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Z okazji niedawnego święta miasta 
przypomniałem sobie dwa rodzajo-
we obrazki z jego dosyć już odległej 
przeszłości. Z początkiem lat 50. ze-
szłego wieku każdego popołudnia 
jeden z gospodarzy z dzisiejszej ul. 
Królowej Jadwigi, wówczas drobnej 
polnej dróżki, prowadził za uzdę 
swego konia. Bywało, że jechał na 
nim ulicami Zaborską, Mikołajską i 
Jagiełły do bramy budynku poczto-
wego. Tam na podwórku zaprzęgał 
go do pocztowego furgonu na gu-
mowych kołach z napisem „poczta” 
i po załadowaniu pojazdu paczkami 
i listami, zawoził wszystko na stację 
kolejową, a z powrotem przywoził 

korespondencję nadaną do Oświęci-
mia.
Ten codzienny rytuał znaliśmy do-
brze – rozbawiona dzieciarnia z na-
przeciwka. Po pewnym czasie poczta 
dorobiła się samochodu i te westerno-
we wędrówki konia ulicami miasta, 
niestety dla okolicznej dzieciarni, mi-
nęły!
Drugi obrazek: w kilku strategicznych 
punktach miasta co pewien czas poja-
wiał się miejski herold w urzędowym 
uniformie z ozdobionym frędzelkami 
bębenkiem, na którym donośnie bęb-
nił w celu zgromadzenia wokół siebie 
jak największej gromady ludzi. Gdy 
to nastąpiło, odczytywał gromkim 

głosem urzędowy komunikat władz 
miasta: a to o konieczności szczepie-
nia psów lub wyłączeniu z powodu 
awarii miejskich wodociągów. Ten 
sposób komunikowania się z miejską 
społecznością, choć już wówczas nie-
co archaiczny, funkcjonował spraw-
nie. Miejskie komunikaty trafi ały do 
mieszkańców. Kto sam nie słyszał 
bębniącego herolda, ten dowiadywał 
się najnowszych wieści od innych. 
Bębnienie było jedną z atrakcji miej-
skich tamtych lat! A herold uosabiał 
siłę władzy poprzez siłę swego głosu!
Ale i on po pewnym czasie zniknął 
z pejzażu miasta...    

Andrzej Winogrodzki

We wrześniu w Oświęcimiu gościli 
dwaj przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego – obecny, prof. Jerzy 
Buzek oraz jego poprzednik prof. 
Hans-Gert Pöttering. W „Osi” znaj-
dą Państwo relację z ich wizyty w 
byłym obozie Auschwitz i rozmowę 
z prof. Buzkiem na temat europejskie-
go znaczenia Miejsca Pamięci, które 
w tym roku odwiedziło już ponad 
milion osób z całego świata. Co waż-
niejsze, publikujemy także obszerne 
fragmenty niezwykle interesującej 
debaty, która odbyła się w Między-
narodowym Domu Spotkań Młodzie-
ży Europa utracona, Europa odrodzona, 
w której, oprócz profesorów Buz-

ka i Pötteringa, wzięli także udział 
Christoph Heubner i Marian Turski.
Poza tym w październikowym nume-
rze polecamy Państwa uwadze tak-
że teksty dotyczące Dnia Otwartego 
w Centrum Żydowskim, który odbył 
się wraz z Dniem Kultury Żydow-
skiej (fotoreportaż z tego wydarzenia 
znaleźć można na ostatniej stronie), 
a także Międzynarodowego Kon-
gresu dla Pokoju „Ludzie i Religie”, 
którego uczestnicy odwiedzili Miej-
sce Pamięci Auschwitz. Treść apelu, 
który młodzież przekazała na ręce 
przedstawicieli różnych religii świa-
ta, również przeczytają Państwo na 
łamach „Osi”.

Oprócz tego piszemy także o wykona-
niu Oratorium oświęcimskiego i projek-
cie związanym z kompozycją Janusza 
Kohuta, o seminarium poświęcone-
mu pielęgniarstwu w czasach Trze-
ciej Rzeszy zorganizowanym przez 
MDSM, jak również o niezwykłej 
tabakierce wykonanej przez więźnia 
Auschwitz Bronisława Czecha, która 
dosłownie uratowała komuś życie. 
Polecamy także relację Macieja Zabie-
rowskiego z Centrum Żydowskiego 
z jego podróży edukacyjnej po Sta-
nach Zjednoczonych.    

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org.pl
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Zabudowania przy ulicy Jagiełły. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

ZAPOMINAĆ NAM NIE WOLNO

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek i jego poprzednik na tym stanowisku, 
prof. Hans-Gert Pöttering, wspólnie przybyli do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz. Złożyli wieńce pod Ścianą Śmierci, oddając hołd ofi arom Auschwitz.

„Europa z pokorą i prze-
jęciem składa hołd tym, 
którzy zginęli, tym, którzy 
walczyli. Wierzymy, że bę-
dziemy inni, mądrzejsi, do-
świadczeni, że unikniemy 
kataklizmów. Dlatego po-
trzebna nam jest jedność” 

– napisał w Księdze Pa-
miątkowej Muzeum Jerzy 
Buzek.
W rozmowie z dyrektorem 
Muzeum, dr. Piotrem M.A. 
Cywińskim, przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskie-
go zadeklarował wsparcie 

dla Fundacji Auschwitz-Bir-
kenau, tworzącej fundusz 
wieczysty na rzecz zacho-
wania autentyczności pozo-
stałości po byłym obozie. 
Dzień wcześniej europarla-
mentarzyści wspólnie z Ma-
rianem Turskim i Christo-

phem Heubnerem, człon-
kami Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej, wzięli 
udział w panelu Europa 
utracona, Europa odrodzona. 
Został on zorganizowany w 
oświęcimskim Międzynaro-
dowym Domu Spotkań Mło-

dzieży w ramach projektu 
1939/1989. Czas winy i czas 
nadziei. Zapis tego spotka-
nia znajdą Państwo w tym 
wydaniu „Osi”.  

2bart/jarmen

ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCYM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO, PROF. JERZYM BUZKIEM
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 Panie Przewodniczą-
cy, minęło już ponad 
60 lat, odchodzą ostatni 
byli więźniowie, ostat-
ni świadkowie tamtych 
tragicznych wydarzeń.  
Dziś symbolika Ausch-
witz jest coraz szersza. 
To już nie tylko miejsce 
historyczne, ale pewien 
symbol. Czym dziś jest 
Auschwitz dla Europej-
czyków? Czy powinni-
śmy pamiętać?
Każdy, kto tu przyjeż-
dża, przeżywa tę tragedię 
ludzkości od nowa. Ja je-
stem tu już któryś raz, ale 
obojętnie czy jesteśmy tu 
po raz piąty czy dziesiąty, 
jest to przeżycie zawsze 
głębokie i nigdy nie jeste-
śmy spokojni, kiedy stąd 
wychodzimy. To jest ta 
wielka nadzieja, że milio-
ny ludzi, które odwiedzi-
ły Auschwitz po wojnie, 
w ciągu tych prawie 65 
lat, zapamiętały to miej-
sce i zapamiętały ostrze-
żenie. Na tym budujemy 
nadzieję. Dlatego Ausch-
witz dzisiaj także może 
budzić nadzieję, bo jest 
wielkim ostrzeżeniem dla 
ludzkości. Cieszę się, że 
tutaj, w Oświęcimiu, bu-
duje się dzisiaj instytucje, 

które mówią o prawach 
człowieka. Niedaleko od 
miejsca, gdzie te prawa 
człowieka podeptano w 
sposób najbardziej wi-
doczny w historii ludzko-
ści. Mówienie o prawach 
ludzkości jest ważne dla 
każdego Europejczyka. Je-
stem przekonany, że takie 
jest dzisiaj przesłanie Mu-
zeum Auschwitz i miasta 
Oświęcimia miasta, które 
się rozwija, którego oby-
watele w żadnym przy-
padku nie ponoszą od-
powiedzialności za to, co 
się działo niedaleko nich. 
I dlatego dzisiaj miesz-
kańcy Oświęcimia mogą 
być nośnikami wielkiej 
prawdy: o wyzwoleniu, 
o wolności, o wspólnocie, 
o solidarności.

 Czy możemy powie-
dzieć, że doświadczenie 
wojny – doświadczenie 
Auschwitz, jest jakimś 
fundamentem procesu 
zjednoczenia Europy?
Na pewno to, co się stało 
w czasie II wojny świa-
towej, wpłynęło na oj-
ców-założycieli Unii Eu-
ropejskiej. Oni wiedzieli, 
jakie to były okropności. I 
wtedy genialnie wymyśli-
li, jak można ich uniknąć 

– poprzez otwieranie się, 
pojednanie, poprzez spo-
glądanie na siebie w spo-
sób otwarty, przyjazny, 
zrozumienie i przebacze-
nie –  ale to nie oznacza, 
że i zapominanie. Zapo-
minać nam nie wolno – to 
jest przesłanie Auschwitz.

 Do dzisiaj utrzymanie 
tego Miejsca Pamięci 
spoczywało właściwie 
głównie na barkach rzą-
du polskiego. Czy jest 
możliwość, że Unia Eu-
ropejska, państwa człon-
kowskie będą wspierać 
zachowanie tego miej-
sca?
Zdecydowanie jest tak, 
że państwa członkow-
skie Unii Europejskiej, 
że sama Unia, Parlament 
Europejski, powinny pójść 
w kierunku współfi nanso-
wania i działań, które po-
mogą utrzymać to miejsce. 
Jest to nam, wszystkim 
Europejczykom, potrzeb-
ne. To nasza zbiorowa 
pamięć, na której budu-
jemy przyszłość. A przy-
szłość musi być dobra, 
musi być lepsza niż to, co 
się wydarzyło w XX w. 
w Europie.   

Rozmawiał 
Bartosz BartyzelProf. Jerzy Buzek wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Muzeum
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Goście składają kwiaty pod Ścianą Śmierci
Dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński, prof. Jerzy Buzek 

i prof. Hans-Gert Pöttering
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

AUSCHWITZ STAŁ SIĘ SYMBOLEM 
NA SKALĘ ŚWIATOWĄ

Auschwitz jest najczęściej 
odwiedzanym z wszyst-
kich byłych niemieckich 
nazistowskich obozów oraz 
placówką muzealną o naj-
wyższej frekwencji w Polsce. 
W ciągu ostatnich siedmiu 
lat suma odwiedzających 
się potroiła. – Auschwitz 
stał się symbolem na skalę 
światową. Symbolem wielo-
warstwowym: Zagłady, sys-
temu niemieckich obozów 
koncentracyjnych, terroru 
Trzeciej Rzeszy, generalnie 
wojen i totalitaryzmów, a w 
sensie moralnym: najgłęb-
szego upadku człowieka 
w jego historii – komentuje 
frekwencję dr Piotr M.A. Cy-
wiński, dyrektor Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. 
– Ludzie przyjeżdżają tu, 
aby opłakiwać zamordo-
wanych bliskich, aby dać 
wyraz pamięci, ale również 
aby spróbować zrozumieć 
ten najciemniejszy z fun-
damentów ludzkiej natury: 
zdolność do masowej ekster-
minacji niewinnych istot. Po 
wojnie wiele wysiłku włożo-
no, aby zbudować świat bez-

pieczniejszy i przyjaźniejszy 
człowiekowi. Czasem nie 
wszystko wygląda dosko-
nale, ale przecież mamy 
naprawdę co bronić, co roz-
wijać i o co dbać. Tutaj, na 
ruinach Auschwitz, widać 
to lepiej niż gdziekolwiek in-
dziej. Dlatego tak ważne jest, 
by młodzi ludzie, pozna-
jąc tragedię ofi ar Zagłady i 
obozów koncentracyjnych, 
zrozumieli, jak wiele zależy 
od nich samych, jak dalece 
wspólna i wzajemna odpo-
wiedzialność jest niezbędna 
dla dobra i bezpieczeństwa 
wszystkich. Żaden fi lm i żad-
na książka nie zastąpią obco-
wania z autentyzmem tej ol-
brzymiej przestrzeni poobo-
zowej – podkreśla Cywiński.
Wzrost frekwencji, general-
nie komentowany bardzo 
pozytywnie, stwarza jednak 
pewne trudności przy udo-
stępnianiu terenów i wy-
staw. – Zwłaszcza w sezonie 
letnim, od maja do września, 
zdarzało się, że ze względu 
na bezpieczeństwo tak licz-
nych odwiedzających zamy-
kano niektóre przestrzenie, 
na przykład podziemia blo-

ku 11. W tym roku Muzeum 
po raz pierwszy zapropono-
wało inne rozwiązanie. W 
sierpniu i wrześniu w go-
dzinach 9-15 na teren byłe-
go Auschwitz I mogły wejść 
jedynie grupy prowadzone 
przez przewodników. Oso-
by indywidualne mogły albo 

dołączyć do organizowanych 
tur, albo zwiedzić najpierw 
tereny Birkenau – mówi An-
drzej Kacorzyk, kierownik 
Sekcji obsługi odwiedzają-
cych. – Jeśli ewaluacja tego 
rozwiązania wypadnie po-
zytywnie, to w przyszłym 
roku rozważymy wprowa-

dzenie tego systemu albo 
z początkiem sezonu w maju, 
albo w czerwcu. Przynajm-
niej tak długo, jak frekwencja 
roczna wynosi ponad milion 
osób – podsumowuje An-
drzej Kacorzyk.  

