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Mirosław Ganobis w jednym ze 
swych felietonów wspominał cha-
rakterystyczną i popularną w swo-
im czasie w naszym mieście postać 
wieloletniej, zasłużonej nauczycielki, 
Marii Spicmiller (pisownia nazwiska 
wg płyty nagrobnej na parafi alnym 
cmentarzu).
Pamiętam ją dobrze! Średniego wzro-
stu, korpulentna, o ostrym makijażu, 
w pluszowym kapeluszu. Pamiętam 
dwa: bordowy i zielony. Do tego 
wielka złota agrafa i ręce ozdobione 
pierścionkami i bransoletami. Zawsze 
w obłoku perfum, o głosie silnym i 

dźwięcznym. Zimą w kołnierzu z lisa 
z jego pyszczkiem i łapkami.
W jakichś sądowych sprawach była 
klientką mojego ojca. Miała zwyczaj od-
wiedzania kancelarii adwokackiej póź-
nym lub bardzo późnym wieczorem. 
Ojciec miał do niej słabość, więc prowa-
dzili długie rozmowy pomimo nie naj-
odpowiedniejszej pory. Pewnego roku 
spędziła u nas jeden z dni świąt Bożego 
Narodzenia. Była to wizyta pełna grom-
kiego kolędowania, perlistego śmiechu i 
ciekawych opowieści naszego gościa.
Po sąsiedzku obok nas mieszkała jej ko-
leżanka, również zasłużona dla oświę-

cimskiego szkolnictwa, nauczycielka 
szkół podstawowych, Kunegunda Et-
gens, więc i u niej często bywała.
Pewnego dnia wysłany przez ojca 
z jakimiś urzędowymi papierami, od-
wiedziłem ją w mieszkaniu przy ulicy 
Jagiełły, niedaleko kościoła Salezjanów. 
Stan mieszkania pozostawał w pew-
nym kontraście z jej zadbaną i eleganc-
ką postacią.
Zmarła w 1965 r. Zalicza się do nie-
licznego grona oświęcimskich osobo-
wości i osobliwości sprzed lat. O in-
nych może kiedyś...   

 Andrzej Winogrodzki

Oddajemy w Państwa ręce dwu-
dziesty już numer miesięcznika „Oś 
Oświęcim – Ludzie – Historia – Kul-
tura”. Cieszymy się, że jesteśmy już 
z Państwem tak długo. Mamy ogrom-
ną nadzieję, że w przyszłym roku 
uda nam się powiększyć nakład tak, 
aby „Oś” mogła dotrzeć do zdecy-
dowanej większości oświęcimskich 
domów. 
W tym numerze piszemy o znacznie 
ważniejszym jubileuszu, bowiem pod 
koniec listopada jubileusz 25-lecia 
działalności artystycznej świętował 
znakomity grafi k Paweł Warchoł. 
W „Osi” znajdą Państwo relację ze 
specjalnej gali, którą wyprawiono 
z tej okazji w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży. 

Polecamy także wywiad z zastępcą 
dyrektora oświęcimskiego Muzeum, 
konserwatorem Rafałem Pióro. Pyta-
nia zadawali mu internauci z całego 
świata, którzy korzystają z ofi cjalnej 
strony Muzeum założonej na porta-
lu społecznościowym Facebook. To 
bardzo ciekawa, często także osobista 
rozmowa nie tylko na temat konser-
wacji. Nie jest to jedyny wywiad, któ-
ry znajdą Państwo w „Osi” – na stro-
nach Centrum Dialogu i Modlitwy 
publikujemy rozmowę z Mary O’Sul-
livan, pracującą tam siostrą z Irlandii. 
Oprócz tego w dwudziestej „Osi” 
znajdą Państwo artykuł poświęcony 
wielopłaszczyznowym relacjom Mu-
zeum i miasta Oświęcimia, relację z 
ostatniego posiedzenia Międzynaro-

dowej Rady Oświęcimskiej, a także 
artykuł Julii Priedel dotyczący pamię-
ci o Holokauście w Niemczech oraz na 
Ukrainie w opiniach zagranicznych 
wolontariuszy pracujących w Oświę-
cimiu. Na ostatniej stronie jak zwykle 
znajduje się fotoreportaż – tym razem 
z drogi krzyżowej, którą odprawiono 
na terenie byłego obozu Auschwitz II-
-Birkenau. 
To ostatni numer „Osi” w tym roku. Dla-
tego już teraz pragniemy życzyć Pań-
stwu wszystkiego najlepszego na nad-
chodzące Święta Bożego Narodzenia. 
Do zobaczenia w przyszłym roku.  

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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Zdjęcie przedstawiające Marię Spicmiller z księdzem w otoczeniu dzieci. Pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

DOSTRZEC DOBRE SĄSIEDZTWO

Oświęcim to miejsce szczególne. Miejsce naznaczone przez historię, ale także żywe miasto ze swoją wielo-
wiekową przeszłością. Oświęcim nie musi żyć tylko w cieniu historii. Może z niej także czerpać i poprzez 
nią się rozwijać. Dowodem na to jest różnorodna współpraca lokalna i korzyści wynikające z posiadania 

na swoim terenie Miejsca Pamięci odwiedzanego przez ponad milion osób rocznie. 

Oczywiście problemy takie 
jak ostatni spór wokół de-
cyzji o nieprzyznaniu tzw. 
wuzetki dla terenu obecnej 
bazy PKSiS uniemożliwiają-
cy inwestycje konieczne do 
obsługi odwiedzających, czy 
wieloletnie spory o adapta-
cję Starego Teatru na siedzi-
bę Centrum Edukacyjnego 
i w rezultacie utrata miliona 
dolarów przyznanego już 
na ten cel grantu, znacznie 
utrudniają rozwój i powo-
dują straty zarówno dla Mu-
zeum, jak i dla lokalnej spo-
łeczności. Niemniej jednak 
na wielu różnych płaszczy-
znach współpraca pomiędzy 
Muzeum a mieszkańcami 
ziemi oświęcimskiej, lokal-
nymi fi rmami czy instytucja-
mi rozwija się dobrze, czego 
najlepszym przykładem są 
wspólne projekty. 
Z perspektywy lokalnej nie 
sposób nie dostrzec, że Pań-
stwowe Muzeum Ausch-
witz-Birkenau w Oświęci-
miu to jeden z największych 
lokalnych pracodawców. 
Ponad 250 pracowników, po-
nad 200 przewodników oraz 
setki osób zatrudnionych 
w fi rmach współpracujących 
z nim na co dzień. To równo-
cześnie ośrodek edukacyjny, 
naukowo-badawczy, konser-
watorski, wokół którego bu-
dować można wiele różnych 
projektów. 

Znaczący wpływ 
dla rozwoju regionalnego

– Funkcjonowanie Muzeum 
to na pewno szansa dla mia-
sta. Głównie w kontekście tak 
dużej liczby osób odwiedza-
jących Miejsce Pamięci. Po-
winniśmy wspólnie zadbać, 
by ten potencjał wykorzystać 
w obszarze miasta – podkre-
śla poseł Janusz Chwierut. 
– Istnienie na naszym terenie 
takiej instytucji jak PMA-B 
w znacznym stopniu doce-
niły strategie rozwoju po-
wiatu oświęcimskiego oraz 
samorządów gminnych. 
Podkreśla się w nich zna-
czący wpływ tej instytucji 
dla rozwoju regionalnego 
– zauważa Włodzimierz 
Paluch, radny miejski. – To 
w oparciu o historię i istnie-
nie na terenie miasta byłego 
obozu Auschwitz-Birkenau 
funkcjonują takie instytucje, 
jak: Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży, Cen-
trum Dialogu i Modlitwy 
oraz Centrum Żydowskie. 
Coraz więcej turystów – piel-
grzymów, po zwiedzeniu 

Miejsca Pamięci odwiedza 
centrum miasta, w tym Cen-
trum Żydowskie – dodaje 
Włodzimierz Paluch. 
Elementem dobrej współpra-
cy Rady Miasta i Muzeum są 
okresowe spotkania radnych 
z kierownictwem Muzeum. 
W Radzie Muzeum obecni 
są działacze oświęcimskich 
samorządów. Przedstawicie-
le lokalnych władz uczestni-
czą także w posiedzeniach 
Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej przy Premie-
rze Rzeczpospolitej. – Dzięki 
uprzejmości przewodniczą-
cego Rady jesteśmy na jej 
posiedzenia zapraszani od 
kilkunastu lat. Uważamy, 
że mamy wtedy informa-
cję pewną i z pierwszej ręki 
– podkreśla wójt gminy An-
drzej Bibrzycki, dodając rów-
nież, że może to likwidować 
wiele niepotrzebnych niedo-
mówień, stereotypów panu-
jących wśród społeczeństwa.

Korzyści w rozwoju 
infrastruktury

W rozmowie z miesięcz-
nikiem „Oś” radny Paluch 
wskazuje równocześnie tak-
że na korzyści w rozwoju 
infrastruktury. – Wielomi-
lionowe dodatkowe środki  
z Oświęcimskiego Strate-
gicznego Programu Rządo-
wego na wydatki majątko-
we związane z inwestycjami 
i remontami infrastruktury 
komunalnej, kulturalnej 
i szkolnictwa są widoczne 
na terenie miasta i powiatu 
– opisuje. 
Wójt Andrzej Bibrzycki do-
daje, że także gmina Oświę-
cim jest jednym z realizato-
rów OSPR. W jego ramach 
planuje wybudowanie 
parkingu w Brzezince, któ-
rego projekt jest na ukoń-
czeniu i ma już pozwolenie 
na budowę. – W kontekście 
tak ogromnej liczby ludzi 
odwiedzających były KL 
Auschwitz, jest to inwesty-
cja potrzebna zarówno dla 
odwiedzających, jak  i dla 
społeczności brzezińskiej 
– zaznacza Bibrzycki. 
Puentując rozmowę o in-
frastrukturze i kontaktach 
administracyjnych, Włodzi-
mierz Paluch podkreśla, że 
„funkcjonowanie Muzeum 
na terenie miasta i gminy 
powinno stanowić przesłan-
kę do podnoszenia na wyż-
szy poziom wzajemnych, 
pozytywnych relacji władz 
Muzeum i organów samo-
rządowych”.

Możemy łączyć przeszłość 
ze współczesnością

– Oczywiście należy zacho-
wać Miejsce Pamięci ku prze-
strodze dla przyszłych poko-
leń – mówi poseł Chwierut. 
Podkreśla on równocześnie, 
że Oświęcim to także żywe 
miasto. – Dobrze byłoby, 
żeby powstawały wspólne 
projekty na styku magistratu 
i Muzeum podobne do tych, 
realizowanych dziś przez 
Muzeum z innymi instytucja-
mi czy organizacjami społecz-
nymi – komentuje Chwierut. 
– Myślę, że przy mądrym za-
rządzaniu i promocji naszej 
ziemi możemy łączyć prze-
szłość ze współczesnością
– ocenia Teresa Jankowska, 
burmistrz Brzeszcz. Wymie-
nia przy tym różne projekty 
realizowane wspólnie z Mu-
zeum.
– Sztandarowym przykła-
dem jest projekt Trasa Pamię-
ci, którą realizowaliśmy jako 
Gmina Brzeszcze wspólnie 
z Muzeum. Projekt ten miał 
utrwalić pamięć, podnieść 
lokalną świadomość o podo-
bozach, które były na terenie 
gminy Brzeszcze. Miał także 
pokazać, że w tym świecie 
zła istniał świat dobra, czyli 
okoliczni mieszkańcy, którzy 
pomagali więźniom. Projekt 
ten spotkał się z wielkim od-
zewem społeczności lokalnej, 
młodzieży, także do dzisiaj 
żyjemy tym projektem – opi-
suje Teresa Jankowska. 
Wielu rozmówców podkre-
śla także międzynarodo-
wą symbolikę tego miejsca. 
– Dzięki sąsiedztwu z dru-
tami kolczastymi możemy 
ludzi łatwiej nakłonić do 

szerszego spojrzenia, gosz-
cząc m.in. grupy francuskie, 
włoskie, niemieckie – mówi 
ksiądz Józef Święcicki, pro-
boszcz parafi i p.w. Matki 
Bożej Królowej Polski w 
Oświęcimiu-Brzezince. – Ta 
religijna motywacja, to po-
czucie jedności, solidarności 
z innymi ludźmi łatwiej jest 
pokazać proboszczowi, któ-
ry sąsiaduje z obozem niżeli 
innym. Z punktu widzenia 
ściśle religijnego tutaj jest 
możliwość ubogacenia takich 
schematów już utrwalonych, 
tradycyjnych właśnie o nowe 
formy modlitwy i podję-
cia nowych intencji – mówi 
ksiądz Święcicki. 
 
Czy ja czuję miasto Oświęcim?

Dziś Auschwitz to nie tyl-
ko lekcja historii. To także 
ważna tematyka praw czło-
wieka, światowego pokoju, 

lekcja etyki, zachowań spo-
łecznych. Takie tematy mogą 
łączyć wiele narodów nie 
tylko o wspólnej przeszłości. 
– Myślę, że tutaj idea, która 
nas łączy, to właśnie pro-
mocja dobra. Na bazie tego, 
co się stało. Jest to ogrom-
ne wyzwanie. To otwarcie 
ogromnych horyzontów na 
spojrzenie na Muzeum i zie-
mię oświęcimską – podkreśla 
Teresa Jankowska. 
– Pamiętam pytanie biskupa 
Kazimierza Górnego, który 
przysyłając mnie tutaj do 
parafi i, zapytał, czy ja czuję 
Oświęcim? Takie właśnie pa-
dło pytanie. Nawet to słowo 
pamiętam – opowiada ksiądz 
Józef Święcicki. – Dziś wiem, 
o co księdzu biskupowi cho-
dziło. Właśnie o to, żeby ubo-
gacić duszpasterstwo także o 
to wszystko, co podsuwa nam 
takie sąsiedztwo.  

Bartosz Bartyzel

Także gazeta, którą trzymacie Państwo w rękach 
„Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura” jest do-
brym przykładem lokalnej współpracy. Ten projekt Mu-
zeum realizowany jest wspólnie z Międzynarodowym 
Domem Spotkań Młodzieży, Centrum Żydowskim oraz 
Centrum Dialogu i Modlitwy. W jego prowadzeniu 
uczestniczą także wolontariusze i młodzi adepci dzien-
nikarstwa z terenu ziemi oświęcimskiej. 

