmy się 
w tamten rejon poprzez 
teren Muzeum, które bły-
skawicznie udostępniło 
przejazd na czas akcji. 

 Co stałoby się, gdyby ten 
przelewający się przez 
koronę wał został wów-
czas naruszony i w efek-
cie uległ zerwaniu? 
Gdyby wtedy brawuro-
wo nie udało się podnieść 
wału, to znaczna część 
Muzeum z budynkiem 
tzw. Sauny byłaby zalana. 
Później woda najpraw-
dopodobniej poszłaby 
w stronę wioski, w kierun-
ku ulicy Wiślanej i przela-
łaby się na Babice. Nie chcę 
nawet mówić, co by się 
wtedy stało. Ale się udało. 

 Czy gdzieś w innym 
miejscu w gminie było 
tak duże zagrożenie?
Podobnie było w Babi-
cach, gdzie usypała się 
część wału – kilkumetro-
wy odcinek od strony na-
wietrznej. To miejsce jest 
dosyć wrażliwe, ale na 
szczęście nic się więcej 

nie stało. W pewnej chwi-
li ostrzegliśmy mieszkań-
ców o zagrożeniu ewaku-
acją. Dotyczyło to sołectw 
położonych nad Wisłą 
– od Broszkowic po Brze-
zinkę. Nie była to jeszcze 
bezpośrednia ewakuacja, 
ale ostrzeżenie ludzi, żeby 
byli przygotowani. 

 Jaka to woda zagrażała 
wtedy wałom?
To była cofka z Wisły, 
a częściowo także woda 
z Pławianki. Ta mała 
rzeczka niesie część wody 
ze stawów harmęskich 
i z Rajska. Na Wiśle nie 
było wtedy w tym miej-
scu żadnego przełamania 
wałów. Natomiast nigdy 
wcześniej nie było takiego 
zjawiska, żeby dopływy 
tych głównych rzek pro-
wadziły takie ilości wody.

 Na czym polega problem 
tamtego miejsca?
Po stronie śląskiej wały są 
o półtora metra wyżej niż 
po naszej stronie. Po po-
wodzi w 1997 r. wszyst-
kie wały po tamtej stronie 
zostały podniesione. Nie 
chciałbym być antagoni-
stą stowarzyszeń ekolo-
gicznych, które niejed-
nokrotnie spełniają bar-
dzo pozytywną rolę, ale 
że w pewnych przypad-
kach jest to absurdalne za-
chowanie. Przynajmniej 
z przyzwoitości powinni 
przyjść na wały i troszecz-
kę tych worków poukła-
dać. Niestety, po naszej 
stronie, poprzez ten upór, 
nie wykonano 700-metro-
wego odcinka, który moż-
na było zrobić. Co najważ-
niejsze, były na to pienią-
dze! Po drugiej stronie 
rzeki można było te pra-
ce przeprowadzić. Prze-
cież to jest ten sam rejon, 
to samo starorzecze Wi-
sły. Musi być przecież ja-
kaś spójność. 

 O jakim w tym momen-
cie dokładnie odcinku 
wałów mówimy? 
Mówimy o odcinku od 
wału cofkowego Pławian-
ki mniej więcej do wyso-
kości śluzy na skrzyżowa-
niu ulicy Podwale z Le-
śną, czyli na granicy Brze-
zinki i Babic. Należało wy-
ciąć pas drzew od strony 
nawodnej, który miał słu-
żyć do poszerzenia wału 
i stanowić drogę dojazdo-

wą do jego naprawy. Na 
całym tym obszarze inwe-
stycja nie zakończyła się 
i podniesienie wałów było 
wstrzymane w wyniku 
kolejnych protestów To-
warzystwa na rzecz Zie-
mi. Cała awantura była 
o wycinkę drzew i rośli-
ny o nazwie kotewka. 
Odbyliśmy bardzo wie-
le spotkań, także i z kon-
serwatorem przyrody. 
Wydawało się po nich, że 
wszystko jest w porząd-
ku, że były spełnione ich 
postulaty. Natomiast kie-
dy wydaliśmy decyzję, 
był protest za protestem. 

 Niedawno w efekcie ob-
rad Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej do 
premiera skierowany zo-
stał apel o właściwe za-
bezpieczenie tego miej-
sca. Tutaj interes Mu-
zeum i Gminy jest wspól-
ny. To jest przecież jeden 
wał, jedno zabezpiecze-
nie.
Tak, na pewno. Myślę, że 
apel Rady jest ważną rze-
czą. Jest to ciało między-
narodowe, organ dorad-
czy Premiera RP. Mam 
nadzieję, że apel ten od-
niesie właściwy skutek. 

 Na jakim etapie jest obec-
nie ta inwestycja?
Wydaliśmy decyzję na 
wycinkę drzew, która 
umożliwia dojazd do tej 
inwestycji. Towarzystwo 
na rzecz Ziemi tą decyzję 
oprotestowało. Jeżeli te-
raz WSA podtrzyma de-
cyzję kolegium, które od-
rzuciło protest, to będzie 
podtrzymana nasza de-
cyzja. Wtedy Małopolski 
Zarząd Melioracji ma pra-
wo wejść na teren i będzie 
mógł działać dalej. 

 Czyli można optymi-
stycznie założyć, że do 
końca roku może uda się 
zakończyć formalności 
i zacząć pracę. 
Myślę, że w tym miejscu 
nie powinno być proble-
mu pieniędzy, bo to nie 
jest jakaś wielka suma i 
myśląc o ludziach i ochro-
nie miejsca, o którym mó-
wimy, nie powinno być 
problemu. Liczę tak-
że na to, że może po tym 
wszystkim, co się stało, 
także i ekolodzy inaczej 
popatrzą na sprawę.   