Bartosz Bartyzel

Elżbieta, Warszawa
Ogromna wiedza historyczna, pasja z jaką się nią dzie-
lił i zaangażowanie, sprawiły, że trudno jest zapomnieć 
o tak ogromnym przeżyciu, jakim było zwiedzenie KL 
Auschwitz. Dzięki takim ludziom pamięć o tragicznej 
przeszłości trwać będzie przez pokolenia.

Raisa, USA
Nasza przewodniczka nie tylko posługiwała się znako-
mitym rosyjskim, ale jej znajomość tematu, zwrócenie 
uwagi na detale, sposób, w jaki przekazywała fakty 
oraz jej głębokie współczucie dla ludzi, którzy zginęli w 
Auschwitz, sprawiły, że długo będziemy pamiętać naszą 
wizytę. Nikt nie powinien zapomnieć o wydarzeniach 
Holokaustu, a profesjonaliści, tacy jak nasza przewod-
niczka, powinni prowadzić misję edukowania młodzie-
ży o historii.
 
Halina, Krosno Odrzańskie
Spotkanie z przewodnikiem było dla nas dużym przeży-
ciem i pozwoliło na przybliżenie atmosfery tamtych lat, 
pełnych cierpienia. To żywa lekcja historii, która będzie 
dla mnie ważna.
 
Cathlyn, Londyn
Zwiedziłam wiele miejsc w Europie i na świecie i muszę 
przyznać, że wizyta w Państwa Muzeum była bez wąt-
pienia najlepszą, jaką odbyłam w trakcie moich podróży. 
Nasza przewodniczka miała niesamowitą wiedzę, była 
w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, prezentowała 
wszystko znakomitym angielskim w bardzo przejrzysty 
sposób. 

ODWIEDZAJĄCY 
O PRZEWODNIKACH MUZEUM:

Tłum odwiedzających przed bramą Arbeit Macht Frei
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Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło w 2009 r. już milion odwiedzających
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W połowie września milionowy odwiedzający wszedł na teren byłego obozu Auschwitz. W ubiegłym roku 
stało się to 8 października. Pozwala to sądzić, że frekwencja w roku 2009 znacznie wzrośnie i jest bardzo 
duża szansa na to, że zostanie przekroczona rekordowa liczba odwiedzających z 2007 r. Wówczas Miejsce 

Pamięci Auschwitz zwiedziło 1,22 mln osób.
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Koncert w wykonaniu chóru orkiestry Filharmonii Śląskiej

DROGA NADZIEI 
– DROGA DO POKOJU 

Oświęcimski koncert był 
elementem szerszego pro-
jektu, obejmującego reali-
zację Koncertów w intencji 
pokoju, gdzie poza wyko-
naniem oratorium oświę-
cimskiego Droga Nadziei, 
młodzi przedstawiciele 
kościołów i związków wy-
znaniowych wygłosili Po-
kojowe przesłanie do świata. 
Równocześnie trwała akcja 
zbierania podpisów pod 
„Apelem o pokój skierowa-
nym do wszystkich ludzi 
dobrej woli nieobojętnych 
na los świata, na los dru-
giego człowieka”. 

Jak podkreślali organizatorzy 
całego projektu, Oświęcim 
to miasto szczególne. To, że 
wołanie o pokój rozbrzmie-
wało stąd – i to w rocznicę 
wybuchu wojny – czyni jego 
przesłanie jeszcze mocniej-
szym i bardziej wiarygod-
nym. Dlatego to właśnie w 
tym mieście Stowarzyszenie 
„Droga Nadziei” zamierza 
zrealizować warsztaty ar-
tystyczne i rozpocząć cykl 
koncertów w intencji pokoju, 
wierząc, że głos młodych lu-
dzi ma szanse poruszyć su-
mienia i być głosem przeciw-
ko nietolerancji,  ksenofobii, 

rasizmowi, nienawiści czy 
pogardzie wobec drugiego, 
„innego” człowieka.

Droga Nadziei to utwór z tek-
stami Starego Testamentu, 
którego poszczególne części 
poprzedzone są tekstami 
nawiązującymi do współ-
czesności – do tragedii Ho-
lokaustu i plagi terroryzmu, 
jaka ogarnęła świat. Prawy-
konanie oratorium miało 
miejsce w 1998 r. w kościele 
p.w. św. Józefa Robotnika w 
Oświęcimiu. Było ono wy-
konywane również w Kato-
wicach i Bielsku-Białej. Frag-

menty były prezentowane na 
Placu Św. Piotra w Rzymie 
w 2000 r. podczas Narodo-
wej Pielgrzymki Wielkiego 
Jubileuszu.

Długofalowymi celami pro-
jektu Artyści dla pokoju jest 
uruchamianie i wspieranie 
działań na rzecz pokoju i 
wartości uniwersalnych, 
podejmowanie działań na 
rzecz propagowania idei po-
jednania między narodami, 
popularyzowanie idei tole-
rancji. Kolejne wykonania 
oratorium realizowane będą 
na całym świecie w miastach 

dotkniętych bolesnymi do-
świadczeniami historii. 

Organizatorem koncertu 
było Stowarzyszenie „Dro-
ga Nadziei” w Oświęcimiu, 
a współorganizatorem Na-
rodowe Centrum Kultury. 
Partnerami w realizacji pro-
jektu byli również: Państwo-
we Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau, Urząd Marszałkow-
ski w Krakowie, Międzyna-
rodowy Dom Spotkań Mło-
dzieży oraz parafi a kościoła 
p.w. św. Józefa Robotnika 
w Oświęcimiu.  

Bartosz Bartyzel
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Droga Nadziei – oratorium dedykowane Miastu Oświęcimowi w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmo-
nii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka zabrzmiało w kościele p.w. św. Józefa Robotni-
ka. Kompozycja Janusza Kohuta jest przesłaniem dialogu oraz wiary i nadziei w pokój. Koncert odbył 

się w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 20. rocznicy odzyskania wolności 
i upadku komunizmu w Europie Środkowej. 
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PIELĘGNIARSTWO W CZASACH 
NARODOWEGO SOCJALIZMU I DZIŚ.
POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM

W trzeciej już edycji projektu przygotowanego dla studentów i studentek pielęgniarstwa, reprezentują-
cych w tym roku Katedrę Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet w Bremie (Institut für Public Health und Pfl egeforschung) 

i Wyższą Szkołę Zawodową we Frankfurcie nad Menem (Fachbereich Pfl ege) wzięło udział 24 uczestników 
i uczestniczek wraz z opiekunami naukowymi.
Celem projektu było przeka-
zanie młodemu pokoleniu 
(w Polsce i w Niemczech) 
wiedzy o zbrodniach naro-
dowego socjalizmu i ich kon-
sekwencjach oraz uwrażli-
wienie na sytuację życiową 
i cierpienie osób ocalałych 
z zagłady, dotkniętych fi -
zyczną i psychiczną traumą. 
Pielęgniarze i pielęgniarki 
w obu krajach są konfron-
towani na co dzień z fi zycz-
nymi urazami, psychiczny-
mi obciążeniami, reakcjami 
i zachowaniami starszych 
osób, których biografi e są 
coraz trudniejsze do roz-
szyfrowania i zrozumienia. 
Konfrontacja ze zbrodniami 
narodowego socjalizmu – tu 
na przykładzie byłego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz-Birkenau – oraz 
analiza i refl eksja przyczyn 
i konsekwencji, miała pomóc 
przyszłym pielęgniarzom 
i pielęgniarkom w wypra-
cowaniu umiejętności nie-

sienia profesjonalnej opieki 
i wspierania pacjentów. 

Uczestnicy z Niemiec przed 
spotkaniem w Oświęcimiu 
opracowali prezentacje po-
święcone zagadnieniom 
takim, jak: Obraz człowie-
ka w narodowym socjalizmie 
i jego wpływ na postawy służb 
pielęgniarskich; Udział służb 
pielęgniarskich w zbrodniach 
narodowosocjalistycznych 
– zagrożenia wynikające z kon-
cepcji odpowiedzialności pod-
porządkowywania się i wyko-
nywania poleceń czy Procesy 
przeciwko personelowi pielę-
gniarskiemu z Meseritz-Obra-
walde – zeznania pielęgniarek. 
Studenci z Polski zajęli się 
m.in. tematami: Siostra Ma-
ria (Stromberger) – walka 
o przetrwanie w obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz I; Różni-
ce w opiece pielęgniarskiej mię-
dzy personelem więźniarskim 
i personelem SS w KL Ausch-
witz-Birkenau oraz Postawa Uczestnicy podczas oprowadzania po bloku nr 28

Uczestnicy w trakcie wizyty w Miejscu Pamięci
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Stanisławy Leszczyńskiej jako 

przykład profesjonalnej opie-
ki nad kobietami ciężarnymi 
w KL Auschwitz.

Seminarium rozpoczął wy-
kład wprowadzający i dys-
kusja pt. Pielęgniarstwo w 
czasach narodowego socjali-
zmu. Rola ideologii, status 
grupy zawodowej, zadania 
– z uwzględnieniem programu 
eutanazji T4 i 14F13, który 
poprowadziła prof. dr Eva-
Maria Ulmer z Wyższej 
Szkoły Zawodowej (Fach-
bereich Pfl ege) z Frankfurtu 
nad Menem. Kolejno uczest-
nicy zapoznali się z historią 
i topografi ą byłego obozu 
koncentracyjnego Ausch-
witz-Birkenau, zwiedzili 
bloki nr 28 i nr 10 należące 
do kompleksu szpitali więź-
niarskich w Auschwitz oraz 
wzięli udział w prezenta-
cjach przygotowanych przez 
pracowników Muzeum, 
poświęconych strukturze, 
funkcjom i osobom związa-
nym z tzw. HKB (Häftlings-
krankenbau – szpital dla 
więźniów). 

Zaproszenie na spotkanie 
i rozmowę ze studentami 
przyjęli także świadkowie 
wydarzeń: Zofi a Łyś (była 
więźniarka obozów Birke-
nau, Natzweiler, Ravens-
brück, Berlin-Köpenick oraz 
Sachsenhausen) i Eugeniusz 
Daczyński, (w okresie wojny 
cywilny robotnik w zakła-
dach IG Farben w Monowi-
cach, a po wojnie sanitariusz 
w prowizorycznym szpita-
lu Polskiego Czerwonego 
Krzyża, który po wyzwole-
niu Auschwitz I został zało-
żony w bloku nr 10).

Cennym doświadczeniem 
dla studentów była także 
możliwość samodzielnej 
pracy w Archiwum Pań-
stwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau, gdzie do 
ich dyspozycji były relacje, 
wspomnienia i zeznania 

procesowe dotyczące służ-

by zdrowia w Auschwitz-
Birkenau. Program zamknął 
wykład poświęcony tzw. 
syndromowi posttrauma-
tycznemu, który wygło-
sił dr Krzysztof Szwajca 
z Kliniki Psychiatrii Dzieci 
i Młodzieży w Krakowie 
oraz wizyta w przychodni 
ambulatoryjnej w Krakowie, 
gdzie studenci zapoznali się 
z modelem opieki nad były-
mi więźniami hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych 
i dzieci Holokaustu, miesz-
kającymi obecnie w Krako-
wie.

