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Większość tego numeru „Osi” po-
święcamy obchodom 65. rocznicy wy-
zwolenia obozu Auschwitz. Na kolej-
nych stronach znajdą Państwo relację 
z uroczystości, a także słowa byłych 
więźniów i polityków, które padły 
podczas ceremonii w byłym obozie 
Auschwitz II-Birkenau. Na ostatniej 
stronie mogą Państwo obejrzeć foto-
reportaż, na który składają się portre-
ty byłych więźniów, najważniejszych 
gości uroczystości rocznicowych. Jeste-
śmy niezmiernie wdzięczni świadkom 
wydarzeń sprzed ponad 65 lat za to, że 
mimo ogromnego mrozu przyjechali 
na obchody. Dziękujemy im za to, że 
cały czas są z nami i dopóki starcza sił, 

dzielą się swoimi doświadczeniami 
z nami, a także z młodymi ludźmi, któ-
rym przekazują prawdę o Auschwitz. 
Oprócz tego w tym numerze „Osi” 
znajdą Państwo relację z inauguracji 
działalności Forum Pro Publico Bono 
„Obywatele dla solidarności europej-
skiej” w Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży. Domowi gratu-
lujemy też Polsko-Niemieckiej Nagro-
dy Młodzieży „Zachować Pamięć” 
przyznawanej przez Polsko-Niemiec-
ką Współpracę Młodzieży za projekt 
warsztatów „Język sprawców – język 
ofiar”, o których pisaliśmy na naszych 
łamach. Oświęcimską młodzież zapra-
szamy też na warsztaty „Prawa czło-

wieka zaczynają się od praw dzieci 
i młodzieży” w MDSM.
W „Osi” znajdą Państwo również za-
proszenie na przegląd fi lmów  o tema-
tyce żydowskiej w Centrum Żydow-
skim, który organizowany jest wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Żydowskie 
Motywy. Natomiast na stronach Cen-
trum Dialogu i Modlitwy polecamy 
niezwykle ciekawą i wzruszającą histo-
rię misjonarki Bartholomäi z Münster, 
która przez wiele lat próbowała odna-
leźć swoją rodzinę w Polsce. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”  

os@auschwitz.org.pl
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

65. ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ

27 stycznia 2010 r. minęło 65 lat od wy-
zwolenia niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i za-

głady Auschwitz.

Wczesnym rankiem mu-
zealnicy z Miejsca Pamięci 
Auschwitz oddali hołd po-
mordowanym oraz żołnie-
rzom radzieckim, którzy 
zginęli w walkach o mia-
sto i obóz. Znicze i kwiaty 
złożono przed Ścianą Stra-
ceń na dziedzińcu bloku 
nr 11 w byłym Auschwitz I, 
pod pomnikiem upamięt-
niającym zagładę Romów 
w Auschwitz II-Birkenau, 
monumentem poświęconym 
ofi arom obozu Auschwitz III-
-Monowitz, na oświęcimskim 
cmentarzu na grobie żołnie-
rzy radzieckich, którzy zgi-
nęli wyzwalając obóz, a tak-
że na zbiorowej mogile około 
700 więźniów, ofi ar ostatnich 
dni istnienia obozu. 
Mszę św. w intencji ofi ar 
obozu i byłych więźniów, 
którzy przeżyli, odprawił 
w oświęcimskim kościele 
Miłosierdzia Bożego dzie-
kan dekanatu oświęcimskie-
go ksiądz Krzysztof Straub. 
W nabożeństwie uczestni-
czyło około 300 osób, w tym 
wielu byłych więźniów. 
Rocznicy towarzyszyła kon-
ferencja ministrów edukacji 
z ponad 30 państw zorgani-
zowana przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz 
otwarcie rosyjskiej wystawy 
poświęconej wyzwoleniu na 
terenie byłego obozu Ausch-
witz I. 
Główne uroczystości mia-
ły miejsce w byłym obo-
zie Auschwitz-II Birkenau. 
Wzięli w nich udział byli 
więźniowie Auschwitz, pre-
zydent i premier Rzeczy-
pospolitej Polskiej, premier 
Izraela, rządowe delegacje 
z ponad 40 krajów, przewod-
niczący i posłowie Parlamen-
tu Europejskiego, przed-
stawiciele parlamentu RP, 
delegacja Knesetu, przedsta-
wiciele korpusu dyploma-
tycznego, duchowieństwa, 
społeczność i władze lokalne, 
zaproszeni goście i wszyscy 
pragnący uczcić pamięć ofi ar 
niemieckich nazistów.
Do zebranych najpierw 
przemówili byli więźniowie 
Auschwitz – August Kowal-
czyk, który również prowa-
dził uroczystość, prof. Wła-
dysław Bartoszewski oraz 
Marian Turski. Po nich głos 
zabrali politycy: prezydent 
Lech Kaczyński, premier 
Donald Tusk, premier Be-
niamin Netanjahu, a także 
minister edukacji i nauki Ro-

sji Andriej Fursenko, który 
odczytał orędzie prezydenta 
Rosji Dmitrija Miedwiedie-
wa. Pełne teksty wystąpień 
publikujemy na kolejnych 
stronach.
Na zakończenie pierwszej 
części uroczystości prezydent 
Lech Kaczyński odznaczył 
dyrektorów trzech najważ-
niejszych na świecie instytucji 
muzealnych zajmujących się 
tematyką Zagłady: dyrekto-
ra Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau dr. Pio-

tra M.A. Cywińskiego, dy-
rektor Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie Sarę Bloom-
fi eld oraz dyrektora Instytutu 
Yad Vashem Avnera Shale-
va. Nagrodzono ich za „wy-
bitne zasługi w działalności 
edukacyjnej i muzealnej upa-
miętniającej ofi ary zagłady 
nazistowskich obozów pracy, 
koncentracyjnych i obozów 
śmierci, i za osiągnięcia dla 
rozwoju dialogu polsko-ży-
dowskiego”. Dyrektor Mu-
zeum otrzymał Krzyż Ofi cer-

ski Orderu Odrodzenia Polski 
natomiast zagranicznych gości 
uhonorowano Krzyżami Ofi -
cerskimi Orderu Zasługi RP. 
Uroczystości zakończyły się 
pod Pomnikiem Ofi ar Obo-
zu, gdzie uczestnicy złożyli 
znicze upamiętniające ofi ary 
Auschwitz, natomiast rabini 
oraz duchowni różnych wy-
znań chrześcijańskich wspól-
nie odczytali Psalm 42 z Księ-
gi Drugiej Psalmów.             

Paweł Sawicki

Dzień był podobnie jak dzisiaj zimo-
wy, 4 grudnia 1940 r.
Słupek rtęci na Blockführerstubie 
wskazywał 19 stopni poniżej zera.
W grupie 80 więźniów z więzienia 
tarnowskiego stałem tuż przy bra-
mie obozowej. Nowi. Zugang.
Tak kończyła się, na razie, moja bi-
twa o Polskę.
Tymczasem ludzkie mrowisko, wy-

pełniające obozowe ulice, odsłaniało 
przede mną, nieznany mi dotych-
czas, a z każdą minutą coraz wyraź-
niej wyczuwalny stan zagrożenia.
Ulicą z głębi obozu Auschwitz nad-
biegła grupa około 50 więźniów. 
Nadbiegła.
Tak, żałosna, nieudolna próba regu-
laminowego Laufschritt – biegiem, 
więzień porusza się tylko biegiem.

Na ramionach dźwigają skrzynie.
Co oni noszą, piasek, kamienie? 
Ośmiu jedną skrzynię.
Z wysiłkiem zdjęli je z ramion. Drew-
no głucho stuknęło o zaśnieżoną, 
obozową ulicę.
Z Blockführerstuby wyszedł mło-
dy żołnierz w polowym mundurze. 
Zmierzał w kierunku komanda.
Jeżeli o mężczyźnie można powie-
dzieć, że jest piękny, to ten młody es-
esman był piękny.
Podszedł do pierwszej skrzyni.
– Weg! – wskazał wieko skrzyni. Wy-
konali rozkaz. Zrzucili deski.
W skrzyni „na waleta”, czyli głowa-
mi w przeciwnych kierunkach leżały 
dwa, nagie wychudzone ciała mar-
twych więźniów.
Numery wypisane kopiowym ołów-
kiem na nagich piersiach, były jedy-
nym dowodem ich tożsamości.
Młody, piękny, pochylił się i zza cho-
lewy żołnierskiego buta wyciągnął 
półmetrowy gwóźdź.
Pchnął w jedną pierś – teraz na pew-
no martwy.
Pchnął w kolejne serce – ten też już 
sprawdzony. Mogą kontynuować 
swoją ostatnią drogę do krematorium.
Komando nosicieli trupów przeszło 
przez bramę, nad którą z wysiłkiem 
odczytaliśmy „Arbeit macht frei”.
Ci, których wyniesiono, byli już wol-
ni. Na pewno.
To zbrodnicze kłamstwo miało być 

przykrywką dla ludobójstwa i Holo-
kaustu, miało chronić autorów przed 
osądem tych, którym dane będzie opu-
ścić obóz w tę drugą stronę, do życia, 
do wolności – aby dać świadectwo.
65. rocznica wyzwolenia to już nie tyl-
ko rzeczywistość historyczna. Wierni 
pamięci, nasze serca i umysły kieruje-
my ku tym, którzy nigdy nie wrócili 
do wolności. 
Przecież nie sposób z tego miejsca 
dzisiaj nie wspomnieć grudniowej 
nocy 2009 r.
Świętokradzkie, zbrodnicze działa-
nia, podyktowane obłąkańczą ideą 
„mieć”, stały się kolejnym ostrzeże-
niem: 65 lat po wyzwoleniu Ausch-
witz nie ma żadnych „czarnych 
dziur” w historii ludzkości, które na 
zawsze pochłonęły zło.
Z bramy obozowej ukradziono napis 
„Arbeit macht frei”.
W miejscu, w którym nawet kamienie 
stały się relikwią, a ziemia przesiąk-
nięta krwią poszarzała od popiołów 
Holokaustu.
Ból, niedowierzanie i gniew towarzy-
szyły nam przez ostatnie tygodnie 
poprzedzające dzisiejszy odświętny 
charakter 65. rocznicy.
Jednoznaczna reakcja opinii świa-
towej udowodniła przecież, że cena 
krwi i męczeństwa posiada tę moc 
niezwykłą, pozwalającą po 65 latach 
przemienić nazistowskie mega kłam-
stwo w relikwię pamięci narodów. 

PRZEMÓWIENIE AUGUSTA KOWALCZYKA 
BYŁEGO WIĘŹNIA AUSCHWITZ
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Gdy we wrześniu 1940 r. jako osiem-
nastoletni Polak po raz pierwszy 
przeszedłem przez bramę z napisem 
„Arbeit macht frei” i stanąłem na 
placu apelowym Auschwitz I, od-
tąd jako Schutzhaeftlingowi numer 
4427 – wśród pięciu i pół tysiąca in-
nych Polaków – nie przychodziło mi 
w ogóle do głowy, że przeżyję Hitlera 
i II wojnę światową. Nie wyobra-
żaliśmy sobie, że Auschwitz sta-
nie się, jako Auschwitz-Birkenau 
i Monowitz, miejscem realizacji 
jedynego w swoim rodzaju planu 
biologicznego wyniszczenia euro-
pejskich Żydów, bez różnicy płci  
i wieku.
W pierwszych piętnastu miesiącach 
istnienia tego strasznego miejsca 
my – polscy więźniowie – byliśmy 
sami. Wolny świat nie interesował 
się naszymi cierpieniami i naszą 
śmiercią, mimo ogromnych wy-
siłków tajnej organizacji oporu  
w obozie dla przekazania wiado-
mości na zewnątrz. Późnym latem 
1941 r. przywieziono do Auschwitz 
kilkanaście tysięcy jeńców z Armii 
Sowieckiej i na nich to, i na chorych 
polskich więźniach politycznych 
wypróbowano we wrześniu  1941 r. 

działanie gazu trującego Cyklon B. 
Nikt z więźniów nie mógł sobie 
wtedy wyobrazić, że jest to „tylko” 
zbrodniczy test, zbrodnicze przy-
gotowanie do ludobójstwa metoda-
mi przemysłowymi. A jednak tak 
się stać miało w pamiętnych latach 
1942-1943-1944. Budowa komór ga-
zowych i krematoriów, ich sprawne 
funkcjonowanie to tylko techniczne 
elementy tego diabelskiego przed-
sięwzięcia. W Polsce, na ziemi ojczy-
stej Dawida Ben Guriona, Szimona 
Peresa, ale także Izaaka Bashevisa 
Singera, Artura Rubinsteina i Mena-
chema Begina zbudowano – decy-
zją Berlina – ośrodek wyniszczenia 
znienawidzonych Żydów.
Polski ruch oporu – cywilny i woj-
skowy – informował i alarmował 
wolny świat; rządy Wielkiej Bry-
tanii i Stanów Zjednoczonych były 
już w ostatnim kwartale 1942 r.  
dokładnie zorientowane w tym, 
co się w Auschwitz-Birkenau dzie-
je, w wyniku misji polskiego emi-
sariusza, ofi cera rezerwy Wojska 
Polskiego, Jana Karskiego, jak 
i innymi drogami. Żadne państwo 
świata nie zareagowało jednak 
w sposób adekwatny do wagi pro-

blemu na notę Ministra Spraw 
Zagranicznych polskiego rządu 
w Londynie z 10 grudnia 1942 r. do 
rządów Narodów Zjednoczonych, 
nawołującą „nie tylko do potępie-
nia zbrodni popełnionych przez 
Niemców  i ukarania zbrodniarzy, 
ale również znalezienia środków za-
pewniających, że Niemcom zostanie 
skutecznie uniemożliwione stoso-
wanie metod masowego mordu”.
Środków skutecznych nie znalezio-
no i właściwie nie usiłowano ich 
znaleźć. A przecież w tym momen-
cie ponad połowa przyszłych ofi ar 
była jeszcze przy życiu. Jedynym 
właściwie skutkiem polskiej inicjaty-
wy była krótka deklaracja dwunastu 
państw sprzymierzonych w sprawie 
odpowiedzialności za Zagładę Ży-
dów, ogłoszona 17 grudnia 1942 r. 
równocześnie w Londynie, Mo-
skwie i Waszyngtonie. W deklaracji 
tej, w której zresztą Auschwitz-Bir-
kenau nie jest imiennie wymienione, 
dziesięć rządów okupowanych kra-
jów Europy oraz rządy USA i Wiel-
kiej Brytanii sygnalizują, że wiedzą 
o strasznym losie Żydów „w Pol-
sce, którą hitlerowcy uczynili głów-
ną swoją katownią” i zapowiadają 
ukaranie odpowiedzialnych za tę 
zbrodnię.
Po 65 latach od dnia oswobodzenia 
ostatnich więźniów Auschwitz-
-Birkenau, ostatni – dziś jeszcze tu 
obecni – więźniowie mają prawo 
wierzyć, że ich cierpienie i śmierć 
ich bliskich miały znaczący sens 
dla lepszej przyszłości wszystkich 
ludzi w Europie, a nawet w świe-
cie, bez względu na ich pochodze-
nie etniczne czy wyznanie religij-
ne. Chcemy wierzyć, że pamięć 
o trudnym do objęcia wyobraźnią 
losie więźniów i ofi ar tego miejsca, 
zobowiązywać będzie nowe poko-
lenia do współżycia w szacunku 
dla godności każdego człowieka 
i czynnego przeciwstawienia się 
zjawiskom nienawiści i pogardy 
ludzi wobec ludzi, a w szczegól-
ności wszelkich form ksenofobii 
i antysemityzmu, nawet gdyby był 
nazywany obłudnie antysyjoni-
zmem.
Musimy – sobie i światu – postawić 
pytanie, ile prawdy o strasznych do-

