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Dzisiaj z kolei czas na... kolej! W związ-
ku z wizytą na naszym oświęcimskim, 
w miarę przyzwoitym – w porówna-
niu z innymi – dworcu kolejowym, 
kilka refl eksji. Ten obiekt użyteczno-
ści publicznej powinien prezentować 
się przyzwoicie i porządnie, zważając 
na to, że pewna część gości przybywa 
do naszego miasta koleją. Przecież 
wiadomo, że właśnie dworzec to dla 
odwiedzających dane miasto – jego 
wizytówka i pierwsze z nim skoja-
rzenia. Nasz w tym względzie nie 
jest budynkiem zawstydzającym czy 
kompromitującym.
A teraz parę refl eksji o minionych 

kolejowych procedurach i obycza-
jach. Aby dostać się kiedyś na peron 
kolejowy, trzeba było posiadać albo 
bilet podróżny, albo tzw. peronówkę 
– kartonik upoważniający do jednora-
zowego wstępu na perony np. w celu 
pożegnania udających się w podróż.
W hali dworcowej był szlaban i bud-
ka z funkcjonariuszem kolei spraw-
dzającym, czy udający się na peron 
posiada odpowiednie uprawnienia. 
Również po zakończeniu podróży pa-
sażer zobowiązany był przejść przez 
dworcowy szlaban i pozostawić funk-
cjonariuszowi w budce wykorzystany 
bilet, który – jak z tego wynikało – nie 

był jego własnością, lecz dobrem ko-
lejowym!
Nie były to tzw. absurdy i bezsen-
sy PRL, lecz przedwojenne jeszcze 
– a zapewne i wcześniejsze – proce-
dury obcowania z koleją i odbywania 
podróży pociągiem.
Poprzednik obecnego oświęcimskie-
go dworca PKP, wzniesionego z po-
czątkiem lat 60. minionego wieku, był 
barakiem z otynkowanych desek oraz 
płyt i nie grzeszył funkcjonalnością 
ani urodą! Ale kolej była wówczas 
„mocarstwem komunikacyjnym”!  

Andrzej Winogrodzki

W tym roku obchodzimy 65. rocz-
nicę likwidacji przez nazistów tzw. 
cygańskiego obozu rodzinnego 
stworzonego w obozie Auschwitz 
II-Birkenau. W nocy z 2 na 3 sierp-
nia 1944 r. naziści zamordowali 
w komorach gazowych 2897 dzieci, 
kobiet i mężczyzn – ostatnich z ok. 
23 tys. Romów deportowanych do 
Auschwitz. W „Osi” znajdą Pań-
stwo obszerną relację z obchodów, 
fragmenty relacji opowiadających 
o wydarzeniach sprzed 65 lat, jak rów-
nież informację o nowej publikacji 
z serii Głosy Pamięci poświęconej 
historii romskich więźniów Au-
schwitz.

Państwa uwadze polecamy tak-
że fragmenty wykładów, które 
na początku lipca w krakowskim 
Muzeum Galicja wygłosili goście 
Centrum Dialogu i Modlitwy, dwaj 
przywódcy religijni: Bhai Sahib 
Mohinder Singh, lider brytyjskich 
Sikhów oraz Master Hsin Tao Shih, 
nauczyciel buddyjski, założyciel 
Muzeum Religii Świata w Taipei. 
Temat wykładu brzmiał: Leczenie 
ran: droga do pokoju i pojednania. 
W „Osi” znajdą Państwo także in-
teresujący wywiad z uczestniczka-
mi projektu Centrum Żydowskiego 
Bridge to History, czyli Most do hi-
storii. Letni program stypendialny 

umożliwia absolwentom college-
’ów i studentom uniwersytetów 
z USA przyjazd do Polski, gdzie 
poznają historię polsko-żydowską 
oraz przygotowują własne projekty 
edukacyjne. Piszemy także o wy-
stawie fotografii byłego konsula 
RFN w Krakowie Adolfa Mülle-
ra w MDSM zatytułowanej Okiem 
konsula, a także o oryginalnym 
medalu Sprawiedliwej wśród Na-
rodów Świata, byłej więźniarki Au-
schwitz Marii Kotarby, który prze-
kazany został do Muzeum.  

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org.pl
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OD REDAKCJI

Stacja kolejowa w Oświęcimiu – lata wojenne. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

BUDOWANIE MOSTU PRZYJAŹNI

25 edukatorów z Izraela wzięło udział w dwunastodnio-
wym seminarium pt. Auschwitz w zbiorowej świadomości 
w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-

-Birkenau dla Żydów i Polaków. Jego organizatorem było Między-
narodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oświę-
cimskiego Muzeum. 

ROMSKA 
PAMIĘĆ 

Powstanie kolejny tom Głosów Pamię-
ci, który poświęcony będzie zagładzie 
Romów w obozie Auschwitz-Birke-

nau. Będzie to wspólny projekt Międzyna-
rodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście oraz Stowarzyszenia Romów 
w Polsce.

– Duże zapotrzebowanie na-
uczycieli na materiały edu-
kacyjne poświęcone Romom, 
którzy zginęli w Auschwitz, 
sprawiło, że zdecydowaliśmy 
się na wspólne przedsięwzię-
cie wydawnicze – powiedzia-
ła dyrektor MCEAH Krysty-
na Oleksy. – Romowie, po 
Żydach i Polakach, stanowią 
trzecią co do wielkości gru-
pę ofi ar obozu Auschwitz, 
o czym często się nie pamię-
ta. Mam nadzieję, że nowa 
publikacja przyczyni się do 
poszerzenia świadomości 
o tragicznym losie Sinti i Ro-
mów w czasie drugiej wojny 
światowej, zwłaszcza że ma-
teriały ukażą się zarówno 
w języku polskim, jak i an-
gielskim – dodała Krystyna 
Oleksy. Autorką naukowego 
artykułu do publikacji po-
święconej zagładzie Romów 
i ich pobytowi w Auschwitz 
będzie Joanna Talewicz-
-Kwiatkowska, doktorantka 
na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Autorka i pracownicy 
z Działu Naukowego Muze-
um wspólnie wybiorą relacje 
oraz dokumenty, które znaj-

dą się w publikacji. Publika-
cja ukaże się w roku 2010.  
– Głosy Pamięci stanowią 
doskonałą lekcję historii, za-
równo dla nas, spadkobier-
ców „pokolenia Auschwitz”, 
jak i przede wszystkim dla 
młodzieży – poinformował 
Roman Kwiatkowski, pre-
zes Stowarzyszenia Romów 
w Polsce. 
– Z kart książki przemawiają 
do nas głosy ludzi, których 
już nie ma wśród nas, ludzi 
którzy zostali pozbawieni  
swojego człowieczeństwa 
przez nazistowskich opraw-
ców, a ostatecznie także ży-
cia, tylko dlatego że urodzili 
się Romami. Publikacja przy-
bliża, dzięki jednostkowym 
głosom, zbrodniczy mecha-
nizm nazizmu, stając się tym 
samym, dla nas współcze-
snych, swoistym memento.  
Należy pamiętać, że  ludzie, 
pomimo dzielących ich róż-
nic, tak samo myślą i czują 
w obliczu bólu, cierpienia 
i śmierci. Właśnie ten uni-
wersalny wymiar, obok 
wartości edukacyjnej i na-
ukowej, decyduje o wyjątko-

wości tej publikacji – dodał 
Roman Kwiatkowski. 
Każda z publikacji w serii 
Głosów Pamięci poświęcona 
jest jednemu z wielu za-
gadnień historii obozu Au-
schwitz. Zawiera naukowy 
artykuł-wstęp szczegółowo 
omawiający dany temat 
oraz wybór materiałów 