W podsumowaniu części hi-
storycznej seminarium dys-
kusja koncentrowała się na 
pytaniach: Jak zachowałabym 
się wówczas w roli sprawcy, 
a jak w roli ofi ary? Gdzie prze-
biega granica posłuszeństwa 
i osobistej odpowiedzialności 
w zawodzie pielęgniarskim? 
Kiedy należy powiedzieć 
„nie”? Jak dziś rozumiane 
jest „wykonywanie zawodu”? 
W kontekście zawodowym 
studenci wymieniali się in-
formacjami i obserwacjami 
na temat m.in.: kształcenia 
w zawodzie pielęgniar-
skim, międzynarodowych 
programów wymiany, sty-
pendiów, statusu grupy 
zawodowej w Niemczech 
i w Polsce, szans zawodo-
wych, fi nansowania służby 
zdrowia, opieki ambulato-
ryjnej i opieki nad osobami 
starszymi. Podczas semina-
rium powstawały pierwsze 
szkice do wspólnej doku-
mentacji w ramach semina-
riów podsumowujących na 
uczelniach w Niemczech 
i w Polsce, które opubliko-
wane zostaną na wspólnej 
stronie internetowej.

Projekt fi nansowany jest przez 
Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży i Polsko-Niemiecką 
Fundację Naukową.         

Ela Pasternak

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Służba zdrowia w okresie narodowego socjalizmu miała peł-
nić funkcje polityczne. Podstawy służby zdrowia, stawiające 
w centrum uwagi zdrowie pojedynczego człowieka, zostały 

zastąpione wartościami odnoszącymi służbę zdrowia do całego 
organizmu, jakim był naród. Tym zasadom podporządkowane 
zostały wszystkie zawody związane ze służbą zdrowia. Szczegól-
na rola przypadła w tym także służbom pielęgniarskim. 

PIELĘGNIARSTWO W OKRESIE NARODOWEGO 
SOCJALIZMU – RYS HISTORYCZNY

Pierwszym krokiem była unifi kacja służb 
pielęgniarskich. W 1934 r. powstał Zwią-
zek Narodowosocjalistycznych Służb 
Pielęgniarskich. Wszystkie większe or-
ganizacje służby pielęgniarskiej zrzeszo-
ne zostały w oddzielnej Reichsfachschaft, 
która funkcjonowała jako państwowa 
organizacja zawodowa. Socjalistyczne 
i komunistyczne zrzeszenia pielęgniarskie 
zostały rozwiązane. Żydowskie związ-
ki pielęgniarskie funkcjonowały jedynie 
w celu zapewnienia opieki pielęgniar-
skiej osobom pochodzenia żydowskiego. 
Istotną zmianą było poszerzenie zakresu 
zadań służb pielęgniarskich. Przydzie-
lono im autonomiczny obszar działania, 
jakim była opieka pielęgniarska nad na-
rodem i państwem, doradztwo, a także 
sprawowanie kontroli i wychowywanie 
narodu ku zachowaniu jego zdrowia. 
Prowadzono wiele kampanii propagan-
dowych, gdzie podkreślano doniosłą rolę 
społeczną i polityczną służb pielęgniar-
skich. Ważnym zadaniem politycznym 
była także służba personelu pielęgniar-
skiego na froncie walki. Po kolejnych 
militarnych zdobyczach terytorialnych 
wysyłano tam personel pielęgniarski 
i wychowawczy. Personel pielęgniarski 
miał również swój udział w zbrodniach 
przeciwko ludzkości – w programie euta-
nazji i ostatecznej Zagładzie. 
Zawód pielęgniarski w okresie Trzeciej 
Rzeszy został wyraźnie dowartościo-
wany. Dwuznaczne przesłanie ideologii 
nazistowskiej skierowane do służb pie-
lęgniarskich okazało się być skuteczne. 
Bez 100 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy 
nie byłoby możliwe wprowadzenie w ży-
cie założeń nazistowskiej polityki służby 
zdrowia. Do dziś nadal niewiele wiadomo 

o specyfi cznym udziale personelu pielę-
gniarskiego w procesie unicestwiania 
tzw. bezwartościowego życia. Ludzie ci 
brali udział we wszystkich fazach zagła-
dy: pielęgniarze i pielęgniarki pracowali 
w zakładach psychiatrycznych, w których 
selekcjonowano i wysyłano pacjentów na 
śmierć, byli aktywni w ośrodkach scen-
tralizowanej akcji eutanazji i ośrodkach 
zagłady, a także zabijali samodzielnie 
w klinikach psychiatrycznych osoby wy-
magające opieki w fazie tzw. dzikiej euta-
nazji w okresie 1941-45. 
Jeśli potraktuje się pielęgniarstwo 
w okresie nazistowskim kompleksowo, 
można stwierdzić, że personel pielęgniar-
ski postawić się może zarówno po stronie 
ofi ar, jak i sprawców. Specyfi czny proces 
emancypacji tego zawodu polegał na po-
święceniu własnej tożsamości na rzecz 
ofi arnego posłuszeństwa, dlatego też nie 
można się dziwić, że większość perso-
nelu pielęgniarskiego dopasowała się do 
nowych wymagań ideologii z przekona-
niem, że nie czyni nic innego, jak tylko 
dobro. Tym samym ukazuje się tu równo-
czesność statusu ofi ary i sprawcy – statu-
su zakładnika własnego ideału zawodo-
wego, który stać się mógł pomocnikiem 
w procesie mordu, nie czując się subiektyw-
nie winnym, ponieważ odpowiedzialność 
za własne działanie spoczywała w rękach 
nadrzędnej instancji. Kiedy ta przestała 
istnieć, wielu sprawców poczuło się jak 
ofi ary.     

Ela Pasternak

Na podstawie: 
Hilde Steppe, 

Krankenpfl ege im Nationalsozialismus, 
Frankfurt a.M, 1996

Spotkanie z Eugeniuszem Daczyńskim

Zajęcia grupowe
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EUROPA UTRACONA, 
EUROPA ODRODZONA

Poniżej publikujemy obszerne fragmenty panelu dyskusyjnego, który odbył się 18 września w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Uczestników dyskusji przedstawił prowadzący debatę Chri-
stoph Heubner – członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, współzałożyciel Międzynarodowego Domu 

Spotkań Młodzieży i wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

Christoph Heubner: Dro-
gi Marianie, urodziłeś się 
w 1926 r. na terenie dzisiej-
szej Litwy. Dziś trudno w to 
uwierzyć, ale kiedy spaceru-
je się z Tobą po Warszawie 
– jesteś szybszy od wiatru. 
W 1940 r. trafi łeś do getta 
w Łodzi, a w 1944 r. do 
Auschwitz. Uczestniczyłeś w  
marszu śmierci do Buchen-
waldu. Tam zostałeś wyzwo-
lony i od 1958 r. kierujesz 
redakcją historyczną  tygo-
dnika „Polityka”. Aktywnie 
pracujesz w Radzie Miejsca 
Pamięci Dom Konferencji 
Wannsee, w Międzynarodo-
wym Komitecie Oświęcim-
skim,  a także uczestniczysz 
w tworzeniu Muzeum Histo-
rii Żydów  Polskich. Podkre-
ślasz ciągle, że ma być to mu-
zeum „życia” a nie muzeum 
„śmierci”.

Panie Przewodniczący Bu-
zek, serdecznie pana wita-
my. Urodził się pan w 1940 r. 
Był pan profesorem na Po-
litechnice Śląskiej. W latach 
1997-2001 pełnił pan funkcję 
Premiera Rzeczpospolitej 
Polskiej. W 2002 r. był pan 
założycielem fundacji Pro 
Publico Bono. Angażował 
się pan w tworzenie no-
wych struktur administracji 
lokalnej, czyli budowania 
prawdziwej demokracji. Od 

2004 r. jest pan posłem do 
Parlamentu Europejskiego. 
W rankingach, o ile mi wia-
domo, został pan dwa razy 
najlepszym parlamentarzy-
stą roku. Cieszymy się, że 
jako nowy Przewodniczący 
jest pan  tutaj wraz ze swoim 
poprzednikiem.

Mamy w pamięci naszą 
wizytę w Parlamencie Eu-
ropejskim u pana Pötterin-
ga. Pan Przewodniczący 
poprosił wówczas Mariana 
Turskiego o oprowadzenie 
go po Warszawie, co udało 
się podczas pana ofi cjalnej 
wizyty w Polsce. Urodził się 
pan w 1945 r. w Bersenbrück, 
niedaleko Osnabrück. Nie 
znał pan swojego ojca, gdyż 
zginął on w ostatnich dniach 
wojny. Ten los zdecydował 
o dalszych staraniach w dro-
dze poprzez partię CDU do 
Parlamentu Europejskiego. 
Od 1979 r. jest pan członkiem 
Parlamentu Europejskiego, 
można by powiedzieć euro-
pejskiego kamienia węgielne-
go. Kto pomyślałby wówczas 
w 1979 r., że dziś będziemy 
mogli się spotkać tutaj. Od 
2007 r. do 14 czerwca 2009 r. 
był pan przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego 
i tak, jak ma to miejsce w tra-
dycji papieskiej, przekazał 
pan „pałeczkę” panu Buz-

kowi. Witam waszą trójkę 
bardzo serdecznie. Jest dla 
mnie niezwykle wzruszają-
ce, że mogę dziś być tu wraz 
z tyloma byłymi więźniami 
obozu Auschwitz i cieszę się 
na dyskusję, którą teraz roz-
poczynamy. 

Marianie, w 1940 r. skierowa-
no cię do getta w Łodzi, a w 
1944 r. trafi łeś do Auschwitz. 
O ile mi wiadomo w Ausch-
witz straciłeś okulary. Ale 
co straciła Europa poprzez 
Auschwitz? Była to niemiec-
ka wina i niemiecka odpo-
wiedzialność, ale to oznacza-
ło także europejską katastro-
fę. Co zostało utracone?

Marian Turski: Myślę, że 
jeżeli powinniśmy odpowie-
dzieć na pytanie, co utraciła 
Europa,  to przede wszyst-
kim straciła miliony istnień 
ludzkich. To jest nieodwołal-
ne. W moim getcie byli tacy 
ludzie, jak wielki malarz Trę-
bacz, w getcie warszawskim 
był Jan Kramsztyk, słowik 
getta Marysia Ajzensztadt, 
w Drohobyczu był Bruno 
Schulz. Wielcy artyści, my-
śliciele. Pomyślmy przez 
chwilę również o tym,  ilu lu-
dzi nie zostało narodzonych, 
którzy… może wymyśliliby 
szczepionkę na AIDS czy 
na raka. Ale oczywiście nie 

mogę nie pomyśleć o drugiej 
rzeczy. Kiedy kilka lat temu 
talibowie w Afganistanie 
zniszczyli niepowtarzalny 
posąg Buddy, takie niepo-
wtarzalne rzeczy zostały 
zniszczone – części euro-
pejskiej kultury materialnej. 
Ale są też rzeczy, których 
nie można zmierzyć i zwa-
żyć. Myślę, że Europa stra-
ciła, przynajmniej na pewien 
czas, czyste sumienie. Wiem, 
że to może banał,  ale po-
myślmy o jednej rzeczy. Eu-
ropa, która swoją nowocze-
sną świadomość budowała 
przynajmniej od XVIII w.  na 
myśli oświeceniowej,  ona ją 
przekreśliła. Przynajmniej na 
pewien czas i ta przerwa to 
rzecz, którą przyjdzie przez 
długi czas naprawiać.
 
Christoph Heubner: Panie 
Przewodniczący Buzek, czy 
Parlament Europejski może 
przyczynić się do oczyszcze-
nia europejskiego sumienia, 
sumienia tej na nowo odro-
dzonej Europy. Co pan może 
zrobić w tej kwestii w Parla-
mencie Europejskim?