świadczeniach totalitaryzmu udało 
nam się przekazać młodszym poko-
leniom? Myślę, że dużo, ale nie dość. 
Reakcja świata nigdy nie była i nie jest 
automatycznym wynikiem wiedzy 
o tym, co się dzieje. Tak samo, zdol-
ność do przeciwstawienia się złu nie 
wynika z wiedzy o istnieniu zła, ale 
z kondycji moralnej każdego z nas. 
Dziś każdy  z nas ma dostęp do 
wiedzy na temat bieżącego szerze-
nia nienawiści i rasizmu, pogardy 
i antysemityzmu; na temat praktyk 
ludobójczych lub skazywania na 
śmierć niewinnych ludzi w różnych 
częściach świata. Pytaniem jest, 
czy coś z tą wiedzą czynimy? Czy 
potrafi my stanąć po stronie ofi ar? 
Czy pozostajemy raczej po stronie 
tych wszystkich, którzy wiedzieli, 
a nie uczynili nic, by pomóc? Dzisiaj 
Auschwitz-Birkenau odwiedza wie-
lu ludzi  z całego świata. Szukają tu 
historii, szukają też prawdy o czło-
wieku. Prawdy o sobie. Są to najczę-
ściej uczniowie lub studenci – ponad  
1 300 000 osób w ubiegłym roku.  
A wśród nas znajduje się kilkadzie-
siąt osób odpowiedzialnych za edu-
kację w ponad trzydziestu krajach.
Młodzi ludzie, których edukacja 
leży w Waszych rękach, potrzebują 
tego Miejsca Pamięci i jego, tak nie-
zwykle wymownego, autentyzmu. 
Ta świadomość musi być brana pod 
uwagę w tworzonych politykach 
edukacyjnych. Jeśli chcemy, by ci 
młodzi ludzie stawali się świadomy-
mi obywatelami naszych krajów, to 
musimy im pozwolić zagłębić się w 
znaczenie Auschwitz. Stojąc w tym 
miejscu pięć lat temu wraz z Simo-
ne Veil zapowiedziałem utworzenie 
Międzynarodowego Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holokauście.
To Centrum prowadzi już swo-
ją działalność. Potrzeba edukacji  
o Auschwitz i Holokauście wydaje 
się aktualna, jak nigdy dotąd. Za-
ledwie kilka tygodni temu byliśmy 
świadkami targnięcia się na naj-
bardziej rozpoznawalny znak tego 
obozu – napis „Arbeit macht frei”. 
Na najniższym szczeblu był to czyn 
kryminalny, ale nie zapominajmy, 
że dotychczas nie jest jeszcze wy-
jaśniona rola międzynarodowych 
neonazistów.
To Miejsce rodzi bardzo szczegól-
ną odpowiedzialność – dawanie 
świadectwa przyszłym pokole-
niom. Jego autentyzm musi być 
dobrem zabezpieczonym jak naj-
dłużej. Rok temu powołaliśmy 
do istnienia Fundację Auschwitz-
Birkenau, której celem jest sfi nan-
sowanie wieloletniego, spójnego 
planu konserwacji budynków 
i przedmiotów. Dotychczasowe re-
akcje świata na nasz apel są bardzo 
pozytywne i pozwalają wierzyć, że 
wspólnymi siłami spełnimy swój 
obowiązek. Groby skłaniają każde-
go normalnego człowieka do za-
dumy. Ale tu nie ma grobów. Na 
miejscu dokonania tej niepojętej 
zbrodni zaduma musi przeobra-
żać się więc w szczególną odpo-
wiedzialność,  w trwałą pamięć 
o tym, co się stało. Podobnie jak 
pięć lat temu zakończę słowami 
z Księgi Hioba, jednakowo ważnej 
dla Żydów i chrześcijan: „Ziemio, 
nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk 
nie ustawał”.  

PRZEMÓWIENIE 
PROF. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO 

BYŁEGO WIĘŹNIA AUSCHWITZ
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Nazywam się Marian Turski.
Pozbawiono mnie tego nazwiska tu, 
w Auschwitzu. Tutaj B-9408, prze-
bywałem niemal do ostatniego dnia, 
póki mnie nie zagnano do Buchen-
waldu marszem śmierci. Tam byłem 
podobnie aż do czasów tzw. ewaku-
acji. Na trzy dni przed wyzwoleniem 
Buchenwaldu znów znalazłem się w 
marszu śmierci do Theresienstadt.
Ludzie dzisiaj, zwłaszcza młodzi lu-
dzie, pytają mnie: powiedz, co tam 
było najgorsze? Spodziewają się, 
że odpowiem im: głód! W dużym 
stopniu mają rację. Głód to jest coś 
takiego, to jest obsesja, to jest obsesja 

jedzenia, to jest ciągła myśl o jakimś 
pożywieniu; to jest widmo kartofl a, 
łyżki zupy, kęsa chleba, które cię nie 
opuszcza. Człowiek, który normal-
nie się posila, tego nie zrozumie. To 
jest nie do wyobrażenia.
A jednak głód – to nie było najgor-
sze!
Więc może tzw. warunki mieszka-
niowe? Okropne! Tysiąc osób w ba-
raku. Pięć, sześć na słomie, na pry-
czy. Zastanawiasz się, jaką pryczę 
wybrać? Lepiej nie na dole, bo ci na 
górze, przepraszam, nie wytrzymu-
ją, pęcherze nie wytrzymują. Wobec 
tego lepiej być na górze, ale z kolei 

na górze niech nagle Niemiec zwoła 
apel, to wtedy zanim się wygramo-
lisz, zanim zejdziesz z tego, dosta-
niesz pałką po żebrach, po głowie, 
po plecach.  A więc warunki miesz-
kaniowe? Nie! To też nie było najgor-
sze. Więc może zimno? 1944 r. to był 
taki jak obecny, niesłychana zima, 
strasznie było zimno. Pamiętam, bo 
wyciąłem sobie z worka cementowe-
go kamizelkę. Nadzorca niemiecki 
zobaczył to, zbił mnie okrutnie. „Du 
hast deutches Vermoegen gestohlen” 
– ukradłeś mienie niemieckie. Ale też 
nie powiem, że to jest najgorsze.
Więc może wszy? Owszem, mu-
szę powiedzieć, że nie pamiętam 
wszy w samym Auschwitzu, ani 
w samym Buchenwaldzie. Ale na 
komandach, dokąd nas kierowano, 
gdzie były urządzenia wodno-sani-
tarne zbombardowane, tam roiło się 
od wszy. Zwłaszcza tysiące podczas 
ostatniego mojego marszu w kwiet-
niu 1945 r. Więc to nie, to też nie 
było najgorsze.
Więc co było najgorsze?
Najgorsze było PONIŻENIE! To, że 
nie traktowano cię jak istotę ludz-
ką – zwłaszcza jeżeli byłeś Żydem 
i dlatego właśnie, że byłeś Żydem, 
nie traktowano ciebie nawet jak 
zwierzęcia, tylko jak insekt, jak 
wesz, jak gnidę, jak karalucha, jak 
pluskwę. A co się robi z gnidą, z ka-
raluchem? Trzeba zdeptać, zgnieść, 
zdusić, unicestwić. Dlatego, jeżeli 
dzisiaj ludzie, zwłaszcza młodzi 
ludzie, pytają mnie: Co wyniosłeś 
z tamtych doświadczeń? Co miałbyś 
do powiedzenia współczesnym? 
Z wszystkich słów i nauk gdybym 
miał ogarnąć jednym słowem, po-

wiedziałbym: EMPATIA! Wybitny 
pisarz polski, Bolesław Taborski, 
napisał ostatnio wiersz pod takim 
właśnie tytułem, krótki wiersz. Po-
zwólcie, że go wam odczytam.
Najważniejsze jest współczucie.  
Dla wszystkiego co na ziemi.  
Ludzi, zwierząt i też roślin,  
Skał, mórz – znów mówię – ludzi.  
Ono czyni życie znośnym.  
A jego brak odczłowiecza.  
Weźmy sprawców Holokaustu.  
Sługi diabła na tej ziemi.  
Udawali, że są ludźmi.  
Ba, nadludźmi.  
Byli niczym.  
Nie wiedzieli, co współczucie.
Tak sobie myślę, gdyby wtedy,  
w tamtych czasach było więcej em-
patii dla Żydów, w Stanach Zjed-
noczonych, w Wielkiej Brytanii, 
w okupowanej Europie, w Polsce, 
gdyby było więcej empatii wśród 
tych, którzy mogli zdecydować, czy 
zbombardować te krematoria i ko-
mory gazowe, nie zawrócilibyśmy 
Holokaustu, ale o ile rozmiary Ho-
lokaustu mogły być mniejsze.
Szanowni zgromadzeni na tej uro-
czystości, drodzy przyjaciele!
Jeżeli zawołanie: NIGDY WIĘCEJ 
AUSCHWITZ nie ma być tylko 
frazesem albo banałem, musimy 
nauczyć się zrozumieć innego czło-
wieka: INNEGO NIŻ JA, INNEGO 
NIŻ MY! Musimy spróbować i po-
jąć, i zrozumieć jego sposób myśle-
nia, jego motywy działania, jego 
punkt widzenia. Jeżeli chcemy żyć 
w świecie o mniejszym natężeniu 
nienawiści, musimy spróbować 
okazywać współczucie, zrozumie-
nie, empatię. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

PRZEMÓWIENIE MARIANA TURSKIEGO
BYŁEGO WIĘŹNIA AUSCHWITZ

To było letnią porą. Na dwudzie-
stym piątym bloku był magazyn 
z chlebem. Wieczorem, krótko przed 
apelem, kiedy więźniowie schodzili 
się do obozu, inni więźniowie rzuca-
li chleb przez okno  i krzyczeli: hun-
dert, hundert. Raz nie trafi li do okna 
i chleb upadł. Chwyciłem ten boche-
nek i uciekłem. A jeden z więźniów 
za mną. Gonił mnie. Złapał i chciał 
zaprowadzić do esesmana. Całowa-
łem jego ręce, żeby mnie puścił, ale 
tego nie zrobił. Mówił, że się boi, bo 
esesman widział, jak mnie złapał. 
W końcu doprowadził mnie do es-
esmana. Odebrano ode mnie chleb, 
a esesman wyciągnął pistolet i kazał 

mi tańczyć. Strzelał pomiędzy moje 
nogi. Pamiętam. Daję słowo honoru. 
Strzelił mi  w palec u nogi. Popła-
kałem się, bo bardzo mnie bolało. 
Rana zagoiła się dopiero po miesią-
cu. Musiałem  z kulawą nogą iść do 
pracy. Lagerkapo przydzielił mi za-
miatanie ulicy. Dał mi taczki i dużą 
miotłę. Pewnego dnia, przed jedena-
stym blokiem, otworzyła się brama  
i wjechał samochód pancerny. Po 
jakimś czasie usłyszałem strzały. Pa-
trzę, krew płynie. Rozstrzelali więź-
niów. Okropny widok. Wziąłem 
miotłę i zamiatałem tę ludzką krew 
do rynsztoka. Przepraszam już nie 
mogę...

Pamiętam to. Teraz mi się przy-
pomniało. Otworzył okno, a ja 
tam stałem i rozmawiałem z nim, 
z moim bratem. Mój brat, któ-
rego w 1944 r. zabrali do komo-
ry gazowej. 1944 r. Tak, teraz mi 
się przypomniało. Mojego brata za-
gazowali. Hitlerowcy. Jezu kocha-
ny... 
Trzy siostry, moja mama, tata, 
przywiezieni byli z Tomaszowa 
Mazowieckiego do Auschwitz, do 
Birkenau. Zostali straceni prawdo-

podobnie w 1944 r. Razem  z innymi 
Romami. 
A gdy przyszło wyzwolenie, to ja się 
nocami zrywałem. Przez rok zrywa-
łem się nocami. I krzyczałem: Nie! 
Nie! Nie! I po polsku, i po niemiecku 
krzyczałem: Nie! Nie! Nie bij mnie! 
Nie bij mnie! Krzyczałem: Nicht 
schlagen! Nicht schlagen! Przez rok 
czasu się zrywałem ze snu. Pamię-
tam to. Pamiętam. Zrywałem się 
nocami.  A jak się zrywałem, to nie-
kiedy się popłakałem... 

PRZEMÓWIENIE EDWARDA PACZKOWSKIEGO 
BYŁEGO WIĘŹNIA AUSCHWITZ

Jak poinformowało Stowarzyszenie Romów w Polsce, z przyczyn 
zdrowotnych pan Edward Paczkowski nie mógł wziąć udziału 
w uroczystościach rocznicowych. Tekst jego przemówienia został 
jednak przekazany w formie pisemnej wszystkim gościom ceremo-
nii. Panu Edwardowi Paczkowskiemu życzymy jak najszybszego po-
wrotu do zdrowia.