Ciepły odbiór czytelników i ich żywe zainteresowa-
nie miesięcznikiem potwierdza tylko potrzebę pro-
wadzenia takich projektów. A dowodem, że takie 
inicjatywy mają wymiar ponadlokalny, jest dostrze-
żenie „Osi” przez polskie Ministerstwo Spraw Za-
granicznych i udzielenie przez nie wsparcia fi nan-
sowego, które umożliwia publikację elektronicznej 
wersji miesięcznika w języku angielskim.  

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 20, grudzień 2009
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Członkowie Rady zapoznali 
się ze sprawozdaniem dy-
rektora Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
dr. Piotra M.A. Cywińskiego, 
który mówił m.in.: o nowych 
projektach wydawniczych 
i internetowych, postępach w 
pracach konserwatorskich na 
terenie Miejsca Pamięci, o pla-
nowanych zmianach w wy-
stawach narodowych, a także 
o frekwencji w 2009 r., która 
najprawdopodobniej osiągnie 
rekordowy wynik ok. 1,3 mln 
odwiedzających. Dyrektor 
przedstawił także trudności 
związane z funkcjonowa-
niem i rozwojem instytucji, 
m.in. kwestię problemów ad-
ministracyjnych związanych 
z projektem zakupu bazy 
PKSiS w Oświęcimiu, gdzie 
Muzeum planuje stworzenie 
nowoczesnego centrum ob-
sługi odwiedzających.

– Jestem pod wielkim wraże-
niem tej części sprawozdania, 
które wskazuje na niesłycha-
ny sukces działań Muzeum 
dla współczesnych ludzi. 
Jeżeli Miejsce Pamięci odwie-
dzają tak ogromne rzesze lu-
dzi, że tworzy to problemy lo-
gistyczne, to jest to marzenie 
większości miejsc wystawien-
niczych na świecie. Ludzie 
z całego świata chcą zwiedzać 
to miejsce. Oby tak dalej. Je-
stem szczęśliwy, że tego do-
czekałem – powiedział prof. 
Władysław Bartoszewski.
Zdaniem członka Rady prof. 
Jonathana Webbera z Uni-
wersytetu w Oxfordzie, Mu-
zeum w ciągu ostatnich lat 
przechodzi ogromną zmianę. 
– Pojawiło się wiele różnych 
nowych inicjatyw: rozwój 
Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście, różnego rodzaju 

nowe publikacje przygotowy-
wane w wielu różnych języ-
kach, znakomita strona inter-
netowa, czy w końcu projekt 
obecności Muzeum w portalu 
społecznościowym Facebook. 
Widać, że Muzeum pracuje 
na pełnych obrotach, możemy 
odczuć wielką pasję i energię 
jego pracowników – powie-
dział prof. Webber.
Ważnym punktem tego po-
siedzenia była prezentacja 
projektu scenariusza nowej 
wystawy głównej Muzeum. 
– Nie muszę mówić, jak 
ogromne znaczenie eduka-
cyjne będzie miała ta wysta-
wa. Będzie ona kształtowała 
pamięć setek tysięcy ludzi na 
świecie przez najbliższe dzie-
sięciolecia. Rada zgłaszała 
swoje uwagi i pomysły, ale ge-
neralnie zaakceptowała kieru-
nek prac nad nową wystawą 
główną i to jest bardzo ważne, 

bo to ułatwi pracę ludziom, 
którzy poświęcają swój czas 
na stworzenie tej wystawy. To 
dla nich dodatkowy impuls i 
sygnał, że najlepsi na świecie 
eksperci doceniają ich pracę 
– powiedział sekretarz MRO, 
Marek Zając.
– Dla wszystkich, którzy od 
kilku lat w Muzeum pracowali 
nad przygotowaniem tej kon-
cepcji, była to forma egzaminu 
– mówił dyrektor Muzeum 
dr Piotr M.A. Cywiński. – Po-
moc i konsultacja członków 
Rady z pewnością pozwoli na 
szybkie przygotowanie szcze-
gółowego scenariusza nowej 
wystawy głównej – dodał dy-
rektor Cywiński.
Ważnym elementem XVIII 
posiedzenia MRO była ak-
ceptacja ramowego progra-
mu obchodów 65. rocznicy 
wyzwolenia byłego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz-Birkenau, które 
odbędą się 27 stycznia 2010 r. 
Członkowie Rady jednomyśl-
nie przyjęli uchwałę, w której 
napisano m.in.: „Rada wyraża 
nadzieję, że przyszłoroczne 
uroczystości nie tylko po raz 
kolejny przypomną światu 
o tragedii Auschwitz-Birke-
nau, ale stanowić też będą 
impuls do odważniejszego 
wzięcia odpowiedzialności za 
losy świata, szczególnie przez 
młode pokolenia”. Rada wy-
słuchała również informacji 
sekretarza Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
Andrzeja Przewoźnika o pra-
cach prowadzonych na tere-
nie dawnego obozu zagłady 
w Sobiborze, a także raportu 
Marka Zająca dotyczącego 
stanu Miejsca Pamięci na te-
renie dawnego obozu Zagła-
dy Kulmhof (Chełmno nad 
Nerem). Na następnym po-
siedzeniu Rada zapozna się 
z raportem wskazującym na 
najpilniejsze potrzeby, głów-
nie konserwatorskie, wszyst-
kich pomników zagłady 
znajdujących się obecnie na 
terytorium Polski.
Kolejne posiedzenie Między-
narodowej Rady Oświęcim-
skiej odbędzie się w czerwcu 
2010 r. w Oświęcimiu.             

Paweł Sawicki

Dwa spośród nich to baraki 
szpitalne, kolejne dwa peł-
niły funkcje baraków sypial-
nych odcinka kwarantanny, 
a ostatni to barak sanitarny, 

w którym mieściły się latry-
ny  i umywalnie. W ramach 
projektu, przeprowadzana 
jest kompleksowa konserwa-
cja drewnianej konstrukcji 

baraków, a także ich wypo-
sażenia. 
W chwili, kiedy odchodzą 
ostatni byli więźniowie, za-
chowanie autentyzmu pozo-

stałości po byłym obozie jest 
rzeczą wagi najwyższej. Ory-
ginalna przestrzeń Auschwitz 
jest dziś dla świata nie tylko 
unikalnym, materialnym 

dowodem niemieckich nazi-
stowskich zbrodni, ale także 
symbolem okrucieństw woj-
ny, terroru, Szoa i ludobójczej, 
rasistowskiej polityki.

ZACHOWAĆ 
DLA POKOLEŃ 

Na terenie byłego obozu Auschwitz II-
-Birkenau trwa konserwacja pięciu 
drewnianych baraków. Współfi nan-

sowana jest ona ze środków Unii Europej-
skiej. Łączna kwota dofi nansowania wynosi 
19 milionów złotych. 

 Jakie dokładnie prace 
konserwatorskie są prze-
prowadzane? Na czym 
polegają? 

Barak składa się z drew-
nianej obudowy. W zależ-
ności od rodzaju baraku, 
znajdują się tam różne 
elementy wyposażenia. 
Prowadzone obecnie prace 
konserwatorskie to prace 
kompleksowe. Rozbiera-
my całą obudowę drew-
nianą baraku. Wzmacnia-
my elementy, które można 
wzmocnić, dezynfekuje-
my, zabezpieczamy przed 
ogniem, czyścimy, a także 
zabezpieczamy warstwy 
malarskie, które się jeszcze 
zachowały. Najbardziej 

zniszczone elementy kon-
strukcji, których nie da się 
już uratować, są wymie-
niane. To jednak robimy 
w ostateczności.
 

 Dlaczego akurat te baraki 
zostały wytypowane do 
przeprowadzenia prac?

 
Barak na terenie odcinka 
BIa w Birkenau jest bar-
dzo ciekawym obiektem, 
ponieważ w jego wnętrzu 
zachowała się jeszcze ma-
latura z okresu funkcjono-
wania obozu – malowania 
olejne z dekoracją szablo-
nową. To zresztą jedyny 
obiekt o takiej konstruk-
cji, który zachował się 
na terenie byłego obozu. 

Ale tak naprawdę każdy 
z nich ma w sobie coś wy-
jątkowego i ciekawego. 
W połówce baraku, któ-
ry stoi na odcinku BIIb, 
zachował się malowany 
komin. Na jednej ze ścian 
komina znajduje się kolo-
rowy pejzaż, który prze-
trwał do dnia dzisiejszego. 
Dzięki pracom konserwa-
torskim barak ten będzie 
mógł być udostępniony 
zwiedzającym, choć za-
pewne w ograniczonym 
zakresie, gdyż zbyt duża 
liczba odwiedzających w 
tym przypadku będzie 
działała negatywnie. 

 Na terenie byłego obozu 
Birkenau znajduje się 

także kilkadziesiąt bara-
ków murowanych. Mu-
rowane budynki są też 
w Auschwitz I. Czym się 
różni konserwacja bara-
ku drewnianego od kon-
strukcji murowanej?

Podstawowa różnica to 
materiał, z którym mamy 
do czynienia. Obiekty 
drewniane konserwuje się 
zupełnie inaczej. Baraki 
na terenie Birkenau moż-
na konserwować dużo 

szybciej. Konserwujemy 
zarówno drewnianą obu-
dowę, jak i wszystko to, 
co znajduje się w środku. 
Prace w blokach na tere-
nie Auschwitz I są bar-
dziej skomplikowane. Na 
początku trzeba przepro-
wadzić prace pozwalające 
wyeliminować problemy 
konstrukcyjne. To będzie 
pierwszy etap, po którym 
przeprowadzone zostaną 
prace konserwatorskie. 

Rozmawiała Iga Bunalska

LUDZIE Z CAŁEGO ŚWIATA 
CHCĄ ZWIEDZAĆ TO MIEJSCE 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się XVIII posiedzenie Mię-
dzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Obradom przewodniczył 
prof. Władysław Bartoszewski.

Projekt „Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz 
II-Birkenau” jest realizowany przy wykorzystaniu dofi nansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

SREBRNA VICTORIA PAWŁA WARCHOŁA

Miało być nieciekawie i pospolicie. Tak przynajmniej sugerowali w zaproszeniu organizatorzy – fanklub 
Mistrza Warchoła, który wspólnie z grupą zdesperowanych pseudoentuzjastów sztuki zrzeszonych w Mię-
dzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, wyprawił oświęcimskiemu artyście srebrny jubileusz. 

Jakże zdziwili się organiza-
torzy, widząc, iż zaprosze-
nie, wbrew oczekiwaniom 
nie zniechęciło gości, a ci 
przybywając z różnych za-
kątków Polski i Europy, 
pojawili się (w nadmiernej 
ilości) w progach Domu. 
Znany w świecie artysta 
Paweł Warchoł obchodził 
27 listopada jubileusz 25-le-
cia pracy twórczej.

Program spotkania był krót-
ki, wszak jak powszechnie 
wiadomo – mistrz wernisa-
ży nie lubi. Ten artystycznie 

„stracony czas” miał umilić 
artyście: wygodny królew-
ski tron, w którym posadzo-
no go tuż obok małżonki 
Małgorzaty oraz dwie pięk-
ne gracje wachlujące czoło 
mistrza dla ochłody.
W programie jubileuszowe-
go wernisażu przewidziano 
kilka sztampowych punk-
tów m.in.: nieciekawą retro-
spektywę twórczości Pawła 
Warchoła (bo o czym tu się 
rozgadywać skoro wszyst-
ko już zostało napisane – 
o czym goście mogli się na-
ocznie przekonać, penetru-

jąc ściany MDSM wyklejone 
na tę okoliczność wycinka-
mi prasowymi poświęcony-
mi artyście). Był tradycyjny 
kwiatek dla mistrza (a na-
wet „trzy kwiatki”). Doko-
nano prezentacji kolejnego, 
standardowego, 78. z kolei 
katalogu, który na podsta-
wie stosownego szczęśliwe-
go kuponu wylosowali tyl-
ko nieliczni z zaproszonych 
gości. Do powszechnego 
wglądu wyłożono (na pod-
łodze Domu) 79. katalog, 
który miał być inspiracją 
dla Mistrza na dalszy etap 
jego drogi twórczej. Kata-
log dystansował wszystkie 
dotychczasowe 78 sztuk – 
i to nie tylko ze względu na 
swoją długość, ale także ze 
względu na liczbę jego auto-
rów, gdyż współtworzyli go 
wszyscy obecni, odciskając 
w tym kilkunastometrowym 
dziele swój ślad w postaci 
różnorodnych wpisów i ry-
sunków. 
Miało być niemuzycznie, jak 
sugerowali organizatorzy, 
ale jak wiadomo sztuka nie 
lubi ciszy i nie poddaje się 
ograniczeniom, toteż wbrew 
sugestiom programowym 
„Victorię Pawła W.” wy-
śpiewał artyście jedyny 
oświęcimski wokal, który 
mógł sprostać zadaniu i od-
dać głębię i potęgę geniuszu 
twórcy – „Dziki” Wiesiek 
Kaniowski. 
O tym, że „w życiu piękne są 
tylko chwile” sugestywnie 

przekonywał inny świetny 
oświęcimski artysta Marcin 
Boiński, a Mistrz Warchoł 
puentował: – Jestem znany 
z zachłanności, a skoro 
w życiu piękne są tylko 
chwile, to ja chcę przeżywać 
całe serie pięknych chwil 
i dlatego swoje rysunki też 
tworzę w seriach.