Jerzy Buzek: Na to pytanie 
może odpowiem troszkę 
szerzej. Sam Parlament Eu-
ropejski może nie być jakąś 
odpowiedzią, ani też poszu-
kiwaniem czegoś, co sami 
utraciliśmy. Unia Europejska 
jako całość jest niepowta-
rzalnym porozumieniem 
państw. Trzeba przyznać, że 
paradoksalnie Unia Europej-
ska wyrosła właśnie z wojny 
i z obaw przed wojną. Może 
to jest to najbardziej gorzkie 
stwierdzenie, które możemy 
dziś powiedzieć, że byliśmy 
mądrzy po szkodzie. Kraje, 
które mogły podejmować 
decyzje. Przypomnijmy 
zresztą tych wielkich ludzi, 
którzy w ogóle wpadli na ten 
pomysł oraz mieli odwagę i 
siłę, żeby wprowadzić go w 
życie. Głównym przesłaniem 
było oczywiście przeraże-
nie wojną i próba wyjścia z 
tego przerażenia. Parlament 
Europejski jest tylko emana-
cją tego pierwszego pomy-
słu i bardzo mądrą emana-
cją. Można powiedzieć,  że 
Hans-Gert Pöttering jest jego 
współtwórcą, tego, jaki jest 
i co reprezentuje. Idea tego 
parlamentu wybieranego 
w bezpośrednich wyborach 
w całej Europie, jest fanta-
styczna. Bo oto pojawiła się 
reprezentacja siedmiuset kil-

kudziesięciu ludzi, z których 
każdy wybrany jest bezpo-
średnio przez Europejczy-
ków – 500 milionów Europej-
czyków. Niezależnie od tego,  
jaka jest frekwencja,  500 
milionów Europejczyków 
wybiera swoją reprezentację, 
która zbiera się wspólnie. Co 
tydzień, na soboty i niedziele 
rozjeżdżamy się do naszych 
regionów. W poniedziałek 
wracamy. To niezwykła łącz-
ność nas wszystkich. Mamy 
koło siebie ludzi z Finlandii, 
Portugalii, Włoch,  Polski,  
Niemiec, Grecji,  Cypru. Co-
dziennie. Możemy ich za-
pytać: „Co u was słychać?” 
– takim zwykłym, normal-
nym językiem. To wartość 
niezwykła,  bo my widzimy 
się nawzajem i dyskutujemy. 
Mamy te same problemy. 
Na Łotwie, w Austrii, czy 
w Luksemburgu. To bardzo 
łatwo odkryć. Oczywiście,  
że się spieramy i mamy róż-
nice zdań,  ale to są zupełnie 
inne różnice i zupełnie inna 
natura sporu niż ta, która to-
warzyszyła nam w dwudzie-
stoleciu międzywojennym, 
a nawet na początku XX w. 
Pamiętajmy, że zanim wy-
buchła I wojna światowa, też 
były gigantyczne napięcia, 
kiedy spieraliśmy się o ja-
kieś abstrakcyjne kolonie po 
to, żeby być panami świata. 
Okropności pierwszej wojny 
też były wielkie, ale II wojna 
światowa to wszystko przy-
ćmiła. Nie pamiętamy, co 
się działo przedtem. Po raz 
pierwszy w historii mogą się 
spotykać wszyscy Europej-
czycy. Dlatego w budowa-
niu wspólnej pamięci i od-
powiedzialności parlament 
wybierany w bezpośrednich 
wyborach, jedyna taka in-
stytucja w Unii Europejskiej, 
ma kapitalne znacznie, ale 
specjalistą od tego jest Hans 
Gert-Pöttering , bo on budo-
wał ten parlament. Ja tylko 
korzystam z tego, co zrobiłeś 
Hansie-Gercie.

Christoph Heubner: Pierw-
szą pełniącą funkcję Prze-
wodniczącego Parlamentu 
Europejskiego była Simone 
Veil. Wielokrotnie jasno się 
tu wyrażała. Jej polityczne 
zaangażowanie się w spra-
wę niemiecko-francuskiego 
partnerstwa, a także w budo-
wanie wspólnej Europy, było 
umotywowane doświadcze-
niami oświęcimskimi. Okre-
śliła, że kultywowanie pa-Uczestnicy panelu w MDSM
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mięci i demokracja są fi lara-
mi, na których Europa może 
się rozwijać. Czy Europa w 
obliczu rozwoju prawico-
wego ekstremizmu, także w 
nowych krajach członkow-
skich, ma dostateczną ilość 
„potencjału pamięci”?

Hans-Gert Pöttering: Jestem 
niezmiernie wdzięczny, że 
wspomniana została nasza 
poprzedniczka pani Simone 
Veil. O ile dobrze pamiętam, 
18 lipca 1979 r. została wy-
brana na Przewodniczącą 
Parlamentu Europejskiego, 
a ja osobiście oddałem na nią 
swój głos. Pozwólcie pań-
stwo, że teraz – 18 września 
2009 r. pozwolę wypowie-
dzieć się mojemu sercu. By-
łem w miejscu, gdzie popeł-
niono te potworne zbrodnie, 
zobaczyłem celę, w której 
zginął Maksymilian Kolbe. 
Kiedy się tam jest, co napisa-
łem już w księdze pamiątko-
wej, a jest to odpowiedź na 
wszystkie pańskie pytania 
panie Heubner: „Wieczna 
pamięć, aby to, co miało tu 
miejsce, nigdy się nie po-
wtórzyło”. Są z nami świad-
kowie tamtych dni. Powiem 
to jako Niemiec urodzony 
we wrześniu 1945 r. Kiedy 
jesteśmy tutaj, kiedy Marian 
Turski przyjaźnie spogląda 
na mnie i serdecznie ze mną 
rozmawia, pomimo tego, że 
jako Niemiec urodzony po 
wojnie nie uczestniczyłem w 
tych zbrodniach, to dzisiejsze 
spotkanie stanowi dla mnie 
wyraz największej nadziei. 
Chciałbym zwrócić się teraz 
do Jerzego Buzka, a to co 
powiem, nie jest przyjemne, 
ale prawdziwe. Jestem szczę-
śliwy, że dziś Przewodniczą-
cym Parlamentu Europejskie-
go jest Polak. Kto pomyślałby 
w 1979 r., że Polska będzie 
demokratyczna i że dziś we 
wspólnej Europie wyznawać 
będziemy wspólne wartości 
– godności ludzkiej, praw 
człowieka, demokracji  i wol-
ności i prawa. Jak powiedział 
właśnie Jerzy Buzek – dzisiaj 

możemy drugiemu zaufać. 
I to, że  właśnie Jerzy Buzek, 
ten Polak, jest Przewodni-
czącym Parlamentu Europej-
skiego – wy Polacy, a także 
inni europejczycy, możecie 
być dumni. Jerzy, dziękuję ci, 
że jesteś Przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego, 
ponieważ wiem, że patrzymy 
w tym samym kierunku dla 
przyszłości naszych krajów, 
naszych narodów, a także 
wszystkich innych narodów 
europejskich, aby wszystko 
to, co miało miejsce, nigdy 
się nie powtórzyło, czyniąc 
to w oparciu o zasady wol-
ności, solidarności i godno-
ści ludzkiej. Dlatego jestem 
wdzięczny, że mogę dziś być 
z wami.

Christoph Heubner: Maria-
nie, jesteś Europejczykiem, 
patriotą, obywatelem świata 
znającym wiele języków ob-
cych. Kiedy spoglądasz na 
Europę przez pryzmat swo-
ich doświadczeń życiowych, 
jakie są Twoje oczekiwania 
wobec niej?

Marian Turski: Może zacznę 
od czegoś bardzo osobiste-
go. Były w ostatnich latach 
momenty w Polsce, kiedy 
niektórzy moi przyjaciele 
obawiali się o kierunek roz-
woju Polski. Szczerze mó-
wiąc, zawsze byłem spokoj-
ny, bo wiedziałem, że jestem 
częścią Unii Europejskiej, że 
w pewnym stopniu są stan-
dardy, które nas w tej chwili 
obowiązują, że jesteśmy ich 
częścią. To jest wspaniała ko-
rzyść z bycia członkiem Unii 
Europejskiej. Ale jeżeli py-
tasz mnie, czego się spodzie-
wam? Zapewne uczeni po-
wiedzą, że spodziewają się, 
że Europa będzie pilnowała 
praw człowieka i demokracji. 
To wie każdy. Wydaje mi się, 
że są w Europie nowe cechy 
i w jakimś sensie pojawił się 
nowy kanon założycielski 
Europy, tzn. budowanie no-
wych reżimów nie w wyniku 
rewolucji i zbrojnego powsta-

nia. Mówię o tym dlatego, że 
w latach 1917-89 to był ka-
non. I oto pojawia się kanon 
pojednania i zrozumienia. 
Jeżeli czegoś się spodziewam 
i jeżeli chciałbym coś mieć w 
Europie, to chciałbym mieć 
Europę tolerancyjną. Skoro 
zadałeś mi takie pytanie, to 
podzielę się z wami jednym 
wierszem mojego przyjacie-
la, którego ogromnie cenię. 
To wiersz Bolesława Tabor-
skiego.

Krótko mówiąc, jeżeli pytasz 
mnie, czego oczekuję: empa-
tii. 

Christoph Heubner: Empa-
tia, otwarta i demokratyczna 
Europa, taka, jakiej życzyła 
sobie Simone Veil. Powróć-
my do wydarzeń, na które 
pan prof. Pöttering zwracał 
uwagę podczas swojej ka-
dencji, a mianowicie na suk-
cesy wyborcze ekstremistów 
prawicowych w wielu kra-
jach, a także w Parlamencie 
Europejskim. Demokracje 
europejskie muszą być zdol-
ne do obrony, do czego także 
i my musimy się przyczynić.

Hans-Gert Pöttering: Głę-
boko wierzę, że nadzieja jest 
czymś szczególnie ważnym 
w życiu i nie mówię tego 
jako chrześcijanin. Trzeba 
robić wszystko i nie wolno 

nam spocząć na laurach. 
Kiedy będziemy myśleć, że 
ta praca została już wyko-
nana, będziemy w błędzie. 
Ważne jest, abyśmy każdego 
dnia, każdej godziny czynili 
wszystko, co właściwe, aby 
dalej podążać w tym kierun-
ku. Jeśli się raz zatrzymamy 
i nie będziemy bronić tych 
wartości, to będzie tak, jak-
byśmy je już stracili. Jeśli 
przestaniemy angażować się 
w obronę kulturowych za-
sad człowieczeństwa – jako 
przykład podam tu Tybet, 
Birmę czy Myanmar; jeśli 
przestaniemy angażować się 
w obronę praw człowieka na 
Białorusi, ostatniej dyktatu-
ry Europy; w obronę praw 
ludzi, którzy chcą żyć tak, 
jak my – przecież w Wilnie 
funkcjonuje Uniwersytet na 
Uchodźstwie dla młodych lu-
dzi, których reżim zmusił do 
opuszczenia Białorusi; jeśli 
przestaniemy angażować się 
w walkę o wolność dla nich, 
to sami ulegniemy zatrace-
niu. Dlatego jest niezmiernie 
ważne, abyśmy zdecydowa-
nie reagowali na każdy prze-
jaw przemocy i dyktatury, 
przeciw politycznym eks-
tremizmom, obojętnie pra-
wicowym czy lewicowym. 
Sytuacja, w której obecnie 
żyjemy w Unii Europejskiej 
nie została nam podarowa-

na. Pozwolicie państwo, że 
przypomnę dzień 13 lutego 
2007 r., który można porów-
nać z minionym wtorkiem, 
w którym Jerzy Buzek wy-
głosił przemówienie progra-
mowe w Parlamencie Euro-
pejskim. Wówczas zapro-
ponowałem utworzenie w 
Brukseli Domu Europejskiej 
Historii w którym mogliby-
śmy upamiętnić naszą prze-
szłość, a także rozmawiać 
o działaniach na przyszłość 
dla zjednoczonej Europy. 
Drogi Jerzy, jestem ci bar-
dzo wdzięczny, że w swoim 
przemówieniu programo-
wym nie tylko poparłeś tę 
ideę, ale i przyłączyłeś się do 
niej. Musimy kultywować 
pamięć, gdyż jest ona podsta-
wą wiedzy o naszym pocho-
dzeniu, abyśmy wiedzieli, 
dokąd podążamy. Powinni-
śmy wyrażać nasz sprzeciw 
wobec każdej formy nietole-
rancji zarówno prawicowej, 
nacjonalistycznej, jak rów-
nież lewicowej. Pamiętajmy, 
że Stalin także był diabłem 
– nie chcę przez to jednak 
umniejszać winy Niemiec, 
ale wielka pisarka żydowska 
Hannah Arendt podobnie 
oceniła totalitaryzm komu-
nistyczny jak i  narodowoso-
cjalistyczny. My musimy to 
podobnie oceniać, aby stale 
w przyszłości dawać szansę 
działaniom zmierzającym ku 
wolności wyznaczającej na-
sze życie.