Panowie Premierzy,
Panowie Prezydenci,
Panie Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, 
ale przede wszystkim Panie i Pa-
nowie, którzy byli tutaj w innych 
okolicznościach przed 65 laty, kiedy  
27 stycznia 1945 r. obóz został 
w końcu wyzwolony.

To dla Was i dla Waszych koleżanek 
i kolegów, którzy wtedy zginęli lub 
nie dożyli dnia dzisiejszego, jest ten 
dzień pamięci. Ale ten dzień ma tak-
że inne znaczenie.
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” 
– tak brzmi motto książki, która 
ukazała się tuż po wojnie, Zofi i Nał-
kowskiej, jednej z najwybitniejszych 

polskich pisarek. Ludzie ludziom... 
chociaż jedni z nich uważali się za 
nadludzi, a innych uważali za pod-
ludzi lub – o czym mówił przed 
chwilą pan redaktor Turski – zgoła 
nieludzi.
Wiem, że na ogół znają Państwo fak-
ty, ale mimo wszystko kilka z nich 
przypomnę. 14 czerwca 1940 r. przy-
wieziono tu pierwszych 728 więź-
niów. Tak się złożyło, że tego dnia 
nazistowskie Niemcy, a dokładniej 
ich wojska, zajęły Paryż. Ci pierwsi 
więźniowie to byli Polacy i pewna 
grupa polskich Żydów. W następ-

nym roku, gdy więźniów było już 
znacznie więcej, o czym mówił pan 
minister Bartoszewski, przywiezio-
no tutaj kilkanaście tysięcy jeńców  
z Armii Radzieckiej – 600 spośród 
nich i 250 Polaków stało się ofi arami 
owego eksperymentu, o którym też 
pan minister przed chwilą mówił. 
Dwa dni trwało ich mordowanie. 
Dokładnie dwa dni.
Mniej więcej w tym samym czasie 
w innym miejscu Polski, koło Łodzi, 
w Chełmnie nad Nerem próbowano 
innej metody – duszono ludzi spa-
linami. Cyklon B okazał się jednak 

PRZEMÓWIENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

LECHA KACZYŃSKIEGO 
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Panie Prezydencie, panie Premie-
rze państwa Izrael, panie Przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego, 
a przede wszystkim najważniejsi 
uczestnicy dzisiejszego spotkania 
– byli więźniowie obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau.
Stoimy w miejscu, w którym trud-
no znaleźć właściwe słowa. Niko-
mu  z nas znalezienie takich wła-
ściwych słów łatwo nie przychodzi. 
Być może posłużyć trzeba się sło-
wami innych, którzy mówić o tym 
miejscu mieli większe prawo niż 
ja. Na przykład słowami Jana Kar-
skiego, kuriera Polskiego Państwa 
Podziemnego, człowieka, który 
bezskutecznie próbował poruszyć 
sumienie świata informacjami o od-
bywającej się na ziemiach polskich 
zagładzie europejskich Żydów. 

Powiedział on, że Zagłada była 
czasem, kiedy rozpadł się obraz 
człowieka stworzonego na podo-
bieństwo Boga.
I chociaż trudno nam o właściwe 
słowa, to jednak jest to miejsce, 
gdzie jesteśmy upoważnieni i zo-
bowiązani do stawiania ciągle tego 
samego bolesnego pytania: dlacze-
go świat milczał, dlaczego świat na 
to pozwolił, dlaczego sojusze, stra-
tegie, polityka, dyplomacja, cała 
machina cywilizowanego – wyda-
wałoby się – świata, machina, ale  
i ludzie, okazali się w tak przygnę-
biającej większości obojętni wobec 
dokonującej się tu zbrodni. 
Co my dzisiaj możemy zrobić z tą 
przytłaczającą wiedzą o człowieku, 
wiedzą, którą dał nam Auschwitz, 
wiedzą o tym, co człowiek robił 

tutaj człowiekowi, ale też wiedzą 
o tym, czego nie zrobił człowiek 
gdzie indziej, w obliczu tej strasz-
liwej zbrodni.
Jest takie ludzkie pytanie, zrozumia-
łem wagę tego pytania dopiero wte-
dy, kiedy odwiedziłem Izrael, a to 
jest pytanie: czy potrafi my zapamię-
tać każdą z ponad miliona twarzy, 
która przeszła przez ten obóz?
Co możemy powiedzieć tym, któ-
rzy ocaleli i którzy dzisiaj są tutaj 
z nami, tym którzy posiedli naj-
bardziej bolesną prawdę o tym, do 
czego zdolny jest człowiek. A może 
najbardziej właściwe dla mojej ge-
neracji jest w tym miejscu milcze-
nie. Milczenie, które wyraża naszą 
bezradność wobec tej zbrodni, ale 
to milczenie wyraża też nadzieję, 
że już nigdy więcej ludzie wobec 
takich sytuacji bezradni nie będą. 
To jest nadzieja, że już nigdy czło-
wiek nie będzie zredukowany do 
numeru, to jest nadzieja, że nigdy 
już człowiek nie będzie zmuszony 
do noszenia pasiaka, że nigdy nie 
będzie dręczony aż do ostatniej go-
dziny swojego życia.
To najtrudniejsze zadanie dla nas 
wszystkich, właśnie tutaj w Ausch-
witz-Birkenau szukać śladów na-
dziei. Żeby nikt z nas nie odszedł  
z tego miejsca w poczuciu nieod-
wracalnej zapaści człowieczeń-
stwa, nieodwracalnej klęski kultury 
i cywilizacji europejskiej.  I dlatego 
naszą najgłębszą powinnością jest 
tutaj wracać. Wracać po to, żeby 
dawać świadectwo prawdzie, żeby 
szukać tej najtrudniejszej nadziei, 
żeby pamiętać  o tej najgłębszej roz-
paczy. Rozpaczy, która była głębo-
ko w sercach ofi ar, ale która musi 
być także   w naszych sercach.
My także tu musimy być zrozpa-
czeni. Także po to chcemy dawać 

to świadectwo, aby budować po-
wszechną  i nieusuwalną w sercach 
wszystkich ludzi niezgodę na zor-
ganizowaną nienawiść, która za-
gnała miliony do komór gazowych, 
na to wszystko, czego symbolem 
stał się ten obóz.
Niech Primo Levi nie ma racji. 
Niech to się nigdy więcej nie zdarzy. 
My wiemy, jak ważne w związku 
z tym jest zachowanie tego miejsca 
w pamięci w możliwie nienaruszo-
nej postaci. Jako cmentarza, jako 
pomnika, jako ciągłego wzywania 
do pamięci i jako dowodu dokona-
nej zbrodni, której wciąż niektórzy 
chcieliby zaprzeczyć.
I dlatego tak ważne są nasze prak-
tyczne działania. To jest wielkie 
zadanie też dla mojego pokolenia   
i dla mojego państwa, żeby uchro-
nić przed zniszczeniem budynki, 
ogrodzenia, wieżyczki, ale nawet 
także poszczególne włosy ludzi, 
zabawki, okulary, protezy. Tak, to 
jest niezwykłe miejsce, gdzie cała 
ludzkość musi dbać o to, aby nie 
uległ zniszczeniu najmniejszy ślad. 
Ten symboliczny ludzki włos.
Każdą rzecz tutaj świadczącą pra-
gniemy ocalić w naszej pamięci. 
Chcemy także ocalić pamięć  o tych, 
którzy przyszli tutaj wyzwolić obóz, 
o żołnierzach Armii Czerwonej. Dla 
tej nielicznej garstki ocalałych tu  
w obozie oni stali się długo oczeki-
wanym znakiem końca tej gehenny.
Szanowni Państwo, dziękując Wam 
wszystkim za obecność w tym miej-
scu, chcę podkreślić, że dla Pola-
ków  i dla mojego pokolenia to, co 
słyszymy od Was, będzie bardzo 
ważną częścią naszego powszech-
nego wyznania wiary, także wiary 
w człowieka. Dzięki Wam tej wiary 
nie utraciliśmy do końca.
Dziękuję. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 
DONALDA TUSKA 

skuteczniejszy. I to on posłużył do 
wymordowania prawdopodobnie 
ponad miliona Żydów. Rachunki są 
różne – od około jednego miliona do 
miliona 350 tysięcy. Ale  w tym obo-
zie zginęło również 75 tysięcy Pola-
ków, 20 tysięcy Romów, których los 
miał być podobny do losu narodu 
żydowskiego, około  14 tysięcy ra-
dzieckich jeńców, przede wszyst-
kim Rosjan, i kilkadziesiąt tysięcy 
przedstawicieli innych narodów 
– Francuzów, Belgów, Białorusinów 
i wielu innych. Z czego to wynikało? 
To wynikało ze zbrodni, którą za-
planowała  i dokładnie zrealizowała 
III Rzesza Niemiecka. Pierwszych 
Żydów francuskich i słowackich 
przywieziono tutaj już na początku 
1942 r. Wiemy, że w pierwszej po-
łowie 1942 r. dokonano pierwszych 
masowych mordów w komorach 
gazowych.  W tym samym czasie 
rozpoczęto likwidację największego 
z gett w Europie – getta w Warsza-
wie. To był środek wojny, ale mord 
trwał dalej.
W maju 1944 r. losy wojny są już 
dawno przesądzone, III Rzesza 
Niemiecka pokonana, a tu, w tym 
miejscu oddaje się do użytku nową 
bocznicę, żeby można było ludzi 
przewozić bezpośrednio pod kre-
matoria. Dla mnie ten moment 
w historii to znak szaleństwa zbrod-

niarzy, szaleństwa zbrodni opartej 
o chorą nienawiść. Istotnie, Żydów 
mordowano tylko dlatego, że byli 
Żydami. Wielu innych zginęło także 
dlatego, że byli Polakami czy Rosja-
nami, Ukraińcami czy Białorusina-
mi, ale tam nie było wyroku śmierci 
wydanego na cały naród, przynajm-
niej z tego, co wiemy. Można powie-
dzieć, że powojenne dziesięciolecia 
w historii Europy pozwoliły uznać, 
że szaleńcze ideologie zakończyły 
swą historię. Ale jak powiedział je-
den z więźniów tego obozu, autor 
kilku książek, Primo Levi, jeżeli to 
się zdarzyło, to znaczy, że może się 
zdarzyć.
Powtarzam raz jeszcze: Europa, jak 
się wydaje, przezwyciężyła tego 
rodzaju tendencje, ale czy przezwy-
ciężył je świat? Można powiedzieć 
zupełnie jasno: nie. Stąd potrzeba 
pamięci.
Jest dla mnie przedmiotem wielkiej 
satysfakcji, że mamy tutaj ponad 
30 ministrów oświaty lub przed-
stawicieli ministrów edukacji, bo-
wiem życząc wszystkim żyjącym 
120 lat życia, musimy wiedzieć, że 
czas odejścia świadków nie jest już 
bardzo odległy. Pozostaje pamięć 
zapisana, nauczona, mówiona. Ta 
pamięć jest potrzebna po to, żeby 
uczynić wszystko, aby zbrodnie 
takie jak w Birkenau, jak w Ausch-

witz – ale przecież nie tylko tu, także 
w Treblince, w Chełmnie na Nerem, 
na Majdanku, w Mauthausen, w Bu-
chenwaldzie – nie powtórzyły się 
więcej. Trzeba uczyć prawdy. Praw-
dy twardej, która może niektórym 
silnym i wpływowym w dzisiejszym 
świecie się nie podobać. Ale była to 
prawda. To, co stało się tutaj, to nie 
łańcuch kryminalnych czynów – to 
coś, co zostało zorganizowane przez 
państwo, przez ówczesne państwo 
niemieckie: III Rzeszę. I trzeba o tym 

pamiętać, bo nie zawsze ten, kto ma 
siłę, ma rację. Szanowni Państwo!
Uznajmy, że ten Dzień Pamięci jest 
dniem pamięci ofi ar tego obozu kon-
centracyjnego i zagłady, ale także 
wszystkich rozstrzelanych, powie-
szonych, zagłodzonych – bo komen-
dant Höss tę metodę też stosował, tu 
najbardziej znaną ofi arą jest ksiądz 
katolicki, dziś święty Maksymilian 
Kolbe – tu i we wszystkich innych 
obozach, które istniały wtedy, a tak-
że i później.  Dziękuję bardzo.  
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Panie Prezydencie, panie Premie-
rze, panowie ministrowie polskiego 
rządu, ministrowie oświaty, Rosyj-
skiej Federacji oraz wielu innych 
państw. Panie ministrze edukacji 
Izraela Gideon Saar, panie wicemi-
nistrze Yaakov Litzman, członkowie 
Knesetu i członkowie Parlamentu 
Europejskiego, panie przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego oraz 
członkowie parlamentów poszcze-
gólnych państw Europy.
Szanowni Goście, w tym pan, były 
Naczelny Rabin państwa Izrael Meir 
Lau oraz pan Avner Shalev  z Yad Va-
shem. A przede wszystkim Państwo, 
którzy przetrwaliście Holokaust 
i jesteście tu dzisiaj z nami, którzy 
w tak poruszający sposób mówiliście 
o swojej agonii i cierpieniu. Chciał-

bym podziękować rządowi Polski 
za historyczny wysiłek, którego się 
podejmuje, aby upamiętnić najwięk-
szą katastrofę, jaka dotknęła nasz lud 
i największą zbrodnię popełnioną 
przeciwko ludzkości.
Zebraliśmy się tutaj Polacy, Żydzi na 
skrzyżowaniu tragedii. Nasza długa 
wspólna historia obejmuje wielkie 
triumfy kultury i doświadczenie 
ludzkości. Siedzimy w tej chwili  
w ciepłym namiocie i wspominamy 
tych, którzy trzęśli się z zimna i jeśli 
nie zamarzli na śmierć, byli wysyłani 
do gazu, paleni. I my również pa-
miętamy, że jedna trzecia Sprawie-
dliwych Wśród Narodów Świata, 
tych którzy ryzykowali swoje życie, 
a co więcej, ryzykowali życie swoich 
dzieci, rodzin, aby ratować innych, 

Polaków, pamiętamy.
Stoimy tutaj wspólnie, aby upamięt-
nić przeszłość. Pomagamy budować 
przyszłość praworządności, praw-
dy i nadziei dla wszystkich ludzi  

i wszystkich narodów, których 
przedstawiciele znajdują się tutaj,  
i dla całej ludzkości. 