Rozmawiał: Bartosz Bartyzel

W przedstawionym Radzie 
sprawozdaniu z ostatniego 
półrocza podległej mu in-
stytucji dyrektor Muzeum 
Piotr Cywiński mówił m.in. 
że zalaniem zagrożony był 
przede wszystkim teren by-
łego obozu Auschwitz II-
-Birkenau, jednak wspól-
nym wysiłkiem strażaków, 
okolicznych mieszkańców 
oraz pracowników Muzeum 
udało się zabezpieczyć 
ostatni wał chroniący ich 
domy oraz relikty poobozo-
we. Przerwanie wałów ob-
róciłoby istniejące baraki w 
kompletne ruiny. – Udało 
się gigantycznym wysiłkiem 
zabezpieczyć wał, ale trage-
dia była bardzo blisko. Nie 
jesteśmy w stanie chronić 
tego terenu właściwie, jeżeli 
wały nie zostaną wzmocnio-
ne – pokreślił dyrektor Cy-
wiński.

Goszczący na obradach 
Rady Piotr Żuchowski, Wi-
ceminister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, po-
wiedział po obejrzeniu tere-
nów Birkenau, że resort wy-
stąpi do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Wojewody Ma-

łopolskiego żeby tę sytuację 
unormować. – Zdecydo-
wanie trzeba porozmawiać 
z tymi, którzy podjęli decy-
zję o tym, żeby w tym miej-
scu nie podnosić wałów do 
normalnej wysokości – po-
wiedział.
 
Z opinią tą zgodził się Ja-
cek Nowakowski z Muzeum 
Holokaustu w Waszyngto-
nie. – Musimy po pierwsze, 
wyciągnąć lekcję z tego, co 
się stało. Trzeba stworzyć ta-
kie wały i takie zabezpiecze-
nia, żeby to miejsce napraw-
dę było bezpieczne – pod-
kreślił. Także były więzień 
Auschwitz, Kazimierz Al-
bin, podkreślił, że taka sy-
tuacja nie może się powtó-
rzyć. – To jest jedyny taki 
obiekt na świecie. Dowodem 
jest ogromna frekwencja, 
1,3 mln. osób z ponad 100 
krajów, i trzeba to cenić – 
powiedział.

Członkowie Rady jedno-
myślnie zaapelowali do pre-
miera RP o podwyższenie, 
skonsolidowanie i wydłuże-
nie wałów na Sole, Wiśle i jej 
dopływie Pławiance. 

Bartosz Bartyzel
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ROZMOWA ANDRZEJEM BIBRZYCKIM, 
WÓJTEM GMINY OŚWIĘCIM

MYŚLĄC O LUDZIACH 
I OCHRONIE MIEJSCA
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CELULOIDOWY POMNIK
„HISTORIE W BIOGRAFII” – TADEUSZ SMRECZYŃSKI

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 26, czerwiec 2010

W dniach od 9 do 15 maja 2010 r. w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu po raz trzeci od-
było się seminarium pt. „Historie w biografi i”. W warszta-

tach trwających tydzień wzięła udział młodzież z Polski i Niemiec, 
aby pod bacznym okiem referentki MSDM oraz artysty plastyka 
z Berlina uwiecznić w celuloidzie wspomnienia Tadeusza Smre-
czyńskiego – więźnia byłego niemieckiego obozu koncentracyjne-
go Auschwitz. 

To tak jak wyścig z czasem, 
bowiem z każdym rokiem 
ubywa naocznych świad-
ków tamtych wydarzeń. 
W końcu ucichnie ostatni 
głos żywego świadectwa hi-
storii. Bohaterami naszej se-
rii fi lmów dokumentalnych 
są świadkowie okropnej 
zbrodni przeciwko ludzko-
ści, której doświadczyli na 
własnej skórze, i przed któ-
rą w ostatnich dziesięciole-
ciach usilnie nas ostrzegali. 
Celem uwiecznienia owego 
ostrzeżenia oraz, aby prze-
słanie tych ludzi pozosta-
ło wiecznie żywe, młodzież 
spotyka się w Oświęcimiu, 
wznosząc dla nich pomnik 
– celuloidowy pomnik. Nie 
jest to jednak zwykły fi lm 
dokumentalny. Młodzież 
dysponuje podczas prac nad 
scenariuszem nieograniczo-
ną swobodą i wsparciem ar-
tysty, aby stworzyć fi lm po-
zbawiony uprzedzeń czy 
stereotypów i nakręcić go 

tak, żeby trafi ć do serc ich 
rówieśników. 

Z tego względu punktem 
wyjścia do pracy nad fi l-
mem była wspólna polsko-
-niemiecka praca nad scena-
riuszem, opracowanie py-
tań do Tadeusza Smreczyń-
skiego, wybór fotografi i nio-
sących określone wraże-
nia i uczucia, w końcu mon-
taż poszczególnych scen, 
które wybrano i nakręcono 
w trzech polsko-niemieckich 
grupach. Podobnie praco-
wano podczas poprzednich 
dwóch seminariów poświę-
conych biografi i Józefa Pa-
czyńskiego (2008 r.) czy Zo-
fi i Łyś (2009 r.). 

Dzięki temu powstało świa-
dectwo wzruszającego spo-
tkania ze wspaniałym czło-
wiekiem, jakim jest Tadeusz 
Smreczyński. Na początku 
grupa seminaryjna zwiedzi-
ła Miejsce Pamięci Ausch-

witz-Birkenau, ze szczegól-
nym naciskiem na blok nr 
11, odnosząc się tym samym 
od biografi i Tadeusza Smre-
czyńskiego, którego gestapo 
aresztowało końcem 1943 r. 
Następnie do 26 maja 1944 r. 
przetrzymywano go w wię-
zieniu w Mysłowicach, po 
czym wyrokiem sądu doraź-
nego został on skazany na 
karę więzienia w bloku nr 
11 w Auschwitz. 

Pierwsze spotkanie z Tade-
uszem Smreczyńskim odby-
ło się w audytorium szacow-
nego Domu Polonii w Kra-
kowie. Następnego dnia go-
ścił on w MDSM. Właśnie 
w Oświęcimiu młodzież 
w zespołach polsko-niemiec-
kich nakręciła wywiady, ko-
rzystając z samodzielnie 
opracowanego przewodnika. 
Został on opracowany przez 
nich na podstawie wrażeń po 
pierwszej rozmowie z panem 
Smreczyńskim. 
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Fotografi a z rodzinnego albumu Tadeusza Smreczyńskiego
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Na koniec dokonano prze-
glądu materiału fi lmowe-
go oraz dyskutowano na te-
mat scen i wypowiedzi szcze-
gólnie ważnych dla mło-
dzieży i tych, które powin-
ny znaleźć się w piętnastomi-
nutowym fi lmie. Spotkanie, 
a nade wszystko słowa Ta-
deusza Smreczyńskiego, głę-
boko poruszyły młodzież. 
Empatia, którą okazał obec-
nym, wywołała na wszyst-

kich duże wrażenie, ponie-
waż pozwoliła niejako osobi-
ście uczestniczyć i doświad-
czyć jego straszliwych prze-
żyć, wspomnień, ale też prze-
myśleń i refl eksji nie tylko z 
czasów obozowych, lecz tak-
że tych z dzieciństwa i współ-
czesności. 