Artystyczny duch Pawła 
Warchoła zainspirował Janu-
sza Toczka, który specjalnie 
dla Mistrza stworzył nową 
wersję (Auto)biografi i Zbysz-
ka Hołdysa, a publiczność 
za sprawą członka fanklubu 
PW Alberta Bartosza wy-
śpiewała „oświęcimskiemu 
Warholowi” na przyszłość 

Na prezentowanej do końca grudnia w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu wysta-
wie retrospektywnej Pawła Warchoła, zorganizowanej 
z okazji przypadającego w tym roku 25-lecia pracy twór-
czej artysty, zgromadzono kilkadziesiąt prac. Większość 
z nich to rysunki tuszem na kartonie reprezentujące 
sztandarowe cykle Warchoła: „Walce”, „Bunkry”, „Hol-
zmachiny” czy znakomite portrety. Ekspozycja może 
jednak także zaskoczyć – nawet tych, którym twórczość 
najbardziej znanego, najczęściej nagradzanego i niewąt-
pliwie najlepszego grafi ka związanego z Oświęcimiem, 
nie jest obca. W ostatnich latach artysta sięga bowiem co-
raz częściej po kolor i także ten wymiar jego twórczości 
znalazł na ekspozycji swoją reprezentację. 
Paweł Warchoł jest w swoich dziełach bardzo poważ-
ny. W „Walcach”, „Bunkrach” „Szamotach” w sposób 
monumentalny i oszczędny zarazem, przy pomocy 
wielokierunkowej sieci niezliczonych, precyzyjnych po-
ciągnięć piórka opowiada poprzez przedmiot bolesną 
historię. Usadowiony na białym tle, wyabstrahowany 
z otoczenia przedmiot staje się symbolem o niezwykłej 
sile wyrazu. 
Paweł Warchoł bywa niepokojący, jak wówczas, gdy za-
czernioną powierzchnię papieru przecina białe śmigło 
wyłamujące się z potężnej bryły „Holzmachiny”.
Paweł Warchoł jest zabawny i autoironiczny, kiedy por-
tretuje siebie w śmiesznych grymasach, wymawiające-
go ą, ę, ć, ś, ż, ź w znakomitym cyklu „Czy mówisz po 
polsku?”. Albo kiedy z ciepłym humorem maluje siebie, 
swoją rodzinę i przyjaciół w „fotografi cznych” miniatu-
rach olejnych na płótnie z cyklu „25 lat pracy twórczej”, 
opatrując dodatkowo każdy z obrazów dowcipnym ko-
mentarzem. Tworzy wreszcie niezwykłą sagę rodzinną 
w cyklu „Warchoły”. Z właściwą sobie precyzją wyrywa 
białej karcie piękne, doświadczone życiem twarze rodzi-
ców, wujków i ciotek. 
Mistrz przedmiotu i portretu odnajduje swoją ścież-
kę także w kompozycjach abstrakcyjnych, o wibrującej 
strukturze, łączącej „warchołową” kreskę z elementami 
kolażu, jak choćby w mistycznych cyklach „Całunów” 
czy „Modlitwie”. 
Potrafi  „wyrwać się” z autoreżimu swojej perfekcyjnej 
techniki grafi cznej, pozwalając sobie na kaligrafi czną 
lekkość niedbałych z pozoru, pełnych „powietrza” szki-
ców czy szeroko malowanych, dekoracyjnych olejnych 
kompozycji abstrakcyjnych. Ekspozycja w MDSM pre-
zentuje wreszcie Pawła Warchoła także jako znakomi-
tego ilustratora. Seria ilustracji do baśni chińskiej „Dar 
Feniksa”, wykonana w technice rysunku wypełnionego 
akwarelą jest kolejnym, pełnym uroku dowodem na 
niezwykłą wszechstronność talentu, możliwości i twór-
czych poszukiwań artysty.    

Joanna Klęczar

RETROSPEKTYWA TWÓRCZOŚCI 
PAWŁA WARCHOŁA W MDSM
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Urodzony w Krakowie w 1958 r. Artysta grafi k, absol-
went Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydzia-
łu Grafi ki w Katowicach (dyplomy w pracowni gra-
fi ki doc. Stanisława Kluski i malarstwa doc. Romana 
Nowotarskiego). Prace artysty prezentowane były na 
66 wystawach indywidualnych (m.in.: w Warszawie, 
Berlinie, Münster, Barcelonie, Żylinie, oraz wielokrot-
nie w Krakowie, Katowicach i Bielsku-Białej. Brał udział 
w ponad 300 ekspozycjach zbiorowych, w tym we 
wszystkich najważniejszych biennale i triennale rysun-
ku na świecie. Zdobył ponad 30 nagród i wyróżnień, 
jest wielokrotnym laureatem nagrody przyznawanej 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ostatnie osiągnięcie to III nagroda na IV Międzynarodo-
wym Konkursie Rysunku we Wrocławiu – największym 
międzynarodowym konkursie rysunku artystycznego 
w Europie, organizowanym przez wrocławską ASP za 
rysunek „Havana”. 
Prace Pawła Warchoła znajdują się w licznych kolek-
cjach prywatnych oraz zbiorach muzealnych, m.in.: 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kolekcji „Znaki 
Czasu” w Katowicach, Muzeum Śląskim w Katowicach, 
Muzeum Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Bar-
celonie, Państwowych Muzeach w Lublinie i Oświęci-
miu oraz Kolekcjach Polskiego Rysunku Współczesnego 
Muzeów w Kaliszu i Lubaczowie.    

PAWEŁ WARCHOŁ

artystyczne credo: „ważne są 
tylko te dni, których jeszcze 
nie znamy”. 
Istotnym punktem tego 
nudnego i nieciekawego 
wieczoru w MDSM był mo-
ment odsłonięcia pomnika 
Pawła Warchoła autorstwa 
przedstawiciela artystycz-
nej konkurencji zza mie-
dzy, Waldemara Rudyka 
z Chełmka. Stworzył on dla 
jubilata dzieło wiekopomne 
– imponującą instalację, któ-
rą nazwał: „Artysta uskrzy-
dlony”. 

Interpretacji... podjęła się hi-
storyk sztuki Joanna Klęczar, 
podkreślając nie lada arty-
styczne wyzwanie zawarte 
nie tylko w samej treści, ale 
przede wszystkim w formie 
dzieła. – Waldemar Rudyk 
nie poszedł na łatwiznę 
– mówiła. – Na modela in-
stalacji nie wybrał pięknego 
młodzieńca, greckiego ado-
nisa. On skupił się na mode-
lu... imponującym dojrzało-
ścią, dużo trudniejszym do 
realizacji, o wysokim czole, 
mocno zarysowanej szczęce, 

masywnym karku oraz im-
ponującej klatce piersiowej 
przechodzącej w ...mięsień 
dostojeństwa... – analizowa-
ła strzeliste dzieło.
– Teraz nie powinniśmy 
mieć już wątpliwości, co 
powinno stanąć na oświę-
cimskim Rynku w miejscu 
„Tęczy” – zauważył Paweł 
Warchoł.
Atmosfera wieczoru, co za-
skoczyło organizatorów, 
skłaniała do spontanicznej, 
wyśmienitej zabawy. Nie 
zburzyły jej pomysły orga-

nizatorów, którzy koniecz-
nie chcieli wywieść w pole 
zebranych, ani nawet „nie-
stosowne” dedykacje stano-
wiące muzyczne motto dla 
artysty. W zaskakującej, zu-
pełnie odmiennej roli wystą-
pił starosta Józef Kała, przy-
taczając anegdotę związaną 
z artystą, która wywołała u 
zebranych salwy śmiechu. 
Humor – co zaskakujące – 
nie opuszczał Domowników 
także podczas aukcji szki-
ców artysty, co przełożyło 
się znacząco na rozmach 

i poziom licytacji, z której 
dochód przeznaczono na 
działalność Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Zobacz 
jestem”, działającej przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowaczym w Oświęci-
miu. Przepiękne świąteczne 
dekoracje wykonane przez 
wychowanków ośrodka 
można było tego wieczoru 
nabyć w MDSM.  

Monika Bartosz
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SZUKAMY W PRZEDMIOTACH ŻYCIA

W październiku tego roku Muzeum stworzyło ofi cjalną stronę na portalu społecznościowym Facebook. Jedną 
z naszych propozycji dla internautów pochodzących z całego świata, była możliwość zadania pytań Rafało-
wi Pióro, zastępcy dyrektora Muzeum, odpowiedzialnemu za zachowanie autentyczności Miejsca Pamięci, 

a także twórcy muzealnych pracowni konserwatorskich. Tak powstał ten wywiad. 

ROZMOWA Z RAFAŁEM PIÓRO – ZASTĘPCĄ DYREKTORA MUZEUM

 Konserwatorzy zwykle 
zajmują się obiektami 
z dziedziny sztuk pięk-
nych. Czym różni się 
Pana praca od pracy w 
innych miejscach, w któ-
rych potrzebna jest kon-
serwacja?

 
Przedmioty, którymi się 
tu zajmujemy, są wyko-
nane ze stosunkowo no-
wych materiałów, z pracą 
z którymi konserwacja 
jako nauka nie ma jeszcze 
zbyt dużego doświad-
czenia. Są to m.in.: buty, 
walizki, różnego rodzaju 
szczotki, okulary i inne 
przedmioty zrabowane 
deportowanym, ale także 
dokumenty wykonane w 
czasie istnienia obozu. To 
pierwsza różnica. Druga, 
znacznie ważniejsza, to 
treść, jaką niosą te przed-
mioty. W naszej pracy 
ważne są nie kwestie es-
tetyczne, ale opowieść 
związana bezpośrednio 
z człowiekiem, właścicie-
lem tych przedmiotów. 
Wartość emocjonalna ma 
tu zupełnie inne znacze-
nie, niż w przypadku dzieł 
sztuki. Szukamy w tych 
osobistych przedmiotach 
zupełnie innych treści. 
Najbardziej sugestywnym 
przykładem jest zwyczaj-
ny but. Każdy z nas zosta-
wia w nim indywidualny 
ślad. Dlatego uważam, że 
jest on w pewnym sensie 
portretem człowieka. Do 
buta musimy oczywiście 
podejść od strony konser-
watorskiej, bo wykonano 
go z różnych materiałów, 
takich jak: skóra, drewno 
czy tkanina. Jednak my 
traktujemy go również jak 
portret człowieka. W kon-
tekście miejsca, w którym 
pracujemy, jest to bardzo 
istotne. Czasami znaj-
dujemy w butach coś, co 
bardzo namacalnie nam o 
tym przypomina. Było to 
np. opakowanie po pacz-
ce przysłanej do obozu – z 
adresem, numerem bloku 
i znaczkiem pocztowym, 
ale także sprawdzian 
dziecka z matematyki czy 
podpis na buciku. W ta-
kich momentach zastana-
wiamy się nad sensem na-
szej pracy, ale w zasadzie 
niemal automatycznie 
dostajemy odpowiedź, 

dlaczego to robimy. Ro-
bimy to ze względu na lu-
dzi, którzy byli związani z 
tymi przedmiotami i tym 
miejscem. Tak naprawdę 
szukamy w tych przed-
miotach życia.

 Czy konserwował Pan 
także obiekty artystycz-
ne, a jeśli tak, to co jest 
bardziej interesujące?

Wcześniej zajmowałem 
się głównie konserwa-
cją architektury i rzeźby. 
Swoją przygodę z kon-
serwacją rozpocząłem 
wcześnie, już w szkole 
średniej w wieku 15 lat. 
Właściwie od tamtego 
momentu miałem kon-
takt przede wszystkim 
z dziełami sztuki. Praco-
wałem m.in.: przy kon-
serwacji ścian i sklepień 
pocysterskiego kościoła 
gotyckiego, obecnie ka-
tedry w Pelplinie, baro-
kowych ołtarzy w bazy-
lice w Sejnach, plafonu 
i sztukaterii w jednym 
z najstarszych liceów w 
Krakowie im. Bartłomieja 
Nowodworskiego, kon-
serwowałem też zwornik 
krzyżacki z XIII w. A co 
jest bardziej interesują-
ce? Są to dwie zupełnie 
różne drogi. Główna 
różnica polega na py-
taniach, które człowiek 
sobie stawia. Jeżeli kon-
serwujemy coś pięknego, 
to myślimy o czasach, w 
których ten obiekt po-
wstawał, ale skupiamy 
się na pozytywnych emo-
cjach. Doceniamy kunszt 
artysty. Fascynujemy się 
wykonaniem, kształtem, 
kompozycją, fakturą czy 
kolorem. Natomiast w 
przypadku przedmiotów 
związanych z tragiczną 
historią Auschwitz, my-
ślimy przede wszystkim 
o ludziach związanych 
z tą tragedią. Stawiamy 
sobie pytania związane 
z pamięcią o człowieku. 
Często pyta się nas o 
to, dlaczego to robimy. 
Odpowiadając, że ro-
bimy to dlatego, aby te 
przedmioty mogły jak 
najdłużej trwać, mamy 
na myśli to, aby jak naj-
dłużej opowiadały one 
historie swoich właścicie-
li – ludzi, którzy zginęli. 

Zabiegi konserwatorskie 
wykonywane są po to, 
ażeby inni ludzie mieli 
szansę pamiętać. W dzi-
siejszych czasach rozwój 
technologiczny daje nam 
możliwości wirtualnego 
wędrowania, praktycznie 
nie ruszając się z miejsca. 
Dostępne są pewnego 
rodzaju substytuty, któ-
re satysfakcjonują nas 
mniej lub bardziej. Pa-
mięć oparta o autentycz-
ne miejsce i autentyczne 
przedmioty, jest „warto-
ściowa” właśnie dlatego, 
że jest prawdziwa. Jeżeli 
utracimy coś, co pamięta 
przeszłość, to tej samej 
wartości nie będziemy 
w stanie przekazać in-
nym. Doskonała kopia 
nie będzie już tym ory-
ginalnym przedmiotem. 
Tracimy coś bezpowrot-
nie. Dlatego tak ważne 
jest, aby autentyczne po-
zostałości po byłym obo-
zie mogły przetrwać jak 
najdłużej, bo tak napraw-
dę właśnie to jest źródłem 
refl eksji i pamięci.

 Co sprawia, że Ausch-
witz jest miejscem tak 
ważnym w porównaniu 
z innymi podobnymi 
miejscami?