(tłumaczenie z języka angielskiego)

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

PRZEMÓWIENIE 
PREMIERA PAŃSTWA IZRAEL 

BENJAMINA NETANJAHU 

Szanowny Panie Prezydencie Rze-
czypospolitej Polskiej! Szanowny 
Panie Prezesie Rady Ministrów Rze-
czypospolitej Polskiej! Szanowny 
Panie Premierze Izraela! Szanowni, 
Dostojni Goście, Szanowni Pań-
stwo!
Mam zaszczyt, zgodnie z poleceniem 
Prezydenta Federacji Rosyjskiej, 
ogłosić – w tym miejscu pamięci 
i żałoby – Jego orędzie, adresowane 
do uczestników uroczystych obcho-

dów 65. rocznicy wyzwolenia obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birke-
nau:
„Szanowni przyjaciele! Każdego 
roku, 27 stycznia obchodzony jest 
na całym świecie jako Międzynaro-
dowy Dzień Pamięci Ofi ar Holokau-
stu.  W tym dniu, w 1945 r., został 
wyzwolony obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau. Major Armii 
Radzieckiej, Anatolij Szapiro – je-
den z tych, którzy otworzyli bramę 

obozu śmierci – całe swoje życie po-
święcił walce przeciwko rasizmowi 
i ludobójstwu. Oto jego słowa: „Chcę 
powiedzieć wszystkim żyjącym na 
Ziemi: łączcie wysiłki, nie dopusz-
czajcie do zła, które przypadło nam 
w udziale! Ludzie, pilnujcie życia na 
Ziemi!”.
Pokolenia, które nie doświadczyły 
okropności wojny, powinny jed-
nak  o nich wiedzieć. Wszyscy po-
winniśmy mieć świadomość tego, 
jak wielką cenę zapłaciła ludzkość 
za pobłażliwość wobec ksenofobii 
i szowinizmu. Powinniśmy pamię-
tać, że sześć milionów ludzi pozba-
wiono życia z powodu ich tożsamo-
ści, dlatego że byli Żydami. Według 
planu faszystów, los ten miała po-
dzielić, co najmniej jedna trzecia 
ludności terenów okupowanych.
Minęło już 65 lat od zwycięstwa nad 
faszyzmem. Jednak po dziś dzień 
można usłyszeć głosy tych, którzy 
próbują usprawiedliwić przestęp-
stwa nazistów. Próbują porówny-
wać ofi ary do katów, wyzwolicieli 
do okupantów. W niektórych kra-
jach dochodzi do jeszcze gorszego 
– do heroizowania nazistowskich 
popleczników. Tego rodzaju próby 
rewizji historii są nie do przyjęcia. 
Jesteśmy zobowiązani do połącze-
nia naszych wysiłków, aby z nimi 
walczyć.

Powinniśmy bezwzględnie uświa-
damiać sobie, że apatia społeczna, 
obojętność oraz zapominanie lekcji 
historii, prowadzą, w ostatecznym 
rozrachunku, do tragedii i prze-
stępstw. Zaufanie i wzajemna pomoc 
pozwalają zaś przeciwstawić się za-
grożeniom najbardziej niebezpiecz-
nym.
Tego doświadczyła w swoim życiu 
pewna kobieta z Holandii, Miep Gies, 
która w czasie II wojny światowej po-
magała żydowskiej rodzinie ukrywać 
się przed faszystami, a później prze-
chowała dla świata pamiętnik Anne 
Frank. Pamiętnik nastolatki, który 
okazał się unikatowym świadec-
twem okrucieństw faszyzmu. Albo 
jak się to zdarzyło w życiu dwóch 
więźniów obozu koncentracyjnego 
Buchenwald: rosyjskiego żołnierza, 
Fiedora Michajliczenko, i żydow-
skiego chłopca, Israela Lau. Dziecko 
przeżyło w tym piekle tylko dzięki 
pomocy nieznanego mu człowieka, 
który stał się w owym czasie najbliż-
szą mu osobą. A kiedy dorósł, został 
głównym rabinem Izraela. Tragedia 
II wojny światowej pozostaje bole-
snym ostrzeżeniem. Obrona pokoju 
i wolności na świecie znajduje się  
w naszych rękach. I my – wszyscy 
razem – jesteśmy odpowiedzialni za 
to przed dzisiejszymi i przyszłymi 
pokoleniami. 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
DMITRIJA MIEDWIEDIEWA, ODCZYTANE PRZEZ MINISTRA 

EDUKACJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ ANDRIEJA FURSENKO

Jeśli jedno Miejsce na świecie 
miałoby budzić nasze sumienia, 
to tym miejscem jest Auschwitz-
-Birkenau – zachowana przestrzeń 
byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego 

i zagłady, mimo upływu lat, głę-
boko przemawia do każdego 
wrażliwego umysłu. 
Dziś wiemy, jak kruchy jest nasz 
świat. Po 65 latach od wyzwo-
lenia obozu Auschwitz, w róż-

nych miejscach na świecie nadal 
popełniane są zbrodnie ludobój-
stwa, tak jakby ludzkość nie wy-
ciągnęła wszystkich wniosków 
z tragicznej lekcji doświadczeń 
II wojny światowej. Dlatego 
w procesie edukacyjnym młodzi 
ludzie powinni mieć możliwość 
bezpośredniego kontaktu z miej-
scem, w którym historia odcisnę-
ła swe tragiczne piętno. Świat nie 
może budować swej przyszłości, 

nie pamiętając o tragicznej prze-
szłości. Potrzebna jest więc w pro-
cesie edukacji wiedza o Holokau-
ście i nauczanie Pamięci, również 
pamięci trudnej i bolesnej, nie tyl-
ko po to, by przypominać światu 
o tragedii Ofi ar Auschwitz-Bir-
kenau, ale by pamięć stanowiła 
impuls do odważnego wzięcia 
odpowiedzialności za losy świata, 
szczególnie przez młode pokole-
nia. 

PRZESŁANIE Z KONFERENCJI 
MINISTRÓW EDUKACJI 

„LEARNING TO REMEMBER”
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Dziękuję Panu, Panie Prezydencie,
za docenienie codziennego trudu i ciężaru odpowiedzialności, 
którą przyszło nam ponosić. 

Prawdą jest, że od naszej pracy
i od naszej współpracy zależy i zależeć będzie 
zrozumienie największego dramatu XX wieku 
przez przyszłe pokolenia. 

Tę świadomość mamy, 
z nią żyjemy i pracujemy dzień w dzień.

Miejsce Pamięci, jak i kształt samej pamięci, 
zostały stworzone przez Was, 
którzy przeszliście Zagładę i piekło obozów koncentracyjnych. 
To Wy nam opowiadaliście o Waszym najcięższym doświadczeniu 
i to Wy nauczyliście nas w to doświadczenie się wsłuchiwać. 

Mogliście zamilknąć, a mówiliście. 

Do Was pragnę się zwrócić Drodzy! 
Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, 
że świat na pewno usłyszał, zrozumiał i zmądrzał. 
Podzielam Wasze obawy. 
Wiele jeszcze zostało do zrobienia. 
I długa droga przed człowiekiem.
Ale jedno wydaje mi się pewne: 
Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, 
głosy ofi ar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje. 
To, co było przedtem, nie wróci, 
ale czas po Zagładzie nigdy już nie będzie czasem błogiej niewinności.
Tego Miejsca, jako sumienia Europy i Świata, 
nie będzie już nigdy można ominąć, uciszyć, wymazać. 
Ta ziemia nosi w sobie krzyk ofi ar. I go nie skryje. 
Tego jestem pewien. 

Dziękuję Wam, że jesteście z nami. 
Wielu powie, że przyszliśmy tu dla Was.
Ale ja wiem dobrze, że to Wy przyszliście tu dla nas, 
nie pierwszy i – mam nadzieję – nie ostatni raz. 
Tak jak byliście przez całe 65 lat.

Są wśród nas osoby z tak wielu krajów, 
z tak wielu instytucji międzynarodowych, państwowych

a także organizacji społecznych. 
Dziś tak łatwo przychodzi nam sądzić, że wiemy i rozumiemy więcej. 
Od nas wszystkich, w sposób bezpośredni, 
zależy dzisiejszy świat i tworzone dopiero jutro. 
Tymczasem, jakże często sami jesteśmy bierni wobec zła. 
A przecież wojny już dziś u nas nie ma. 
Jesteśmy wolni. I dziś trzeba nam więcej Sprawiedliwych!

Pamięć jest nierozłącznie związana z tym Miejscem. 
A losy tego Miejsca zależą od nas. 
Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Premierowi rządu 
Rzeczypospolitej 
za osobiste włączenie się
w tworzenie wieczystego Funduszu na rzecz zachowania autentyzmu tego 
miejsca. 
Chciałbym podziękować Niemcom 
za obiecane wsparcie w wysokości 60 milionów euro. 
To połowa potrzebnej sumy,
wierzę, że inne państwa, 
których rządy i obywatele są świadomi fundamentalnej zupełnie wagi 
tego Miejsca
w naszej historii i cywilizacji,
pomogą w utworzeniu tego Funduszu do końca.

Jesteśmy to winni Ofi arom Auschwitz i wszystkim Ofi arom Szoa, 
ale jesteśmy również to winni naszym dzieciom. 
I dzieciom naszych dzieci. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

PRZEMÓWIENIE DYREKTORA PAŃSTWOWEGO 
MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU 

PIOTRA M.A. CYWIŃSKIEGO 
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Europejskie Forum Pro Pu-
blico Bono to inicjatywa Prze-
wodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, prof. Jerzego 
Buzka. Do udziału zapro-
szeni zostali wszyscy byli 
Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, gdyż to wła-
śnie Parlament jest instytucją, 
w której toczy się debata nad 
kształtem współczesnej Euro-
py.
Forum odwołuje się do pa-
mięci o Auschwitz. Dlatego 
za Akademią Oświęcimską 
wskazuje na prawa człowieka 
jako fundament cywilizacji, 
która rozwój Europy opiera 
w równym stopniu na pamię-
ci o totalitarnej przeszłości 
i na gwarancjach dla godno-
ści człowieka i praw osoby 
ludzkiej. Z tego też powodu 
gośćmi spotkania inauguru-
jącego Forum byli Laureaci 
Oświęcimskiej Nagrody Praw 
Człowieka im. Jana Pawła II: 
prof. André Glucksmann – 
francuski pisarz i fi lozof, red. 
Stefan Wilkanowicz – wice-
przewodniczący Międzyna-
rodowej Rady Oświęcimskiej, 
oraz prof. Jerzy Kłoczowski 
– historyk. 
Wśród uczestników spotka-
nia znaleźli się m.in.: rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go prof. Karol Musioł, prof. 
Andrzej Zoll, prof. Grażyna 
Skąpska, prezes Pro Publico 
Bono Waldemar Rataj, Janina 
Cunnelly z Oświęcimskiego 
Instytutu Praw Człowieka, 
eurodeputowani oraz przed-
stawiciele samorządu woje-

wódzkiego, powiatowego, 
miejskiego i gminnego.
Przed ogłoszeniem działalno-
ści Forum prof. Jerzy Buzek 
poprowadził debatę dotyczą-
cą zagadnienia europejskiej 
solidarności z udziałem prof. 
André Glucksmanna, red. 
Stefana Wilkanowicza  oraz 
prof. Jerzego Kłoczowskiego. 
− Kiedy mowa o prawach czło-
wieka, myślę o konkretnych 
ludziach, jak Marek Edelman, 
Anna Politkowska – powie-
dział André Glucksmann. 
Wyraził również przekona-
nie, że Auschwitz w sensie 
symbolicznym wcale się nie 
skończyło: − Od Auschwitz 
wiele razy przysięgano nigdy 
więcej, ale przecież było wiele 
zbrodni przeciwko ludzkości 
– dodał. Przypominając sytu-
ację w Kambodży, Ruandzie 
czy Czeczenii, przekonywał, 
że wciąż musimy walczyć 
z obojętnością. 
– Jednocząca się Europa po-
winna być solidarna w my-
śleniu o prawach człowieka 
– podkreślił przewodniczący 
PE. W ogłoszonej podczas 
Forum deklaracji Jerzy Buzek 
stwierdził: − Dziś wiemy, że 
nawet najbardziej słuszne 
prawa człowieka nie mogą 
zostać zredukowane do jesz-
cze jednego systemu norm 
prawnych  i kolejnego zbio-
ru zasad regulujących życie 
społeczne i międzynarodo-
we.  Wyraził również wiarę 
w możliwość rozwoju euro-
pejskiej cywilizacji opartej 
o prawa człowieka. 

Odnosząc się do zagadnień 
związanych z rolą praw czło-
wieka w Europie, prof. Jerzy 
Kłoczowski zauważył: − Eu-
ropejczycy powinni pamiętać 
o prawach człowieka i huma-
nizmie, ale też o swoich grze-
chach. Nasza wspólna Europa 
uda się, jeśli będziemy mieć 
wspólną pamięć.
Stefan Wilkanowicz pomysł 
powołania Forum Pro Publi-
co Bono ocenił jako inicjatywę 
niezwykle potrzebną Europie 
i światu. W swoim memo-
randum podkreślił: − Jestem 
przekonany, że konieczna jest 
transformacja naszej cywili-
zacji, zwłaszcza w dziedzinie 
kultury pokoju i kultury pra-
cy. Transformacja tak głębo-
ka, że może robić wrażenie 
utopii. Ale ta utopia nie jest 
marzycielstwem, lecz pokazy-
waniem kierunku przemian 
i to jest najważniejsze. 
Na zakończenie dyskusji 
Wilkanowicz podkreślił: − 
Z Auschwitz-Birkenau wy-
chodzi apel do obywateli 
Europy i świata, do wszyst-
kich ludzi dobrej woli – apel 
o solidarność czynną. Już dziś 
zacznijmy szukać sposobów 
jej rozwijania.
MDSM jako instytucja, która 
od wielu lat w praktyce zaj-
muje się problematyką praw 
człowieka w ramach swojej 
działalności pedagogicznej, 
deklaruje współpracę w ra-
mach Forum Pro Publico 
Bono „Obywatele dla solidar-
ności europejskiej”. 
Prof. Jerzy Buzek gościł 
w MDSM po raz drugi 
w ostatnim czasie. 18 wrze-
śnia ub.r. wraz z byłym 
przewodniczącym PE Han-
sem-Gertem Pötteringiem, 
red. Marianem Turskim, by-
łym więźniem Auschwitz-
-Birkenau, oraz Christophem 
Heubnerem – wiceprezy-
dentem Międzynarodowego 
Komitetu Oświęcimskiego, 
brał udział w dyskusji pane-
lowej Europa utracona. Europa 
odrodzona, zorganizowanej 
w ramach projektu 1939/1989. 
Czas winy i czas nadziei. 