Trudno odpowiadać na py-
tania dotyczące chwil bole-
snych i przeszłości, która jak 

cień na nowo przewija się 
przed oczami. Seminarium 
pokazało, jak wielką rolę od-
grywa konfrontacja z histo-
rią świadków – zarówno ich 
biografi i, jak i historyczne-
go kontekstu. Równie ważne 
jest opracowanie pierwszego 
spotkania, stworzenie miej-
sca dla refl eksji uczestników 
oraz zadbanie o odpowied-
nią atmosferę w czasie pra-
cy. Dla większości uczest-

ników seminarium było to 
pierwsze spotkanie z ocala-
łym więźniem obozu kon-
centracyjnego. Decydują-
cą rolę odegrały zatem czas 
i wsparcie udzielone przez 
opiekunów, które pozwoliło 
przezwyciężyć barierę psy-
chiczną i pomogło młodzie-
ży znaleźć słowa lub obrazy 
mogące wyrazić pytania ro-
dzące się w niejednej mło-
dzieńczej duszy. 

Publikacja wszystkich trzech 
fi lmów pt. „Historie w bio-
grafi i” powstałych od 2008 
do 2010 r. planowana jest la-
tem. Filmy zostaną umiesz-
czone na jednej płycie DVD, 
łącznie z uzupełnieniami 
i objaśnieniami, które, miej-
my nadzieję, zachęcą do dal-
szych projektów tego typu. 

Anna Meier
Tłumaczenie: Sławomir Koper

Urodził się w 1924 r. w Zatorze koło Oświęcimia. Dziadek, 
a później ojciec piastowali funkcję burmistrza miasta. Tade-
usz uczęszczał do Gimnazjum im. Konarskiego w Oświę-
cimiu, później przeniósł się do Krakowa. Podczas okupa-
cji został wywieziony na roboty przymusowe do Saksonii.
Udało mu się stamtąd zbiec. Po półrocznej nauce w Gim-
nazjum im. Nowodworskiego w Krakowie przeniósł się do 
rodzinnej miejscowości. Tu zajął się pomocą tym, którzy 
przekraczali granicę Generalnej Guberni. Rozprowadzał 
konspiracyjne gazetki. Końcem 1943 r. aresztowany i osa-
dzony w mysłowickim więzieniu. W maju 1944 r. depor-
towany do KL Auschwitz. Wyrokiem sądu doraźnego ska-
zany na pobyt w obozie. Przydzielony został do koman-
da budującego schrony, później do układania kostki bru-
kowej i kopania rowów wzdłuż Wisły. W lipcu wywiezio-
ny do obozu Mauthausen. Pracował w zakładach metalur-
gicznych w Linzu. Po wojnie powrócił do kraju, zdał ma-
turę w oświęcimskim gimnazjum, ukończył medycynę w 
Krakowie. 

TADEUSZ SMRECZYŃSKI
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Montaż fi lmu o Tadeuszu Smreczyńskim
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W 1994 r. miał miejsce konfl ikt w Ruandzie, będący jednym z najtragiczniejszych rozdziałów w historii 
nie tylko Afryki, ale i świata. W ciągu 100 dni zamordowanych zostaje prawie milion osób. Ekstremiści 
Hutu zabijają Tutsi z zimną krwią, często swoich sąsiadów, członków rodziny. Wstrząsającemu ludobój-

stwu świat przygląda się obojętnie. 

26 marca 2004 r. podczas 
konferencji upamiętniającej 
ludobójstwo w Ruandzie, 
zorganizowanej przez rzą-
dy Kanady i Ruandy w No-
wym Jorku, Sekretarz Gene-
ralny ONZ powiedział:
„Gdyby Narody Zjedno-
czone, rządy, międzynaro-
dowe media oraz inni ob-
serwatorzy zwrócili więk-
szą uwagę na napływające 
sygnały nadchodzącej tra-
gedii przedsięwzięli odpo-
wiednie środki we właści-
wym czasie, to mogłoby nie 
dojść do masakry… Nikomu 
z nas nie wolno zapomnieć, 
że w Ruandzie doszło do lu-
dobójstwa, że było ono do-
brze zorganizowane, oraz 
że było ono przeprowadzo-
ne na oczach całego świata. 

Nikt, kto śledził wydarzenia 
światowe i oglądał – dzień 
po dniu – wiadomości w te-
lewizji, ukazujące te prze-
rażające wydarzenia, nie 
mógł zaprzeczyć, że na jego 
oczach odbywało się maso-
we ludobójstwo na niespo-
tykaną skalę”.

Wprowadzenie tema-
tu ludobójstwa dokonane-
go na Tutsich w Ruandzie 
w program podróży stu-
dyjnej do Auschwitz ma na 
celu uświadomienie uczest-
nikom warsztatu, że pro-
blem ludobójstwa nie do-
tyczy tylko i wyłącznie wy-
darzeń historycznych takich 
jak Auschwitz, że również 
współcześnie są na świecie 
miejsca, o których często nic 

lub bardzo niewiele wiemy, 
gdzie życie ludzkie nie jest 
nic warte. 
Praca warsztatowa prowa-
dzona w oparciu o fi lm fa-
bularny pt. „Hotel Ruanda” 
wprowadza młodzież w te-
mat historycznych wydarzeń, 
które doprowadziły do kon-
fl iktu oraz przebiegu mor-
du, stawiając przed uczestni-
kami pytania o mechanizmy 
prowadzące do takich trage-
dii. Przedstawiona w fi lmie, 
oparta na prawdziwych wy-
darzeniach, historia mena-
dżera hotelu Paula Rusesa-
baginy, który w czasie ludo-
bójstwa uratował od śmier-
ci 1268 osób, stanowi punkt 
wyjścia tej części warsztatu, 
w której najważniejszym za-
gadnieniem jest temat odwa-