źródłowych. W każdym to-
mie znajdują się kopie do-
kumentów wytworzonych 
w różnych urzędach nazi-
stowskich Niemiec i w od-
działach obozowych oraz 
fragmenty relacji złożone po 
wojnie przez byłych więź-
niów.  Są one ważnym i bez-
cennym źródłem informacji. 

Dotychczas ukazały się trzy 
tomy: Ewakuacja, likwidacja 
i wyzwolenie KL Auschwitz, Eks-
perymenty medyczne oraz Szpi-
tale w KL Auschwitz. Wszyst-
kie są dostępne w księgarni 
internetowej, także w wersji 
angielskiej.  

Agnieszka Juskowiak-Sawicka
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Uczestnicy seminarium

Elisabeth Emmler z  Niemiec wraz z dziećmi.  8 marca 1943 r. całą jej rodzinę deportowano do  KL Auschwitz 
i umieszczono w obozie familijnym „Zigeunerlager”. Wszyscy zginęli w obozie.
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Szacuje się, że do Auschwitz deportowano około 23 tys. 
Romów – mężczyzn, kobiet i dzieci, z których około 20 
tys. zmarło lub zostało zamordowanych w komorach 
gazowych. Pozostałych przeniesiono do innych obo-
zów. Naziści umieścili więźniów romskich na terenie 
Auschwitz II-Birkenau w specjalnym obozie „rodzin-
nym”, który istniał przez 17 miesięcy, do 2 sierpnia 
1944 r. Wieczorem tego dnia pozostałych w obozie 
2897 więźniów romskich załadowano na samochody 
ciężarowe i wywieziono do komory gazowej. Romowie 
próbowali stawiać opór, który jednak esesmani brutal-
nie złamali.       

Wśród uczestników semi-
narium byli pracownicy 
głównej izraelskiej instytucji 
zajmującej się historią Zagła-
dy, czyli Instytutu Pamięci 
Yad Vashem w Jerozolimie, 
przewodnicy oprowadza-

jący grupy w jego muzeum 
historycznym, liderzy-prze-
wodnicy przyjeżdżający 
z młodzieżą izraelską do 
Polski, a także edukatorzy 
z innych izraelskich ośrod-
ków – Beit Lohamei Hageta-

ot (Kibuc Bohaterów Getta) 
i Massuah Institute. W pro-
gramie seminarium znala-
zły się m.in.: specjalistyczne 
zwiedzanie terenów byłego 
obozu Auschwitz-Birkenau 
oraz wykłady i warsztaty 
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– Jest to oczywiście osobista 
pamiątka rodzinna, ale Mu-
zeum jest najlepszym miej-
scem dla przechowywania 
i prezentowania takich 
przedmiotów. Od razu po-
myślałam, że on musi trafi ć 
tutaj. Cieszę się niezmiernie, 
bo on będzie tu zabezpie-

czony na zawsze, a historia 
ta będzie mogła być przeka-
zana kolejnym pokoleniom. 
O to mi chodziło i dlatego 
zdecydowałam się przekazać 
medal do Muzeum – powie-
działa pani Świerczok.
– Dla nas jest to niezwy-
kle ważny dar, ponieważ 

w naszych zbiorach mieliśmy 
do tej pory wyłącznie kopie 
dyplomów Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata – po-
wiedział Szymon Kowalski, 
zastępca kierownika Archi-
wum Muzeum. – Historia 
Marii Kotarby, która niosła 
pomoc innym, sama potrze-

bując pomocy, z pewnością 
zasługuje na pamięć i wy-
eksponowanie – dodał.
Po napaści hitlerowców na 
Polskę we wrześniu 1939 r. 
Maria Kotarba wstąpiła do ru-
chu oporu. Zdradzona przez 
konfi denta gestapo, została 
aresztowana i w styczniu 

1943 r. osadzona w niemiec-
kim nazistowskim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz. 
Miesiąc później trafi ła tam 
również Lena Mańkowska, 
deportowana przez Niem-
ców z getta w Białymstoku. 
Dzięki ryzyku podjętemu 
przez polskie więźniarki przy 
procedurze rejestracji, naziści 
zarejestrowali Lenę jako pol-
ską więźniarkę polityczną. 
W czasie pobytu w obozie 
Maria Kotarba wielokrotnie 
pomagała Lenie, dostarcza-
jąc jej m.in. dodatkowe por-
cje żywności. W styczniu 
1945 r. obie kobiety wraz 
z tysiącami innych więźniów 
zostały ewakuowane w głąb 
Niemiec, gdzie widziały się 
po raz ostatni. 
Maria Kotarba, wyniszczona 
chorobą, umarła 30 grudnia 
1956 r. Lena Mańkowska 
wyjechała po wojnie do 
Wielkiej Brytanii. Po latach 
podjęła próbę odszukania 
osoby, która uratowała jej 
życie. Udało się jej to dopiero 
w 1997 r. Po przypadkowym 
spotkaniu w Londynie Leny 
z pisarzem Jamesem Fouca-
rem, który następnie opisał 
jej przeżycia, historia obu 
kobiet stała się znana szer-
szej publiczności. Jej zwień-
czeniem stało się przyznanie 
Marii Kotarbie tytułu Spra-
wiedliwej przez Instytut Pa-
mięci Yad Vashem, a w przy-
szłym roku powinna ukazać 
się książka Jamesa Foucare’a 
opisująca losy Marii Kotarby 
i Leny Mańkowskiej.      

Paweł Sawicki

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

MEDAL SPRAWIEDLIWEJ DLA MUZEUM

Do zbiorów Muzeum trafi ł oryginalny medal i dyplom Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, który przy-
znano pośmiertnie byłej więźniarce Auschwitz Marii Kotarbie w 2005 r. za pomoc, jakiej udzielała Żydom 
w czasie swego pobytu w obozach koncentracyjnych w czasie drugiej wojny światowej. Przekazała go 

siostrzenica Marii Kotarby, Alicja Świerczok.