Olga Onyszkiewicz

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

FORUM EUROPEJSKIE
 PRO PUBLICO BONO 
W DOMU SPOTKAŃ

27 stycznia w MDSM odbyła się pierwsza część dwudnio-
wego Sympozjum Akademii Oświęcimskiej „Prawa czło-
wieka w cywilizacji solidarności”. W symbolicznym dniu 

rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Jerzy Buzek w obecności byłych więźniów obo-
zu Auschwitz m.in.: Zofi i Posmysz, Augusta Kowalczyka i Kazimierza 
Albina, zainaugurował działalność Forum Pro Publico Bono „Obywa-
tele dla solidarności europejskiej”. Ideą Forum jest integracja działań na 
rzecz budowania i wzmacniania kultury praw człowieka w Europie.

Cztery lata po wyzwoleniu KL Auschwitz, którego ofi arom 
oddajemy dziś cześć, proklamowana została Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka. Dziś wiemy, że nawet najbar-
dziej słuszne prawa człowieka nie mogą zostać zredukowa-
ne do jeszcze jednego systemu norm prawnych i kolejnego 
zbioru zasad regulujących życie społeczne i międzynarodo-
we. Cywilizacja praw człowieka potrzebuje oparcia w kultu-
rze tworzonej w respekcie dla godności człowieka, jego przy-
rodzonej wolności, a w przestrzeni publicznej – państwowej 
i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarno-
ści.
Jaki kształt rozwoju przyjmie Europa i jaką rolę w tej strategii 
spełniać będą prawa człowieka? Odnoszę się tu w szczegól-
ny sposób do spuścizny Auschwitz, do pamięci o zbrodniach 
Holokaustu, do tragicznego doświadczenia totalitaryzmów  
XX wieku – nazizmu i  komunizmu − oraz wszystkich zbrod-
ni ludobójstwa, które dotąd stanowią otwartą ranę dzie-
dzictwa Europy. Jestem przekonany, że wszelkie działania 
ukierunkowane na poszukiwanie nowych, ambitnych celów 
rozwoju naszej  wspólnoty − jej kultury i cywilizacji − muszą 
najpierw określić się względem tej historii europejskiej, któ-
rej symbolem Auschwitz jest i na zawsze pozostanie. 
Traktuję to jako zobowiązanie do naszej solidarności na 
pierwszym miejscu z ofi arami  zbrodni Holokaustu i wszyst-
kich zbrodni ludobójstwa popełnionych w dziejach Europy, 
które  mają stałe miejsce w naszej pamięci. Na drugim miej-
scu winniśmy to czynić z poczucia solidarności względem 
tych, których pamięć z powodu utraty bliskich jest i pozo-
stanie na zawsze przyczyną bólu, cierpienia osobistego, ale 
i źródłem autentycznego lęku o przyszłość swoją i swoich 
dzieci. Na trzecim miejscu wreszcie, winniśmy to sobie, 
i tym, którzy w przyszłości będą korzystać z dobrodziejstw 
podejmowanych przez nas obecnie działań.
Nadzieję na możliwość rozwoju europejskiej cywilizacji 
w oparciu o prawa człowieka czerpię  zwłaszcza stąd, że je-
stem współtwórcą i uczestnikiem tych zdarzeń historii, którą 
zapoczątkowała „Solidarność” w roku 1980, i która poprzez 
pokojowe rewolucje narodów Europy Środkowej i Wschod-
niej w latach 1989-1991, doprowadziła w konsekwencji do 
ponownego zjednoczenia Europy, wyznaczając także nowy 
horyzont rozwojowi Unii Europejskiej. Solidarność jest tą 
wartością, która nieustannie dzieje się w czasie i wciąż jest 
dla nas ważną wskazówką w myśleniu o prawach człowieka.
Zważywszy więc na fakt, że uznanie i realizacja fundamen-
talnych praw osoby ludzkiej wciąż nie są zjawiskiem po-
wszechnym w każdym miejscu współczesnego świata, że 
praw człowieka nie można jedynie deklarować, ale że trzeba 
w ich duchu i do nich wychowywać, że jednocząca się Euro-
pa powinna być solidarna w myśleniu o prawach człowieka, 
powołuję do życia Forum Pro Publico Bono „Obywatele dla 
solidarności europejskiej”. 
Do współpracy przy tworzeniu Forum zapraszam w pierw-
szej kolejności wszystkich moich poprzedników na stanowi-
sku Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Uczestni-
kami prac Forum będą przedstawiciele organizacji i ruchów 
obywatelskich, które działając w poszczególnych państwach 
członkowskich Unii, przyczyniają się do krzewienia w nich 
kultury solidarności. 

DEKLARACJA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
PROF. JERZEGO BUZKA, 

OGŁOSZONA W OŚWIĘCIMIU, 
Z OKAZJI 65. ROCZNICY 
WYZWOLENIA OBOZU 

AUSCHWITZ-BIRKENAU
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WARSZTATY PISARSKIE W MDSM 
NAGRODZONE

Spośród 59 nadesłanych zgłoszeń na konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 
„Zachować Pamięć” przyznawaną co trzy lata przez Polsko-Niemiecką Współpra-
cę Młodzieży (PNWM) w kategorii wymiany pozaszkolnej, jury przyznało pierwszą 

nagrodę polsko-niemieckim warsztatom pisarskim zatytułowanym Język sprawców – ję-
zyk ofi ar, zrealizowanym przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 
wspólnie z Projektem Modelowym Sztuka – Przestrzeń – Pamięć. 

Nagroda przyznawana jest za 
najciekawsze polsko-niemiec-
kie i trójstronne (z dodatko-
wym udziałem partnera spo-
za Polski i Niemiec) projekty 
w wybranej kategorii tema-
tycznej. W 2009 r., roku wielu 
rocznic historycznych, hasłem 
konkursu było „Zachować 
pamięć”. O laureatach decy-
dowali polscy i niemieccy hi-
storycy, posłowie Bundestagu 
i Sejmu RP, przedstawiciele Mi-
nisterstwa ds. młodzieży obu 
państw, członkowie Polsko-
-Niemieckiej Rady Młodzieży 
oraz członkowie zarządu Pol-
sko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.
Efektem nagrodzonego pro-
jektu, w którym uczestniczy-

ło 7 niemieckich i 5 polskich 
uczestników, jest 28 tekstów 
literackich napisanych przez 
młodzież pod okiem niemiec-
kiej pisarki  Carmen Winter 
z Frankfurtu nad Odrą i pol-
skiej poetki Ewy Lewandow-
skiej (pseudonim Andrzejew-
ska) z Zielonej Góry. Opiekę 
pedagogiczną nad projektem 
objęła Teresa Miłoń-Czepiec, 
pedagog Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu.
Wręczenie nagród przez wi-
ceministra edukacji Krzyszto-
fa Stanowskiego i sekretarza 
stanu w Federalnym Minister-
stwie ds. Rodziny, Seniorów, 
Kobiet i Młodzieży Josefa 
Heckena miało miejsce przy 

okazji posiedzenia Polsko-
-Niemieckiej Rady Młodzieży 
28 stycznia 2010  r. we Wrocła-
wiu. Na tę uroczystość zarząd 
PNWM zaprosił delegację 
organizatorów oraz przed-
stawicieli uczestników warsz-
tatów, którzy podczas gali 
w Starej Giełdzie we Wrocła-
wiu zaprezentowali swoje 
wiersze napisane w Oświęci-
miu. 
Jesteśmy wdzięczni PNWM 
za przyznanie pierwszej na-
grody, jak również za wie-
loletnie wsparcie fi nansowe 
naszych polsko-niemieckich 
projektów. 
Międzynarodową organizację 
Polsko-Niemiecka Współpra-
ca Młodzieży powołały do 

życia rządy Polski i Niemiec 
w 1991 r. i od tej pory fi nansu-
ją jej działalność. PNWM do-
tuje spotkania młodych ludzi 
z obu krajów, a także organi-
zuje szkolenia, konferencje 
i inne programy dokształca-
jące. W 2009 r. dysponowała 
budżetem wysokości ponad 
9,2 mln euro. W połowie ubie-
głego roku świętowała udział 
dwóch milionów uczestni-
ków w wymianie mło-
dzieży z obu krajów. 
Liczby te wskazują na 
ciągłe zainteresowa-
nie młodzieży po-
znawaniem swych 
rówieśników i kra-
ju zza Odry. 

Teresa Miłoń-Czepiec

Fundacja „Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość” (EVZ) z Ber-
lina oraz Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spo-
tkań Młodzieży w Oświęcimiu serdecznie zaprasza uczniów 

i uczennice oświęcimskich szkół średnich do udziału w pierwszej 
edycji projektu pt. „Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci 
i młodzieży”. 

„PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ 
OD PRAW DZIECI I MŁODZIEŻY” – 

WARSZTATY 

Projekt skierowany jest do 
młodzieży w wieku 16-18 
lat, zainteresowanej proble-
matyką praw człowieka oraz 
praw dzieci i młodzieży i ich 
naruszeń w kontekście histo-
rycznym i współczesnym. 
Obejmuje cykl czterech mo-
dułów, na które składają się 
zajęcia warsztatowe, wykła-
dy, prezentacje, projekcje 
fi lmów, spotkania ze świad-
kami wydarzeń oraz sesje 
dyskusyjne. 
Poprzez pracę problemową, 
opierając się na przykła-
dach naruszania praw dzieci 
i młodzieży zaczerpniętych 
z historii i współczesności, 
przybliża się uczestnikom 
projektu abstrakcyjne poję-
cia i wyobrażenia wartości, 
które znajdują swe odbicie 
w formie normatywnych 
aktów prawnych ujętych 
w dokumencie Konwencji 
o Prawach Dziecka. Ogól-
nym celem jest przy tym 
uwrażliwienie uczestników 

na kwestie nienaruszalno-
ści praw człowieka i praw 
dziecka, wychowanie do 
tolerancyjnego, demokra-
tycznego, antyautorytarnego 
współżycia w zbiorowości, 
wskazanie na normatywne 
instrumenty prawne, które 
im przysługują oraz kształ-
towanie krytycznego myśle-
nia i umiejętności działania, 
które pomagają młodym 
ludziom w podejmowaniu 
samodzielnych inicjatyw 
w środowisku lokalnym. 
Partnerami w realizacji pro-
jektu są eksperci z Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, 
Żydowskiego Instytutu Hi-
storycznego, Katedry Euro-
peistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego,  Stowarzyszenia 
„Pro Humanum”, Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu 
oraz trenerki Teatru Forum.
Każdy uczestnik otrzyma 
certyfi kat zaświadczający 
o udziale w projekcie (wy-
magane uczestnictwo we 

wszystkich warsztatach). 
MDSM gwarantuje podczas 
wszystkich zajęć opiekę pe-
dagogiczną. Zajęcia odby-
wają się w sali seminaryjnej 
w MDSM. Uczestnicy otrzy-
mają także w ramach po-
szczególnych modułów ma-
teriały.
Efekty dwóch edycji projektu 
zostaną udokumentowane 
w formie publikacji, która ma 
zostać wydana wraz z berliń-
ską Fundacją „Pamięć Od-
powiedzialność Przyszłość” 
w 2013 r. Osoby zaintereso-
wane udziałem w projekcie 
proszone są o kontakt: 

Elżbieta Pasternak
Fundacja na rzecz Między-
narodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu − 
Dział Programowy
www.mdsm.pl
pasternak@mdsm.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 
23.02.2010 r. 
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Centrum Żydowskie

ŻYDOWSKIE MOTYWY PO RAZ KOLEJNY 
W OŚWIĘCIMIU

W dniach od 2 lutego do 23 marca 2010 r. w Centrum Żydowskim odbędzie się kolejny przegląd fi lmów 
o tematyce żydowskiej realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy. Poniżej pu-
blikujemy opisy niektórych fi lmowych propozycji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej 

Centrum Żydowskiego:  www.ajcf.pl.

• 2 lutego (wtorek)
godz. 17.00

Radegast, reż. Borys Lankosz 
(Polska 2008, 60’, D) Srebrny 
Feniks 2009
W 1941 r. do przepełnionego 
już getta sprowadzono po-
nad 20 tys. Żydów z Europy 
Zachodniej. Po raz pierwszy 
w nowożytnym świecie ze-
tknęły się społeczności, które 
dzieliły nie tylko dwa wieki 
rozwoju, lecz także eman-
cypacja, która gruntownie 
przeobraziła życie Żydów na 
Zachodzie. Olbrzymia więk-
szość żydostwa polskiego 
każdą formę asymilacji uwa-
żała za odstępstwo. Żydzi 
niemieccy uważali trwanie 
w mistycyzmie chasydzkim, 
czy wyodrębnianie się z ota-
czającego społeczeństwa za 
ciemnotę i zacofanie. W Ło-
dzi nastąpiło ich przymuso-
we spotkanie.

• 9 lutego (wtorek) 
godz. 17.00

Ochotnicy, reż. Mooly Lande-
sman (Izrael 2008, 54’, D)
Opowieść o młodzieńczej nie-
winności i spotkaniu młodych 
ludzi z różnych kultur. To 
saga tocząca się po ścieżkach 
życia. Stawia szereg pytań 
o sens przybycia do obcego 
kraju, o przynależność, o toż-
samość. W latach 60. zbiorowe 
komuny – kibuce, oferowały 
młodym ludziom z Europy 
Ziemię Obiecaną. Wszystko 
to w zamian za jedynie trochę 
codziennej pracy...

Migawki, reż. Dov Gil-Har 
i Uri Rozen (Izrael 2008, 
63’, D)
Przez ostatnie 60 lat w pamięć 
zbiorową Izraelczyków wryło 
się kilka niezapomnianych ob-
razów. W ramach obchodów 
60. rocznicy utworzenia Pań-

stwa Izrael, reżyser Dov Gil-
Har przywołuje siedem z tych 
scen, spotyka się z bohaterami 
historycznych momentów i re-
konstruuje je. Najwcześniejszy 
dotyczy roku 1949, najnowszy 
– 1997.