gi cywilnej. Na tym przykła-
dzie uczestnicy przekonują 
się, że zwykli ludzie zdolni 
są do bohaterskich czynów. 
Podczas pracy w grupach sta-
wiamy pytania o rolę, jaką 
odegrały w konfl ikcie poje-
dyncze osoby przedstawio-
ne w fi lmie, ale także media 
i Narody Zjednoczone. 
Najważniejsze jednak pytanie 
dotyczy naszej osobistej od-
powiedzialności w odniesie-
niu do środowiska, w którym 
żyjemy. Jakie działania mo-
żemy podejmować my sami, 
w konkretnych sytuacjach, 
z którymi stykamy się na co 
dzień w szkole, wśród ró-
wieśników, na ulicy? Warsz-
tat ma na celu utwierdzenie 
uczestników w przekonaniu, 
że każdy człowiek poprzez 

osobiste zaangażowanie 
w zwyczajnych sytuacjach, 
w codziennym życiu, może 
wiele zdziałać, świadomie 
broniąc praw każdej osoby.
Warsztat jest jedną z propo-
zycji programowych w ra-
mach oferty dla grup studyj-
nych z Niemiec przygotowa-
nej przez dział pedagogicz-
ny MDSM w ramach projektu 
„Pamiętać o Auschwitz – Pra-
wa człowieka w dzisiejszym 
świecie”.  

Teresa Miłoń-Czepiec

Wiek uczestników: 16-18 lat
Czas trwania: 
Film – 2 godz.
Warsztat – 3 godz.
Prowadzenie: 
Teresa Miłoń-Czepiec

LUDOBÓJSTWO W PRZESZŁOŚCI 
I WSPÓŁCZEŚNIE: AUSCHWITZ I RUANDA 

PRZYKŁAD RUCHU OPORU I ODWAGI CYWILNEJ. 
WARSZTAT DLA MŁODZIEŻY W RAMACH PODRÓŻY STUDYJNEJ DO MDSM 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

W CIENIU AUSCHWITZ O KATYNIU, 
O SMOLEŃSKU, O ROSJI…

WYKŁADY KSIĘDZA JOSEPHA PEREIRY

22 maja w Centrum Dialogu i Modlitwy z inicjatywy ks. Manfre-
da Deselaersa odbyło się spotkanie, w czasie którego chyba po 
raz pierwszy w dziejach tej placówki tyle uwagi poświęcono 

totalitaryzmowi sowieckiemu w kontekście zbrodni katyńskiej, a tak-
że katastrofy smoleńskiej, przez wielu Polaków odebranej jako symbo-
liczny „drugi Katyń”.

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce zaprosiła w tym roku na serię wykładów do Polski indyj-
skiego księdza Josepha Pereirę. Po wykładach w Katowicach odbyły się trzydniowe warsztaty chrześcijańskiej me-
dytacji w Centrum Dialogu i Modlitwy. Były one prowadzone przez ojca Joe. 

Spotkanie „Dialog i modlitwa 
po Katyniu” rozpoczął przej-
mujący multimedialny spek-
takl w wykonaniu uczniów 
Miejskiego Gimnazjum nr 4 
w Oświęcimiu, przygotowa-
ny przez nauczycielkę histo-
rii Marię Szewczyk i jej kole-
żanki na wcześniejszą uro-
czystość sadzenia dębu ka-
tyńskiego ku czci oświęcim-
skiego policjanta Michała Pa-
chołka i innych ofi ar Katynia, 
związanych z Oświęcimiem.

Piosenka Pawła Kukiza „Ku-
rica – nie ptica, Polsza – nie za-
granica”, w formie monologu 
pijanego oprawcy z Katynia, 
dobrze wprowadziła w krót-
ki wykład dr Krystyny Sam-
sonowskiej, historyka z kra-
kowskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej i Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego pod 
tytułem „Katyń – zbrodnia, 
kłamstwo, pamięć”. Dr Sam-
sonowska mówiąc o Katy-
niu jako kłamstwie założyciel-
skim PRL i sile oporu społecz-
nego przeciw niemu, zasta-
nawiała się też, co znaczy Ka-
tyń dla współczesnych Rosjan 
i czy w ogóle coś znaczy, czy 
obecna polityka historyczna 
władz rosyjskich w tej kwestii 
może wynikać z obawy przed 
upomnieniem się społeczeń-
stwa rosyjskiego o własne nie-
zliczone ofi ary, idące w kilka-
dziesiąt milionów.

Dr Samsonowska podzieli-
ła się też swoimi wrażenia-
mi z 10 kwietnia, gdy wraz 
z 48 innymi uczestnikami wy-

prawy katyńskiej zorganizo-
wanej przez krakowski IPN 
i środowisko akademickie 
Krakowa, czekała w lesie ka-
tyńskim na przybycie dele-
gacji prezydenckiej. Podkre-
śliła, że pierwszą jej myślą na 
wiadomość o katastrofi e, było 
– „zginęli za prawdę”. W po-
dobnym duchu był też pierw-
szy SMS otrzymany przez 
nią z Polski – „Taka jest cena 
prawdy”. Podobnie, jak wie-
lu obecnych wtedy w Katy-
niu, nie opuszczała jej świado-
mość, że stało się to w przed-
dzień Niedzieli Miłosierdzia.

Niezwykłym i niespodziewa-
nym akcentem spotkania była 
obecność córek Stanisława 
Swianiewicza, jednego z oca-
lonych z katyńskich dołów 
śmierci i świadka losu swych 
współtowarzyszy aż do sta-
cji Gniezdowo pod Smoleń-
skiem. Ekonomista i sowie-
tolog, przed wojną profe-
sor Uniwersytetu Wileńskie-
go, we wrześniu 1939 r. zna-
lazł się w niewoli sowieckiej. 
29 kwietnia 1940 r. został wy-
wieziony wraz z innymi po-
ciągiem więziennym z Ko-
zielska. Na stacji Gniezdowo, 
odseparowany i pozostawio-
ny w wagonie, widział przez 
szparę, jak wyprowadzano 
pozostałych ofi cerów i wywo-
żono w nieznanym kierunku. 
Nie przypuszczał wtedy, że są 
to ostatnie chwile ich życia.