Dyplom oraz medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata
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poświęcone historii niemiec-
kiej okupacji w Polsce, histo-
rii obozu Auschwitz, losu 
polskich więźniów, a także 
kwestiom konfl iktów pa-
mięci polskiej i żydowskiej, 
stosunkom polsko-żydow-
skim oraz historii politycz-
nej i sytuacji społeczno-po-
litycznej w Polsce po 1989 r. 
Uczestnicy spotkali się 
również z byłą więźniarką 
Auschwitz, Zofi ą Łyś, wzięli 
udział w warsztatach pro-
wadzonych w Archiwum, 
Dziale Zbiorów i Pracowni 
Konserwatorskiej Muzeum 
oraz na wystawach naro-
dowych. Mieli także okazję 
odwiedzić miejsca, które 
zwykle nie są prezentowane 
zwiedzającym, jak np. wieżę 
wartowniczą, czy rezerwa-
towy blok nr 28, w którym 
mieściła się część obozowe-
go szpitala.
– Od paru lat miałam zamiar 
tu przyjechać, żeby podnieść 

swoje kwalifi kacje, w tym co 
robię w ciągu ostatnich lat. 
Może to zabrzmi dziwnie, 
ale to było moje marzenie. 
Chciałam po prostu wie-
dzieć więcej. Dla mnie to jest 
bardzo ważne – powiedziała 
jedna z uczestniczek semi-
narium Adina Shtoyer.
W ramach seminarium goście 
z Izraela odwiedzili również 
inne miejsca pamięci w Pol-
sce, m.in.: tereny byłego obo-
zu na Majdanku oraz ośrod-
ka zagłady w Bełżcu, a także 
Brzeszcze, gdzie mieścił się 
jeden z podobozów Au-
schwitz, oraz tereny kopalni 
Jawiszowice, w której w cza-
sie wojny pracowali więź-
niowie. Podczas wspólnego 
roboczego spotkania goście 
z Izraela oraz przewodnicy 
i pracownicy MCEAH mieli 
okazję wymienić poglądy i 
własne doświadczenia. Dys-
kutowano o współczesnych 
problemach nauczania o 

Auschwitz i Holokauście, 
metodyce oprowadzania po 
miejscach pamięci, a także o 
dalszej współpracy instytu-
cji polskich i izraelskich.
– Myślę, że to jest bardzo waż-
ne i jak najwięcej takich wy-
mian umożliwi zbudowanie 
mostu naszej przyjaźni. Gdy 
do Yad Vashem przyjeżdża-
ją grupy z Oświęcimia, mam 
okazję ich oprowadzać po 
naszym Muzeum i to jest dla 
mnie wielki zaszczyt. W re-
lacjach polsko-izraelskich 
coś zmieniło się na lepsze. 
Widzę to cały czas – uważa 
Rachel Volkenfeld z Insty-
tutu Pamięci Yad Vashem 
w Jerozolimie. – Po pierw-
sze, istnieje dialog. Kiedyś 
go nie było, dzisiaj jest cały 
czas. Próbujemy jak najczę-
ściej spotykać się z polską 
młodzieżą. Nie zawsze nam 
to wychodzi, bo przyjeżdża-
my na dosyć krótki czas. 
Musimy to tak zorganizo-

wać, żebyśmy mieli czas 
i na spotkania, i na odwie-
dziny. Myślę, że to jest bar-
dzo ważne. Przeszłości nie 
możemy zmienić, możemy 
się tylko nauczyć, ale to co 
jest najważniejsze, to budo-
wać lepszą przyszłość razem 
– dodała. 
Oprócz wykładów i wizyt 
w miejscach związanych 
z historią Holokaustu oraz 
drugiej wojny światowej, 
w programie seminarium 
uwzględniono także zwie-
dzanie miejsc związanych 
z historią i kulturą Polski, 
takich jak: Zamek Królewski 
na Wawelu, Kopalnia Soli 
w Wieliczce oraz Muzeum 
Powstania Warszawskiego.
W seminariach organizowa-
nych przez Państwowe Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
od 1993 r. wzięło dotychczas 
udział ponad 250 edukato-
rów z Izraela.   

Agnieszka Juskowiak-SawickaWizyta w Miejscu Pamięci
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

OKIEM KONSULA

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu zaprasza w kameralną podróż po ścieżkach 
południowej Małopolski, widzianej okiem byłego konsula RFN w Krakowie, Adolfa Müllera. Wy-
stawa zatytułowana Okiem konsula prezentuje fotografi e wykonane podczas licznych wycieczek po 

terenach dawnej Galicji. Bohaterami są ludzie, budowle, krajobrazy – wszystko to, co składa się na specyfi kę 
i unikatowość miejsca, o którym wśród codzienności tak często się zapomina. 

Uroczyste otwarcie odby-
ło się 26 czerwca 2009 r.  
w MDSM. Gościem honoro-
wym był dyrektor Centrum 

Kultury Żydowskiej w Kra-
kowie Joachim S. Russek 
– inicjator wystawy w CKŻ 
w 2007 r. 
„Wykonane przeze mnie 
zdjęcia kraju i ludzi, po-
kazały moim przyjaciołom 
inne spojrzenie, być może 
nowy aspekt ich otocze-
nia. Dlatego też chętnie 
przystałem na propozycję, 
jaką złożył mi pan Russek 
z Centrum Kultury Żydow-
skiej, by zaprezentować 

je w formie wystawy, tym 
bardziej że w ten sposób 
miałem okazję podzięko-
wać wszystkim moim przy-

jaciołom za to, że towarzy-
szyli mi w tych podróżach. 
Wystawie nadałem wów-
czas podtytuł: Hymn do 
przyjaźni” – napisał Adolf 
Müller w przesłanym do 
uczestników otwarcia sło-
wie wstępnym. 
Do tematu przyjaźni Adolf 
Müller powraca wielokrot-
nie w liście, szczególnie  
w kontekście swojego oso-
bistego poznawania Polski. 
„W latach 1998-2001 praco-

wałem w niemieckim Kon-
sulacie Generalnym w Kra-
kowie i w tym czasie często 
podróżowałem po terenach 

na północ od Karpat. Dużo 
i chętnie przy tym fotogra-
fowałem, aby utrwalić moje 
wrażenia i przeżycia. Moja 
znajomość tych terenów 
byłaby jednak z pewnością 

o wiele bardziej powierz-
chowna, gdyby nie kilku 
moich polskich przyjaciół, 
którzy, prowadząc mnie za 
rękę, pokazali mi swoją oj-
czyznę. Dodatkowo bez ich 
pomocy jako tłumaczy wie-
le przeżyć nigdy nie sta-
łoby się moim udziałem” 
– napisał.
Pokazane na wystawie fo-
tografi e, podzielone zosta-
ły na kilka tematycznych 
działów, opatrzonych od-
autorskimi komentarzami. 
Spektrum zagadnień, na 

których koncentruje się 
obiektyw Adolfa Müllera, 
jest bardzo szerokie: od 
architektury – tej zabytko-
wej  i tej, która niemal na 
naszych oczach kształtu-
je nowy podhalański styl, 
poprzez malownicze pod-
karpackie krajobrazy, po 
budowniczych i mieszkań-
ców owej niezwykłej kra-
iny, także  i tych, którzy już 
odeszli. 
Ekspozycję otwiera składa-
jący się z pięciu fotografi i 
cykl zatytułowany Pogórze 