Christoph Heubner: Cieszę 
się bardzo, że wspomniana 
została Białoruś – ostatnia 
dyktatura Europy. Nasza in-
stytucja jest również bardzo 
związana z młodymi ludźmi 
z tego kraju, którzy anga-
żują się w rozwój demokra-
cji. Panie Przewodniczący, 
porozmawiajmy o Europie 
młodych ludzi. Jak pan za-
uważył, Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży jest 
wspólnym projektem Niem-
ców i Polaków. To, że tu 
w Oświęcimiu Niemcy i Po-

Współczucie
najważniejsze jest współczucie 
dla wszystkiego, co na ziemi
ludzi, zwierząt i tez roślin
skał, mórz i 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.

Bolesław Taborski

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek

Prof. Jerzy Buzek i prof. Hans-Gert Pöttering
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lacy wspólnie angażują się w 
funkcjonowanie tej placówki, 
jest ciągle postrzegane przez 
nas jako rzecz niezwykła, w 
czym utwierdzają nas także 
byli więźniowie. Ten dom 
jest dla nich miejscem, które 
łączy straszliwe doznania z 
przeszłości z teraźniejszo-
ścią. Co można uczynić, aby 
młodych ludzi zachwycić 
Europą i uświadomić im, 
że wobec kierunku, który 
przedstawiliście panowie 
oraz pan Marian Turski, nie 
ma innej alternatywy.

Jerzy Buzek: Może ja podam 
przykład dotyczący tego, co  
działo się w Parlamencie Eu-
ropejskim w poprzedniej ka-
dencji. Hans-Gert Pöttering 
przywiązał wielką wagę do 
spraw Bliskiego Wschodu i 
możliwości rozwiązania tam-
tego trwającego już bardzo 
długo konfl iktu. Powstał taki 
pomysł, aby zaprosić do Par-
lamentu po 21 młodych ludzi 
z każdej z walczących stron i 
do tego 21 Europejczyków. 
Mieli  razem przebywać, dys-
kutować, chodzić na posiłki, 

spotykać się. Pierwsze dni 
były bardzo trudne. Izolowa-
no się. Były pewne proble-
my w porozumiewaniu się, 
mimo że język był wspólny. 
Jednak przełamali się po kil-
ku dniach – taka jest młodość. 
Chcemy poznawać innych 
ludzi i być blisko siebie. To 
się okazało możliwe w takiej 
sytuacji. Dla Europejczyków 
nie jest to tak trudne, jak dla 
ludzi z Bliskiego Wschodu. 
Nasze konfl ikty nie są tak 
głębokie, jak tamte. Jesteśmy, 
niezależnie od europejskich 
problemów, szczęśliwym 
kontynentem. Na Półwy-
spie Bałkańskim nie mamy 
wojen. Dlaczego? Państwa i 
narody które niedawno się 
zabijały, teraz ustawiły się 
w kolejce do członkostwa 
w Unii Europejskiej. To nie-
zwykły sukces Unii. Zamiast 
walczyć, ludzie chcą być w 
Unii. Tego konfl iktu nie dało 
się zażegnać od dziesięcio-
leci. A dziś nie ma mowy o 
konfl ikcie. To niesamowita 
zmiana, bo Unia mówi, że 
inaczej z wami nie rozma-
wiamy. Rozmawiam z tymi 

ludźmi, także reprezentan-
tami władz i oni wszyscy są 
nastawieni na członkostwo, 
niezależnie od tego, kiedy 
ono nastąpi. To jest wzór, 
który możemy stawiać! Tych 
młodych ludzi, którzy spo-
tykają się w Parlamencie Eu-
ropejskim, którzy zaczynają 
inaczej rozmawiać, kiedy są 
dłużej ze sobą. Trzeba mieć 
świadomość, że demokracja 
nie jest dana raz na zawsze. 
Pan słusznie sugeruje, że są 
zagrożenia, że pojawiają się 
ruchy odśrodkowe, że rosną 
nacjonalizmy. Może dlatego, 
że uwierzyliśmy, że sobie z 
nimi poradzimy. Trzeba cały 
czas o to walczyć i pokazy-
wać to młodym ludziom. Oni 
są w stanie w to uwierzyć, ale 
muszą zobaczyć nas, bardziej 
doświadczonych. Nie wolno 
nam o tym zapominać. Jeżeli 
pojawiają się ruchy odśrod-
kowe i silne tendencje nacjo-
nalistyczne – w Parlamencie 
Europejskim mamy ok. 100 
osób, którzy mówią innym 
językiem niż reszta parla-
mentu. Poprzednio to było 
30-40 osób. Jest ponad dwa 

razy więcej –  to znaczy, że 
my sami coś zaniedbaliśmy. 
Stwierdziliśmy, że po roz-
padzie żelaznej kurtyny nic 
nam nie grozi. Nie wolno 
zapominać! Dlatego tak waż-
ne jest to miejsce, w którym 
jesteśmy – nie pozwala nam 
zapomnieć! To jest wielka 
wartość. Z jednej strony Mu-
zeum Auschwitz, z drugiej 
strony MDSM.

Christoph Heubner: Ta in-
stytucja funkcjonuje także 
dzięki pracy ochotników, któ-
rzy opiekują się tu grupami, 
przyjeżdżając tu na pewien 
czas. Cieszę się, że możemy 
gościć u nas młodą wolon-
tariuszkę z Ukrainy – Darię. 
Dario, gdziekolwiek jesteś, 
witam cię serdecznie, tak 
samo jak wszystkich innych, 
którzy właśnie rozpoczęli tu 
pracę. Jeszcze dla państwa 
informacji podam, że reali-
zujemy tu także współpracę 
między  niemieckimi ucznia-
mi fi rmy Volkswagen a pol-
skimi uczniami z Bielska-Bia-
łej, Bierunia, pracownikami 
volkswagena z Polkowic i 
Chocianowa. Ci młodzi lu-
dzie spędzają tu 14 dni i dzię-
ki wsparciu dyrektora Piotra 
Cywińskiego mogą wyko-
nywać prace zachowawcze 
i uczyć się. Ta instytucja jest 
„domem życia” w miejscu 
edukacji. Marian, często roz-
mawiasz z młodymi ludźmi. 
Te wszystkie minione lata 
stały się częścią twojej dzia-
łalności, podczas której wyja-
śniasz, dlaczego do tego do-
szło. Jakie są twoje wrażenia 
z tych rozmów? Czy młodzi 
ludzie starają się iść naprzód, 
nie oglądając się wstecz, czy 
są otwarci na wspomnienia, 
czy będą kultywować pamięć 
w demokratycznej Europie?

Marian Turski: Jest to dla 
mnie absolutnie pewne, że 
jest właśnie tak, jak mówisz. 
Żeby odpowiedzieć na to py-
tanie i żeby nie używać wła-
snych słów, chciałbym coś za-
cytować. Nie będę ukrywał, 
że być może podejdzie mi coś 
tam do gardła. Ale przedtem 
muszę opowiedzieć historię. 
Było to kilka miesięcy temu, 
podczas otwarcia Centrum 
Spotkań w Dachau. Zostałem 
tam zaproszony, a ponieważ 
potem miałem dostać się do 
znajomych na przedmie-
ściach Monachium, zapyta-
łem, jak tam dojechać. Jedna 
dziewczyna powiedziała, że 
jedzie samochodem, że bę-
dzie jechała w tamtą stronę i 
że chętnie mnie podwiezie. 
Pewien szczegół muszę do-
powiedzieć, bo będzie miał 
znaczenie w puencie. Mia-
łem ze sobą torbę i plecak, 
no i ta osoba, około 30-letnia, 
zapytała: „Czy ja mogę panu 
ponieść?”. Odpowiedzia-
łem jej po łacinie: „Omnia 
mea mecum porto”, czyli że 
„Wszystko, co jest moje, no-
szę ze sobą”. Wziąłem plecak 

i walizkę, wsiedliśmy do jej 
samochodu i w pewnym mo-
mencie ona mówi do mnie: 
„Proszę pana, ja widzę, że 
pan jest traktowany jak hono-
rowy gość. Z jakiego tytułu?”, 
a ja „Miałem uniwersytet w 
Auschwitz, Buchenwaldzie”. 
Chwila miliczenia. Ona pro-
wadzi samochód. „Czy ze-
chce mi pan odpowiedzieć na 
pytanie? Może mi pan opisać 
jeden dzień w Auschwitz?”. 
Powiedziałem jej jakieś mi-
gawki, bo ile można powie-
dzieć w ciągu 30 minut? Ale 
powiedziałem bardzo otwar-
cie. Podwiozła mnie, pode-
szła do mnie i zapytała: „Czy 
mogę pana pocałować?”. Po 
tygodniu dostałem list. Oto 
fragmenty, które mogą być 
odpowiedzią na to pytanie.
«Chciałabym na wstępie 
przeprosić za brak taktu z 
mojej strony. Absolutnie nie o 
to mi chodziło, aby atakować 
pana moimi pytaniami. Jak 
już panu powiedziałam, nie 
znalazłam w sobie do tej pory 
odwagi, aby zapytać kogoś z 
moich krewnych lub znajo-
mych o te trudne czasy. Te-
raz nagle wymagam od pana, 
osoby zupełnie mi obcej, ta-
kiej otwartości i to w dodat-
ku w tak krótkim czasie – za-
ledwie półgodzinnej jazdy 
samochodem. Mam nadzieję, 
że nie odebrał pan tego jako 
zwykłej nachalnej ciekawo-
ści, czy żądzy sensacji. Py-
tania same cisnęły mi się na 
usta. Nie mogę wyjaśnić na-
wet, gdzie podziała się moja 
przyzwoitość. Już od dawna 
interesuję się tym ciemnym 
rozdziałem naszej historii, 
wiele widziałam i wiele czy-
tałam. Jednakże ta przeszłość 
była dla mnie statyczna – w 
barwach czarno-białych, im 
dalsza, tym bardziej niepoję-
ta. I nagle, przez przypadek, 
pan był tak blisko i tak łatwo 
osiągalny. Dzięki panu prze-
konałam się, że to wszystko 
miało miejsce tak niedawno, 
że dzięki panu tak przybli-
żyłam się do tej przeszłości, 
czego nigdy wcześniej nie 
mogłam sobie wyobrazić. 
Ogromne cierpienie, które-
go pan oraz inni więźniowie 
doświadczyli, pozostanie dla 
mnie niepojęte. Dzięki panu 
te doświadczenia stały się 
częścią mojego życia. „Omnia 
mer mecum porto” – taką 
odpowiedź dał mi pan, gdy 
chciałam pomóc w przenie-
sieniu walizki. Ofi arował mi 
pan coś, co teraz mogę nosić 
w sobie».

Christoph Heubner: Jestem 
przekonany, że jest to zna-
komite sformułowanie na 
zakończenie naszej dyskusji 
i stanowi ponadto podsumo-
wanie wszystkiego, o czym 
dziś mówiliśmy.  

Tłumaczenie:
Gabriela Nikliborc

i Łukasz Martyniak
Redakcja: 

Paweł Sawicki

Prof. Hans-Gert Pöttering i prof. Jerzy Buzek

Na zakończenie dnia w MDSM wystąpił Teatr Ósmego Dnia
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Centrum Żydowskie

Już po raz dziesiąty European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage 
(AEPJ) zorganizowało Europejski Dzień Kultury Żydowskiej. Odbywał się on 6 września w 25 krajach. Mo-
tywem przewodnim tegorocznych obchodów były święta i tradycje żydowskie. W tym roku po raz pierwszy 

włączyło się w nie także Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, organizując przy tej okazji dzień otwarty (we wrze-
śniu przypadła również dziewiąta rocznica jego powstania).

DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM ŻYDOWSKIM 

Program skierowany był 
przede wszystkim do miesz-
kańców Oświęcimia, osób 
interesujących się kultu-
rą żydowską, ale także – a 
może przede wszystkim – do 
tych, którzy nie mieli do tej 
pory okazji poznać śladów 
żydowskiego Oświęcimia, 
jak również działalności 
Centrum. W kilkugodzin-
nych zajęciach uczestniczy-
ło łącznie blisko 100 osób 
(nie tylko z Oświęcimia), 
którzy pod opieką pracow-
ników Centrum zwiedzili 
Centrum Żydowskie, je-
dyną ocalałą oświęcimską 
synagogę Chewra Lomdej 
Misznajot oraz wystawy: 
Żydzi w Oświęcimiu i Nowe 
Życie. Obejrzeli również 
fi lm Wspomnienia z Oświę-
cimia. Podczas zajęć m.in.: 
poznali znaczenie synagogi 
w żydowskim życiu, wy-
brane tradycje żydowskie, 
jak również historię oświę-
cimskich Żydów, którzy na 
przestrzeni pięciu wieków 
odgrywali znaczącą rolę 
w rozwoju miasta oraz los 
tej nielicznej garstki, która 
przeżyła Zagładę. 

Kolejnym punktem progra-
mu był spacer po Oświęcimiu 
śladami jego żydowskich 
mieszkańców. Przemie-

rzając na co dzień miasto, 
większość jego współcze-
snych mieszkańców nie 
ma świadomości, że wiele 
znanych im budynków ma 
także swoją żydowską prze-
szłość. Była to więc okazja, 
aby spojrzeć na Oświęcim 
z nieco innej perspektywy. 
Niestety, do czasów współ-
czesnych niewiele zostało z 
przedwojennego charakteru 
dawnej ulicy Żydowskiej. 
Stara zabudowa ulicy Głę-
bokiej i Wysokiej, specyfi cz-
nego miejsca żydowskiego 
osadnictwa, w zasadzie nie 
istnieje. Ulica Stolarska i 
inne miejsca straciły swój 
niepowtarzalny charakter. 
Nieistniejące miejsca były 
więc w dużej mierze przy-
woływane dzięki zachowa-
nym fotografi om, dokumen-
tom i wspomnieniom. 

Spacer rozpoczął się od pl. 
ks. Skarbka i historii jego 
patrona, przypominającej 
m.in. o jego przyjacielskich 
relacji z lokalną społeczno-
ścią żydowską. Następny-
mi przystankami była m.in. 
ulica Żydowska (Berka 

Joselewicza), serce przed-
wojennego żydowskiego 
Oświęcimia, Rynek Główny 
(a na nim dawna piekarnia 
pod fi larami, u Schmeidle-
ra, znana powszechnie jako 
tzw. Dom Ślebarskich, Ho-
tel Herz, który należał do 
Wiktora Leiblera i położony 
tuż obok dom, w którym 
mieszkał główny Rabin El-
jasz Bombach). Ostatnim 
odwiedzonym miejscem 
był cmentarz żydowski. Po 
drodze nadarzyła się okazja, 
aby wspomnieć o pierw-
szym w Oświęcimiu domu 
z płaskim dachem. Należał 
on do rodziny Druksów i 
był położony przy dawnej 
ulicy Nowej (obecna Chopi-
na). Architektonicznie – za 
czasów swojej świetności 
– nawiązywał do Bauhausu 
(niestety został całkowicie 
przebudowany). 

Na oświęcimskiej nekro-
polii, prócz informacji do-
tyczących jej historii oraz 
pochowanych osób (m.in.: 
Rudolf Haberfeld – prezes 
oświęcimskiej gminy ży-
dowskiej oraz radny miejski 

i jego żona Erna; dr Maurycy 
Schlank, miejski lekarz, tak-
że rajca, rabinacka rodzina 
Scharfów, legionista Hirsch 
czy ostatni oświęcimski Żyd 
– Szymon Kluger), uczestni-
cy mogli się także zapoznać 
z bogatą symboliką nagrob-
ną. 

W godzinach popołudnio-
wych, kolejną propozycją 
była prezentacja multime-
dialna dotyczącą najważ-
niejszych żydowskich świąt. 
Po jej zakończeniu uczest-
nicy mieli okazję zapoznać 
się ze zwyczajami szabato-
wymi, o których w swoim 
domu opowiadała Chantal 
Mass, belgijska Żydówka, 
która każdego roku spędza 
w Oświęcimiu kilka mie-
sięcy. Ostatnim punktem 
programu był natomiast 
warsztat dla najmłodszych, 
dotyczący świąt żydow-
skich. Jego główną częścią 
było budowanie tradycyj-
nych szałasów, które budują 
Żydzi podczas Święta Szała-
sów (Sukot).  

Artur Szyndler
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Centrum Żydowskie

Polscy nauczyciele i edukatorzy, zajmujący się nauczaniem o Holokauście, mają dziś wiele okazji do wymiany 
doświadczeń ze swoimi kolegami i koleżankami na całym świecie. Jedną z nich jest Międzynarodowy Pro-
gram Wizyt Liderów organizowany przez Departament Stanu USA i skierowany m.in.  do osób zawodowo 

nauczających o Zagładzie. 

AMERYKAŃSKIE NAUCZANIE O ZAGŁADZIE

Uczestnicy programu spę-
dzają tydzień w amerykań-
skich instytucjach zajmu-
jących się tą tematyką, po-
znając nowe metody pracy 
oraz nawiązując zawodowe 
kontakty. W tegorocznej 
edycji programu organiza-
torzy przewidzieli wizytę w 
dwóch najważniejszych ame-
rykańskich placówkach edu-
kacji o Zagładzie: Muzeum 
Holokaustu w Waszyngtonie 
oraz Muzeum Dziedzictwa 
Żydowskiego w Nowym 
Jorku.  
Pierwsze muzeum zostało 
powołane jako państwowa 
instytucja dla dokumento-
wania, upamiętnienia oraz 
nauczania historii Holokau-
stu, a także do inspirowania 
dyskusji na temat współcze-
snych wyzwań płynących 
z tej tragedii. Ten ostatni 
aspekt misji muzeum wyróż-
nia je na tle wielu podobnych 
instytucji na świecie i warto 
do niego wrócić nieco póź-
niej. 
Muzeum Holokaustu w Wa-
szyngtonie jest położone w 
sercu stolicy USA i sąsiaduje 
z wieloma instytucjami rzą-
dowymi oraz pomnikami , co 
dodatkowo podkreśla jego 
znaczenie. Sam budynek ma 
nowoczesną i prostą archi-
tekturę, podzieloną na trzy 
poziomy, mieszczące ekspo-
zycje. Pierwszym doświad-
czeniem na miejscu było spo-
tkanie z Christiną Chavarrią, 
która koordynuje programy 
dla amerykańskich nauczy-
cieli. Muzeum oferuje szereg 
różnych wydarzeń, konferen-
cji i stypendiów, które umoż-
liwiają pogłębianie wiedzy 
i metodyki nauczania o Za-
gładzie poprzez spotkania z 
ocalonymi, zajęcia na wysta-
wach oraz wzajemne pozna-
wanie. Instytucja utrzymuje 

kontakt z absolwentami swo-
ich programów i zachęca ich 
do przekazywania zdobytej 
wiedzy we własnym środo-
wisku.  Podczas kolejnych 
spotkań archiwiści waszyng-
tońskiej placówki opowiada-
li z pasją o multimedialnych 
projektach, w których nowo-
czesne technologie pozwala-
ją analizować i udostępniać 
historię Holokaustu społecz-
ności internautów na całym 
świecie. 
Zwiedzanie wystawy głów-
nej Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie jest nie-
zwykłym doświadczeniem 
podróży w czasie od doj-
ścia nazistów do władzy w 
Niemczech na początku lat 
30. ubiegłego wieku, po-
przez dramatyczne losy Ży-
dów uwięzionych w pułapce 
Zagłady, aż po koniec II woj-
ny światowej i wyzwolenie 
obozów, które zostało przed-
stawione z perspektywy 
amerykańskich żołnierzy. 
Wystawa prezentuje wyjąt-
kowe historyczne eksponaty, 
w tym m.in. bańkę mleka, 
w której zachowała się część 
archiwum getta warszaw-
skiego, autentyczny frag-
ment bruku z tego getta oraz 
drzwi ze szpitala z dzielnicy 
żydowskiej w Łodzi. Całość 
ekspozycji jest przecięta na 
dwóch kondygnacjach ko-
lażem przedwojennych fo-
tografi i żydowskich miesz-
kańców polskiego wówczas 
miasteczka Ejszyszki. Poru-
szające zdjęcia przełamują 
wszechobecne statystyki i 
nie pozwalają zapomnieć, że 
podczas Holokaustu zginęli 
zwykli bezbronni ludzie.
Na szczególną uwagę zasłu-
guje ostatni etap ekspozycji 
Muzeum: sala poświęcona 
współczesnym ludobój-
stwom. Zwiedzający oglą-

dają relacje ludzi, którzy byli 
świadkami wojen na Bałka-
nach, w Czeczenii, Kongu, 
Rwandzie i innych miejscach 
na świecie, gdzie ludzie byli 
zabijani ze względu na swoje 
pochodzenie, wyznanie czy 
inne cechy przynależne każ-
dej istocie ludzkiej. Wstrzą-
sające opisy przemocy oraz 
fotografi e z miejsc objętych 
konfl iktami, mają zburzyć 
spokój gości Muzeum i po-
stawić ich wobec wyzwania 
bycia niemym świadkiem 
współczesnych masowych 
zbrodni, które pomimo potę-
pienia Holokaustu przez cy-
wilizowany świat, są wciąż 
częścią naszej rzeczywisto-
ści. Na froncie budynku 
muzeum znajduje się napis: 
„Gdy znów będziesz świad-
kiem nienawiści, niespra-
wiedliwości lub usłyszysz 
o ludobójstwie, przypomnij 
sobie, co tu zobaczyłeś”.
Muzeum Dziedzictwa Ży-
dowskiego  w Nowym Jorku 
było drugą instytucją w tego-
rocznym programie Między-
narodowych Wizyt Liderów. 
Położone na południowym 
krańcu Manhattanu, składa 
się z oryginalnej sześcio-
stopniowej piramidy oraz 
budynku głównego z zapie-
rającym dech widokiem na 
statuę wolności oraz Ocean 
Atlantycki. 
Inaczej niż w Waszyngtonie, 
nauczanie o Holokauście 
jest tu osadzone w głębo-
kim kontekście tożsamości 
i perspektywy żydowskiej. 
Wprowadzeniem do zwie-
dzania muzeum jest projek-
cja krótkich fi lmów przed-
stawiających osoby mówiące 
o swoim żydowskim pocho-
dzeniu. Dzięki temu wstępo-
wi zwiedzający otwiera się 
na wieloznaczność żydow-
skiej tożsamości, co pozwala 
lepiej zrozumieć pierwszą 
część wystawy Życie żydow-
skie stulecie temu. Ekspozycja 
ta jest poświęconą żydow-
skim społecznościom, i ich 
tradycji i kulturze w różnych 
miejscach świata przed Za-
gładą. Wojna przeciwko Ży-
dom to część wystawy doty-
cząca Holokaustu, który jest 
przedstawiony jako walka 
o godność i przetrwanie. 
Ostatnim elementem tryp-
tyku wystawy głównej w 
nowojorskim muzeum jest 
Żydowskie odrodzenie, będą-
ce opowieścią o odbudowie 
życia ocalonych po tragedii 
wojennego zniszczenia. Po-
wstanie Izraela oraz historia 
społeczności żydowskiej w 

USA są głównymi wątkami 
narracji, bogato ilustrowany-
mi przedmiotami osobisty-
mi, zdjęciami oraz materia-
łem fi lmowym. 
Wyjątkowym wydarzeniem 
podczas nowojorskiej części 
programu Międzynarodo-
wych Wymian Liderów w 
Nowym Jorku była moż-
liwość wzięcia udziału w 
seminarium Rozmowy o na-
uczaniu Holokaustu pod kie-
runkiem Elizabeth Edelstein, 
dyrektor edukacji Muzeum 
Dziedzictwa Żydowskiego. 
Zorganizowany wspólnie z 
archidiecezją Nowego Jorku 
program, skierowany był 
do świeckich i duchownych 
nauczycieli miejscowych 
szkół katolickich i składał 
się z czterech intensywnych 
dni wykładów, spotkań z 
ocalonymi z Holokaustu 
oraz zwiedzania głównej 
wystawy muzeum. Wśród 
poruszanych zagadnień 
znalazły się m.in.: żydowski 
ruch oporu, kościoły chrze-
ścijańskie wobec nazizmu 

oraz los ukrywanych dzieci. 
Wyjątkowe zainteresowanie 
wzbudziła seria wykładów 
rabina Eliyahu Sterna, po-
święcona wspólnej historii 
wyznawców judaizmu i 
chrześcijaństwa. Uczestnicy 
i uczestniczki programu za-
kończyli zajęcia wzbogaceni 
o pogłębione studium Holo-
kaustu oraz najstarszej religii 
monoteistycznej, która dała 
początek chrześcijaństwu.
Wizyta w muzeach Holo-
kaustu w Waszyngtonie i 
Nowym Jorku była ważnym 
doświadczeniem inspirują-
cym do nowego spojrzenia 
na jeden z najciemniejszych 
epizodów historii ludzko-
ści. Lepsze zrozumienie ży-
dowskiej perspektywy oraz 
obowiązek wyciągnięcia 
wniosków z tragicznych wy-
darzeń przeszłości poprzez 
nauczanie na rzecz tolerancji 
to dwa główne wątki, które 
będą mi towarzyszyć w pra-
cy w Oświęcimiu.  