Po pierwsze, unikałbym 
prostego porównywania 
i klasyfi kowania, ponie-
waż każde z tych miejsc 
ma swoją niepowtarzalną 
historię. Niepowtarzalna 
jest także historia ludzi, 
którzy trafi li do każde-
go z obozów. Ważna jest 
oczywiście sama historia. 
Auschwitz jest wyjąt-
kowe, ponieważ był to 
ogromny kompleks peł-
niący jednocześnie dwie 
funkcje. Był to ogromny 
obóz koncentracyjny, któ-
rego głównym celem było 
wykorzystywanie nie-
wolniczej pracy więźniów 
i powolne zabijanie ich 
poprzez wysiłek fi zyczny 
i warunki, jakie tu stwo-
rzono. Druga funkcja to 
ośrodek natychmiastowej 
zagłady ludzi w komo-
rach gazowych, zaplano-
wany na przerażającą ska-
lę. Rozmiar całego terenu 
byłego obozu i wszystkie 
oryginalne pozostałości, 
a także sposób budowy 
i rozplanowanie całej 
infrastruktury, są tu do-
skonale czytelne. Dzięki 
temu łatwo można zoba-
czyć, jak obóz funkcjono-
wał. Ktoś ostatnio zwrócił 
mi uwagę, że w Birkenau 
jest autentyzm, ale bra-

kuje poczucia, że była to 
perfekcyjnie dopracowa-
na fabryka. Właśnie ze 
względu na to, że poru-
szamy się po pewnym re-
likcie. Ale przecież to jest 
bardzo czytelne. Powin-
niśmy podkreślać znacz-
nie tej autentyczności, bo 
z tego, co pozostało, moż-
na wyczytać bardzo, bar-
dzo wiele.

 
 Jak znaleźć równowa-

gę pomiędzy ochroną 
tego miejsca a udostęp-
nianiem go odwiedza-
jącym? Czy trzeba coś 
poświęcać dlatego, aby 
pokazywać to miejsce lu-
dziom?

Udostępnianie terenu 
odwiedzającym wiąże się 
z przyspieszeniem pro-
cesu destrukcji. Ludzie 
chodzą po oryginalnych 
drogach czy posadzkach 
i mają bezpośredni kon-
takt z tym miejscem. Ale 
nie można tego nazwać 
poświęceniem. Jest to da-
nie możliwości dotknięcia 
i poczucia tego miejsca. 
Ów kontakt jest pewnym 
przywilejem. To jedna 
z tych wartości, które są 
bardzo istotne w pozna-
waniu tego miejsca. Sko-
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ro jest ono autentyczne, 
ludzie mają prawo go 
„dotykać”. My oczywi-
ście minimalizujemy ten 
niekorzystny wpływ. 
Oznacza to odpowied-
nie zabezpieczenie ca-
łego terenu i obiektów, 
właściwe kierowanie 
ruchem odwiedzających, 
zaplanowanie prac kon-
serwatorskich i wreszcie 
uświadamianie odwie-
dzającym, że mają do 
czynienia z autentycz-
nym miejscem. Jednak 
nie mówiłbym tu o po-
święceniu, tylko o bardzo 
intymnym kontakcie z 
tą przestrzenią. Każdy 
może tu przyjechać, a 
my możemy uczyć o hi-
storii tego miejsca, czy 
o historii Szoa, nie tylko 
przez fakty, ale poprzez 
przebywanie na tym te-
renie. Stawiamy kroki w 
miejscu, w którym kiedyś 
także stawiano kroki. Nie 
możemy ludziom tego 
odbierać. Musimy zrobić 
wszystko, żeby to było 
możliwe jak najdłużej.

 Mam 30 lat i znam dość 
dobrze historię, ale cze-
go chciałby Pan nauczyć 
ludzi o połowę młod-
szych ode mnie, którzy 
odwiedzają to miejsce?

Jako konserwator chciał-
bym, aby ludzie uczyli się 
wrażliwości. Natomiast 
jako osoba odpowiedzial-
na za to miejsce mająca 
z nim bezpośredni, co-
dzienny kontakt, chciał-
bym, aby młodzi ludzie 
uczyli się odpowiedzial-
ności. Chciałbym, aby 
nie bali się decydować 
o swoim życiu, także 
w chwilach trudnych. Nie 
zawsze jest to łatwe, ale 
jeżeli mamy taką szansę, 
to jest to nasz dar i powin-
ność. Historia pokazuje, 
że nie każdy taką szansę 
dostaje. Jeżeli ją mamy, to 
powinniśmy kierować się 
swoimi wartościami, a nie 
ulegać różnym naciskom. 
Chciałbym, aby człowiek 

był w stanie powiedzieć: 
tak, jestem w stanie zade-
cydować, jestem w stanie 
powiedzieć „nie”, kiedy 
jest taka potrzeba. To 
miejsce udowodniło mi, 
że warto walczyć o siebie 
i o wartości. 

 Zdarzało się zapewne 
tak, że więźniowie ukry-
wali różne cenne rzeczy 
na terenie obozu, żeby 
mogły przetrwać wojnę. 
Czy takie przedmioty 
jeszcze są znajdowane? 
Czy do Muzeum przyjeż-
dżają byli więźniowie, 
mówiąc, że w jakimś 
miejscu schowali jakiś 
przedmiot? Co wtedy się 
dzieje?

Do dziś sam teren „od-
daje” nam nowe przed-
mioty. Wiele rzeczy 
znajdowanych jest także 
podczas prac konser-
watorskich. Tak było 
chociażby podczas prac 
prowadzonych ostatnio 
w pobliżu ruin kremato-
riów i komór gazowych, 
gdzie znaleźliśmy wiele 
drobnych przedmiotów 
pochodzących z Węgier. 
Natomiast sytuacji, kie-
dy pojawiają się ocaleni 
i mówią o przedmiotach, 
jest bardzo niewiele. 
W takich przypadkach 
wszystko bardzo dokład-
nie analizujemy. Jest to 
wielki dylemat, ponieważ 
z jednej strony chciałbym 
od razu szukać, rozpo-
cząć poszukiwania. Mo-
żemy przecież odnaleźć 
historycznie cenne obiek-
ty czy dokumenty, a czas 
działa na ich niekorzyść. 
Jednak nie możemy po-
zwolić sobie na nieprze-
myślane działanie. Po 
pierwsze, sprawdzamy 
zatem, czy w miejscu, o 
którym mowa, były pro-
wadzone już wcześniej 
prace konserwatorskie. 
Jeżeli były i dokumen-
tacja nie wspomina o ja-
kimś znalezisku, to jest 
niemal pewne, że poszu-
kiwania nie mają sensu. 

Sytuacja jest trudniejsza, 
jeśli takie prace prowa-
dzone nie były. Wtedy 
musimy wartościować, 
na ile dany przedmiot 
może być dla nas cenny. 
To niezwykle trudne i po-
ważne decyzje. Jest jesz-
cze druga kwestia z tym 
związana. Wiemy np., że 
członkowie Sonderkom-
mando, czyli grupy robo-
czej zmuszanej do pracy 
przy obsłudze urządzeń 
zagłady, zakopywali 
w pobliżu krematoriów 
różne przedmioty. Kilka 
notatek znaleziono po 
wojnie. Czy to oznacza 
jednak, że wolno nam 
rozpoczynać poszukiwa-
nia? Ten teren jest przede 
wszystkim wielkim 
cmentarzem, miejscem 
ogromnej tragedii. Po-
winniśmy robić wszyst-
ko, aby przetrwał w sta-
nie nienaruszonym. To 
jest nasz priorytet – świę-
tość i nienaruszalność 
tego miejsca. Najchętniej 
w takich przypadkach 
realizowałbym prace 
konserwatorskie zwią-
zane z danym miejscem, 
przy okazji weryfi kując 
taką informacje. Wtedy 
byłbym wierny zarówno 
zasadzie nienaruszalno-
ści miejsca, jak i próbo-
wałbym pozyskać nowe 
informacje dotyczące jego 
historii. Przecież wiele 
informacji pojawia się 
właśnie przy okazji kon-
serwacji i tak naprawdę 
to jest dla nas szansa na 
odnajdywanie kolejnych 
przedmiotów. Ratowanie 
jest jednocześnie szansą, 
aby uzupełniać historię, 
gdyż jeżeli coś jest ukry-
te w tym miejscu, to przy 
okazji prac konserwator-
skich mamy szansę to 
odnaleźć.

 Ze strony Muzeum 
Auschwitz na Face-
book’u korzystają już 
tysiące ludzi. Czy to 
w jakiś sposób może tak-
że pomóc w zdobywaniu 
funduszy na prace kon-

serwatorskie? 
Na stronie Muzeum 
Auschwitz na Facebooku 
znajduje się link do ofi cjal-
nej strony Muzeum, gdzie 
można wpłacać pieniądze 
przez Internet. Cieszymy 
się z każdej najmniejszej 
wpłaty, bo oznacza to, że 
zwykli ludzie, odwiedza-
jący z całego świata, zdają 
sobie sprawę z wagi misji 
zachowania tego miejsca. 
To także bardzo pozy-
tywna forma aktywno-
ści i działania na rzecz 
tego miejsca. Jednak dla 
nas istotne jest przede 
wszystkim to, że już teraz 
– zaledwie po czterech 
tygodniach trwania pro-
jektu – widzimy znaczący 
wzrost oglądalności na-
szej ofi cjalnej strony in-
ternetowej. Facebook jest 
dla nas przede wszyst-
kim narzędziem edukacji 
i informowania. Jeżeli 
dzięki temu więcej ludzi 
przeczyta np. artykuły 
historyków Muzeum na 
naszej stronie interneto-
wej, jest to już znaczący 
sukces. 

 Dlaczego Muzeum nie 
pobiera drobnych opłat 
za wstęp? To z pewno-
ścią mogłoby pomóc w 
zachowaniu tego miejsca 
dla przyszłych pokoleń, 
które także będą chciały 
się uczyć tej historii. 

Auschwitz jest przede 
wszystkim miejscem, 
gdzie niemieccy naziści 
zamordowali ponad mi-
lion ludzi. Dla ich bliskich 
jest to swoisty cmentarz, 
bo ofi ary nie miały szansy 
na prawdziwy nagrobek. 
To jeden z powodów, 
dlaczego wstęp na teren 
byłego obozu musi być 
bezpłatny. Tak jest zresz-
tą zapisane w ustawie 
polskiego parlamentu, 
która powołała Muzeum 
do istnienia w 1947 r. Jed-
nak dając odwiedzającym 
możliwość bezpłatnego 
wejścia na teren byłego 
obozu, jednocześnie przy-

gotowujemy dla nich – 
i to są już rzeczy odpłatne 
– różnorodną propozy-
cję zwiedzania Muzeum 
z przewodnikiem. Opro-
wadzanie trwa od trzech 
i pół godziny do nawet 
dwóch dni. Grupy zorga-
nizowane mają obowią-
zek zwiedzania Miejsca 
Pamięci z przewodni-
kiem, dzięki czemu setki 
tysięcy osób mają szan-
sę posłuchać wyjaśnień 
specjalisty, który potrafi  
w odpowiedni sposób 
przekazać podstawowe 
fakty dotyczące historii, 
ale także odpowiedzieć 
na pojawiające się tu py-
tania. Cały czas jednak 
musimy zachować możli-
wość bezpłatnego wstępu 
na teren byłego obozu dla 
każdego, kto chce odwie-
dzić to Miejsce Pamięci.

 Co dzieje się, kiedy do 
Muzeum przyjeżdża 
były więzień, np. z jakąś 
grupą. Czy są dla nich 
jakieś specjalne ułatwie-
nia?

Na początku trzeba po-
wiedzieć, że przyjazdy 
byłych więźniów, a także 
ich spotkania z grupami 
młodzieży są niezwykle 
cenne. Z oczywistych 
względów jest ich już 
niestety coraz mniej. Co-
raz rzadziej mamy za-
szczyt gościć ocalałych 
w Muzeum. Dzieje się 
tak przeważnie podczas 
ważnych uroczystości, 
jak np. rocznica wyzwo-
lenia obozu. W Muzeum 
istnieje specjalne biuro 
do spraw kontaktów 
z byłymi więźniami, któ-
re – jeżeli zachodzi taka 
potrzeba – opiekuje się 
byłymi więźniami pod-
czas ich wizyty. Są byli 
więźniowie, którzy chcą 
spotykać się z młodzie-
żą i dzielić się swoimi 
przeżyciami, czy też chcą 
zostawić swoją relację 
w muzealnym archiwum. 
Są też tacy, którzy przy-
jeżdżają do byłego obozu 

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 20, grudzień 2009

fo
t. 

D
zi

ał
 K

on
se

rw
ac

ji

Bucik dziecięcy ze sprawdzianem z matematyki znalezionym w środkuPrzedmioty znalezione podczas prac konserwatorskich

fo
t. 

D
zi

ał
 K

on
se

rw
ac

ji

16151413121110987654321



sami lub z rodziną i chcą, 
aby było to bardzo intym-
ne i prywatne przeżycie. 
W tym wypadku wszyst-
ko zależy od woli byłego 
więźnia, którą musimy 
uszanować.

 Zdarzyło się, że w In-
ternecie opublikowano 
skandaliczne zdjęcia 
młodych ludzi, którzy 
fotografowali się w by-
łych obozach (chodzi o 
zdjęcia na portalu Nasza 
Klasa, które wywołały 
dużo zamieszania). Czy 
nie wydaje się Panu, że 
przed przyjazdem do 
Muzeum nie powinno  
się organizować np. ja-
kiegoś obowiązkowego 
wykładu wprowadzają-
cego? Wiem, że to może 
być kosztowne, ale może 
pomogliby wolontariu-
sze.

Tutaj trzeba poruszyć kil-
ka kwestii. Po pierwsze, 
tego typu sytuacje niemal 
się nie zdarzają. Na zdję-
ciu, o którym mowa, i któ-
re nie zostało wykonane w 
Auschwitz, dziewczynka 
pozuje przy piecu krema-
toryjnym. To oczywiście 
całkowicie niestosowne, 
ale są to na całe szczęście 
przypadki całkowicie od-
osobnione i jednostkowe. 
Z drugiej strony, można 
się zastanawiać, na jakiej 
podstawie chcemy ocze-
kiwać, że dzieci będą 
się zawsze zachowywa-
ły w sposób rozważny 
i przemyślany. Po drugie, 
większość grup szkol-
nych, które przyjeżdżają 
zwiedzać Muzeum, jest 
do takiej wizyty przygo-
towywana przez swoich 
nauczycieli. Międzynaro-
dowe Centrum Edukacji o 
Auschwitz i Holokauście, 
które działa w Muzeum, 
zajmuje się również 
kształceniem pedago-
gów przyjeżdżających ze 
swoimi klasami do byłe-
go obozu. Organizujemy 
też pobyty studyjne, pre-
lekcje, itd. W tej chwili 
przygotowujemy także 
nową wystawę główną 
Muzeum i znajdzie się 
tam tzw. wystawa wstęp-
na, którą odwiedzający 
zobaczą przed wejściem 
na teren byłego obozu. 
Będzie ona mówić o hi-
storii, która doprowadziła 
do powstania Auschwitz. 
Z pewnością będzie to tak-
że miejsce, w którym gru-
py będą mogły wyciszyć 
się pomiędzy momentem 
wyjścia z autokaru, a wej-
ściem na historyczny te-
ren obozu. 