i jego mieszkańcy. Kierując 
swój obiektyw na miejsca 
w oczywisty sposób piękne 
i fotografowania warte, ale 
także znajdując urodę tam, 
gdzie odkrycie jej wymaga 
naprawdę poszukujące-
go spojrzenia (jak choćby 
wspaniałe zdjęcie osiedla, 
którego bloki tworzą ide-
alnie niemal symetryczną 
kompozycję na tle błęki-
tu), Adolf Müller ilustruje 
zawartą w opisie refl eksję: 
„Mieszkańcy terenów po-
łożonych między Zakopa-
nem a Bieszczadami nie 
posiadają wielu dóbr ma-
terialnych. Dlatego wielu 
z nich opuściło te rejony. 
U tych, którzy zostali, wy-
raźnie daje się odczuć ich 
miłość i więź z ojczyzną  
i przyrodą”.
Inny etap małopolskich po-
dróży Adolfa Müllera pro-
wadzi szlakiem cysterskich 
klasztorów, o których pisze: 
„Klasztory w Jędrzejowie 
(z 1149 r.)  i w Wąchocku 
(z 1179 r.) są bezpośredni-
mi fi liami opactwa cyster-
skiego w Morimond we 
Francji. Podczas gdy tam 
o niegdysiejszym życiu 
klasztoru świadczą dziś już 
tylko ruiny, polskie klasz-
tory wprost tętnią życiem, 
czego dowodem są prowa-
dzone wykopaliska i pra-
ce konserwatorskie. Duch 
Bernarda z Clairvaux żyje 
tu nadal!”. 
Dłuższą chwilę poświę-
ca „oko konsula” refl ek-

WYSTAWA FOTOGRAFII ADOLFA MÜLLERA W MDSM

„Czytanie Tory, wokół której skupia się duchowe życie Żydów, 
odbywa się z bimy. Architekt umieścił ją pośrodku budynku. 
Cztery kolumny w narożnikach wznoszą się ku górze, podpierając 
jednocześnie dach. W ten sposób pierwiastek duchowy wiary 
i jego materialny wyraz architektoniczny stały się jednością, 
świadoma aranżacja oddziałuje także na to, co nieuświadomione”.

„Moja znajomość tych terenów byłaby jednak z pewnością o wiele 
bardziej powierzchowna, gdyby nie kilku moich polskich przyjaciół, 
którzy, prowadząc mnie za rękę, pokazali mi swoją ojczyznę”.

Dyrektor Fundacji Judaica –  Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie Joachim S. Russek
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sji na temat współczesnej 
podhalańskiej architektury 
sakralnej – to najdłuższy 
z cykli prezentowanych 
na wystawie. Zanurzonym 
w mistyce światła i koloru 
fotografi om kościołów pro-
jektu prof. dr. inż. J. T. Gaw-
łowskiego  w miejscowości 
Rudy-Rysie i na Olczy w 
Zakopanem, towarzyszy 
spostrzeżenie: „Odejście od 
stosowanego przez długi 
czas planu krzyża na rzecz 
ukształtowania przestrze-
ni w formie namiotu, przy 
zachowaniu charakteru 
sakralnego i uwzględnie-
niu lokalnego góralskiego 
stylu stwarza nowe impul-
sy tchnące nadzieją i rado-
ścią” – napisał Adolf Müller  
w komentarzu dotyczącym 
tej części ekspozycji. 
Müller podąża także ślada-
mi małopolskich Żydów, 
uwieczniając na fotogra-
fi ach odrestaurowaną sy-
nagogę w Łańcucie i ruiny 
synagogi w Rymanowie. 
Szczególnie wymowne jest 
zdjęcie przedstawiające 
uchwycone pod niezwy-
kłym kątem cztery central-
ne fi lary zranionej czasem 
budowli. „Czytanie Tory, 

wokół której skupia się 
duchowe życie Żydów, 
odbywa się z bimy. Archi-
tekt umieścił ją pośrodku 
budynku. Cztery kolumny 
w narożnikach wznoszą się 

ku górze, podpierając jedno-
cześnie dach. W ten sposób 
pierwiastek duchowy wiary 
i jego materialny wyraz ar-
chitektoniczny stały się jed-
nością, świadoma aranżacja 
oddziałuje także na to, co 
nieuświadomione”. Melan-
cholijny monumentalizm fo-
tografi i skłania do zadumy 
nad światem, który przemi-
nął, w wielu przypadkach 
bezpowrotnie. Zupełnie 
inną wymowę ma fotogra-
fi a przedstawiająca wnętrze 
odrestaurowanej synagogi, 
ukazująca dostojne pięk-
no sakralnej przestrzeni, 
wzmocnione dodatkowo 
znakomicie uchwyconymi 
refl eksami światła sączące-
go się z okien.
Nostalgia towarzyszy także 
fotografi cznym i opisowym 

refl eksjom poświęconym 
społeczności romskiej. Na 
zdjęciach tradycja, radość, 
muzyka przeplatają się z za-
dumą w miejscach pamięci. 
Adolf Müller wspomina 

czterodniową podróż wo-
zami z zaprzęgiem z Tar-
nowa do Szczurowej, zor-
ganizowaną pod koniec lat 
90. przez Centrum Kultury 

Romów w Tarnowie oraz 
tamtejsze Muzeum Okrę-
gowe pod kierownictwem 
Adama Andrasza i Adama 
Bartosza. Rozważania koń-
czy smutną refl eksją: „Mu-

zyka cygańska często nas 
zachwyca. Czy nie mogłaby 
sprawić, abyśmy stali się 
nieco bardziej tolerancyjni 
dla tych, którzy często są 
wyrzucani poza nawias?”.

Choć skromna, wystawa 
Okiem konsula zawiera w so-
bie wiele znaczeń, z których 
najważniejszy jest zacza-
rowany w obrazie i słowie 

głęboki szacunek do ludzi. 
„Chciałbym jeszcze wspo-
mnieć o jednym z doświad-
czeń z czasu mojego pobytu 
w południowej Polsce i pod-
dać je pod rozwagę. Gdy po 

raz pierwszy przybywasz 
do jakiegoś kraju, jak w tym 
przypadku do Polski, wiesz, 
że mieszkają tam Polacy. 
Dopiero gdy spotykasz po-
szczególnych ludzi, z któ-
rymi nawiązujesz kontakty 
i przyjaźnie, nagle pojęcia 
zbiorcze, jak Polacy czy Ży-
dzi, schodzą na dalszy plan, 
ustępując miejsca ludziom 
i nazwiskom, jak pan Rus-
sek, pan Bartosz, czy pani 
Kopka. Istotny staje się kon-
takt twarzą w twarz, który 
nadaje tej relacji nowy sens, 
inną treść”. I ta właśnie głę-

boka treść przenika spod 
przemyślanej, znakomicie 
skomponowanej fotogra-
fi cznej materii zdjęć Adol-
fa Müllera.  