Profesor Swianiewicz jesz-
cze dwukrotnie cudem unik-
nął śmierci w Rosji sowiec-

kiej. Jako jedyny żyjący pol-
ski świadek zbrodni katyń-
skiej był obiektem szczególne-
go zainteresowania NKWD. 
Po wojnie pozostał na emigra-
cji. W 1975 r., tuż przed wyda-
niem wspomnień „W cieniu 
Katynia,” dokonano na niego 
zamachu w Londynie.

Córki profesora, Maria Na-
gięć z Olsztyna i Bernadetta 
Szeglowska z Krakowa opo-
wiedziały o tym, jak powsta-
wała książka „W cieniu Katy-
nia”. Okazało się, że spotka-
nie w Centrum Dialogu wy-
padło dokładnie w 13. rocz-
nicę śmierci profesora. Obie 
panie podkreśliły, że ojciec 
mimo swych strasznych do-
świadczeń nigdy nie żywił 
nienawiści do Rosji i współ-
czuł Rosjanom zmuszonym 
do życia w tym nieludzkim 
systemie.

Dowiedzieliśmy się, że wkrót-
ce ukaże się wznowienie 
„W cieniu Katynia”. Mia-
ło być wydane z przedmową 
Andrzeja Przewoźnika z Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, zaprzyjaźnionego 
z Rodzinami Katyńskimi, tak-
że z córkami profesora Swia-
niewicza. Na krótko przed tra-
giczną śmiercią w Smoleńsku 
A. Przewoźnik poinformował 
je, że tekst przedmowy jest już 
prawie gotowy. Niestety, po 
jego śmierci ani rodzinie, ani 
współpracownikom nie uda-
ło się odnaleźć tekstu. W ten 
sposób cień Katynia splótł się 
z cieniem Smoleńska.

Swoimi refl eksjami z krakow-
skiej wyprawy katyńskiej, 
która uczyniła jej uczestników 
świadkami nowej tragedii na-
rodowej, podzieliły się też dr 
Anastazja Oleśkiewicz i Mał-
gorzata Ryba. A. Oleśkiewicz 
przywołała postać innej ofi a-
ry Smoleńska: Janusza Kocha-
nowskiego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Na parę dni 
przed jego śmiercią uczest-
nicy wyprawy spotkali się 
z nim w Warszawie w miejscu 
nieprzypadkowym, bo pod 
pomnikiem Pomordowanych 
na Wschodzie. Na spotkanie 
przyszedł też wiceprezes In-
stytutu Pamięci Narodowej 
Franciszek Gryciuk. Z preze-
sem Januszem Kurtyką grupa 
miała się spotkać po uroczy-
stościach w lesie katyńskim 
10 kwietnia.
J. Kochanowski na miesiąc 
przed śmiercią zaapelował 
do minister edukacji, by, tak 
jak młodzi Izraelczycy maso-
wo przyjeżdżają do Oświęci-
mia, a rząd Izraela nie szczę-
dzi środków na kształtowa-
nie w ten sposób tożsamości 
narodowej swych obywate-
li, młodzi Polacy mogli w ra-
mach programu szkolnego 
odwiedzać Katyń. 

Małgorzata Ryba przypo-
mniała inną postać, której los 
10 kwietnia na zawsze zwią-

zał się z Katyniem: Tere-
sę Walewską-Przyjałkowską 
z Fundacji „Golgota Wscho-
du”. Kierowała nią po śmier-
ci ks. Zdzisława Peszkowskie-
go, jednego z ocalonych przed 
strzałem w tył głowy w katyń-
skim lesie, wiernego strażni-
ka pamięci zamordowanych. 
Niespełnionym pragnieniem 
ks. Peszkowskiego było spo-
cząć po śmierci na cmenta-
rzu katyńskim obok swych 
współtowarzyszy. T. Przy-
jałkowska, lecąc 10 kwietnia 
z prezydentem, miała ze sobą 
stułę ks. Peszkowskiego z wi-
zerunkiem Matki Bożej Ka-
tyńskiej. Miała być ona ele-
mentem wystroju ołtarza 
w czasie mszy św. Stuła nie 
odnalazła się po katastrofi e, 
być może leży w ziemi smo-
leńskiej. Widocznie w taki 
sposób miał ks. Peszkowski 
wrócić do swoich kolegów. 
Cienie Katynia i cienie Smo-
leńska łączą się, splatają i tym 
mocniej wołają do naszych 
serc i sumień.
Rozmawialiśmy o Katyniu 
w Oświęcimiu w Centrum 
Dialogu i Modlitwy. Czy kie-
dyś powstanie podobne cen-
trum w Smoleńsku i czy bę-
dzie nam dane uczestniczyć 
w podobnym spotkaniu? 
„Nie ma pytań ważniejszych 
od pytań naiwnych”… 

Małgorzata Ryba

Ksiądz Joseph Pereira urodził 
się w 1942 r. w Vasai w In-
diach. Został wyświęcony na 
katolickiego księdza we wrze-
śniu 1962 r. Ukończył studia 
w zakresie psychologii, fi lo-
zofi i i teologii na uniwersyte-
tach w Bombaju i Poonie oraz 
studia terapeutyczne w Ha-
zelden Institute w Minneso-
cie (USA). Ksiądz Pereira jest 
założycielem i fundatorem 
Kripa Foundation  (Funda-
cja Łaski) – największej w In-

diach organizacji pozarządo-
wej udzielającej pomocy oso-
bom uzależniającym oraz za-
rażonym wirusem HIV i cho-
rującym na AIDS. Od 1968 r. 
o. Joe praktykuje jogę wg 
szkoły B.K.S. Iyengara, na 
podstawie której oparł zespół 
ćwiczeń uwzględniających 
pozycję ciała, sposobów od-
dechu i medytacji, które sta-
nowią integralną część pro-
gramu Kripa w leczeniu osób 
uzależnionych. 