 Dlaczego powinniśmy 
chronić miejsca cierpie-
nia? Często ludzie robią 
sobie zdjęcia przy kre-

matorium czy w komo-
rze gazowej. Jaki jest cel 
takich fotografi i? Sklepy 
z pamiątkami są często 
pełne ludzi kupujących 
pamiątki. Wydaje się, że 
komercyjny rynek ma 
większy wpływ na zwie-
dzających niż samo Mu-
zeum.

Tutaj trzeba zauważyć 
trzy ważne rzeczy. Na 
terenie Muzeum w za-
sadzie nie ma sklepów 
z pamiątkami w zwykłym 
rozumieniu tego słowa. 
Odwiedzający znajdzie 
tu przede wszystkim 
ogromny wybór książek 
historycznych – zarówno 
naukowych, jak i wspo-
mnieniowych. Oprócz 
tego kupić można kwia-
ty czy znicze, ponieważ 
wiele osób przyjeżdża tu 
upamiętnić ofi ary obozu. 
To od Muzeum zależy, co 
jest sprzedawane na jego 
terenie i poszanowanie 
pamięci tego miejsca spra-
wia, że na pewno nie po-
jawią się tu pamiątkowe 
podkoszulki czy kubki. 
Z oczywistych względów 
musi funkcjonować infra-
struktura gastronomicz-
na, jednak w tej chwili 
staramy się przenieść całą 
część związaną z obsłu-
gą odwiedzających poza 
historyczny teren obozu. 
Jesteśmy w trakcie za-
kupu terenu sąsiadującej 
z Muzeum bazy autobu-
sowej. Mamy nadzieje, 
że za kilka lat powstanie 
tam nowoczesne centrum 
obsługi odwiedzających, 
a w budynku, który w tej 
chwili służy do tego celu, 
powstanie wspomniana 
wystawa wstępna.
Nie mogę zgodzić się ze 
stwierdzeniem, że wizyta 
w Muzeum nie ma wpły-
wu na odwiedzających. 
Zdarza się oczywiście, 
że ludzie przyjeżdżają 
tu chociażby z pięknego 
Krakowa w nastroju wy-
cieczkowym, traktując to 
miejsce jako turystyczną 
atrakcję. Jednak po kil-
ku godzinach zwiedza-
nia, po doświadczeniu 
autentycznego terenu i 
wysłuchaniu opowie-
ści o historii tego miej-
sca, ludzie zmieniają 
swoją postawę. Grupy 
wychodzą z Muzeum 
z innym nastawieniem.
Jeżeli zaś chodzi o foto-
grafi e, które ludzie robią 
w różnych miejscach na 
terenie byłego obozu, to 
trzeba pamiętać, że żyje-
my w czasach, kiedy moc 
obrazu jest ogromna. Dla 
wielu osób zdjęcia te będą 
potem jakimś punktem 
odniesienia. Nawet jeżeli 
ktoś fotografuje po to, aby 
pokazać tylko, że tu był, 
to potem zdjęcia pokaże 

innym. Opowie wtedy 
o tym, co widział. Ktoś 
przecież zapyta: „Czego 
dowiedziałeś się o tym 
miejscu?”. Jeżeli potrak-
tujemy to jako pretekst 
do rozważań na temat hi-
storii, to nie powinniśmy 
tego oceniać jednoznacz-
nie negatywnie, choć 
oczywiście we wszystkim 
trzeba zachować umiar 
i szacunek dla historii 
Auschwitz. Ludzie foto-
grafują się w miejscach, 
w których przebywa-
ją, żeby o takiej wizycie 
móc sobie potem przy-
pomnieć. Jest to zawsze 
pretekst to ponownego 
pochylenia się nad tym 
miejscem.

 Zważywszy na historię 
obozu, czy są miejsca na 
terenie obozu, których 
Pan unika?

To dobre i ciekawe pyta-
nie. Nie ma miejsc, któ-
rych unikam, natomiast 
– i nie wiem do końca 
z czego to wynika – nie 
lubię zbyt długo zatrzy-
mywać się w jednym 
miejscu. Ale to nie jest do 
końca odpowiedź na to 
pytanie. Sprowadza się to 
trochę do pytania o naj-
bardziej zapadające w pa-
mięci przeżycie związane 
z pracą w byłym obozie. 
Dla mnie, bardzo osobi-
ście, najbardziej trauma-
tycznym przeżyciem był 
kontakt z ruinami komór 
gazowych. Ze względu 
na pracę, jaką tu wyko-
nuję, musiałem stanąć na 
posadzkach komór ga-
zowych, gdzie zamordo-
wano setki tysięcy ludzi. 
Wszedłem tam, ponie-
waż musiałem sprawdzić 
coś czysto technicznego 
i konserwatorskiego. Ale 
kiedy już tam byłem, 

przypomniałem sobie 
opowieść jednego z by-
łych więźniów. Wspomi-
nał on krzyki dochodzące 
z komory gazowej, któ-
re powoli ustawały, aż 
w końcu kompletnie 
zamilkły. Byłem prze-
rażony. Tak naprawdę 
nie wiadomo, co o tym 
myśleć i jak sobie z tym 
radzić. Pomyślałem sobie 
wtedy: co ja tu robię? To 
jest moment bardzo trud-
ny do zdefi niowania, ale 
nie spowodowało to, że 
unikam tego miejsca. Cały 
czas pamiętam jednak, jak 
bardzo nie potrafi łem so-
bie z tym poradzić. Czu-
łem wielką bezradność 
i olbrzymi ból. Pomimo 
tego, że było to związane 
z rozwiązaniem konkret-
nego problemu konserwa-
torskiego, dla mnie prze-
stało to mieć znaczenie, 
ponieważ uświadomiłem 
sobie, w jakim miejscu 
jestem. To mnie komplet-
nie sparaliżowało. Takie 
osobiste momenty powo-
dują, że potem w swojej 
pracy szuka się odpowie-
dzi i człowiek chce sobie 
z tym poradzić. Równie 
dobrze mógłbym założyć, 
że przeraziłem się na tyle, 
że powinienem zostawić 
tę pracę. Wydaje mi się, że 
to jednak wzmocniło moją 
motywację co do tego, że 
chcę to miejsce – może to 
za wielkie słowo – poka-
zać innym. Nie poprzez 
opowiadanie, ale poprzez 
zachowanie jego auten-
tyczności. Ale taka chwila, 
którą przeżyłem wtedy, 
to naprawdę ciężkie do-
znanie. Zastanawiam się, 
czy tak właśnie człowiek 
odczuwa całkowitą bez-
radność, kiedy już na nic 
nie ma wpływu? Czy to 
nie była namiastka takie-
go uczucia? To jest bardzo 

ciężkie – taka bezsilność 
jest strasznym uczuciem.

 Wiele osób zadawało py-
tanie „jak można tu pra-
cować”, czy to nie znie-
czula na tę tragedię? Jak 
sobie z tym radzić? Co 
wynika z takiej pracy?

Każdy musi sobie z tym 
radzić indywidualnie 
i każdy ma jakąś drogę. 
Dużo mówię o tym, co 
robię – o pracy, o tym, co 
mnie interesuje, o tym, co 
mnie boli. Lubię dzielić się 
z innymi. Są osoby, któ-
re wolą to zatrzymywać 
w sobie, a niektórzy od-
suwają tę świadomość 
na bok. U mnie bardzo 
duże znaczenie ma – 
i jest to trochę banał 
– moje dotychczasowe 
życie i wychowanie. Ro-
dzice zawsze uczyli mnie 
szanowania drugiej oso-
by. Kiedy widzę takie 
miejsce, jak Auschwitz 
i widzę do czego to miejsce 
doprowadziło, wzrasta 
we mnie chęć szanowania 
drugiego człowieka, chęć 
rozmawiania i słuchania 
innych. Dzięki temu moż-
na rozwiązywać problemy 
i jest to szansa na to, żeby 
było lepiej. Ludzie powin-
ni otwierać się na siebie, 
a nie zamykać. Jednak to 
wszystko jest bardzo in-
dywidualne. Każdy z pra-
cowników Muzeum musi 
znaleźć swoją własną dro-
gę. Dla mnie to miejsce 
jest dodatkowym bodź-
cem do tego, aby walczyć 
o poszanowanie siebie na-
wzajem. W tym miejscu 
jeszcze bardziej wierzę 
w to, że tylko szacunek do 
drugiej osoby ma sens.  

Rozmawiał
Paweł Sawicki
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PAMIĘĆ O HOLOKAUŚCIE W NIEMCZECH ORAZ NA UKRAINIE 
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Podczas obchodzonej niedawno 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej mogliśmy zauważyć, jak różnorod-
nie postrzegane są tamte wydarzenia w poszczególnych krajach Europy. Zainspirowało mnie to do przeprowa-
dzenia rozmów z siedmioma wolontariuszami reprezentującymi cztery kraje europejskie. Chodziło mi przede 

wszystkim o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak w ich krajach postrzegana jest kwestia Holokaustu oraz innych 
wydarzeń, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Interesowało mnie również, jaki wpływ miało postrzega-
nie wydarzeń wojennych w ich ojczyznach na podjęcie wolontariatu w różnych miejscach pamięci narodowej. 

Sposób pojmowania po-
szczególnych wydarzeń, 
czyli tzw. kultura pamię-
ci, jest zależna od zakresu 
oraz form przekazywania 
opinii publicznej wiedzy 
o konkretnych zaszłościach 
historycznych. W przypad-
ku Holokaustu nie należy 
również zapominać o roli 
poszczególnych narodów, 
które często dzielone są na 
sprawców i ofi ary. Kultu-
ra pamięci podlega wraz 
z upływem czasu znacznym 
zmianom. W krajach byłe-
go bloku wschodniego była 
ona często instrumentalizo-
wana i politycznie wyko-
rzystywana w celu budowy 
pożądanej tożsamości na-
rodowej. Wydaje się, iż fakt 
powstania „żelaznej kurty-
ny” znacząco przyczynił się 
(głównie w Europie Wschod-
niej) do zmian w postrzega-
niu niektórych wydarzeń. 
W zależności od poglądów 
politycznych czy też historii 
poszczególnych regionów, 
nawet w ramach tych sa-
mych narodowości refl eksje 
dotyczące II wojny światowej 
znacznie się różnią. 

19-letni Max jako niemiec-
ki wolontariusz pracuje 
w Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy w Oświęcimiu. Dru-
gą osobą z Niemiec, z którą 
przeprowadziłam wywiad, 
była 20-letnia Nicole, która 

jest wolontariuszką w Cen-
trum Żydowskim i pozosta-
nie tam do końca czerwca 
przyszłego roku. Oboje świa-
domie wdają się w konfron-
tację z najczarniejszą historią 
swoich krajów. Są świadomi 
tego, że odpowiedzialność 
za wybuch wojny i wymor-
dowanie milionów ludzi 
ponoszą nazistowskie Niem-
cy. Wpływ Trzeciej Rzeszy 
na kulturę polityczną oraz 
tożsamość narodową Repu-
bliki Federalnej Niemiec jest 

dla nich widoczny do dziś. 
Zapomnienie bądź też rela-
tywizm w stosunku do Ho-
lokaustu, byłyby zdaniem 
młodych wolontariuszy bar-
dzo niebezpieczne. Nie cho-
dzi tutaj wyłącznie o współ-
czucie czy respekt względem 
ofi ar, ale również o to, aby 

nie pomniejszać znaczenia 
antysemickich i rasistow-
skich postaw, które w dzi-
siejszych Niemczech są nie 
tylko udziałem środowiska 
skrajnie prawicowego, ale 
dotyczą również tzw. przy-
kładnych obywateli.

Republika Federalna Nie-
miec zdefi niowała się jako 
państwo demokratyczne, w 
przeciwieństwie do Trzeciej 
Rzeszy. Jej narodowa tożsa-
mość rozwinęła się w okre-
sie powojennym w kierunku 
post-nacjonalistycznym, któ-
ry odzwierciedlał się w ele-
mentarnych zasadach spo-
łecznej demokracji, „cudzie 

gospodarczym” oraz poza-
politycznej koncepcji władzy 
cywilnej. Procesy Oświęcim-
skie z roku 1960, bunty stu-
dentów (1968 r.) oraz naciski 
ze strony koalicji alianckiej 
zmusiły społeczeństwo do 
rozprawienia się z nazistami 
i nazizmem jako ideologią. 
Wraz ze zjednoczeniem Nie-
miec do głosu coraz częściej 
dochodzili zwolennicy ogra-
niczenia oraz wykluczenia 
z publicznej debaty kwestii 
Holokaustu oraz odpowie-

dzialności za ludobójstwo. W 
publicznym dyskursie są oni 
w dalszym ciągu mocno kry-
tykowani mimo przypisywa-
nia sobie poparcia części spo-
łeczeństwa. Obecny, wolny 
Berlin stał się ze swoim po-
mnikiem upamiętniającym 
ofi ary Holokaustu (Pomnik 

Pomordowanych Żydów 
Europy), swoistym centrum 
pamięci. W całych Niem-
czech o ofi arach oraz miej-
scach zbrodni przypominają 
byłe obozy koncentracyjne 
oraz liczne pomniki. Warto 
wspomnieć tu o inicjatywie 
tzw. kamieni pamięci. W wy-
branych przez niemieckiego 
artystę Gunthera Demniga 
miejscowościach, które szcze-
gólnie ucierpiały wskutek 

prześladowań nazistowskich, 
w chodniki wbudowywane 
są specjalne tablice pamiątko-
we (niem. Stolpersteine). Ho-
lokaust jest również częstym 
tematem zajęć szkolnych i 
fi lmów. Sporną kwestią w 
Niemczech pozostaje fakt, 
iż liczne, mniejsze grupy np. 