Joanna Klęczar

Wernisaż wystawy Okiem konsula
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„Muzyka cygańska często nas zachwyca. Czy nie mogłaby 
sprawić, abyśmy stali się nieco bardziej tolerancyjni dla tych, 
którzy często są wyrzucani poza nawias?”

„Gdy po raz pierwszy przybywasz do jakiegoś kraju, 
jak w tym przypadku do Polski, wiesz, że mieszkają tam 
Polacy. Dopiero gdy spotykasz poszczególnych ludzi, 
z którymi nawiązujesz kontakty i przyjaźnie, nagle pojęcia 
zbiorcze, jak Polacy czy Żydzi, schodzą na dalszy plan, 
ustępując miejsca ludziom i nazwiskom, jak pan Russek, 
pan Bartosz, czy pani Kopka. Istotny staje się kontakt twarzą 
w twarz, który nadaje tej relacji nowy sens, inną treść”.
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Kiedy przywieziono nas 
w marcu 1943 r. do Au-
schwitz, była z nami dwójka 
dzieci mojej siostry. To mu-
siało być tuż przed likwida-
cją Zigeunerlager  – kiedy 
to wysłano wszystkich żyją-
cych jeszcze Cyganów „do 
gazu” – zabrano moją matkę 
i nigdy więcej jej już nie uj-
rzałem. Dzieci były przy sio-
strze, która wcześniej prosiła 
dr. Mengele, aby zastrzelił jej 
dzieci w przypadku, gdyby 
wszyscy mieli zostać zaga-
zowani. Nie było mnie już 
wówczas w Auschwitz, opo-
wiedziano mi to wiele lat po 
wojnie. Dzieci mojej siostry 
też miały być wysłane do 
komory gazowej. Ukryły się, 
zostały jednak znalezione 
i wrzucone przez esesmana 
do samochodu ciężarowe-
go. Gdy siostra to zobaczyła, 
zdjęła but i uderzyła nim es-
esmana. Wówczas Mengele 
zastrzelił ją. Tak mi opowia-
dano. 

Helmut Clemens 

Przydzielono mnie do ko-
manda budującego kanały 
w Brzezince, miałem wów-
czas 15 albo 16 lat. Zawsze 
próbowałem ukrywać się 

za wysokimi mężczyzna-
mi. Nie mieliśmy butów, 
skarpetek, a były burze 
i padał deszcz. Wszystko 
było mokre, a my musie-
liśmy nieprzerwanie wy-
kopywać glinę. Kanał miał 
około 2,5 metra głębokości, 
a nad nami stał kapo z wiel-
kim kijem i nas poganiał: 
„Szybciej. Szybciej”. O 12 
była przerwa, każdy miał 
ze sobą blaszaną miskę, 
a kto się równo przy wyda-
waniu jedzenia nie ustawił, 
ten natychmiast dostawał 
nią w głowę. 

Franz Rosenbach

Pamiętam doskonale es-
esmana Königa, zostałam 
przez niego pobita. Był on 
obecny przy każdej prawie 
egzekucji przez rozstrzela-
nie oraz podczas przybywa-
nia nowych transportów. 
König pobił mnie, ponie-
waż broniłam się. Stało się 
to z powodu dzieci mojej 
siostry Josefi ny. Nie do-
stawała dla nich jedzenia. 
Widziałam – inni także to 
widzieli – jak König dawał 
skrzynkę pełną jedzenia 
siostrze blokowego. A dzie-
ci nie dostały nic. Ja prze-
cież tylko chciałam, żeby 
dzieci miały co jeść. A więc 
poskarżyłam się. Nie upły-
nęło wiele czasu, gdy zja-
wił się blokowy i wywołał 
mój numer. Musiałam udać 
się do Schreibstuby, tam 
czekał już na mnie König; 
w szerokim rozkroku, jed-
na ręka w kieszeni, w dru-
giej skórzany pejcz, którym 
uderzał o cholewę buta. Za-
meldowałam się, podając 
mój numer. Wtedy König 
przystąpił do mnie i ude-
rzył mnie w twarz tak moc-
no, że upadłam na ziemię. 
Następnie wziął mnie do 
innego baraku, o ile pamię-
tam była to stolarnia, tam 
na jego rozkaz musiałam 
rozebrać się i naciągnąć na 
siebie mokre, męskie ką-
pielówki, które moczyły się 
w kadzi z jakimś ciemnym 
płynem. Musiałam poło-
żyć się na kozioł i liczyć. 
Doliczyłam do siedmiu – 
pamiętam to dokładnie, jak 
gdyby to miało miejsce do-
piero co – liczyłam i liczy-
łam, a potem padły pierw-
sze razy. Musiałam liczyć 
dalej; na przemian liczyłam 
i krzyczałam z bólu. Gdy 
tak mnie bił, powiedział do 
mnie: „Zdechniesz w mo-
ich rękach”.

Maria Peter

Późnym latem 1944 r., gdy 
zbliżał się front, KL Au-
schwitz stopniowo ewaku-
owano. Mężczyzn wysyła-
no do różnych obozów w 
Rzeszy, a kobiety do KL 
Ravensbrück. Gdy ostatni 
raz widziałam moje młod-
sze rodzeństwo, moja sio-
strzyczka powiedziała do 
mnie na pożegnanie: „Ty 
wyjeżdżasz, a nas spalą”. 
Były to ostatnie słowa, któ-
re usłyszałam z jej ust. Prze-
nigdy ich nie zapomnę. 

Amalie Schaich

Gdy doszło do likwidacji 
Zigeunerlager, Cyganie 
chwycili za broń. Była to 
tragiczna historia. Nasi lu-
dzie przygotowali sobie 
broń z blachy. Z blachy wy-
konali noże. Przy użyciu 
tych noży oraz kijów broni-
li się do końca. 

Elisabeth Guttenberger

Uzbrojone oddziały szaleją-
cych morderców wtargnęły 
do bloków. Krwiożerczy, 
jak wilki zaczęli niemiło-
siernie tłuc Cyganów, sła-
bych mężczyzn i płaczące 
kobiety, wyrywać krzyczą-
ce z przerażenia dzieci z rąk 
dorosłych i rzucać je na 
podstawione ciężarówki, 
aby zmusić dorosłych do 
wchodzenia na platformy 
samochodów. Cyganie 
próbowali się bronić, es-
esmani szarpali ich wśród 
straszliwego wrzasku, or-
dynarnych przekleństw 
i wyzwisk; walili Cyganów 
na oślep kolbami, ciężkimi 
kijami, batogami i wpycha-
li ich na auta. Dookoła pil-
nowali tłumu wrzeszczący 
blokowi. Było to prawdzi-
we piekło. 

dr Rudolf Vitek

Podczas tej akcji zgłosiła się 
do doktora Mengele Niem-
ka z pięciorgiem dzieci. 
Mąż jej był Cyganem. Dr 
Mengele polecił jej udać 
się do bloku, w którym po-
przednio był „Kindergar-
ten” i zapewnił ją, że nie 
pozwoli jej zabrać. Kiedy 
do bloku „Kindergarten” 
weszło Sonderkommando, 
Niemka oświadczyła im, 
że bloku nie opuści, gdyż 
jest Niemką i otrzyma-
ła zezwolenie od dokto-
ra Mengele pozostania 
w nim razem z dziećmi. 
Natychmiast przekazano 
to Clausenowi. Clausen 
przyszedł do bloku „Kin-
dergarten” i kazał Niemce 
oddać dzieci, ponieważ są 
one dziećmi Cygana, na-
tomiast jej zapewnił życie. 
Propozycji tej nie przyjęła 
i wraz z dziećmi została 
siłą wyprowadzona z ba-
raku i dołączona do grupy 
Cyganów.