Maciek Zabierowski
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Przez pierwsze dwa dni w 
centrum miasta odbyło się 
wiele dyskusji panelowych 
na tematy społeczno-religij-
ne. Jeden z nich nosił tytuł 
Nie zapomnieć Auschwitz. 8 
września konferencja prze-
niosła się do Oświęcimia, 
gdzie na terenie byłego 
obozu Birkenau odbyły się 
Marsz i Ceremonia Pamięci 
przy Pomniku Ofi ar. Grupa 
niezwykłych gości odwie-
dziła w tym dniu również 
Centrum Dialogu i Modli-
twy.

Poniżej przedstawiamy 
Apel o Pokój przekazany 
przez młodzież na zakoń-
czenie tej konferencji, któ-
ry wygłosiła Magdalena 
Wolnik ze wspólnoty Św. 
Idziego.

„My, kobiety i mężczyźni 
z różnych religii, siedem-
dziesiąt lat od wybuchu 
drugiej wojny światowej, 
spotkaliśmy się w histo-
rycznym mieście Krakowie, 
by modlić się, prowadzić 
dialog, rozwijać humanizm 
pokoju. Oddajemy hołd pa-
mięci Jana Pawła II, syna tej 
ziemi. Był on nauczycielem 
dialogu i niestrudzonym 
świadkiem świętości poko-
ju, potrafi ącym ofi arować 
światu wizję w trudnych 
czasach: Ducha Asyżu. 

Duch ten unosił się nad wie-
loma pokojowymi przemia-
nami na świecie. I tak dwa-
dzieścia lat temu, w 1989 r., 
Polska i Blok Wschodni od-
nalazły swoją wolność. Wła-
śnie we wrześniu 1989 r., 
w Warszawie, ludzie z róż-
nych religii, zgromadzeni 
przez Wspólnotę Sant’Egi-
dio, z mocą zadeklarowali 

swoją miłość dla pokoju: 
Nigdy więcej wojny! Pozosta-
liśmy wierni temu duchowi, 
pomimo że w minionych la-
tach zbyt wielu uwierzyło, 
iż przemoc i wojna mogą 
rozwiązać problemy i kon-
fl ikty naszego świata.

Często zapominano o gorz-
kiej lekcji II wojny świa-
towej. A przecież była 
to ogromna tragedia w 
dziejach ludzkości. Jako 
pielgrzymi udaliśmy się 
do Auschwitz, świadomi 
otchłani, w którą wpadła 
ludzkość. Trzeba było wró-
cić do tej otchłani zła, by le-
piej zrozumieć serce histo-
rii! Nie można zapomnieć o 
tak wielkim cierpieniu!

Trzeba patrzeć na cierpienia 
naszego świata: na narody 
dotknięte wojną, na ludzi 
biednych, na okrucieństwo 
terroryzmu, na ofi ary nie-
nawiści. Wysłuchaliśmy 
krzyku wielu cierpiących. 
Całe narody stały się za-
kładnikami wojny i bie-
dy, wielu opuszcza swoje 
domy, wielu zaginęło lub 
zostało porwanych, wielu 
żyje w niepewności.

Światowy kryzys na rynku, 
uważanym za wszechmo-
gący, oraz globalizacja, czę-
sto bezduszna i anonimo-
wa, zdezorientowały nasz 
świat. Globalizacja to histo-
ryczna szansa, chociaż czę-
sto preferowano traktować 
ją w świetle logiki starcia 
między cywilizacjami i re-
ligiami. Nie ma pokoju dla 
świata, kiedy umiera dialog 
między narodami. Żaden 
człowiek, żaden naród nie 
jest wyspą!

Nasze religijne tradycje, 
przez swoje odmienności, 
razem mówią z mocą, że 
świat bez ducha nigdy nie 
będzie ludzki. One pokazu-
ją drogę powrotu do Boga, 
który jest źródłem pokoju.

Duch i dialog obdarzą 
ten zglobalizowany świat 
duszą! Świat bez dialogu 
pozostanie niewolnikiem 
nienawiści i strachu przed 
drugim człowiekiem. Re-
ligie nie chcą wojny i nie 
chcą, aby wykorzystywano 
je dla wojny. Mówienie o 
wojnie w imię Boga to bluź-
nierstwo. Żadna wojna nig-

dy nie jest święta. Ludzkość 
zawsze przegrywa, gdy wy-
biera przemoc i terror.

Duch i dialog pokazują dro-
gę, by żyć razem w pokoju. 
Zrozumieliśmy wyraźniej, 
że dialog uwalnia od stra-
chu i od obojętności na dru-
giego człowieka. To wiel-
ka alternatywa dla wojny. 
Dialog nie osłabia niczyjej 
tożsamości i pozwala od-
kryć to, co najlepsze w nas 
i w innych. W dialogu nic 
nie zostaje utracone. Dialog 
tworzy lepszą historię, a 
starcie przepaść. Dialog to 
sztuka współistnienia. Dia-

log to dar, jaki pragniemy 
złożyć XXI wiekowi.

Mając w pamięci II wojnę 
światową i proroctwo Jana 
Pawła II, wyruszamy jako 
pielgrzymi pokoju, by bu-
dować z cierpliwością i od-
wagą nowy czas dialogu, 
który złączy w pokoju tych, 
którzy się nienawidzą i tych, 
którzy się ignorują, wszyst-
kie narody i wszystkich lu-
dzi. Niech Bóg obdarzy cały 
świat, każdą kobietę i każ-
dego mężczyznę cudownym 
darem pokoju!”.      

Wiktor Boberek

Tradycję tych corocznych spotkań ludzi religii z całego świata zapoczątkował Ojciec Święty Jan Paweł II 
spotkaniem w Asyżu w roku 1986, kiedy to modlono się za pokój na świecie. W tym roku Asyż 2009 miał 
miejsce w Krakowie. W dniach 6-8 września odbył się tam Międzynarodowy Kongres dla Pokoju „Ludzie 

i Religie”. 

DUCH ASYŻU W KRAKOWIE
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• 3 października
Perełki architektury Śląska – wycieczka
Wycieczka w ramach projektu „KANTKI” 
– Perełki architektury Śląska (Gliwice, Pław-
niowice i Toszek).
Godz. 8.00.
Dom Kultury w Kętach

• 4 października 
Wieczór operetkowy
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chełmku zaprasza na wieczór ope-
retkowy w wykonaniu solistów Nairy Ay-
vazyan (sopran) i Tomasza Białka (tenor).
Godz. 19.00, sala widowiskowo-kinowa 
MOKSiR w Chełmku.
Bilety: 20 zł.
MOKSiR w Chełmku

• 9 października 
Żyd – pytanie o pamięć i obojętność   
W Oświęcimskim Centrum Kultury zosta-
nie zaprezentowany spektakl, według tek-
stu Artura Pałygi, w reżyserii Roberta Ta-
larczyka, ze scenografi ą Michała Urbana, 
przez artystów Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej: Jadwigę Grygierczyk, Katarzynę 
Skrzypek, Kazimierza Czaplę, Tomasza Lor-
ka, Grzegorza Sikorę pt. Żyd. Spektakl zdo-

był Grand Prix III Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych R@port w Gdyni w 2008 r.
Zaproszenia – na spektakl – do odbioru 
w Informacji Oświęcimskiego Centrum 
Kultury. UWAGA! Liczba miejsc ograni-
czona.
Godz. 18.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 16 października 
Z cyklu: Czas na słowo – wieczór czwarty 
– wiersze Karola Wojtyły   
Zapraszamy na czwarte ze spotkań prezen-
tujących wiersze współczesnych polskich 
poetów, z cyklu Czas na słowo. Podczas 
spotkania zostaną zaprezentowane, przez 
grupę żywego słowa Infi nitas, wiersze Ka-
rola Wojtyły – Jana Pawła II.
Godz. 17.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 18 października
Santo Subito – koncert specjalny Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 
na koncert specjalny Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” w hołdzie Ojcu Świętemu Jano-
wi Pawłowi II pt. Santo Subito. W 2009 r. 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” koncertuje 

w największych i najważniejszych kościo-
łach w całym kraju – w katedrach, bazy-
likach i sanktuariach. Koncerty mają być 
swoistą modlitwą Polaków w czasie przy-
gotowania do wyniesienia papieża Polaka 
do chwały ołtarzy. 
Godz. 16.00.
Kościół pw. św. Józefa Robotnika w Oświę-
cimiu

• 22 października
W Centrum Żydowskim odbędzie się pro-
jekcja fi lmu PO-LIN. OKRUCHY PAMIĘCI 
połączona ze spotkaniem z reżyserką i au-
torką Jolantą Dylewską. 
Godz. 17.30.
Wstęp wolny. 
Centrum Żydowskie

• 23 października
Stare Dobre Małżeństwo w Oświęcimiu
Zapraszamy na koncert zespołu doskonale 
znanego, popularnego, lubianego nie tyl-
ko przez miłośników górskich wędrówek 
i bieszczadzkich szlaków, czyli Starego 
Dobrego Małżeństwa. 
Godz. 19.00.
Bilety:  30 zł
Oświęcimskie Centrum Kultury

KULTURALNY 
ROZKŁAD JAZDY

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, to stare przysłowie wpisuje się w hi-
storię, jaką w swojej książce zatytułowanej Duet, który przetrwał piekło. Niezwy-
kła historia z czasów II wojny światowej opisuje Larry Stillman. 

DUET, KTÓRY PRZETRWAŁ PIEKŁO. 
NIEZWYKŁA HISTORIA 

Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ.
LARRY STILLMAN

Książka powstała na podstawie 
wspomnień jednego z głównych bo-
haterów książki, Morrisa (Mojsze) 
Goldnera. Relacje dotyczą wydarzeń 
II wojny światowej oraz krótkiego 
okresu tuż po jej zakończeniu. 
Mojsze Goldner to młody Żyd, któ-
remu lata swojego dzieciństwa i 
wczesnej młodości przyszło przeżyć 
w najgorszym okresie historii, po-
zbawionym jakichkolwiek wartości 
i norm postępowania. Nagle beztro-

skie życie Mońka (tak nazwali go 
Polacy) z dnia na dzień zamienia się 
w koszmar, z którego już nigdy nie 
będzie potrafi ł się wybudzić. Nowa 
codzienność staje się pełna wąt-
pliwości. Wątpliwe są nawet takie 
wartości jak życie czy Bóg. Ból, głód, 
wszechobecna pogarda i śmierć, to 
rzeczywistość, z którą przyszło mu 
walczyć. Na jego szczęście do tej 
walki nie staje sam. Jan Kopeć to Po-
lak, mąż, ojciec licznej rodziny. Były 
więzień obozu Auschwitz, krymi-
nalista. Za swoje występki ścigany 
jeszcze przed wojną. W czasie woj-
ny nadal pracujący w swoim fachu. 
Sabotażysta idealnie potrafi ący wy-
korzystać wojenne warunki i jeszcze 
na nich dobrze zarobić. 
Ścieżki bohaterów łączą się, kiedy 
Jan Kopeć postanawia uratować 
życie młodemu Mońkowi. Chło-
piec przez długi czas znajduje się w 
ukryciu, a historia dwóch kompa-
nów zaczyna nabierać rumieńców. 
Jego opiekun miał niemalże perfek-
cyjną intuicję i potrafi ł znakomicie 
wyczuć czyhające zagrożenie. Ide-