• 16 lutego (wtorek) 
godz. 17.00

Przystanek Dłużek, reż. 
Irit Shamgar (Polska 2008, 
53’, D)
Izraelska dziennikarka przy-
jeżdża latem 2007 r. do Polski, 
by spotkać ludzi, którzy znali 
jej ojca i poznać miejsca z nim 
związane. Spędza lato na Ma-
zurach, nad jeziorem Dłużek, 
w letnim domu Ireny Hol-
land, żony ojca. Spotyka przy-
jaciół wypędzonych z Polski 
w roku 1968, którzy przyje-
chali tu na wakacje ze Szwecji, 
Holandii i USA. Dłużek to dla 
nich wyjątkowe, magiczne 

miejsce. W latach 60. ubiegłe-
go wieku grupa przyjaciół, 
warszawskich dziennikarzy, 
kupiła tu domy, by wspólnie 
spędzać wakacje. Byli tu rów-
nież latem roku 1968 już jako 
„bezpartyjni, bezrobotni”. Do 
tej kategorii należał również 
ojciec reżyserki, znany dzien-
nikarz Stanisław Brodzki. Ten 
kameralny, bardzo osobisty 
fi lm opowiada o losach ludzi, 
dla których Marzec ‘68 stał się 
osobistą tragedią. 

Jerozolima. The East Side Sto-
ry, reż. Mohammed Alatar 
(Palestyńskie Władze Naro-
dowe 2008, 57’, D)
Ostatnim zwrotem historii jest 
izraelska okupacja. W 1948 r. 
Izraelczycy opanowali za-
chodnią część miasta; w 1967 r. 
pod ich władzę dostała się 
część wschodnia. Od tamtej 
pory Izrael prowadzi polity-
kę judaizacji miasta, próbując 
osiągnąć „żydowską domina-
cję demografi czną”. Częścią 
tej polityki są próby usunięcia 
z Jerozolimy palestyńskich 
muzułmanów i chrześcijan, 
zaprzeczanie ich obecności, hi-
storii i związków z tą ziemią. 
Ten fi lm dokumentalny zabie-
ra nas w podróż demaskującą 
dążenie Izraela do przejęcia 
wyłącznej władzy nad mia-
stem i jego mieszkańcami. Po-
dejmuje też temat przyszłości 
metropolii: Jerozolima jest 
kluczem do osiągnięcia poko-
ju, bez Jerozolimy nie będzie 
pokoju dla nikogo. 

• 23 lutego (wtorek) 
godz. 17.00

I będziesz miłował, reż. Cha-
im Elbaum (Izrael 2008, 
28’, K) Brązowy Feniks 2009

Ohad, który bierze udział 
w „Hesder”, specjalnym pro-
gramie dla ortodoksyjnych 
żołnierzy Izraelskich Sił Zbroj-
nych, doświadcza głębokie-
go osamotnienia, skrywając 
przed innymi, że jest gejem. 
Kiedy zadzwonił do religijne-
go telefonu zaufania z prośbą 
o pomoc, usłyszał, że czter-
dzieści dni postu i skruchy 
wyplenią z niego homoseksu-
alne skłonności. Ohad stosuje 
się do porady i po zaleconym 
okresie wstrzemięźliwości 
nabiera przekonania, że jest 
„wyleczony”. Gdy chłopak 
Ohada, Nir, wraca z wojska, 
Ohad czuje, że nie może już 
dłużej unikać stawiania trud-
nych pytań dotyczących jego 
samego oraz jego relacji z Bo-
giem.

Palestyński niewolnik moje-
go ojca, reż. Nathanel Gold-
man Amirav i Uri Appen-
zeller (Szwecja/Izrael 2007, 
52’, D)
Brązowy Feniks 2009
To bardzo osobisty i pry-
watny dokument o tym, jak 
konfl ikt izraelsko-palestyński 
wkracza w prozaiczne sytu-
acje codziennego życia. Młody 
żydowski fi lmowiec, Nata-
niel, zamieszkał na rok u ojca 
w Jerozolimie, by studiować 
sztukę fi lmową na Uniwersy-
tecie Hebrajskim. Jego ojciec 
jest izraelskim profesorem 
nauk politycznych i wetera-
nem działań na rzecz pokoju. 
W czasie pobytu u niego Na-
taniel poznaje Morada, mło-
dego robotnika z Zachodniego 
Brzegu, który nielegalnie pra-
cuje w ogrodzie ojca. Między 
młodzieńcami zawiązuje się 
przyjaźń. Młody fi lmowiec 
sprzecza się z ojcem o prze-
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Centrum Żydowskie

ciwstawianie przezeń spraw 
osobistych i kwestii politycz-
nych. Namawia go, by pomógł 
Moradowi. Ale sytuacja poli-
tyczna nie pozwala na wyjście 
z ról okupanta i okupowane-
go. Film pokazuje emocjonal-
ne i moralne sedno konfl iktu, 
zachowując bardzo osobisty 
i realistyczny punkt widzenia.

• 2 marca (wtorek)
godz. 17.00

Drugie życie, reż. Pauli-
na Fiejdasz (Polska 2008, 
30’, D)
Izaak Landesdorfer – tak 
brzmiało jego nazwisko na 
słynnej liście Schindlera. Po 
wojnie zmienił je na polskie 
nazwisko, pragnąc ukryć 
swoją tożsamość. W 65 lat po 
likwidacji krakowskiego get-
ta człowiek, który powiada, 
że życie zawdzięcza Oska-
rowi Schindlerowi, nie chce 
wyjawić, jak się nazywa, aby 
nikt nie skojarzył z nim opu-
blikowanych wspomnień ani 
pochodzenia. Przypadkowo 
spotkana dziewczyna, reży-
serka fi lmu, swoim zaintere-
sowaniem wojenną historią, 
wzbudza w bohaterze potrze-
bę opowiedzenia skrywanej 
prawdy. W miarę dokumen-
towania historii rodzi się przy-
jaźń pomiędzy starym czło-
wiekiem a reżyserką...

Maria i Anna, reż. Jacek 
Knopp (Polska 2008, 28’, K)
Historia Marii Dworzeckiej, 
która została uratowana 
przez polskie małżeństwo 
z Tykocina, jest jedną z wielu, 
które można postrzegać jako 
metafi zyczne, ponieważ z ra-
cjonalnego punktu widzenia 
ta historia mogła się wcale nie 
wydarzyć. Nastąpił jednak 
ciąg niezwykłych zdarzeń, 
intrygujących i stanowiących 
materiał dla tego fi lmu. Jed-
nakże to, co najbardziej inte-
resuje reżysera, to powojenne 
losy bohaterki, która postano-
wiła zrobić coś niezwykłego 
i dać szansę bezbronnemu 
dziecku. Adoptowała polskie 
dziecko, sześcioletnią Anię 
z domu dziecka i dała jej moż-
liwość lepszego życia.

• 9 marca (wtorek) 
godz. 17.00

Gut Szabes Wietnam, reż. Ido 
i Yael Zand (Izrael 2008, 52’, 
D)
Zderzenie kultur i radość po-
znawania stanowią istotę tego 
pogodnego dokumentu. Para 
młodych Żydów, jako emi-
sariusze Chabad Lubawicz, 
z biletem w jedną stronę zo-
stają wysłani do Wietnamu, 
aby utworzyć żydowską spo-
łeczność w tym komunistycz-
nym kraju.

• 16 marca (wtorek) 
godz. 17.00

Szaron, reż. Dror Moreh (Izra-
el 2008, 90’, D)
W grudniu 2003 r. premier 
Ariel Szaron publicznie ogło-
sił plan wycofania się ze Stre-
fy Gazy. Pomimo krytyki ze 
strony członków własnej par-
tii, nakazał zrównać z ziemią 
21 żydowskich osiedli. Ojciec 
ruchu osiedleńczego, generał 
odpowiedzialny za masakry w 
Sabrze i Szatili, stał się mężem 
stanu, który poświęcił się pracy 
na rzecz procesu pokojowego 
na Bliskim Wschodzie – w peł-
ni świadomie i konsekwentnie 
zniszczył dzieło swego życia. 
Kim był Ariel Szaron? Jak do-
szło do podjęcia historycznej 
decyzji, która doprowadziła 
do wysiedlenia osadników 
z Gazy i Samarii, otwierając 
drogę do zawarcia pokoju? 

Dzięki Niemu żyjemy, reż. 
A. Marek Drążewski (Polska 
2008, 46’, D)
Film przedstawia postać Wil-
ma Hosenfelda, niemieckiego 
ofi cera, między innymi admi-
nistratora obozu dla jeńców 
wojennych w Pabianicach 
w pierwszych tygodniach 
okupacji, który w Warszawie 
w 1944 r. uratował życie pia-
niście Władysławowi Szpil-
manowi. Wilm Hosenfeld, 
jego postawa i doświadczenie 
w czasie niemieckiej okupacji 
Pabianic, a także powojenne 
losy mogą i powinny stanowić 
przedmiot wspólnej refl eksji 
Polaków i Niemców. Na tej 
drodze powstać może wspól-
na obu narodów kultura ich 
pamięci – rzeczywisty funda-
ment dla zrozumienia i pojed-
nania.

• 22 marca (poniedziałek) 
godz. 17.00

Dowódca Edelman, reż. Artur 
Więcek „Baron” (Polska 2008, 
58’, D)
Marek Edelman przed wojną 
jest działaczem żydowskiego 
Bundu, a w roku 1943 staje 
się jednym z przywódców 
powstania w getcie warszaw-
skim, w rok później walczy też 
w powstaniu warszawskim. 
Po wojnie nie wyjeżdża z Pol-
ski – zostaje tu jako świadek 
Holokaustu, ale też po to, aby 
walczyć o prawa człowieka. 
W roku 1980 współtworzy 
„Solidarność”, a w stanie 
wojennym jest internowany. 
W wolnej Polsce nie przestaje 
działać: walczy na rzecz prze-
strzegania praw człowieka na 
całym świecie, przyczyniając 
się m.in. do interwencji NATO 
w Kosowie… Film Dowódca 
Edelman to fi lmowy portret 
Edelmana we wnętrzu, który 
z perspektywy swego fotela 
wytycza granice przyzwoito-
ści. A świat poza nim goni co-
raz szybciej i szybciej…

Taniec Rosenzweiga, reż. Ke-
ren Hakak (Izrael 2008, 15’, K)

Awigdor jest stepującym tan-
cerzem. W 1939 r. taniec ura-
tował mu życie. Dziś ma 88 lat 
i mieszka w domu spokojnej 
starości. Gdy Awigdor tańczy 
na parkiecie swojego pokoju, 
śmieje się, dopóki starcza mu 
tchu i resztkami sił zmusza 
zmęczone stopy do wykona-
nia jeszcze kilku kroków. Dla 
Awigdora taniec to nie hobby 
ani terapia. To jego sposób na 
życie.

Cejwin, reż. Larry Frisch, 
(Izrael 2008, 11’, K)
Reżyser Larry Frisch odnalazł 
fi lm z 1930 r. przedstawiają-
cy jego dziecięce przeżycia 
na żydowsko-syjonistycz-
nym obozie letnim pionierów 
w New Jersey, w Stanach 
Zjednoczonych. Pracując nad 
tym historycznym, ale i bar-
dzo osobistym wspomnieniem 
Frisch zmontował materiał, 
a następnie został narratorem 
tego wzruszającego hołdu dla 
wydarzeń sprzed lat.

Szczęśliwi Żydzi, reż. Jona-
than Rozenbaum (Polska 
2008, 6’, D) 
Nagroda Specjalna Gminy wy-
znaniowej Żydowskiej w War-
szawie
Marzec ‘68 w szczególny spo-
sób zapisał się w powojennej 
historii Polski. Na skutek anty-
semickiej kampanii, rozpętanej 
przez komunistyczne władze, 
tysiące polskich Żydów zostało 
zmuszonych do opuszczenia 
kraju, w którym się urodzili. 
Wśród nich był ojciec reżyse-
ra fi lmu, któremu przez wiele 
lat nie pozwalano powrócić. 
Rozenbaum, wykorzystując 
materiały archiwalne, opo-
wiada historię swojej rodziny 
w sposób osobisty, a zarazem 
przewrotny i zabawny. Punk-
tem wyjścia jest spotkanie emi-
grantów z 1968 r., do którego 
dochodzi w izraelskim mieście 
Aszkelon, gdzie reżyser bawił 
się z rodzicami jako dziecko 
i gdzie zdobył pierwsze do-
świadczenia z… alkoholem. 
Film został nakręcony pod-
czas warsztatów dokumen-
talnych, zatytułowanych Ma-
rzec 1968. Pożegnania i powroty 
(www.march68.org), zorga-
nizowanych jako część Roku 
Polskiego w Izraelu 2008-2009.

Święto świateł, reż. Mihaal 
Danziger (Wielka Brytania 
2008, 10’, K)
Dramatyczna opowieść o tra-
dycjach i stosunkach rodzin-
nych. Święto świateł ukazuje 
młodą angielską Żydówkę, 
która oddaliła się od ojca po 
ślubie z Niemcem. To historia 
zderzania się tożsamości i war-
tości w łonie rodziny.

• 23 marca (wtorek) 
godz. 17.00

Francja-Izrael, trudna miłość, 
reż. Gérard Benhamou (Fran-
cja/Izrael 2007, 60’, D)
To przenikliwe spojrzenie na 
wzloty i upadki we wzajem-

nych stosunkach między dwo-
ma narodami obejmuje takie 
zagadnienia jak: nielegalna 
emigracja z wybrzeży Francji 
do rodzącego się Izraela, okres 
„miodowego miesiąca” 1956 r. 
podczas Kampanii Sueskiej, 
Wojna Sześciodniowa 1967 r., 
rządy De Gaulle’a, wojna 
libańska w 1982 r., deporta-
cja Jasera Arafata z Bejrutu, 
okres rządów Ariela Szarona 
oraz wycofanie się ze Strefy 
Gazy w 2005 r. Film został 
nakręcony w okresie bardzo 
trudnym dla obu narodów, 
podczas sporów o kształt 
i charakter stosunków dyplo-
matycznych oraz coraz po-
wszechniejszych wystąpień 
fundamentalistów islamskich 
we Francji. Film zawiera wy-
jątkowe materiały fi lmowe 
i wywiady z osobami, które 
uczestniczyły w tych wyda-
rzeniach i miały ogromny 
wpływ na przyszłość Izra-
ela.