Sinti i Romowie, czy też ho-
moseksualiści czują się ofi a-
rami zapomnianymi. Mimo 
to Nicole i Max są zdania, 
że z uwagi na historyczne 
poczucie odpowiedzialno-
ści pamięć o Holokauście w 
Niemczech jest traktowana 
z należytą uwagą.

Daria ma 22 lata i jest pierw-
szą wolontariuszką z Ukra-
iny, która ma okazję praco-

wać w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży. 
Wolontariuszka pochodzi ze 
wschodniej części Ukrainy, 
gdzie do dnia dzisiejszego 
można odczuć trwały wpływ 
II wojny światowej. Daria 
jest przekonana, że pamięć 
o tamtych zdarzeniach może 
pomóc w kształtowaniu 
rozwoju społecznego i za-
pobiegać podobnym trage-
diom. Jej zdaniem Ukraińcy 
często przedstawiają siebie 
jako ofi ary nazizmu i rów-
nocześnie jako zwycięzców 
II wojny światowej. Wydaje 
się jednak, że w zapomnie-
nie idą mniej chlubne części 
historii, chociażby związane 
z ochotnikami tworzącymi 
14. Dywizję Grenadierów SS 
„Galicja”, czy też takich lu-
dzi, jak strażnik obozu kon-
centracyjnego John Demja-
niuk. – My jesteśmy krajem, 
który jest podzielony w sprawie 
pojmowania historii – stwier-
dziła Daria. 

Ten historyczno-polityczny 
podział przebiega wzdłuż 
linii dzielącej kraj na przy-
chylną Rosji część wschod-
nią oraz proeuropejską 

Duża część Niemców poprzez oportunizm czy też bierne nastawienie 
uznaje się za współwinnych wielu zdarzeń, mimo że sami nie brali w nich 
bezpośrednio udziału. Są też ludzie, którzy uznają tamte wydarzenia za 
nieaktualne. Jeżeli dzisiaj niektórzy młodzi ludzie nie chcą zrozumieć, co 
wspólnego z obecną sytuacją mają zbrodnie naszych pradziadków, to zna-
czy, że nie widzą oni, że również dzisiaj problemem w niektórych kręgach 
w Niemczech są takie postawy jak rasizm, nienawiść do obcokrajowców 
czy też antysemityzm, które niegdyś doprowadziły do tragedii. 

 Max, wolontariusz z Niemiec 

Nasz kraj jest bardzo podzielony. Pamięć o ofi a-
rach nazizmu zostaje nierzadko odstawiona na 
boczny tor, gdyż do tej pory nie ma zgodności, 
co do przebiegu II wojny światowej. 

Daria, wolontariuszka z Ukrainy
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Pomnik w Babim Jarze

część zachodnią. Björn Jun-
gius opublikował niedawno 
interesujący materiał doty-
czący kultury pamięci na 
Ukrainie w pracy zbiorowej 
pt.: Kein Wort stand in den 
Geschichtsbüchern.... Europäi-
sche Erinnerungen an 20 Jahre 
Kriegsbeginn (Berlin 2009). 
Autor przedstawia wybra-
ne zaszłości historyczne 
na podstawie wspomnień 
przywódcy nacjonalistycz-
nego Stepana Bandery. Opi-
suje on, iż po wkroczeniu 
armii niemieckiej w czerw-
cu 1941 r. cywilna ludność 
ukraińska była świadkiem 
masowego mordu, którego 
dokonano na półtoramilio-
nowej społeczności żyjących 
tam Żydów. Tamtejsza lud-
ność w opisywanym okresie 
miała już za sobą krwawe 
dziesięciolecia ucisku stali-
nowskiego, co spowodowa-
ło, że ukraińscy nacjonaliści 
początkowo mieli nadzieję, 
znaleźć w niemieckim na-
jeźdźcy sojusznika w po-
wstańczej walce przeciwko 
sowieckiej Rosji.

Wsparcie Wehrmachtu przez 
ukraińskie bataliony „Na-
chtigal” oraz „Roland” mia-
ło znamienne skutki, gdyż 
po tym jak organizatorzy 
ukraińskiej armii wyzwo-
leńczej (UAW) samowolnie 
ogłosili niepodległość Ukra-
iny, naziści deportowali ich 
przywódcę Stepana Banderę 
do obozu koncentracyjne-
go w Sachsenhausen, a jego 
zwolenników zamordowali. 
Jungius podczas swoich ba-
dań na Ukrainie zauważył, 
że we wschodniej części 
kraju do dnia dzisiejszego 
Bandera uchodzi za bandytę 
oraz zbrodniarza współpra-
cującego z nazistami, zaś w 
zachodniej Ukrainie ku jego 
czci stawiane są pomniki, 
drukowane pamiątki itp. 

Bandera traktowany jest jak 
bohater narodowy.
Młoda Ukrainka jest zdania, 
że po upadku ZSRR spo-
sób widzenia historii uległ 
znacznej obiektywizacji. 
Wyidealizowana pamięć 
o zwycięstwach i zasługach 
Armii Czerwonej oraz ofi a-
rach nazizmu przeżywa 
obecnie fazę relatywizacji. 
Oprócz wychwalania zasług 
ukraińskich partyzantów 
coraz częściej wspomina się 
o losach ludności żydow-
skiej, która wskutek Holo-
kaustu ucierpiała najbar-
dziej. Powstały również 
nowe miejsca pamięci, m.in. 
Ogólnoukraińskie Centrum 
Badań nad Zagładą Żydów 
(TKUMA) w Dniepropie-
trowsku, czy też pomnik 
w Babim Jarze przypomi-
nający o zagładzie tysięcy 
Żydów w okolicach Kijowa. 
Daria stwierdza, że krzewie-
nie pamięci o Holokauście 
i II wojnie światowej jest 
dla niej bardzo ważnym za-
daniem. Po upadku ZSRR 
na Ukrainie znów ujawniły 
się postawy antysemickie 
oraz przybrały na sile ruchy 
skrajnie prawicowe. Propa-
gują one przede wszystkim 
brak tolerancji wobec Rosji, 
Żydów oraz obcokrajow-
ców. Ich zdaniem wszelkie 
gospodarcze i polityczne 
problemy zostaną rozwią-
zane z chwilą wyboru silnej, 
autorytarnej władzy. W wy-
powiedziach tych skrajnych 
protagonistów często można 
zauważyć jednak duże braki 
w wiedzy historycznej. 

Młodzi ludzie, z którymi 
miałam możliwość poroz-
mawiać, czują dużą odpo-
wiedzialność swojej pracy 
i jednocześnie pragną pogłę-
biać swoją wiedzę dotyczącą 
historii II wojny światowej. 
Do swoich ojczyzn wrócą 

jednak wzbogaceni nie tylko 
o wyuczone fakty, ale przede 
wszystkim z bagażem wielu 
doświadczeń. Mimo pew-
nych trudności językowych 
mieli okazję doświadczyć 

tego, że również od polskich 
sąsiadów można się wiele 
nauczyć. Max i Nicole bar-
dzo cenią sobie w Polsce go-
ścinność oraz serdeczność, 
a Daria jest zdania, że Ukra-

ińcy powinni naśladować 
polskie poczucie jedności 
oraz tolerancję.  

Julia Preidel
c.d.n.
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Z DUBLINA DO OŚWIĘCIMIA

 Kim jest Mary O’Sulli-
van, kim są Siostry Mi-
łosierdzia do których 
siostra przynależy?

Na imię mam Mary, 
jestem z Dublina (Ir-
landia). Dorastałam 
w małym miasteczku 
położonym na wybrze-
żu, 12 kilometrów od 
stolicy. Miałam szczę-
śliwe dzieciństwo. Mam 
dwóch młodszych bra-
ci, którzy mieszkają 
w Dublinie. Gdy przyjeż-
dżam do Irlandii, często 
się ze sobą spotykamy. 
Spotykam się również 
z moim zgromadzeniem 
i przyjaciółmi. Należę do 
Zgromadzenia Sióstr Mi-
łosierdzia. Moje zgroma-
dzenie miało już kontak-
ty ze wschodnią częścią 
Europy podczas wojny 
krymskiej, gdzie siostry 
opatrywały rannych żoł-
nierzy. Działo się to w 
latach 1854-56. Obecnie 
mamy wiele pomniej-
szych kongregacji w ca-
łej Irlandii i innych miej-
scach na świecie. Siostry 
obecnie mają szeroki za-
kres obowiązków. 

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia zostało za-
łożone w Dublinie przez 
Catherine McAuley 
w 1831 r. Wówczas jej 
wizja była prosta: zajmo-
wać się biednymi, chory-
mi, osobami nie posiada-
jącymi żadnej edukacji, 
a szczególnie młodymi 
kobietami, które znajdo-
wały się w trudnej sytu-
acji życiowej. Z biegiem 
czasu siostry były zaan-
gażowane w szereg in-
nych posług na gruncie 
edukacji, zdrowia czy 
spraw społecznych. Zaj-
mowały się formacjami 
wiernych, sprawami du-
chowymi swoich pod-
opiecznych, jak również 
pomocą prawną. Prace 
w tych dziedzinach są 
kontynuowane po dzień 
dzisiejszy.

 W jaki sposób siostry 
kongregacja jest zaanga-
żowana w dialog chrze-
ścijańsko-żydowski?

 
Związki chrześcijańsko-
-żydowskie są częścią 
pracy edukacyjnej, jaką 
prowadzą siostry. Na 
całym świecie mieszka-
ją siostry miłosierdzia, 
które zaangażowane są 
w dialog chrześcijańsko-
-żydowski. Kongregacja 

wspiera ich działalność 
i stara się promować 
wszelkie inicjatywy dla 
pokoju i form związa-
nych z tą szczególną for-
mą dialogu. Znalezienie 
się w takim środowisku 
dla mnie, jako nauczy-
ciela religii w liceum, 
nie stanowiło większych 
przeszkód. Częścią mo-
ich zajęć były związki 
Kościoła ze społecz-
nościami żydowskimi, 
żydowskie pochodze-
nie Jezusa, odwiedziny 
w synagodze i wstęp do 
języka hebrajskiego.

 Czy pamięta siostra swo-
je pierwsze doświadcze-
nia z dialogiem chrześci-
jańsko-żydowskim?

Gdy byłam dzieckiem, 
nie mieliśmy w domu 
telewizora, więc rodzice 
przy kominku opowia-
dali nam wiele historii, 
również te dotyczące 
II wojny światowej. Pod-
czas wakacji w Anglii ro-
dzice pokazali nam po-
zostałości po katedrze w 
Coventry. Opowiedzieli 
nam wówczas o cierpie-
niach, jakie przeżywali 
mieszkańcy Coventry 
i mieszkańcy Drezna. 
W kontekście tych roz-
mów moi rodzice byli 
moimi pierwszymi na-
uczycielami w kwestiach 
pokoju czy dialogu. Jed-
nak temat dialogu chrze-
ścijańsko-żydowskiego 
nigdy nie był w domu 
poruszany. Pamiętam 
wiadomości dotyczące 
Auschwitz czy Treblin-
ki. Zawsze chciałam 
pojechać do Izraela, do 
Ziemi Świętej. Pierw-
sza moja wizyta odbyła 
się w 1998 r. W latach 
2001-2008 regularnie 
odwiedzałam ten kraj. 
Mieszkałam tam przez 
cztery lata. Uczestni-
czyłam w programach 
i seminariach, które 
odbywały się zarówno 
w chrześcijańskich, jak 
i żydowskich instytu-
tach, gdzie poznawałam 
zagadnienia na temat 
dialogu międzyreligijne-
go, żydowskie festiwale, 
liturgię czy styl życia. 
Materiały nabyte w Izra-
elu wykorzystywałam 
później do mojej pracy 
z uczniami, czy przy 
wykładach, jakie prowa-
dziłam dla sióstr.

 Dlaczego zdecydowała 
się siostra na przyjazd 

do Oświęcimia, który 
w świecie bardziej zna-
ny jest jako Auschwitz?

Dla mnie to była natu-
ralna kontynuacja po 
moim pobycie w Izraelu. 
Z Izraela do Polski jest 
mały krok. Otrzymałam 
zaproszenie, by przyje-
chać i zobaczyć Centrum 
Dialogu i Modlitwy. Po 
przyjeździe otrzymałam 
pierwszą radę: „Słuchaj 
głosu ziemi oświęcim-
skiej”. Później odkryłam, 
że jest to jedna z zasad 
CDiM, która obrazuje, 
w jaki sposób czci ono 
pamięć ofi ar Holokaustu. 
Bez żadnych konwersacji 
miałam tylko dla siebie 
czas, który przeżywałam 
w ciszy, słuchając głosu tej 
ziemi, odwiedzając były 
obóz koncentracyjny.

 Kiedy miała siostra 
pierwszy kontakt z Cen-
trum Dialogu i Modli-
twy?

Po raz pierwszy odwie-
dziłam Centrum w lecie 

2008 r. Wówczas spędzi-
łam w Oświęcimiu kilka 
dni, uczestnicząc w se-
minarium poświęconym 
Edycie Stein. Po oświę-
cimskiej wizycie odby-
łam rozmowę z moimi 
przełożonymi w Irlandii, 
po czym rozmowy te 
były kontynuowane już 
w Polsce. Swoją pracę 
w Centrum rozpoczę-
łam w styczniu 2009 r. 
Wierzę, że ręka Boga 
prowadzi nas przez ży-
cie. Wierzę, że nie jest to 
przypadek, że znalazłam 
się właśnie w tym miej-
scu.

 Więc przybyła siostra 
do Oświęcimia – miasta 
w którym znajdował się 
obóz koncentracyjny 
Auschwitz. Czy jest to 
miejsce, jakie siostra so-
bie wyobrażała?