alnie potrafi ł odnaleźć się w każdej 
sytuacji, posiadał niezbędną wie-
dzę, by przetrwać w najgorszych 
warunkach i znakomicie posługiwał 
się bronią. Moniek od samego po-
czątku stał się „uczniem” Kopcia. 
Szkolili go także inni sabotażyści, 
z którymi współpracował Kopeć. 
Młody chłopak był dość niskiego 
wzrostu. Przydało się to w wielu 
akcjach przeciwko nazistom. Kopeć 
i jego towarzysze zakładali, iż dzię-
ki dziecięcej twarzy Mońka nikt nie 
nabierze żadnych podejrzeń. Akcje 
sabotażowe zlecane były przez do-
wództwo. Wszystkie zrealizowano 
z powodzeniem właśnie dzięki po-
łączeniu wiedzy i umiejętności Kop-
cia oraz dzięki wyjątkowości wyglą-
du chłopca. 
Za większość akcji Jan Kopeć otrzy-
mywał zapłatę, jednak całość pie-
niędzy trafi ała do rodziny Polaka. 
Oprócz akcji sabotażowych bohate-
rowie napadali również na prywat-
ne  domy, jednak w tym przypadku 
głównym celem było zdobycie po-
żywienia lub przeczekanie mroź-

niejszych dni. Każde z opisanych 
wydarzeń, czy to akcje sabotażowe, 
czy zwykły „wypad” po prowiant, 
wiązało się z ogromnym niebezpie-
czeństwem. Obaj dosłownie w każ-
dej chwili, nawet kiedy mieli szansę, 
by odpocząć, czuli na karku oddech 
depczącej im po piętach śmierci. 
Szybkość akcji, sytuacje pełne dra-
matyzmu i patosu sprawiają, że 
książkę czyta się z ogromnym nie-
dowierzaniem. Niezwykła histo-
ria młodego żydowskiego chłopca 
i Polaka, kartka po kartce wciąga 
i zaskakuje coraz bardziej. Książka 
uświadamia nam, do jak wielkich 
poświęceń zdolny jest człowiek, jed-
nocześnie jednak odkrywając przed 
nami ułomność i zmienność ludz-
kiej natury.    

Monika Bernacka

Larry Stillman, 
Duet, który przetrwał piekło. 

Niezwykła historia 
z czasów II wojny światowej, 

s. 328.
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LUDZIE DOBREJ WOLI

WŁADYSŁAWA KOŻUSZNIK
(1917-1998)

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

Ile tajemnic może kryć w sobie mała tabakierka? Klucz do zagadki 
kryje się na wewnętrznej stronie wieka, na którym znajduje się wy-
ryta postać skoczka narciarskiego. Znak ten pozostawił jeden z naj-

wybitniejszych narciarzy polskich okresu międzywojennego, trzykrot-
ny olimpijczyk, kilkukrotny rekordzista Polski m.in. w skokach narciar-
skich, w dodatku utalentowany artystycznie – Bronisław Czech.
Przywieziony do Auschwitz 
transportem z Tarnowa 14 
czerwca 1940 r., otrzymał 
numer 349. Zmarł 5 czerwca 
1944 r. po czterech latach spę-
dzonych za drutami obozu. W 
tym samym roku rzeźbiona 
tabakierka, dzięki sławie jej 
autora, uratowała życie czło-
wieka w zupełnie innej części 
ogarniętej wojną Europy.
Tabakierka została wykonana 
z kawałka pnia dębowego, 
wykopanego na placu apelo-

wym w obozie Auschwitz I. 
Bronisław Czech wyrzeźbił ją 
dla współwięźnia Józefa Pola-
ka, który pomagał mu w pisa-
niu listów do rodziny w języ-
ku niemieckim. Zewnętrzną 
stronę wieka artysta ozdobił 
ornamentem roślinnym. Spód 
pudełka inkrustowany jest ja-
śniejszymi kawałkami drew-
na w formie trójkąta z inicjała-
mi JP i prostokąta z wyrytym 
numerem obozowym 3288. 
Na przedniej ścianie znajduje 
się napis Auschwitz 1941. Ta-
bakierkę Józef Polak otrzymał 
prawdopodobnie na swoje 
urodziny w 1941 r. i od tamtej 
pory pieczołowicie ją prze-
chowywał. 
W 1944 r. Józef Polak przeka-
zał ją bratu, który w tym cza-
sie został wcielony do Wehr-
machtu. Jej nowy właściciel, 
wysłany na front, trafi ł pod 
Monte Cassino, gdzie dostał 

się do niewoli. Uratowała go 
właśnie ta tabakierka, która 
okazana przesłuchującym go 
polskim żołnierzom, wśród 
których byli i Zakopiańczy-
cy, potwierdziła jego słowa: 
„że jest Polakiem siłą wcie-
lonym do Wehrmachtu, że 
ma brata przebywającego 
w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz, od którego otrzy-
mał tabakierkę – wykonaną 
przez ich krajana – Bronka 
Czecha”.
Został uwolniony i wstąpił 
do armii polskiej, gdzie wal-
czył do końca wojny. Po jej 
zakończeniu, wrócił do Pol-
ski razem z cennym pude-
łeczkiem, które zwrócił pra-
wowitemu właścicielowi.  
W 1968 r. Józef Polak prze-
kazał tabakierkę do Mu-
zeum.      

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów
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Tabakierka

Urodziła się 25 września 1917 r. 
w Przecieszynie, córka Jana 
Kasprowskiego i Anieli z d. 
Lipowiecka. Do szkoły po-
wszechnej chodziła w swej ro-
dzinnej miejscowości. W 1935 r. 
wyszła za mąż za Adolfa Ko-
żusznika, górnika zatrudnio-
nego w kopalni „Brzeszcze”. 
W 1938 r. urodziła syna Józefa.
Do wybuchu wojny i w okresie 
okupacji mieszkała w Przecie-
szynie. Kiedy powstał Ausch-
witz zaangażowała się w akcję 
niesienia pomocy więźniom. 
W tę działalność wciągnęła ją 
mieszkanka Przecieszyna, He-
lena Płotnicka. Razem udawa-
ły się pod obóz, niosąc pakun-
ki z żywnością. Jeśli nie były 
w stanie udźwignąć ciężaru, 
zabierały ze sobą inne znajo-
me im osoby. W 1941 r. wraz z 
Heleną Płotnicka zostały łącz-
niczkami przyobozowej grupy 
Batalionów Chłopskich (BCh). 
Władysława przyjęła wów-

czas pseudonim „Włada”. Od 
tej pory dostarczały nie tylko 
żywność, ale również lekar-
stwa, narzędzia chirurgiczne 
i ciepłą odzież. Z ich opieki 
korzystało wielu więźniów. 
Wśród nich byli m.in.: mierni-
cy dokonujący pomiarów na 
terenie przyobozowym, więź-
niowie pracujący przy regula-
cji rzeki Młynówki czy zatrud-
nieni w podobozie w Rajsku 
(Gartnerei Raisko). Żywność 
dla więźniów zdobywały od 
sąsiadów lub otrzymywały od 
członków organizacji konspira-
cyjnych. Pomagały im też oso-
by zamożniejsze, wśród nich 
również właściciele sklepów 
spożywczych, piekarń itp. W 
lekarstwa zaopatrywali je le-
karze i farmaceuci sprzyjający 
akcji pomocy. Ważnym zada-
niem w działaniach na rzecz 
więźniów było pośredniczenie 
w ich tajnej korespondencji, 
którą Władysława wysyłała 
pod wskazane adresy. Niejed-
nokrotnie przekraczała niele-
galnie granicę, by dostarczyć ją 
osobiście rodzinom więźniów 
zamieszkałym w Protektoracie 
Czech i Moraw. Przejmowała 
również pocztę konspiracyjną 
z informacjami o obozie, któ-
rą dostarczała dowódcy BCh, 
Wojciechowi Jekiełkowi.

Po aresztowaniu Heleny Płot-
nickiej w maju 1943 r., Wła-
dysława, poszukiwana przez 
gestapo, opuściła teren przy-
obozowy i ukrywała się przez 
pewien czas w Ząbkowicach 
k. Będzina, u matki więźnia 
Ryszarda Kordka, a później 
w Cieszynie u swojej siostry 
i na Zaolziu, u rodziny męża. 
Podczas jej nieobecności gesta-
po wielokrotnie przeprowa-
dzało rewizje w jej domu, ale 
nie znaleziono żadnych do-
wodów potwierdzających jej 
przynależność do organizacji 
konspiracyjnej. Kiedy sprawa 
ucichła, po około roku wróciła 
z powrotem do Przecieszyna.
Po wojnie Władysława Kożusz-
nik była wielokrotnie przesłu-
chiwana przez funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa i 
wypytywana o przynależność 
do organizacji konspiracyjnej. 
Po ukończeniu kursu admi-
nistracyjnego podjęła pracę w 
sklepie Gminnej Spółdzielni 
w Brzeszczach. Później zosta-
ła kierowniczką stołówki w 
kopalni „Brzeszcze” i była za-
trudniona na tym stanowisku 
do emerytury. Zmarła w 1998 r.
Po wojnie została odznaczo-
na Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
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Za czasów mojego dzieciństwa w moim 
rodzinnym mieszkaniu wisiały na 
ścianach  cztery stare obrazy. Począt-

kowo nie interesowały mnie zbytnio, ponie-
waż moim hobby był hokej i cały mój pokój 
wypełniały zbiory związane z tą dyscypliną 
sportu. Mama obiecała mi, że kiedyś będę 
mógł sobie zabrać te obrazy, ale ja cały czas 
myślałem o hokeju. 

Pewnego razu siostra zapy-
tała, czy może sobie zabrać 
jeden z nich. Bez wahania 
powiedziałem tak, myśląc, 
że całe życie będę zajmo-
wał się sportem. Po latach, 
kiedy zacząłem zajmować 
się historią Oświęcimia, 
postanowiłem skorzystać 
z oferty mamy. Dołączy-
łem wspomniane obrazy do 
swojej kolekcji.  Dwa z nich, 
prostokątne, przedstawiały 
las i drogę. Pozostałe dwa 
były owalne – na jednym 
namalowana jest zakocha-
na para, na drugim kobieta. 
Na obrazie widnieje data 
1843. Z opowiadań mamy 
wiem, że obrazy te wisiały 
na ścianach w domu znanej 
w Oświęcimiu nauczycielki 
Spic Meler. W jaki sposób 
znalazły się u nas w domu? 
Mój dziadek był administra-
torem domów pani Meler –
jeden znajdowałsię na placu 
Kościuszki, natomiast drugi, 
w którym mieszkała, mie-

ścił się na ulicy Władysława 
Jagiełły. Po śmierci mojego 
dziadka administracją zajęła 
się moja babcia, która zaj-
mowała się tymi sprawami 
aż do śmierci pani Meler. 
Wówczas pojawił się u Bab-
ci kuzyn pani Spic, który 
poprosił babcię o posprzą-
tanie mieszkania i zabranie 
wszystkich znajdujących 
się tam rzeczy. Początkowo 
babcia była zdziwiona tą de-
cyzją, ale zrobiła to, o co pro-
sił. Wraz z moimi rodzicami 
podjęła decyzję, że sporo 
książek, które się tam znaj-
dowały, oddadzą do szkoły, 
w której uczyła pani Meler. 
W naszym domu bardzo 
dużo mówiło się o tej nauczy-
cielce. W Oświęcimiu była 
ona osobą znaną. Wychowa-
ła niejedno pokolenie, które 
zapamiętało ją jako starszą, 
pogodną panią chodzącą 
w kapeluszu po ulicach na-
szego miasta.   

Mirosław Ganobis

Z SZAFY GANOBISA
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FOTOREPORTAŻ
6 września 2009 r. Centrum Żydowskie uczestniczyło w obchodach 10. edycji Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej. Tematem tegorocznych 
uroczystości były żydowskie święta i tradycje. W programie były m.in.: zwiedzanie Centrum Żydowskiego i synagogi Chewra Lomdej Misz-
najot, spacer po mieście i cmentarzu żydowskim śladami oświęcimskich Żydów, spotkanie z Chantal Maas, która opowiadała o zwyczajach sza-
basowych, a także warsztat dla dzieci o świętach i tradycjach żydowskich.           
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