Blok fi lmów animowanych 
Wydziału Animacji Akade-
mii Sztuki i Projektowania 
Bezalel  w Jerozolimie (68’):

Przeżyj życie, animacja: Jona-
than Pasternak (Izrael 2007, 
5’:30’’). 

Matan, animacja: Ofeer Hassan 
I Tomer Gilron (Izrael 2007, 
5’:15’’). 

Super Grymas, animacja: Jona-
than Grupper, Andrey Smir-
now, Itay Cohen (Izrael 2007, 
4’:55’’). 

Niedopieczona, animacja: Nadan 
Pines (Izrael 2007, 1’:34’’). 

Wyprawa na księżyc, animacja: 
Dafna Cohen i Elad Dabush 
(Izrael 2007, 3’:19’’). 

Gary i Mildred, animacja: Rivka 
Press (Izrael 2007, 5’:34’’). 

Hotel prawdziwej miłości, ani-
macja: Alon Gaasz (Izrael 2008, 
6’:50’’). 

Twardziel i panienka, animacja: 
Uri Alonim i Mosze Serwatka 
(Izrael 2008, 3’). 

Zabij pancernika, animacja: Ro-
tem Aharon i Janiw Ben-Dor, 
(Izrael 2008, 2’:13’’). 

Melodyka, animacja: Jonathan 
Wasserman i Amitaj Lew 
(Izrael 2008, 5’:36’’). 

Tess ma plamę na sukience, ani-
macja: Eran Flax (Izrael 2008, 
4’:02’’). 

Chłopiec, reż. Dmitry Geller 
(Izrael 2008, 16’). 

Muzyczne krzesła, reż. Jonni 
Aroussi i Ben Genislaw (Izrael 
2007, 4’). 

K – fi lm krótkometrażowy
A – fi lm animowany
D – fi lm dokumentalny
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PRZERWANE MILCZENIE

Pod takim mottem odbyły się na przełomie roku dni skupienia w Centrum Dialogu i Modlitwy. Milczenie 
jest sposobem na traumatyczne przeżycia z przeszłości oraz stłumienie pamięci o nich. Jednak milczenie 
to może stać się obciążeniem dla kolejnych generacji i przedłuża trwanie traumy. Osobą, która przerwała 

milczenie w swojej rodzinie i wyruszyła w poszukiwaniu prawdy, jest siostra Serca Jezusowego, misjonarka Bar-
tholomäa z Münster. Przez wiele dziesięcioleci poszukiwała swojego ojca.

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 22, luty 2010

Siostra Bartholomäa

W wieku 13 lat siostra Bar-
tholomäa dowiedziała się, 
że mąż jej matki nie jest jej 
ojcem, a jej prawdziwy ojciec 
był podczas II wojny świato-
wej polskim przymusowym 
robotnikiem w Niemczech. 
Jego los po wojnie był nie-
znany. Podczas poszukiwań 
siostra Bartholomäa napoty-
kała na wiele przeciwności, 
przede wszystkim ze strony 
swojej rodziny, w której na 
ten temat zachowywano cał-
kowite milczenie. Z opowia-
dań wujka dowiedziała się, 
że w ostatnich dniach wojny 
jej matka została zgwałcona 
przez Polaka. Jednak Bar-
tholomäa nie wierzyła w tę 
historię, ponieważ to właśnie 
jej matka nigdy nie mówiła 
źle o ojcu i znała szczegó-
ły dotyczące jego rodziny. 
Z tymi informacjami siostra 
Bartholomäa zwróciła się 
do urzędów stanu cywilne-
go w regionie i do Związku 
Ojczyźnianego w mieście, 
w którym umieszczony był 
jej ojciec. Ale tam nie udzie-
lono jej pomocy lub zbywa-
no informacją o zaginionych 
w czasie wojny aktach. Po-
szukiwania utknęły na jakiś 
czas, ale chęć odnalezienia 
ojca trwała.
Kilka lat później, w latach 
60., Bartholomäa przeczytała 
artykuł o niemieckich dzie-
ciach żołnierzy Wehrmachtu 
za granicą. W nadziei otrzy-
mania odpowiedzi zwróciła 
się do placówki Wehrmach-
tu, skąd skierowano ją do 
międzynarodowej służby 
poszukiwawczej Czerwone-
go Krzyża. Ale w 2003 r. rów-
nież ta próba uzyskania infor-
macji zakończyła się jedynie 
poświadczeniem przez Czer-
wony Krzyż o braku danych. 
W tym roku zmarła też mat-
ka siostry Bartholomäi. Przez 
przypadek, podczas wykła-
du w 2004 r. siostra Bartho-
lomäa nawiązała kontakt 
z polskim księdzem, który 
od tego czasu pomagał jej 
w poszukiwaniach. Wspól-
nie pisali do archiwów die-
cezji w pobliżu Krakowa 
z nadzieją znalezienia śla-
dów ojca. Gdy ze wszystkich 
diecezji nadchodziły tylko 
negatywne odpowiedzi, 
również te próby wydawa-
ły się bezowocne. Jednak 
po kilku tygodniach nade-
szło drugie pismo z diece-
zji katowickiej, w którym 
archiwariusz informował 
o ponownym dokładniej-

szym poszukiwaniu wskazó-
wek dotyczących tej rodziny 
i wreszcie odnalezieniu ich. 
W księdze chrztu z miejsco-
wości Jeleśnia znajdowały 
się tak bardzo upragnione 
informacje o ojcu i rodzinie. 
Początkowo rozczarowu-
jące: ojciec zmarł w 1985 r., 
jednak jego dwie siostry jesz-
cze żyły. 
Podczas międzynarodo-
wego kongresu misyjnego 
w maju 2006 r. siostra Bar-
tholomäa poznała biskupa 
Tarnowa, Wiktora Skwor-
ca, który obiecał pomoc 
w nawiązaniu kontaktu. 
Bartholomäa napisała list, 
w którym przedstawiła całą 
swoją historię. Po kilku ty-

godniach nadeszła odpo-
wiedź od Faustyny, jednej 
z sióstr ojca. Oprócz kilku 
pytań dotyczących matki 
Bartholomäi w liście było 
zdjęcie ojca. Tak oto zoba-
czyła go po raz pierwszy. Jak 
się później okazało, diecezja 
w Tarnowie przekazała za-
pytanie Bartholomäi do Jele-
śni. Dzięki pomocy diecezji 
doszło też do pierwszego 
osobistego spotkania, pod-
czas którego Bartholomäa 
poznała swoją siostrę Annę 
i brata Tadeusza. Wyjaśniło 
się też kilka innych spraw. 
Dlaczego Czerwony Krzyż 
nie mógł znaleźć sióstr? 
Przymusowi robotnicy mu-
sieli przyjmować niemieckie 

nazwiska, gdy ich praw-
dziwe brzmiały zbyt obco. 
I tak na przykład Faustynę 
nazwano Marią. Odnalezie-
nie rodziny było niemożliwe, 
mając do dyspozycji nie-
mieckie nazwiska, jakie mat-
ka Bartholomäi przekazała 
w celu ich znalezienia. 
Przez cały czas siostra Bar-
tholomäa musiała walczyć 
z przeciwnościami w ro-
dzinie i sobie samej. Często 
dręczyła ją myśl: kim był jej 
ojciec? Czy ma dużą rodzinę, 
której Bartholomäa mogłaby 
przeszkadzać swoimi poszu-
kiwaniami? Przemyśliwała 
różne możliwości, jednak 
zdecydowała się kontynu-
ować poszukiwania i zdobyć 

informacje o swoim pocho-
dzeniu oraz przerwać długie 
milczenie w swojej rodzinie.
Dziś jest szczęśliwa ze znale-
zienia swojego rodzeństwa, 
mimo konieczności korzy-
stania z pomocy tłumaczy 
podczas rozmów. Jednak 
istnieje język serca, który 
wyraża więcej niż słowa. Po  
wizycie w Centrum Dialogu 
i Modlitwy siostra Bartho-
lomäa kontynuowała swoją 
podróż do odnalezionej ro-
dziny w Jeleśni. 

Max Sundermann

Na podstawie rozmowy 
Marii Greń i Izabeli Staszczyk 

z siostrą Bartholomäą
Tłumaczenie: Bogumił Owsiany
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• 2 lutego – 23 marca
Żydowskie Motywy – Retro-
spektywa 2009 
Centrum Żydowskie w Oświę-
cimiu oraz Stowarzyszenie Ży-
dowskie Motywy zapraszają na 
przegląd fi lmów o tematyce ży-
dowskiej pt. Żydowskie Motywy 
– Retrospektywa 2009. 
Program dostępny na stronie: 
www.ajcf.pl 

• 7 lutego
Mayday – szalony karnawałowy 
spektakl komediowy  
W Oświęcimskim Centrum Kul-
tury zostanie zaprezentowany 
przez artystów Teatru Bagatela 
w Krakowie spektakl komedio-
wy w reżyserii Wojciecha Poko-
ry, pt. Mayday. Spektakl od ponad 

20 lat rozśmiesza do łez i bawi 
swym szalonym humorem. Ta 
jedna z najlepszych komedii na 
świecie, pełna nieoczekiwanych 
zbiegów okoliczności i zwrotów 
akcji jest historią londyńskiego 
taksówkarza bigamisty, któremu 
przez lata udaje się bezkolizyjnie 
lawirować między dwiema ko-
chającymi go żonami. Na skutek 
wypadku ulicznego jego tajemni-
ca wychodzi na jaw, wywołując 
lawinę komplikacji. Bohater mio-
ta się, usiłując ukryć podwójne 
życie przed małżonkami, media-
mi i policją. Znakomity komizm 
sytuacji fabularnych i języka 
sprawia, że Mayday od wielu lat 
bawi i rozśmiesza do łez.
Godz. 16.00
Bilety: 50 zł 

• 7 lutego
XXXII Krakowski Salon Poezji
Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu serdecz-
nie zaprasza na XXXII odsłonę Kra-
kowskiego Salonu Poezji. Podczas 
wieczoru zatytułowanego „Sen 
o salonie” wiersze Macieja Krzysz-
tofa Dąbrowskiego czytać będzie 
Krzysztof Kolberger. O oprawę 
muzyczną zadba sam Autor, ze 
specjalnym udziałem Marcina Do-
marzewskiego.
Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży
Godz. 19.30

• 15 lutego
Biblioteka czyta dzieciom 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 
zaprasza na spotkanie z cyklu Bi-
blioteka czyta dzieciom. W progra-
mie: godz. 14.30 – Z Julkiem i Julką 
poznajemy świat (zapraszamy dzie-
ci w wieku od 8 do 12 lat); godz. 
16.30 – Poznajemy książki o zwierzę-
tach (zapraszamy dzieci w wieku 
od 5 do 7 lat). 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 24 lutego 
Kochać to jedyna rzecz, mogąca 
zapełnić wieczność...
Ośrodek Kultury w Brzeszczach 
zaprasza na spotkanie w klubie 
nieprofesjonalnej twórczości lite-
rackiej Pióromani. Plebiscyt na naj-
piękniejszy wiersz miłosny. Prosi-
my o przyniesienie na spotkanie 
twórczości własnej lub swojego 
ulubionego poety.
Godz. 17.00, (sala nr 30)
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 27 lutego 
Kabaret Moralnego Niepokoju 
i goście
Oświęcimskie Centrum Kultury 
zaprasza na program w wyko-
naniu Kabaretu Moralnego Nie-
pokoju i gości. Kabaret wystąpi 
w składzie: Robert Górski, Prze-
mek Borkowski, Mikołaj Cieślak, 
Rafał Zbieć. 
Godz. 16.00
Bilety: 45 zł (parter) i 40 zł (bal-
kon). 
Oświęcimskie Centrum Kultury

CIĄG DALSZY HISTORII TZW. LISTU Z BUTELKI

    KULTURALNY 
ROZKŁAD JAZDY

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M.A. Cywiński przekazał 13 stycznia na ręce 
rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, prof. Lucjana Suchanka, kopię listu, odna-
lezionego na terenie uczelni w kwietniu ubiegłego roku. W latach wojny więźniowie budowali tam bunkier 

przeciwlotniczy. 20 września 1944 r. zamurowali w ścianie butelkę z listem, w którym umieścili swoje nazwiska. 

– Wierzę głęboko, że kopia doku-
mentu, który swoją historią przy-
należy do szkoły, będzie tam upa-
miętniona i pokazywana. To dzień, 
który cieszy także ze względu na 
współpracę pomiędzy Muzeum 
i PWSZ – mówił podczas uroczyste-
go przekazania kopii listu dyrektor 
Cywiński. 
Kopię wykonał w muzealnej pra-
cowni konserwatorskiej zespół 
specjalistów pod kierunkiem Miro-
sława Maciaszczyka. Jego zdaniem 
było to wyzwanie konserwatorskie. 
– Nie mogliśmy znaleźć odpowied-
niego papieru, dlatego zdecydo-
waliśmy się na jego wytworzenie 
w naszej pracowni. Oprócz skopio-
wania samego napisu musieliśmy 
– i to po obu stronach – odtwo-
rzyć także wszelkie zabrudzenia 
i zniszczenia, m.in. ślady grzybów 
i przetarcia papieru. Myślę, że efekt 
jest bardzo zadowalający, a kopię 
ciężko odróżnić od oryginału – po-
wiedział Maciaszczyk.

 Muzeum przekazało kopię nie-
zwykłego dokumentu do PWSZ, 
gdzie został on odnaleziony. To 
wydarzenie ważne i to nie tylko 
dla Miejsca Pamięci i uczelni. 
To wydarzenie na miarę świato-
wą, bo jest rzeczą niezwykłą, że 
po tylu latach odnalazł się tak cie-
kawy dokument. Jestem bardzo 
zadowolony, że oryginał pozosta-
nie  w Muzeum, gdzie są odpo-
wiednie osoby, które zaopiekują 
się nim zarówno pod kątem na-
ukowym, jak  i konserwatorskim. 
My jesteśmy usatysfakcjonowani, 
bo otrzymujemy znakomicie zro-
bioną kopię. 