Tadeusz Joachimowski

Nadaremnie próbowali-
śmy zasnąć. Grobowa cisza 
wokół nas, w tym tak hała-
śliwym obozie, była czymś 
niezwykłym.

dr Rudolf Vitek

Do dziś nie mogę zapo-
mnieć tego wszystkiego, 
co wtedy przeżyłam. Mę-
czą mnie sny, przypomina-
ją mi one wszystko co naj-
straszniejsze, co przeżyłam 
tutaj lub gdziekolwiek in-
dziej. Budzę się w środku 
nocy, drżąc na całym ciele. 
Te sny powracają, stały się 
nieodłączną częścią mnie 
samej, nie mogę się od nich 
uwolnić. 

Maria Peter

Relacje pochodzą z Archi-
wum Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, 
katalogu wystawy Zagłada 
Sinti i Romów oraz publika-
cji Księga Pamięci. Cyganie 
w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau

TY WYJEŻDŻASZ, A NAS SPALĄ

Alma, Anna, Ludwig, Werna, Alma, Johann i Baptist HollenreinerEduard, Josef i Paulina FriedrichElse Schmidt wraz z przybranymi siostrami

 Karl, Maria, Josef, Amalia, Margarette i Johann Stojkowie

Siostry Rosenberg

Sofi e, Emma, Rosemaria, Rigo, Manfred, 
Peter i Hugo Hollenreiner

OBÓZ ROMSKI W AUSCHWITZ II-BIRKENAU 
W RELACJACH ARCHIWALNYCH
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Przed niemal dokładnie 65 laty, w jednym z ostatnich transportów, zostałam wywieziona z tego odcinka 
obozu do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Pod koniec lipca 1944 r., tutaj, w Auschwitz, pozo-
stali moi rodzice i czworo mego rodzeństwa. Już nigdy ich nie zobaczyłam - mówiła była więźniarka 

Auschwitz Luise Bäcker do zebranych na uroczystościach 65. rocznicy likwidacji tzw. cygańskiego obozu 
rodzinnego w Birkenau. 2 sierpnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. 

W tegorocznej ceremonii, 
przy pomniku upamięt-
niającym ofi ary obozu 
Auschwitz narodowości 

romskiej, wzięło udział ok. 
pół tysiąca osób, m.in.: byli 
więźniowie Auschwitz, 
Romowie z Polski i z za-
granicy, przedstawiciele 
rządów, w tym wicepre-
mier RP Waldemar Pawlak, 
przedstawiciele Komisji 
Europejskiej, korpusu dy-
plomatycznego, dyrekcja 
i  pracownicy Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau oraz władze lokalne. 
W przemówieniach mówio-
no zarówno o tragicznych 
wydarzeniach sprzed 65 lat, 
jak i o współczesnej sytuacji 
12-milionowej społeczności 
romskiej w Europie. 

Prezes Stowarzyszenia 
Romów w Polsce, Roman 
Kwiatkowski, powiedział 
w swoim wystąpieniu, 
że były obóz Auschwitz 
symbolizuje cierpienie 
i śmierć setek tysięcy Ro-
mów. - Łączy nas pamięć 
o zbrodniach dokonanych 
na narodzie romskim przez 
niemieckich nazistów oraz 
przekonanie o konieczno-
ści kultywowania tej pa-
mięci nie tylko dla uczcze-
nia ofi ar, ale również ku 
przestrodze dla obecnych 
i przyszłych pokoleń - mó-
wił. O romskiej pamięci 
mówił także Piotr Kadlčik, 
przewodniczący Związku 
Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich w Polsce. - Nie 
znamy rozmiaru tragedii 
narodu romskiego, dane 
są niepełne, a pamięć o ich 
Pochłonięciu zatarta. Ro-
mowie doświadczają tego 
po dziś dzień. Z wielu 
przyczyn, związanych nie-
rzadko z rozproszeniem, 
czy kulturową specyfi ką, 
ich głos nie jest słyszalny 
dostatecznie głośno. Czy 
to wystarczająco dobry po-
wód, by zapominać o ich 
tragedii? Czy to wystar-
czający powód by milczeć? 
Dostateczny, by ułatwiać 
zapomnienie? - pytał Piotr 
Kadlčik.

Mocno zabrzmiał głos pol-
skich władz. Premier Do-
nald Tusk w specjalnym 
liście skierowanym do 

uczestników uroczystości 
podkreślił, że zagłada Ro-
mów to przemilczany przez 
dziesięciolecia rozdział eu-
ropejskiego dziedzictwa hi-
storycznego, wokół którego 
kształtuje się współczesna 
tożsamość narodu romskie-
go. „Wszyscy mamy obo-
wiązek wspomóc ten pro-
ces i sprawić, aby pamięć 
o Romach, ofi arach drugiej 
wojny światowej, powróci-
ła na karty wspólnej histo-
rii” - napisał Donald Tusk. 
Ewa Junczyk-Ziomecka 
z Kancelarii Prezydenta RP 
w specjalnym liście napisa-
ła: „Dziedzictwo Auschwitz 
powinno być przypomniane 
kolejnym pokoleniom. Spo-
czywa na nas moralny obo-

wiązek, aby wiedza o tym 
przerażającym miejscu pły-
nęła w nieskończoność. Tę 
lekcję musimy odrabiać co-

dziennie, od nowa”. Nato-
miast obecny na uroczysto-
ści wicepremier, Waldemar 
Pawlak, powiedział: - 65 
lat temu, w dniach, kiedy 

w Warszawie rozpoczynało 
się Powstanie, tu dopełniła 
się droga dla wielu tysięcy 
Romów zamordowanych 
przez nazistów. Choć żyli-
śmy na tych ziemiach przez 
kilkaset lat, to te wydarze-
nia XX w. w sposób szcze-
gólny uczą nas wszystkich, 

jak ważne jest, aby być 
otwartym na drugiego czło-
wieka. Oddając hołd ofi a-
rom, będziemy z tego miej-
sca wychodzić w Europę 
i świat, by budować wielką 
wspólnotę ludzkości, która 
potrafi  ze sobą współpraco-
wać i tworzyć piękną przy-
szłość.