Ojciec Joe jest wykładowcą Fi-
lozofi i i Psychologii Jogi na 
licznych uczelniach świeckich, 
jak i katolickich instytucjach 
oświatowych w Indiach. Jest 
konsultantem Archidiecezji 
w Bombaju ds. rehabilitacji 
osób uzależnionych i człon-
kiem New York Academy 
of Sciences. Na prośbę Mat-
ki Teresy z Kalkuty wielo-
krotnie prowadził w Kalkucie 
dni skupienia i rekolekcje dla 
sióstr z jej zgromadzenia. 

Ojciec Joe jest wieloletnim 
praktykantem i nauczycielem 
Medytacji Chrześcijańskiej 
i członkiem rady doradczej 
Światowej Wspólnoty Medy-
tacji Chrześcijańskiej. Kieru-
jąc się zasadą, że „Łaska reali-
zuje się w ciele”, w szczególny 
sposób łączy on chrześcijań-
ską wiarę z hinduską  mądro-
ścią uwzględniania roli ciała 
na drodze duchowego wzro-
stu. 

(www.wccm.pl)
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Projekt DSH skupił się na za-
chowaniu wspomnień więź-
niów byłego niemieckie-
go obozu koncentracyjne-
go Mauthausen założonego 
w sierpniu 1938 r. na terenie 
anektowanej przez Niemcy 
Austrii. Przeszło przez nie-
go ok. 200 tys. osób, z cze-
go jedną czwartą stanowili 
Polacy. Połowa nie doczeka-
ła wyzwolenia. Po wielu la-
tach zespołowi udało się za-
rejestrować 164 wywiady 
z byłymi więźniami. 
Ekspozycja tak naprawdę 
powinna być wstępem do 
przeczytania samej książki. 
Na ścianach DSH znalazły 
się dziesiątki krótkich cyta-

tów. Pojedyncze, precyzyj-
nie wybrane zdania-sym-
bole opowiadają o rzeczach 
najbardziej istotnych dla 
obozowej atmosfery i prze-
żyć. Nieco dłuższych, oso-
bistych historii więźniów 
Mauthausen można posłu-
chać z kilku ekranów i gło-
śników, jednak z oczywi-
stych względów brakuje im 
kontekstu całej opowieści. 
Ten znajdziemy dopiero na 
stronach książki, gdzie frag-
menty ponad 100 wywia-
dów ułożono w wątki tema-
tyczne. Cała opowieść za-
czyna się przed wojną, na-
stępnie opisywany jest mo-
ment aresztowania i droga 

do obozu. Kolejne rozdzia-
ły to m.in. „głód”, „system 
terroru”, „przetrwanie”, 
„wśród więźniów”, „rewir” 
i „wyzwolenie”. Tu jednak 
historia się nie kończy, bo-
wiem przeprowadzający 
wywiady pytali się także 
o wydarzenia powojenne, 
a także o piętno, jakie obóz 
odcisnął w życiu bohate-
rów. Przeplatają się tu róż-
ne punkty widzenia, emo-
cje i doświadczenia, dzięki 
czemu czytelnik otrzymuje, 
zamiast biografi i, ogromną 
panoramę osobistych prze-
żyć. 
Poza tym w książce zna-
lazł się także krótki wstęp 

historyczny o historii obo-
zu Mauthausen, słownik 
najważniejszych pojęć oraz 
wiele fotografi i – także tych 
pochodzących z prywat-
nych zbiorów świadków hi-
storii. Miejmy nadzieję, że ta 
historia zostanie kiedyś po-
szerzona o głosy świadków 
nagrane w innych krajach, 
bowiem wystawa i książ-
ka DSH powstały na bazie 
międzynarodowego projek-
tu zbierania relacji świad-
ków Mauthausen. Polski 
fragment tej układanki jest 
do tej pory pierwszym, któ-
ry ujrzał światło dzienne 
i za to należą się DSH słowa 
wielkiego uznania.

Wystawę w DSH oglądać 
można do 4 lipca. 

Paweł Sawicki

Wystawa i książka przygotowane przez warszawski Dom Spotkań z Historią to 
wielki sukces projektu zachowywania pamięci o wydarzeniach z przeszłości po-
przez relacje świadków. Takich pozycji nie ma wiele, bowiem wymagają one 

ogromnej pracy. Często kończy się na realizacji samych nagrań, bowiem na opracowanie 
gigantycznego materiału dokumentalnego często brakuje już czasu i sił. 

OCALENI Z MAUTHAUSEN

KULTURALNY 
ROZKŁAD JAZDY

• 17 czerwca
DKF „Reksio”: „Na koniec 
przyjdą turyści”
Projekcja fi lmu „Na koniec 
przyjdą turyści” w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego 
„Reksio”.  Film produkcji nie-
mieckiej z 2007 r. w reżyserii Ro-
berta Thalheima. 
Film opowiada historię młodego 
Niemca – Svena, który w ramach 
cywilnej – zastępczej służby woj-
skowej przyjeżdża do Oświęci-
mia. Reżyser opowiada w nim 
historię opartą na własnych 
przeżyciach... Sven trafi a do 
Oświęcimia tylko dlatego, że nie 
„otrzymał” wymarzonego miej-
sca w Amsterdamie. Jego wy-
obrażenia o tym miejscu szyb-
ko podlegają weryfi kacji. Woj-
na i obozy koncentracyjne to dla 
Svena zamierzchła przeszłość. 
Poza pracą i swoimi obowiąz-
kami żyje dniem dzisiejszym 
Oświęcimia i jego mieszkańców. 
Zakochuje się też w Polce Ani...
Film brał udział w festiwalach 
fi lmowych w Cannes, Karlo-
vych Varach, Berlinie i Mona-
chium. Premiera polska odbyła 
się w Warszawie podczas War-
szawskiego Festiwalu Filmowe-
go i w Oświęcimskim Centrum 
Kultury 27 października 2007 r.
Bilety: 10 zł
Godz. 19.00
DKF „Reksio” 

• 18-27 czerwca
Dni Gminy Brzeszcze   
W programie m.in.: Madame 
Butterfl y – opera Giacomo Puc-
ciniego – retransmisja z Metro-

politan Opera, popisy nauki 
gry na instrumentach – koncert 
uczniów z Ogniska Muzyczne-
go METRUM, IX Gminny Ro-
dzinny Rajd Rowerowy pod pa-
tronatem Burmistrza Brzeszcz. 
Szczegółowy program: 
www.kasztelania.pl