To, co stało się na tej zie-
mi, jest niewyobrażalne. 
Nie sądzę, by cokolwiek 
mogło nas przygotować 
na pobyt tutaj. Ogrom 
fabryki śmierci Ausch-

witz-Birkenau z ok. 40 
podobozami jest nie 
do pojęcia. Nie wiem, 
czy kiedykolwiek zdo-
łam objąć rozmiar tego 
wszystkiego, czy też 
zdołam zrozumieć, jak 
mogło dojść do czegoś 
takiego. Jest tyle wiado-
mości, o których jeszcze 
nie wiem. Centrum po-
mogło mi słuchać głosu 
ofi ar, wsłuchiwać się 
w głos swojego serca 
i słuchać głosu Boga. Po-
maga przy tym atmosfe-
ra Centrum i środowisko, 
jakie jest rozwijane przez 
ks. Jana Nowaka. Podob-
nie jak ludzie, którzy po 
zwiedzeniu byłego obo-
zu zadają pytania i przy-
wołują różne tematy, ja 
również zadaję sobie py-
tania w tym miejscu albo 
po prostu milczę.

 A co z Oświęcimiem?

Jest to czarujące miasto. 
Miasto spełnia tu ważną 
rolę. Żyjący tu ludzie są 
wspaniali, bardzo otwar-
ci i pomocni. Dobrze jest 

ROZMOWA Z MARY O’SULLIVAN – IRLANDZKĄ SIOSTRĄ MIŁOSIERDZIA

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 20, grudzień 2009

fo
t. 

C
D

iM

Ksiądz Manfred  Deselaers i siostra Mary O’Sullivan

16151413121110987654321



widzieć młodych ludzi 
idących do szkoły, in-
nych na zakupy. Lubię 
obserwować zwyczajne 
codzienne życie mia-
sta, które jest podobne 
do każdego innego w 
innych krajach. Jednak 
to, co wyjątkowe w tym 
mieście, to obecna pa-
mięć żydowska, ale i nie-
obecność społeczności 
żydowskiej. To jest waż-
ne uczucie i wielka strata 
dla tego miasta.

 Więc w mieście można 
poczuć „żydowskiego 
ducha”?

Tak, on tam jest w tej 
nieobecności. W Oświę-
cimiu jest Centrum 
Żydowskie, cmentarz 
żydowski i pusta prze-
strzeń, w której niegdyś 
stała Wielka Synagoga. 
Ponad połowa ludno-
ści oświęcimskiej przed 
wojną była pochodzenia 
żydowskiego. Już jej nie 
ma.

 Wracając do działalno-
ści w Centrum Dialogu 
i Modlitwy, jakie są sio-
stry codzienne obowiąz-
ki?

Pracuję w dziale eduka-
cyjnym. Mam kontakt z 
grupami i osobami in-
dywidualnymi, którzy 
przyjeżdżają do Oświę-
cimia. Pomagamy im 
w organizacji programu 
we współpracy z Mu-
zeum, Centrum Żydow-
skim, organizujemy także 
spotkania ze świadkami 
historii. Jesteśmy do-
stępni dla grup, organi-
zujemy wprowadzające 
i podsumowujące wizy-
tę spotkania, w których 
zachęcamy, by najpierw 
w ciszy, słuchali, by 
uczcili pamięć ofi ar. Po-
magam również w opra-
cowywaniu anglojęzycz-
nych publikacji.

 Czy jest siostrze trudno 
rozmawiać o Ausch-
witz? Jak ludzie reagują 
na to miejsce?

Spotykam się z ludźmi 
już podczas ich przyby-
cia i w ten sposób nawią-
zuję z grupami pierwszy 
kontakt. Potem są mniej 
ofi cjalne spotkania pod-
czas ich pobytu. Cza-
sami taki czas rozwinie 
się w bardziej formalne 
spotkanie całej grupy, a 
czasem pozostaje jako 
spotkanie bardziej pry-
watne, z pojedynczymi 
osobami. Jak już wspomi-
nałam, pokojowa atmos-
fera w Centrum sprzyja 
refl eksji, więc łatwiej 
jest słuchać i prowadzić 
rozmowy. Ludzie zaczy-

nają zadawać pytania: 
„Gdzie ja znajdowałbym 
się w tamtych czasach?” 
„Jak ja bym się zacho-
wał?” „Po której stronie 
bym się opowiedział?” 
„Czy miałbym nadzieję 
na przeżycie?” itp. Rów-
nież pytania typu: „Co 
to miejsce znaczy dzisiaj 
dla mnie, gdzie jest moja 
nadzieja, moje wartości, 
moja wiara?” Te refl eksje 
zawsze są bardzo osobi-
ste. Dlatego też osoby tu 
przyjeżdżające często po-
trzebują czasu wyłącznie 
dla siebie, do własnych 
przemyśleń. 

 Co dla siostry oznacza 
mieszkanie w Oświęci-
miu, miejscu które na-
znaczone jest tak trudną 
historią?

Mieszkanie w tym miej-
scu to coś, do czego cią-
gle dojrzewam. Uważam 
to za istotne doświad-
czenie. Jest ono także 
wyzwaniem dla mnie, 
ponieważ dotyka mojej 
wrażliwości, czuję się w 
pewien sposób bezbron-
na tutaj. Miejsce to na-
suwa pytania, na które 
również muszę szukać 
odpowiedzi. Więc jest to 
pewna podróż. Perspek-
tywa, jaką przyjmuje 
Centrum w upamiętnia-
niu ofi ar, przeszłości, 

jest mi bardzo pomocna 
w mojej pracy. Żyjemy 
teraz. Nikt z nas dzięki 
Bogu nie żyje w roku 
1943 lub 1944. Skupia-
my się na życiu teraź-
niejszym i na tworzeniu 
tego, co nazywamy tu 
„cywilizacją miłości”. 
Oznacza to dla mnie, 
że Hitler nie może mieć 
ostatniego słowa.

 Czy uważa siostra, że 
Auschwitz jest odpo-
wiednim miejscem na 
pojednanie pomiędzy 
wyznawcami chrześci-
jaństwa i judaizmu?

Auschwitz jest wyjątko-
wym miejscem do pojed-
nania, ponieważ mówi 
prawdę. Z tego powodu 
dla wielu osób nie jest 
tu łatwo przyjechać – ze 
względu na geografi ę 
tego miejsca, historię, ze 
względów psychologicz-
nych czy duchowych. Ta 
prawda zawiera także 
w sobie element antyse-
mityzmu. To miejsce jest 
jak rana, która jest ciągle 
niezagojona. Podoba mi 
się podejście wypraco-
wane przez ks. Manfreda 
Deselaersa, które mówi 
o krzewieniu życia wo-
kół tej rany, nie dotyka-
jąc przy tym jej samej. 
W myśl tego twierdze-
nia organizowane były 

w Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy różne wydarze-
nia, mające na celu pracę 
nad dialogiem. Uważam, 
że proces pojednania ma 
w tym miejscu ogrom-
ny potencjał. Pierwszym 
krokiem jest stworzenie 
zaufania. Zaufanie to 
rośnie, gdy ludzie z róż-
nych środowisk, różnych 
wyznań, spotykają się 
w pokojowej atmosferze 
i zaczynają ze sobą roz-
mawiać. W formalnych 
spotkaniach dotyczących 
Dialogu każdy mówi o so-

bie, ze swojej własnej per-
spektywy, a nie o innych. 
W ten sposób mamy do 
czynienia z krzewieniem 
życia wokół rany. Uczest-
nictwo w takim wydarze-
niu, wspólnej modlitwie 
w Birkenau, jest już du-
żym krokiem w kierunku 
Pojednania. A gdy tęcza 
otacza nas wszystkich, 
z pewnością możemy 
o sobie powiedzieć: jeste-
śmy siostrami, jesteśmy 
braćmi.    

Rozmawiał 
Wiktor Boberek

Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Dublina. 
Od 1984 do 2004 r. pracowała jako nauczycielka religii 
w Sancta Maria College Ballyroan w Dublinie. Razem 
z grupą nauczycieli religii przeprowadzała i koordy-
nowała kursy rozwojowe, seminaria, rekolekcje, litur-
gie i wymiany pomiędzy szkołami parafi alnymi. Przez 
wiele lat w Irlandii działała w ruchach Jeana Vanier’a 
Wiara i Światło oraz Wiara i Rekolekcje. Przed rokiem 
1986 uczyła w szkole parafi alnej katechezy. W latach 
2001-2008 brała udział w programach w instytucie 
Bat Kol w Jerozolimie, które zapewniały chrześcijań-
skim nauczycielom szkolenie z zakresu studiowania 
Biblii  w środowisku żydowskim, używając żydow-
skich źródeł. W 2004 r. Mary spędziła rok w Instytucie 
w Pardes oraz w Centrum Fuchberga w Jerozolimie. 
Od 2005 do 2008 r.  była koordynatorem w Instytu-
cie Bat Kol. Uczestniczyła w pierwszej wizycie gru-
py irlandzkich nauczycieli w instytucie Yad Vashem. 
Od stycznia 2009 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu.      

MARY O’SULLIVAN
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• 2-7 grudnia
Pójdźmy wszyscy do stajenki 
W oświęcimskim Zamku prezentowana 
będzie wystawa szopek krakowskich z 
Muzeum Historycznego Miasta Krako-
wa pt. Pójdźmy wszyscy do stajenki. 
Zwyczaj budowania szopek w okresie 
świąt Bożego Narodzenia wywodzi 
się z tradycji statycznych szopek świą-
tecznych oraz jasełek, niegdyś wysta-
wianych w kościołach w okresie świąt 
Bożego Narodzenia. Przeważnie były 
to stajenki betlejemskie na tle skaliste-
go krajobrazu. W połowie XIX wieku 
zaczęły powstawać pierwsze szopki 
krakowskie charakteryzujące się na-
gromadzeniem zminiaturyzowanych 
elementów zabytkowej architektury 
Krakowa. Tworzyli je cieśle i murarze 
z podkrakowskich okolic. Od drugiej 
połowy XIX wieku wśród murarzy 
i robotników budowlanych w Krakowie 
zaczął powstawać odrębny cech szopka-
rzy. W 1937 r. zorganizowany został po 
raz pierwszy konkurs na najpiękniejszą 
szopkę krakowską. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 4 grudnia
Wieczór autorski Marcina Wolskiego 
w Oświęcimskim Centrum Kultury 
odbędzie się wieczór autorski Marcina 
Wolskiego przygotowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu. 
Marcin Wolski – satyryk, prozaik, po-
eta, autor piosenek kabaretowych, z 
wykształcenia historyk. Debiutował w 
roku 1966 w piśmie „Szpilki”. Otrzymał 
wiele nagród za teksty satyryczne, a tak-
że był trzykrotnie nominowany do Na-
grody im. Janusza A. Zajdla za satyrycz-
ne utwory fantastyczno-naukowe. Jest 
stałym felietonistą w „Gazecie Polskiej” 
i we „Wprost”. Przez wiele lat współpra-
cował z Programem III Polskiego Radia, 
gdzie prezentował audycję satyryczną 
60 minut na godzinę. W latach 2006-2007 

był dyrektorem Programu I Polskiego 
Radia. Tworzył cotygodniową audycję 
ZSYP w Programie I Polskiego Radia. 
Jest twórcą Polskiego zoo, autorem wielu 
humorystycznych powieści o wartkiej 
akcji, łączących klasyczną science fi ction 
z innymi gatunkami literackimi. Wydał 
ponad 40 książek. Najbardziej znane z 
nich to: Numer, Alterland, Noblista. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 
Godz. 17.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 6 grudnia
Kolęda do św. Mikołaja 
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 
na spotkanie z Bałwankiem i Mikołajem 
podczas imprezy mikołajkowej Kolęda 
do św. Mikołaja. Wspólna zabawa połą-
czona będzie z wręczaniem prezentów 
dla dzieci. Kolęda do św. Mikołaja to im-
preza mikołajkowa w wykonaniu „The 
Clown Circus Show”, zdobywcy wie-
lu prestiżowych nagród na festiwalach 
sztuki cyrkowej, przeglądach teatrów 
ulicznych i konkursach cyrkowych. 
Informacje o spotkaniu z Mikołajem uzy-
skać można w Oświęcimskim Centrum 
Kultury, gdzie również dostępne są bilety 
w cenie 8 zł. Liczba miejsc ograniczona.
Godz. 16.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 6-13 grudnia
XII Wystawa Prac Artystycznych i Rę-
kodzielniczych 
Salezjańskie Centrum dla Dorosłych, 
Akademia Sztuk Przeróżnych na Zaso-
lu zaprasza do Galerii Pod Aniołkiem 
(sala konferencyjna) na XII Wystawę 
Prac Artystycznych i Rękodzielni-
czych dedykowaną Janowi Pawłowi 
II. Wernisaż wystawy  odbędzie się 
5 grudnia. Wystawa będzie czynna: 
w niedziele przed i po mszach świętych, 
w tygodniu (16.30-18.00) oraz po 

mszach świętych wieczornych. 
Galeria Pod Aniołkiem

• 16 grudnia
50. Biesiada Muzyczna 
Salezjańskie Centrum dla Dorosłych przy 
parafi i Miłosierdzia Bożego zaprasza na 
50. Biesiadę Muzyczną, czyli śpiewanie 
tradycyjnych pieśni ludowych – pierw-
sze kolędowanie.
Godz. 18.30
Salezjańskie Centrum dla Dorosłych

• 18 grudnia
Czas na słowo – wieczór piąty – wiersze 
ks. Jana Twardowskiego
W Oświęcimskim Centrum Kultury od-
będzie się kolejne ze spotkań, prezentu-
jących wiersze współczesnych polskich 
poetów, z cyklu Czas na słowo. Podczas 
spotkania zostaną zaprezentowane, 
przez grupę żywego słowa Infi nitas, 
wiersze ks. Jana Twardowskiego. 
Ks. Jan Twardowski (1915-2006) uważa-
ny jest za jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli współczesnej liryki re-
ligijnej. W jego poezji znaleźć można 
świadectwo głębokiej wiary, ale i wa-
hania, zwątpienia, strachu i samotności. 
A prócz tego, dla równowagi, ciepły 
humor. W roku 1936 wydał swój pierw-
szy – zagubiony później – tom wierszy 
pt. Powrót Andersena. W czasie wojny był 
żołnierzem Armii Krajowej, zaraz po jej 
zakończeniu wstąpił do tajnego semi-
narium duchownego. W 1948 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Od roku 1959 był 
rektorem kościoła Wizytek w Warszawie. 
W tym samym roku ksiądz Twardowski 
wydał tomik poezji zatytułowany Wier-
sze. Jego wiersze gościły na łamach wie-
lu czasopism m.in. w: „Tygodniku Po-
wszechnym”, „Akcencie”, „Kulturze”, 
„Literaturze”, „Poezji”, „Polonistyce” 
i „Więzi”. 
Godz. 17.00 
Oświęcimskie Centrum Kultury

Filmy reżysera Białej wstążki Michaela Hanekego z całą pewnością są wyjątkowe. Twórca nie narzuca widzowi 
z góry założonej odpowiedzi na poruszane problemy. Daje mu możliwość przeprowadzenia własnej deduk-
cji i wyciągania wniosków. Tak również jest w przypadku Białej wstążki. 