O to, aby rasistowską prze-
moc skierowaną przeciwko 
Sinti o Romom zaczęto potę-
piać tak samo konsekwent-

nie, jak antysemityzm, 
apelował przewodniczący 
Centralnej Rady Niemiec-
kich Sinti i Romów, Roma-
ni Rose. - Prawa człowieka 
i mniejszości są nierozdziel-
ne. Sinti i Romowie są od 
stuleci obecni w krajach 
Europy, są oni nieodłączną 

częścią składową europej-
skiej tożsamości. Kto nie 
kładzie kresu morderczemu 
antycyganizmowi i traktuje 
go z biernością, obojętnością 
lub brakiem zainteresowa-
nia, ten nie tylko kwestio-
nuje podstawy europejskiej 
wspólnoty wartości, lecz 
dopuszcza się on również 
zdrady tego wszystkiego, 
co Auschwitz reprezentuje 
jako nasze wspólne histo-
ryczne zobowiązanie - mó-
wił Romani Rose. 

Prezes Stowarzyszenia 
Romów w Polsce, Roman 
Kwiatkowski powiedział, 
że Romowie, pozbawie-
ni własnej państwowości, 
zdani są na pomoc Komisji 
Europejskiej. Chwalił rządy 
krajów UE, które wspierają 
Romów, ale zaznaczył, że 
bardzo często efekty tych 
działań są mizerne. Dla-
tego apelował o intensyfi -
kację działań i usprawnie-
nie kontroli skuteczności 

Romowie uważani są ofi cjalnie za grupę marginalizowaną i w znacz-
nej mierze funkcjonującą w warunkach wykluczenia społecznego. 

Roman Kwiatkowski

NASZE WSPÓLNE HISTORYCZNE 
ZOBOWIĄZANIE

To, że w 65. rocznicę tej bestialskiej zbrodni, pokonując wszystkie kra-
jowe granice, ponownie znaleźliśmy się wspólnie tutaj, aby okazać 
szacunek naszym zmarłym, jest bardzo widocznym znakiem tego, że 
nazistowskie barbarzyństwo nie zdołało nad nami zatriumfować. 

Romani Rose

Musimy w całej Europie podnieść świadomość faktu, że Romowie 
byli faktycznymi ofi arami hitlerowskiej polityki eksterminacji oraz że 
prześladowania Romów były równie haniebne, jak Żydów. 

Vladimir Špidla

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności romskiej z całej Europy
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programów, a także by 
przedstawiciele Romów 
zostali włączeni do ich re-
alizacji. W podobnym tonie 
wypowiadał się komisarz 
Unii Europejskiej Vladi-
mir Špidla. Podkreślił, że 
bogate i demokratyczne 
europejskie społeczeństwa 
muszą wiele zrobić, aby 
Romowie nie pozostawali 
na ich marginesie i mieli 
takie same perspektywy 
przyzwoitej edukacji, pra-
cy i miejsca zamieszkania. 
– Musimy dopilnować, aby 
nikt nie mógł wykorzysty-
wać wykluczenia społecz-
nego Romów jako środka 
do wzniecania ksenofobii. 
Populiści i manipulanci 
nie mogą mieć kolejnej 

szansy. Zamiast tego daj-
my wreszcie samym Ro-
mom prawdziwą szansę 
– mówił Špidla, przypomi-
nając, że neonazistowskie 
gangi atakują i zastraszają 
Romów, grożąc im ekster-
minacją, ale także politycy 

niektórych „pozornie nor-
malnych” partii wygła-
szają antyromskie poglą-
dy. Europejscy Romowie 
i Sinti podczas obchodów 
wystąpili także z prośbą 
o swoje przedstawiciel-
stwo w Brukseli. 

Jednym z gości uroczysto-

ści był Manfred Lauten-
schläger, fundator Euro-
pejskiej Nagrody Praw 
Obywatelskich Sinti 
i Romów. Honorowane 
są nią osoby, które dba-
ją o przestrzeganie praw 
obywatelskich mniejszości 
romskich, walczą ze ste-
reotypami i uprzedzenia-
mi, przeciwstawiają się 
formom wykluczania Ro-
mów z życia społecznego. 
Jej pierwszym laureatem 
został w ubiegłym roku 
prof. Władysław Barto-
szewski, przewodniczący 
Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej. – Do dzisiaj 
historia Sinti i Romów jest 
w Niemczech zbyt mało 
znana. Przyznaję, iż je-
stem gotów ponieść swoją 
odpowiedzialność za nie-
miecką historię. Dlatego za 
ważne zadanie uważam to, 
aby uświadomić ludziom 
historię tego narodu oraz 
aby zachować żywą pa-
mięć o wyrządzonej mu 

niesprawiedliwości – po-
wiedział Lautenschläger. 
– Auschwitz jest dla mnie 
miejscem zadumy i milcze-
nia. Ale czy wolno mi tu je-
dynie milczeć? Postrzegam 
tę uroczystość jako element 
mozaiki w walce przeciwko 

zapomnieniu i życzę temu 
Muzeum wielu zaduma-
nych gości – dodał.
– Większość ludzi, kiedy 
ubolewa nad utratą swoich 
najbliższych, może pójść 
na cmentarz. Ale my, aby 
opłakiwać naszych ludzi, 
musimy przychodzić tutaj. 
Dokładajmy wspólnie sta-

rań, aby nigdy nie zostało 
zapomniane to, co się tutaj 
wydarzyło - zaapelowała 
do zebranych Luise Bäcker.
Dzień Pamięci o Zagładzie 
Romów przypada 2 sierp-
nia – w rocznicę likwidacji 
w KL Auschwitz II-Bir-
kenau tzw. cygańskiego 
obozu rodzinnego (Zigeu-
nerfamilienlager). W nocy 
z 2 na 3 sierpnia 1944 r. 
Niemcy zgładzili w komo-
rach gazowych Birkenau 
2897 romskich dzieci, ko-
biet i mężczyzn. Ogółem w 
Auschwitz zginęło ponad 
20 tysięcy Romów spośród 
około 23 tysięcy deporto-
wanych. 

Dziś na terenie Pań-
stwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, w blo-
ku nr 13 oglądać można 
wystawę upamiętniającą 
zagładę Romów i ukazują-
cą szczególny wymiar na-
zistowskiego ludobójstwa 
popełnionego na Romach 

w okupowanej przez nazi-
stów w Europie. W byłym 
obozie Auschwitz II-Bir-
kenau, na odcinku BIIe, 
znajduje się pomnik upa-
miętniający ofi ary narodo-
wości romskiej.  

Paweł Sawicki

Wierzę, że wspólnota losów Żydów i Romów 
w przyszłości nie będzie głównie wspólnotą 
opartą na doświadczeniu prześladowań, czy 
obojętności.  