• 27 czerwca
„Drewniana miska” – spektakl 
grupy „Czwarta Ściana”
Akcja „Drewnianej miski” osa-
dzona jest w amerykańskiej 
rodzinie, na przedmieściach 
gdzieś w stanie Teksas. Sztu-
ka anonimowego autora poło-
wy XX w. Edmunda Morrisa, 
którego biografi i próżno szu-
kać w encyklopediach, to kom-
pendium moralności współcze-
snej rodziny wielopokolenio-
wej i jej zagrożeń. Sztuka po-
zwala zastanowić się nad de-
fi nicją szczęścia – czy można 
osiągnąć radość poprzez zaspo-
kojenie tylko swoich potrzeb 
i luksusów, czy jest to również 
służba drugiemu i rezygnacja 
ze swoich ambicji? Czym tak 
naprawdę jest miłość, czy tyl-
ko używaniem życia kosztem 
innych? Egocentryczna Klara 
mówi do swej nastoletniej córki 
Susan słowa, które jednoznacz-
nie określają jej światopogląd: 
„Chcę tylko, żebyś żyła dla sie-
bie..., żeby każda minuta nale-
żała do ciebie, a nie do tych, któ-
rzy przeżyli już swoje dni i wi-
szą ci u szyi jak stufuntowe ka-
mienie...”.
Godz. 14.30
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
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Buty mogły ocalić życie 
więźnia, ale mogły stać się 
dla niego torturą. Obdziera-
jące do krwi, ciężkie drew-
niaki były dla więźniów do-
datkową udręką. Wielu nie 
dostawało butów wcale. 
„Apel w kwietniu na boso 
i praca na boso w polu – to 
prosty rezultat: kremato-
rium” – czytamy u tej samej 
autorki. W jednym i drugim 
przypadku mogły pomóc 
onuce lub płócienne buty, 
o ile znalazł się na nie mate-
riał. 
Pantofl e z obozowego koca 
zostały wykonane w obo-
zie Auschwitz przez jeń-
ca radzieckiego. Do zbio-
rów przekazała je była więź-
niarka H. Rostafi ńska-Choy-
nowska (prawdopodobnie 
Helena), a należały one do 
jej męża, również więźnia 
tego obozu. Prawdopodob-
nie oboje trafi li do Ausch-
witz po powstaniu war-
szawskim w sierpniu 1944 r. 
Transport, który przybywał 
latem do obozu, otrzymy-
wał buty letnie. „Później zaś 
«zapominano», że należy je 
wymienić na zimowe, gdy 
lato minęło” – wspomina Je-
zierska. Więźniowie próbo-
wali sami organizować so-
bie jakąkolwiek odzież, któ-
ra mogłaby uchronić ich 
przed mrozem, a tym sa-
mym ocalić życie.

Rosjanin, który uszył te pan-
tofl e, wykonywał ich wię-
cej, sprzedając je za papie-
rosy. Tego typu „towar” był 
w obozie na wagę złota. 
Chroniły one przed mrozem 
i otarciami. Był to jednak 
proceder surowo karany. 
Niszczenie koców – „dobra 
III Rzeszy” – uznawane było 
za sabotaż i „było wielką 
zbrodnią (...), a przecież ro-
biło się jakieś rękawice, kap-
cie... mróz, a tu cienkie suk-
nie i koszuliny” – pisze pani 
Rostafińska-Choynowska. 
Do wyboru były jednak albo 
kary, albo odmrożenie nóg. 
Pantofl e widoczne na zdję-
ciu uszyto z beżowego koca, 
a ich brzegi, palce i pięty ob-
szyto bardziej „ozdobnym” 
materiałem w kolorową kra-
tę. W jednym bucie, czubek 
dodatkowo wzmocniono ka-
wałkiem skóry. Podeszwa 
została zrobiona z grubszego 
koca o innej fakturze, w kolo-
rze brązowym. 
W zbiorach znajduje się rów-
nież jedna rękawiczka na-
leżąca do tej samej osoby, 
uszyta w obozie także z koca. 
Zarówno buty, jak i rękawi-
ca, były dla ich właściciela 
na tyle cenne, że postanowił 
je zachować, a po jego śmier-
ci jego żona przekazała je do 
Muzeum. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Urodziła się 5 listopada 
1926 r. w Lędzinach, pow. 
Tychy, córka pochodzących 
z Oświęcimia Antoniego i Ro-
zalii z d. Połącarz. Uczęsz-
czała do szkoły podstawowej 
w swojej rodzinnej miej-
scowości i ukończyła ją tuż 
przed wybuchem II wojny 
światowej. W szkole działała 
w Związku Harcerstwa Pol-
skiego. W czasie okupacji, na 
skutek prześladowań Pola-
ków, musiała wraz z rodzica-
mi, którzy nie chcieli podpi-
sać Volksliste, opuścić Lędziny 
i w lutym 1940 r. zamieszkała 
w Dworach k. Oświęcimia. 
Mieszkając w Dworach, bra-
ła udział w działalności kon-
spiracyjnej Armii Krajo-
wej, posługując się pseudo-

nimem „Promyczek”. Na-
rażając życie, zaangażowa-
ła się w udzielanie pomo-
cy więźniom KL Auschwitz. 
W 1941 r. nawiązała pierwsze 
kontakty z więźniami pracu-
jącymi przy budowie fabry-
ki chemicznej IG Farbenindu-
strie. Wśród nich prowadzi-
ła akcję dożywiania, którą na-
stępnie objęła także więźniów 
z innych grup roboczych 
w strefi e przyobozowej. Pod-
rzucała im chleb i różne inne 
wiktuały w pobliżu miejsc 
pracy; donosiła im kalorycz-
ne zupy w umówione miej-
sca w terenie. Dostarczała im 
ponadto lekarstwa i pienią-
dze. Oprócz niesienia pomo-
cy materialnej, pośredniczy-
ła w ich tajnych kontaktach 
z domem, odbierając gryp-
sy od więźniów i przesyłając 
bądź zawożąc je rodzinom. 
Niekiedy były to dla rodzin 
pierwsze wiadomości o tym, 
że ich najbliżsi zostali osadze-
ni w obozie. Poprzez nią ro-
dziny przesyłały więźniom 
listy. Pośredniczyła także 