 Efekt pracy konserwatorów rze-
czywiście robi wrażenie.
Niesamowite. Przekazana kopia 
zostanie umiejscowiona w miej-
scu, gdzie znaleziono dokument. 

Zostało ono pieczołowicie za-
chowane, a sam list znajdzie się  
w specjalnej gablocie. Dzięki temu 
goście odwiedzający uczelnię, ale 
przede wszystkim studenci – bo 
to dla nich będzie rzecz kształcą-
ca – zobaczą, że to tu odnaleziono 
ten nieprawdopodobnie ważny 
dokument.

 Jednak oprócz tego materialnego 
śladu jest to także wydarzenie 
symboliczne. 
To jest symbol tego, że miejsce cy-
wilizacji śmierci zajęła cywilizacja 
wiedzy. Nasi studenci są w wieku 
tych ludzi, których przywieziono 
do obozu w pierwszym transpor-
cie, a także w wieku ludzi, którzy 
ten dokument pisali. 

 Oprócz tego jest to także wyda-
rzenie dla dwóch sąsiadujących 
instytucji – Muzeum i PWSZ. 
Między naszymi jednostkami 
współpraca rozwija się i jestem 
przekonany, że może rozwijać 
się znacznie lepiej. Cele mamy 
wspólne – to wychowywanie.  
Z jednej strony – odwiedzających 
Muzeum, z drugiej – studentów 
szkoły, którzy uczą się w pobliżu 
byłego obozu w budynkach na-
znaczonych historią. 

 Jakie kierunki współpracy Pan 
sobie wyobraża?
Najlepsze byłoby wspólne przed-
sięwzięcie naukowe – konferencja  
bądź panel. To łatwe do zorga-
nizowania, bo oba ośrodki mają 
znakomite możliwości intelektu-
alne. Pozostaje jedynie kwestia 
określenia tematu i opracowania 
koncepcji. Druga rzecz to wymia-

na publikacji. Przekazaliśmy dy-
rektorowi Muzeum naszą nową 
publikację dotyczącą Dni Papie-
skich w całym województwie ma-
łopolskim,  w tym także w naszej 
uczelni. Taka współpraca jest po-
trzebna i ja ze strony PWSZ taką 
potrzebę i możliwość widzę.

 Dużo się dziś słyszy o niżu de-
mografi cznym i o konkurencji 
pomiędzy dużymi ośrodkami 
akademickimi a mniejszymi lo-
kalnymi uczelniami. Jak oświę-
cimski PWSZ ocenia swoją sytu-
ację?
Nasza sytuacja jest dobra. Od na-
stępnego semestru studenci będą 
mogli korzystać z nowego, zna-
komitego budynku. Takiej infra-
struktury mogą nam pozazdrościć 
uczelnie akademickie. Jednak dziś 
tak naprawdę konkurują wszyscy 
ze wszystkimi. Trzeba mądrze 
podejść do niżu demografi czne-
go, który trwać będzie przez czte-
ry lata. Trzeba zadbać o to, aby 
utrzymać dzisiejszy stan, bo nie 
wyobrażam sobie np. likwidacji 
kierunków. Ich odtworzenie było-
by potem bardzo trudne.

 Czy Państwo szukają także ja-
kichś nowych możliwości?
Jesteśmy uczelnią ambitną. Mamy 
swoją strategię rozwoju, gdzie za-
pisano, że oprócz czterech istnie-
jących kierunków otwarte zostaną 
jeszcze dwa. Na razie przygoto-
wujemy się do stworzenia kierun-
ku „wychowanie fi zyczne”, który 
tu, w Oświęcimiu, z pewnością 
znajdzie zainteresowanie. 

Rozmawiał Paweł Sawicki  

ROZMOWA Z REKTOREM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY 
ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU PROF. LUCJANEM SUCHANKIEM
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Urodził się 12 lipca 1924 r. w 
Osieku k. Oświęcimia, syn 
Adama i Anny z d. Wasztyl. 
Wychowywał się w trudnych 
warunkach materialnych 
– czterohektarowe gospodar-
stwo, które pro wadził ojciec, 
nie było w stanie wyżywić 
bardzo licznej rodziny, skła-
dającej się z 10 osób. Eduka-
cję rozpoczął w szkole po-
wszechnej w Osie ku Górnym 
i kontynuował ją w Osieku 
Dolnym, gdzie ukończył siód-
mą klasę w czerwcu 1939 r.  
W czasie okupacji nadal 
mieszkał u rodziców w Osie-
ku, pomagając ojcu w go-
spodarstwie. Czas wolny 
wykorzystał na naukę języka 
niemiec kiego, który dobrze 

opanował. W marcu 1941 r. 
wywieziono go na ro boty 
przymusowe do Bawarii, 
ale po tygodniu zbiegł stam-
tąd i powrócił do Osieka. 
Rodzice w obawie przed 
grożącymi mu represjami 
ulokowali go u krewnych 
w Morawskiej Ostrawie. 
Tam też uzyskał zatrud-
nienie jako uczeń ślusarski 
w fabryce w Witkowi-
cach. Na skutek zatargu 
z fa natykami niemieckimi 
z Hitlerjugend musiał opu-
ścić Morawską Ostrawę 
i udał się pieszo w rodzinne 
strony. Wtedy rodzice miesz-
kali już w Groj cu, bowiem 
z Osieka zostali wysiedle-
ni. Kiedy dowiedział się od 

ojca o istnieniu Batalionów 
Chłopskich (BCh) i ich dzia-
łaniach na rzecz więźniów 
KL Auschwitz, wstąpił do 
tej organizacji. Przyjął pseu-
donim ,,Maniek”, lecz kole-
dzy z organizacji nazywali 
go „Kazkiem”. Początkowo 
w konspiracji jego głównym 
zada niem był kolportaż pod-
ziemnej prasy. Z czasem objął 
funkcję szefa łącz ności Obwo-
du Bialskiego BCh. Od stycz-
nia 1943 r. został komendan-
tem przyobozowej grupy 
BCh, której podstawowym 
zadaniem było nie sienie po-
mocy więźniom KL Ausch-
witz. Dostarczał żywność, 
przynosił lekarstwa, przeka-
zywał ustne meldunki z obo-
zu i do obozu. Pośredniczył 
w tajnej korespondencji więź-
niów z rodzinami. Odbierał 
od więźniów grypsy i zawo-
ził je pod wskazane adresy. 
Obok działalności przyobo-
zowej brał udział jesz cze w 
innych pracach konspira-

cyjnych. Był łącznikiem Ko-
mendy Okrę gowej BCh na 
tereny włączone do Rzeszy. 
Powierzono mu też funkcję 
przewodniczącego tajnej or-
ganizacji młodzieżowej na 
powiat bialski pod krypto-
nimem „Młody Las”, stano-
wiącej niejako przedłużenie 
Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”.
12 listopada 1943 r. został 
przypadkowo zatrzymany 
w Malcu. W czasie rewizji na 
posterunku w Osieku żan-
darmi znaleź li u niego za-
szytą w kołnierzu kartkę pa-
pieru z wykazem członków 
po wiatowej piątki „Mło-
dego Lasu”. Prze niesiono 
go do więzienia w Bielsku 
i tam przez dwa miesiące był 
przesłu chiwany. Następnie 
został wywieziony do wię-
zienia śledczego gestapo ka-
towickiego w Mysłowicach. 
Poddano go najwymyśl-
niejszym torturom, nikogo 
jednak nie zdradził. Prze-

bywając w mysłowickim 
więzieniu, na wiązał kontakt 
ze światem zewnętrznym. 
Tajnymi drogami wysyłał 
gryp sy. Zaistniała możli-
wość zorganizowania mu 
ucieczki z więzienia, ale 
z tej propozycji nie skorzy-
stał, nie chcąc nikogo nara-
żać na niebezpieczeństwo. 
16 maja 1944 r. przeniesiono 
go z Mysłowic do KL Ausch-
witz i umieszczono w bloku 
nr 11. W dziesięć dni później 
wyrokiem sądu doraźnego 
katowickiego gestapo zo-
stał skazany na karę śmierci. 
W tym samym dniu, tj. 
26 maja, stracono go w KL 
Auschwitz II-Birkenau. Po 
wojnie Kazimierz Jędrze-
jowski został pośmiertnie 
odznaczony Orderem Krzy-
ża Grunwaldu III klasy oraz 
Krzyżem Oświęcimskim. 
W 1964 r., w dniu Święta Lu-
dowego, odsłonięto w Malcu 
pomnik upamiętniający jego 
bohaterskie czyny. 

KAZIMIERZ JĘDRZEJOWSKI
(1924-1944)

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

Miniaturowy komplet mebli dla lalek był, i jest zresztą do dziś, 
wymarzonym prezentem wszystkich dzieci. Prezent tym bar-
dziej niezwykły, iż pochodzący z okresu II wojny światowej. 

I tym cenniejszy, że podarowany przez więźniów obozu Auschwitz 
w dowód wdzięczności za okazaną pomoc.
Komplet zabawek składa 
się ze stołu, szafki-kredensu, 
łóżka i dwóch nocnych sza-
fek. Otrzymała je mieszkanka 
Brzeszcz-Bud, Hermina Nie-
dziela. Narażając życie całej 
rodziny, ona i jej matka Zofi a 
Brecher dostarczały więź-
niom żywność, lekarstwa, 
odzież, a nawet zorganizowa-

ły w swoim domu i stodole 
punkt dożywiania więźniów. 
Jeden z synów Herminy, Ta-
deusz, miał w chwili wybu-
chu wojny 11 lat. On również 
pomagał mamie dostarczać 
więźniom pożywienie. 
Mebelki zostały najprawdo-
podobniej wykonane w obo-
zowym warsztacie. Zrobione 

z różnych gatunków drewna, 
najpewniej resztek pozosta-
łych po większych pracach, 
wyróżniają się precyzją i so-
lidnością wykonania. Każda 
z szafek ma metalowe okucia, 
wsparta jest na czterech nóż-
kach, a stół i łóżko posiadają 
rzeźbione ręcznie wykoń-
czenia. Dbałość o szczegóły 

zadziwia za każdym razem 
kiedy uświadamiamy sobie, 
że przedmioty te robiono 
w ukryciu, narażając się na 
kary i kolejne upokorzenia. 
Przedmiotów dedykowanych 
dzieciom zachowało się nie-
wiele. Tym cenniejsze są one 
dzisiaj.

Zabawki te, jak wszystkie 
rzeczy wykonywane z myślą 
o dzieciach przez więźniów 
obozu, wzruszają i rodzą 
pytania o granice ludzkiego 
okrucieństwa – dotyczą bo-
wiem najbardziej bezbron-
nych ofi ar każdej z wojen. 

Agnieszka Sieradzka, 
Dział Zbiorów PMA-B
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Początki powstania Towarzy-
stwa Gimnastycznego „So-
kół” sięgają 21 grudnia 1912 r. 
W składzie tego towarzystwa 
znajdował się wydział, który 
wychowywał młodzież w 
tzw. duchu niepodległościo-
wym. Gdy ogłoszono mobi-
lizację „wydział Sokoła” po-
stanowił własnym kosztem 
wyekwipować i wysłać do 
Legionów Polskich całą dru-
żynę. Prezes „Sokoła”, dok-
tor Ślosarczyk, zaangażował 
się w wyposażenie legioni-
stów we wszystkie potrzeb-
ne akcesoria, nie szczędząc 
przy tym własnych fundu-
szy. Oddział złożył na rynku 
oświęcimskim uroczyste ślu-

bowanie 24 sierpnia 1914 r., 
a następnego dnia 43 mło-
dych ludzi wyruszyło na 
miejsce przeznaczenia. Wie-
lu mieszkańców żegnało ich 
przy dźwiękach muzyki, idąc 
w stronę dworca kolejowego. 
W późniejszych terminach 
z Oświęcimia wychodziły co-
raz liczniejsze oddziały, któ-
re zostały przydzielone do II 
i III pułku Legionów Pol-
skich. Z naszego miasta 
i okolic walczyło w legionach 
649 żołnierzy. 31 sierpnia 
1914 r. utworzono w Oświę-
cimiu Powiatowy Komitet 
Narodowy pod przewodnic-
twem burmistrza Romana 
Mayzla.

Wśród swoich pamiątek posia-
dam wiele materiałów zwią-
zanych z tamtym okresem. 
Są to dokumenty, legitymacje, 
artykuły, korespondencja oraz 
zdjęcia. Jednak do najcenniej-
szych zaliczam fragment łu-
ski pocisku, który kupiłem w 
bielskim antykwariacie. Jest 
to niezwykła pamiątka wy-
konana ręcznie przez niezna-
nego z imienia ani z nazwiska 
legionistę. Wycięta z blachy 
pocisku i wygrawerowana 
stanowi emblemat, na środku 
którego znajduje się orzeł − 
godło oświęcimskich legio-
nistów. Obok widnieje napis 
„Oświęcim 1914-1916”. 

Mirosław Ganobis

W oświęcimskiej historii zapisały się dzieje związane z legioni-
stami, którzy dorastali tutaj i byli prowadzeni przez inspek-
tora szkolnego Wacława Zajączkowskiego. Prezesem był 

oświęcimianin dr Antoni Ślosarczyk.

Historia

Z SZAFY GANOBISA
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Fragment łuski pocisku z wygrawerowanym orłem
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Miniaturowy komplet mebli (na zdjęciu brak kredensu)



FOTOREPORTAŻ

27 stycznia 2010 r. minęło 65 lat od wyzwolenia niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Ausch-
witz. Główne uroczystości miały miejsce w byłym obozie 

Auschwitz-II Birkenau. Wzięli w nich udział byli więźniowie Ausch-
witz, prezydent i premier Rzeczypospolitej Polskiej, premier Izraela, 
rządowe delegacje z ponad 40 krajów, przewodniczący i posłowie Par-
lamentu Europejskiego, przedstawiciele parlamentu RP, delegacja Kne-
setu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa, spo-
łeczność i władze lokalne, zaproszeni goście i wszyscy pragnący uczcić 
pamięć ofi ar niemieckich nazistów. Na fotografi ach prezentujemy por-
trety byłych więźniów – najważniejszych gości uroczystości. 

Fotoreportaż

16151413121110987654321
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