MICHAEL HANEKE BIAŁA WSTĄŻKA 

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Małe niemieckie miasteczko, gdzieś na 
północy kraju. Przełom lat 1913/1914. 
Spokojne, lecz bardzo pracowite ży-
cie wiejskiej społeczności przerywa 
seria zaskakujących, przepełnionych 
nienawiścią wydarzeń. Ktoś rozcią-
gając drut pomiędzy drzewami, po-
woduje upadek miejscowego lekarza 
z konia. Jedna z pracujących we dwo-
rze wieśniaczek ginie w tragicznym 
wypadku. Ktoś znęca się nad dwo-
ma chłopcami – synem dziedzica 
oraz niepełnosprawnym dzieckiem 
akuszerki. W końcu płonie stodoła. 
Wydarzenia te budzą wszechobecny 
niepokój. W miejscu, gdzie wszyscy 
wiedzą o sobie dosłownie wszystko, 
przeraża fakt, iż czynów tych do-
puścił się ktoś „ze swoich”. W krąg 
tych tajemniczych wydarzeń oraz 
w prywatne życie kilku niemieckich 
rodzin początku XX w. wprowadza 

nas wiejski nauczyciel, jeden z boha-
terów fi lmu i jednocześnie narrator. 
Kto jest winny? Na to pytanie nie po-
znamy jednoznacznej odpowiedzi, 
choć sugestia narratora może być za-
skakująca i szokująca.
Rygorystycznie określone reguły, 
sztywne normy i surowo wymie-
rzane kary, to zasady, którym pod-
porządkowana była społeczność 
miasteczka, a w szczególności ci 
najmłodsi. Od swoich narodzin wy-
chowywani w atmosferze pozba-
wionej jakichkolwiek ciepłych uczuć 
– dobroci, współczucia, zrozumienia 
czy miłości. Nosząc tytułową białą 
wstążkę, byli piętnowani za swoje 
występki. Biała wstążka miała przy-
pominać o niewinności i nie kusić do 
złych czynów. Tak dzieje się w rodzi-
nach lokalnych „autorytetów” – pa-
stora, lekarza, zarządcy czy barona. 

Paradoksalnie głównym przesłaniem 
fi lmu jest właśnie kryzys, a raczej 
upadek wszelkich wartości. Te tak 
zwane „autorytety” swoimi pozornie 
wychowawczymi metodami niszczą 
w dzieciach wszelkie emocje, two-
rząc w konsekwencji pokolenie kule-
jące pod względem moralności, etyki 
i empatii. To pokolenie stworzy póź-
niej społeczeństwo Trzeciej Rzeszy, 
ślepo podporządkowane ideologii 
nazizmu. 
Na koniec warto wspomnieć o formie 
fi lmu. Biała wstążka jest czarno-biała 
i niemal pozbawiona muzyki, co jesz-
cze bardziej potęguje atmosferę suro-
wości i tajemniczości.  

Monika Bernacka

Michael Haneke, 
Biała wstążka, 

Austria, Francja, Niemcy, Włochy, 2009. 
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Urodził się w 1908 r. w Malcu 
k. Oświęcimia, syn Wojciecha 
i Katarzyny z d. Adamus. 
Miał siostrę i pięciu braci. 
Uczęszczał do czteroklaso-
wej szkoły ludowej. Edukację 
kontynuował w Kętach, gdzie 
ukończył siódmą klasę. Dal-
sze kształcenie uniemożliwi-
ła trudna sytuacja fi nansowa 
w rodzinie. Przez trzy lata 
uczył się ślusarstwa w Fa-
bryce Maszyn Jura w Kętach. 
Następnie do 1939 r. praco-
wał jako czeladnik ślusarski 
w Bielsku. 
Związał się z ruchem ludo-
wym. Był współzałożycielem 
i prezesem Koła Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. 
Później został sekretarzem 
Zarządu Powiatowego (po-
wiat Biała Krakowska) tej 
organizacji. Działał też w 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W czasie kampanii wrześnio-
wej dowodził plutonem 5. 
Pułku Strzelców Konnych. 
Po powrocie do domu pod-
jął w grudniu 1939 r. próbę 
przedostania się na Węgry, 
aby wstąpić do formującej się 
na Zachodzie polskiej armii. 
Został ujęty na Słowacji przez 
tamtejszą żandarmerię, która 
odstawiła go do granicy, nie 
wydając w ręce niemieckie. 
Na początku stycznia 1940 r. 
powrócił do domu. W pierw-
szych miesiącach 1940 r. wstą-
pił do Związku Walki Zbroj-
nej (ZWZ). W tym samym 
czasie związał się z konspira-
cją ludowców z dawnego po-
wiatu bialskiego, skupionych 
wokół wychodzącej na ziemi 
oświęcimskiej tajnej gazetki 
„Wiadomości Podziemia”, 
później „Orka”, której został 
współredaktorem. Kiedy 
zaczęły się tworzyć Chłop-
ska Straż („Chłostra”), a na-
stępnie Bataliony Chłopskie 
(BCh), wystąpił z ZWZ i stał 
się aktywnym członkiem tych 
organizacji. W konspiracji po-
sługiwał się pseudonimem 
„Wrzos”. W BCh objął funk-
cję szefa łączności komendy 
obwodowej powiatu bial-

skiego. Równocześnie działał 
w przyobozowej grupie BCh, 
nastawionej wyłącznie na 
niesienie pomocy więźniom 
Auschwitz. Przez cały okres 
okupacji musiał się ukrywać 
w różnych domach na terenie 
Malca, Kęt, Nowej Wsi i Bulo-
wic, posługując się sfałszowa-
nymi dowodami tożsamości.
Odegrał dużą rolę w udzie-
laniu pomocy więźniom 
Auschwitz. Inicjował wśród 
mieszkańców Malca i oko-
licznych wsi zbiórkę żywno-
ści dla więźniów. Pod pretek-
stem dokonywania pomiarów 
gruntów w pobliżu obozu, 
dostarczał więźniom żywność 
i lekarstwa, odbierał od nich 
grypsy i przekazywał rodzi-
nom, zaś od rodzin przekazy-
wał listy dla więźniów. Przej-
mował raporty obozowego 
ruchu oporu o zbrodniach SS 
i dostarczał je swojej organi-
zacji. Udzielał pomocy zbie-
głym z Auschwitz. Współ-
działał również z Obwodem 
Oświęcimskim AK i grupą 
brzeszczańską PPS w organi-
zowaniu ucieczek więźniów. 
Zaopatrywał uciekinierów 
z obozu oraz różne osoby 
poszukiwane przez gestapo 

w sfałszowane dokumenty, 
które sam produkował.
Po wojnie zamieszkał w Bulo-
wicach. Był represjonowany 
przez władze komunistyczne. 
W 1946 r. został aresztowany 
i na mocy decyzji NKWD 
wywieziony za Ural, skąd 
zdołał zbiec. W 1947 r. oże-
nił się z Władysławą Groner 
– urodziła się im córka. Zo-
stał ponownie aresztowany 
i skazany w 1950 r. przez 
Sąd Wojewódzki w Krako-
wie na wieloletnie więzienie. 
W 1953 r. zwolniono go. Rzu-
cił się wkrótce w wir pracy 
społecznej. Działał m.in. w: 

Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację, Gminnej 
Spółdzielni, Kółkach Rolni-
czych. Inicjował i uczestniczył 
w wielu przedsięwzięciach 
prowadzonych w Bulowi-
cach, jak np. budowa szkoły 
podstawowej, Domu Na-
uczyciela, remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej i innych. Do 
końca życia był bardzo aktyw-
ny. Zmarł 5 stycznia 1982 r. 
w Bulowicach. Za działalność 
konspiracyjną w czasie oku-
pacji oraz powojenną na niwie 
społecznej otrzymał Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski.  

LUDZIE DOBREJ WOLI

KAROL PETKOWSKI
(1908-1982)

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW 

MUZEUM AUSCHWITZ
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Kartka ta mogłaby stanowić jedynie pięk-
ną oprawę do życzeń z okazji świąt, 
gdyby nie umieszczona na niej data – 24 

grudnia 1941 r. 

To były drugie święta Bożego 
Narodzenia więźnia nr 7626 
Franciszka Targosza w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz, 
dokąd został przywiezio-
ny dokładnie rok wcześniej, 
na tydzień przed Wigilią. 
Otrzymał ją w świątecznym 
prezencie od swoich obozo-
wych kolegów, Mieczysława 
Kościelniaka i Adama Bow-
belskiego. 
Karta składana jest na trzy 
części. Na jej wewnętrznych 
skrzydłach znajdują się inicja-
ły TF. W środku pozostawio-
no miejsce na życzenia świą-
teczne. Wykonana akwarelą 
scena przedstawiająca Trzech 
Króli, podążających za Gwiaz-
dą Betlejemską, umieszczona 
na zewnętrznej, głównej stro-
nie karty, jest autorstwa dru-
giego z wymienionych więź-
niów, Adama Bowbelskiego. 
Gdy trafi ł on do obozu, był 
już doświadczonym grafi -
kiem. W latach międzywo-
jennych zaprojektował m.in. 
szereg prac grafi cznych dla 
fi rmy E.Wedel. W obozie wy-
konał nielegalnie wiele kartek 
okolicznościowych z okazji 

imienin, urodzin czy świąt. 
Prace takie jak ta, zawierające 
czasem pewną dawkę humo-
ru, były bardzo cenione przez 
więźniów. Pozwalały nawet 
jednostkom mniej odpornym 
psychicznie, odsunąć choć 
na krótką chwilę koszmar 
i tragizm sytuacji, w której się 
znaleźli. Szczególnie w okre-
sie świąt, kiedy tęsknota za 
domem i rodziną była jeszcze 
większa niż na co dzień, na-
wet najmniejszy gest dobroci 
miał wielką wagę: mógł spra-
wić, że zamiast rozpaczy na 
twarzach więźniów pojawia-
ły się łzy wzruszenia. Przed-
mioty tego rodzaju dowo-
dzą również, a może przede 
wszystkim, że człowiek za 
drutami, pomimo otaczającej 
go niesprawiedliwości, nie 
myślał tylko o sobie, ale my-
ślał również o innych. I może 
to właśnie dawało mu siłę do 
przeżycia. Kartkę tę Franci-
szek Targosz wysłał z obozu 
nielegalnie do swojego domu, 
a po latach przekazał do zbio-
rów Muzeum.   

Agnieszka Sieradzka
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Bardzo często odwiedzałem panią Elżbietę. Lubiłem, kiedy opo-
wiadała historię swojej rodziny. Mieszkała w nieistniejącym już 
dziś domu. Pamiętam skrzypiące, stare schody. Jej dom był za-

wsze otwarty dla rodziny i znajomych. Kiedyś pokazała mi kilka zdjęć, 
na których była jej rodzina. Całego albumu jednak nie widziałem. 
Dom, w którym mieszkała 
pani Elżbieta, został wyburzo-
ny i straciłem z nią kontakt. 
Po pewnym czasie spotka-
łem ją przypadkowo na ulicy. 
Zaprosiła mnie do nowego 
mieszkania. Po krótkiej wizy-
cie zapytałem o zdjęcia, które 
kiedyś mi pokazała. Niestety, 
nie mogła już odnaleźć albu-
mu. Wkrótce potem zmarła. 
Pewnego razu zadzwonił 
do mnie handlujący staro-

ciami kolega z informacją, 
że odkupił dwa rodzinne al-
bumy i są to na pewno zdję-
cia z Oświęcimia. Były w 
nich zdjęcia z okresu przed 
II wojną światową i okresu 
powojennego. Skupiłem się 
na starszych zdjęciach, jednak 
ponieważ pochodziły one z 
jednego źródła, postanowi-
łem zabrać oba. Po przyjściu 
do domu, zacząłem zastana-
wiać się, jak je uporządkować 

i doszedłem do wniosku, że 
do jednego albumu włożę 
przedwojenne zdjęcia, a do 
drugiego przełożę te z lat 
późniejszych. Podczas pracy 
zorientowałem się, kto jest na 
tych zdjęciach. Domyśliłem 
się, że najprawdopodobniej 
są to albumy pani Elżbiety. 
Człowiek, który sprzedał al-
bumy, powiedział, że nale-
żały one do jego zmarłej nie-
dawno mamy. Udało mi się 
odnaleźć rodzinę pani Elżbie-
ty i poinformować, że posia-
dam ich rodzinną pamiątkę. 
Przekazałem im cały album 
ze zdjęciami powojennymi, 
natomiast album przedwo-
jenny zatrzymałem w swojej 
kolekcji, wykonując dla nich 
kopię. Zastanawiam się, co 
by się stało z tymi albumami, 
gdyby nie trafi ły w ręce moje-
go kolegi? Czy gdyby on nie 
odkupił ich pierwszy, to czy 
nie wylądowałyby na śmiet-
niku albo w innym mieście? 
Jedno jest pewne. Ocaliliśmy 
kolejny fragment historii na-
szego miasta.  

Mirosław Ganobis

Z SZAFY GANOBISA
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Kartka przekazana do Muzeum przez Franciszka Targosza

Album rodzinny
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FOTOREPORTAŻ
Prawie dwa tysiące wiernych uczestniczyło w drodze krzyżowej zorganizowanej na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Brzezin-
ce. Zgromadzeni wierni modlili się w intencji pomordowanych więźniów i ofi ar obozów. Wiernych prowadził dziekan dekanatu oświęcimskiego 
ks. Krzysztof Straub.               
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