w przekazywaniu materia-
łów konspiracyjnych obozo-
wego ruchu oporu. 
Za działalność na rzecz więź-
niów została 4 grudnia 1942 r. 
aresztowana i osadzona 
w KL Auschwitz. Przebywa-
ła w bunkrach bloku nr 11, 
tzw. Bloku Śmierci. Przeszła 
okrutne śledztwo, ale konse-
kwentnie nie przyznawała się 
do stawianych jej zarzutów. 
Nie zgodziła się też na pod-
pisanie Volksliste. Kiedy była 
więziona w bunkrach „Bloku 
Śmierci”, przebywała też tam 
w lutym 1943 r. jej matka. Po 
dwóch tygodniach matkę wy-
puszczono z obozu. Rodzi-
ce starali się wydostać córkę 
z KL Auschwitz. Poprzez róż-
nych znajomych udało mi się 
przekupić gestapowców, co 
najprawdopodobniej spowo-
dowało, że 19 marca 1943 r. 
została zwolniona z obozu. 
Musiała zaraz podjąć pracę 
i do końca wojny pracowała 
w szpitalu w Oświęcimiu. 
Po wojnie zatrudniona była 
w Zakładach Chemicznych 

w Oświęcimiu, następnie 
w Krakowskim Zarządzie 
Aptek. W trakcie pracy ukoń-
czyła szkołę średnią. W 1953 r. 
wyszła za mąż za Eugeniusza 
Sawkiewicza, z którym miała 
dwoje dzieci. 

Pracując, prowadziła równo-
cześnie aktywną działalność 
społeczną. Była bardzo zaan-
gażowana w prace Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Związ-
ku b. Więźniów Politycznych, 
a następnie Związku Komba-
tantów RP i b. Więźniów Poli-
tycznych. 
Za okupacyjną działalność 
i za tę powojenną, społeczną, 
otrzymała szereg odznaczeń, 
m.in.: Krzyż Ofi cerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Od-
znakę „Grunwaldzką”, Krzyż 
Oświęcimski.  

WANDA NOWORYTA
(UR. 1926, PO MĘŻU SAWKIEWICZ)

LUDZIE DOBREJ WOLI

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

„Buty... ach, buty to rozdział specjalny 
w dziejach obozu. Buty to najważniejsza część 
odzieży więźnia” – pisze była więźniarka 
Auschwitz i Ravensbrück, Maria Jezierska. 

NIEZWYKŁE KAMIENIE
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Moje ostatnie eksponaty 
pochodzą z okolic ponie-
mieckiego bunkra z rynku 
w Oświęcimiu. To m.in. dwa 
granitowe kamienie bruko-
we, „kocie łby”. Podobnymi 
wyłożony był stary Rynek 
i okoliczne uliczki. Niem-
cy, budując bunkier w cza-
sie okupacji, musieli je ścią-
gnąć, a kilka z nich znala-
zło się w bunkrze. Znala-
złem także kostkę granitową 
o wymiarach 18x18 cm, która 
okalała strop bunkra i miała 
za zadanie stłumić ewentu-
alny wybuch bomby. Kamie-

nie razem z drutami zbroje-
niowymi oraz fotografi ami 
z czasów budowy bunkra, 
czasów, kiedy stał na ryn-
ku oraz momentu rozbiórki, 
stanowią pewną historycz-
ną całość. Część tych ekspo-
natów postanowiłem prze-
kazać do muzeum na oświę-
cimskim Zamku. Prawie każ-
dy mieszkaniec Oświęcimia 
cieszył się, że z płyty rynku 
zniknie wielki poniemiecki 
moloch, ale mimo wszystko 
nigdzie w Europie nie było 
drugiej podobnej konstruk-
cji w samym środku głów-

nego miejskiego placu. Bun-
kier był częścią historii tego 
miasta – choć nie tej dobrej. 
Do ciekawych kamieni z mo-
ich zbiorów należą też cie-
szące się dużą popularno-
ścią kamienie z rzeki Soły. 
Na tych rzecznych kamie-
niach oświęcimski malarz 
uwiecznił krajobrazy nasze-
go miasta. Oryginalny po-
mysł przyciąga wzrok. 
Próbuję jeszcze pozyskać pły-
tę chodnikową z dawnej be-
toniarni „Eisen – Beter Beto-
niarnia”, która istniała w na-
szym mieście przed okupacją 
niemiecką. Po takich płytach 
chodzą mieszkańcy i pewnie 
nikt nie zwraca na nie uwa-
gi, a są to także ślady histo-
rii naszego miasta, które na-
leży zabezpieczyć dla następ-
nych pokoleń, tak jak kamie-
nie z okolic .
Dzisiaj kamienie stoją obok 
siebie, a przy nich zdjęcia 
z tych miejsc i z tamtych cza-
sów – tylko w taki sposób 
mogę je ustrzec od zapo-
mnienia i przybliżyć ich hi-
storię. 

Mirosław Ganobis

Są w naszym mieście niezwykłe miejsca, w których znaleźć moż-
na niezwykłe pamiątki z czasów mniej lub bardziej odległych. Cho-
dząc po Oświęcimiu, często nie zwracamy na nie uwagi, mimo że 
są tak blisko nas. Jeśli będziemy przechodzić obok nich obojętnie, 
to myślę, że mogą szybko zniknąć.
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Buty z koca obozowego

Niezwykłe kamienie

16151413121110987654321



Oddano hołd ofi arom obozów Mauthausen, Gusen oraz Ebensee. Wspólnie z grupą byłych 
więźniów, przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, młodzieżą oraz asystą honorową 
żołnierzy Wojska Polskiego, w uroczystościach 65. rocznicy wyzwolenia wzięła udział gru-
pa pracowników Miejsca Pamięci Auschwitz, na czele z zastępcą dyrektora Rafałem Pióro. 

FOTOREPORTAŻ

Fotoreportaż

16151413121110987654321
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