Piotr Kadlčik

W tym miejscu apelujemy do europejskich rządów i europejskich 
społeczeństw o solidarność z prześladowanymi romskimi obywa-
telami i podjęcie wysiłków na rzecz integracji Romów w społeczeń-
stwie europejskim. Donald Tusk

Wicepremier Waldemar Pawlak 

Romska orkiestra

Roman Kwiatkowski

Od lewej: Piotr Kadlcik, dyrektor Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau dr Piotr M.A. Cywiński 

oraz Romani RoseLuise Bäcker

Uroczystości na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
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Centrum Żydowskie

INTENSYWNA 
LEKCJA POLSKI

W tegorocznej edycji programu letniego Centrum Żydow-
skiego w Oświęcimiu wzięło udział pięć studentek ze Sta-
nów Zjednoczonych oraz jedna osoba z Kanady. Całko-

wicie żeński zespół stypendystek spędził w Polsce trzy tygodnie, 
poznając wspólną historię Polaków i Żydów oraz współczesne 
życie żydowskie.

Wprowadzeniem do wizyty 
były wykłady w Katedrze Ju-
daistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Obok 
„żelaznych” punktów pro-
gramu jak zwiedzanie zabyt-
ków Krakowa i Kazimierza, 
Warszawy i Łodzi, znalazły 
się: udział w krakowskim Fe-
stiwalu Kultury Żydowskiej 
oraz podróż po dawnych ży-
dowskich miasteczkach tzw. 
sztetlach na Kielecczyźnie 
oraz Podkarpaciu. 
Pojawiły się także wzrusza-
jące spotkania z Ocaloną 
z obozu Auschwitz Zofi ą Łyś, 
zamieszkałą dziś w Oświęci-
miu, Sprawiedliwą wśród 
Narodów Świata Janiną 
Rozciszewską oraz Jakubem 
Muellerem, ostatnim żydow-
skim mieszkańcem Nowego 
Sącza, który wyemigrował 
z Polski pod koniec lat 60. 
do Szwecji, lecz każdego lata 
wraca do swojego miasta, 
aby opiekować się żydow-
skimi zabytkami. 
Zwiedzanie oraz specjalne 
warsztaty edukacyjne w Pań-
stwowym Muzeum Ausch-
witz-Birkenau były okazją 
do pogłębienia wiedzy na 
temat najbardziej rozpozna-
walnego miejsca związanego 
z historią Holokaustu. Dru-
gim miejscem bezpośrednio 
związanym z Zagładą był 
dawny obóz śmierci Bełżec, 
którego zwiedzanie znalazło 
się w programie pobytu. Po-
dobnie jak amerykańscy ka-
deci odwiedzający Centrum 
Żydowskie miesiąc wcześ-
niej, także studentki były 

pod wielkim wrażeniem 
obejrzanego fi lmu Katyń, 
w reżyserii Andrzeja Wajdy, 
który zainspirował wiele py-
tań dotyczących tragicznego 
losu polskiej ludności pod 
dwiema okupacjami. 
Aby pokazać liczne sposoby 
upamiętnienia żydowskiej 
przeszłości Polski przez sa-
mych Polaków, w trakcie 
programu zorganizowa-
nych było wiele ciekawych 
spotkań. W opinii samych 
uczestniczek największym 
zaskoczeniem była wizyta 
w Będzinie, gdzie poznały 
dwójkę młodych ludzi bezin-
teresownie opiekujących się 
dawnym pomieszczeniem 
domu modlitwy Nuhima 
Cukermana. Po magicznym 
spotkaniu wśród zachowa-
nych zabytkowych malo-
wideł ściennych, Karolina 
i Piotr Jakoweńko oprowa-
dzili gości zza Atlantyku po 
żydowskich zabytkach Bę-
dzina. 
W intensywnym planie edu-
kacyjnych podróży znalazła 
się także zaprzyjaźniona 
gmina żydowska w Bielsku-
-Białej oraz Pszczyna, gdzie 
stypendystki oprowadzał 
maturzysta Sławek Pastusz-
ka, który wraz ze znajomymi 
dba o miejscowy cmentarz 
żydowski. Zgodnie z trady-
cją programu zakończenie 
i dyskusja podsumowująca 
odbyły się w pięknych pol-
skich Pieninach po spływie 
Dunajcem.   

Maciek Zabierowski

 Jesteście już w Polsce 
dwa tygodnie. Gdyby-
ście mogły określić nasz 
kraj jednym słowem 
albo obrazem – co by to 
było?

Hinda: Pierwsza rzecz, 
która przychodzi mi do 
głowy to „skompliko-
wane”. Nie chodzi o to, 
że Polska jest bardziej 
skomplikowana niż inne 
kraje. Każde państwo 
musi jakoś radzić sobie 
ze swoją historią, ale to 
przychodzi mi do głowy 
jako pierwsze skojarze-
nie.
Megan: „Nieporozumie-
nie”. Przyjechałam tutaj 
i uważałam, że sporo 
wiem o historii Polski 
i drugiej wojny świato-
wej. Wiele rzeczy uwa-
żałam za oczywiste, a do-
piero pobyt na miejscu to 
wszystko zweryfi kował. 
Jessica: Pierwsze słowo 
to „zaangażowanie”. 
Byłyśmy na cmentarzu. 
Do Maćka [Maciej Za-
bierowski z Centrum Ży-
dowskiego – przyp. P.S.] 
podeszła dwójka mło-
dych ludzi, którzy chcie-
li dowiedzieć się czegoś 
o żydowskim cmentarzu 
i historii Żydów. Zrobiło 
to na mnie duże wraże-
nie – ktoś chce zdobyć in-
formację. To oczywiście 
nie jest reprezentatywne 
badanie, ale było to miłe 
wydarzenie.

 A jakiś obraz, który po-
został?

Amy: Kiedy podróżowa-
liśmy przez dawne ży-
dowskie miasteczka, te 
wszystkie zielone pagór-
ki, lasy – było po prostu 
pięknie. Nie wiedziałam 
jak wygląda Polska. Zna-
łam tylko historię. Bycie 
w tym miejscu zmienia 
bardzo wiele, jeśli chodzi 
o postrzeganie historii. 
Jessica: Tak jest ze mną 
i z tym miastem. Kiedy 
byłam w Polsce wcześ-
niej, nie odwiedziliśmy 
miasta – od razu poje-
chaliśmy do byłego obo-
zu. Teraz mam okazję 
spędzić tu trochę czasu, 
a to naprawdę ładne mia-
steczko. 

 Czy jest jakieś „przed” 
i „po”, że kiedy przy-
gotowywałyście się do 
wyjazdu, myślałyście, że 
Polska jest „a”, a okaza-
ło się, że jest odwrotnie? 
To oczywiście pytanie 
o stereotypy Polski, które 
istnieją za granicą.

Megan: Chyba ludzie 
różnią się trochę od tego, 
czego oczekiwałam. Kie-
dy myśli się o Polakach, 
często ma się w głowie 
obraz twardych, wschod-
nich Europejczyków. 
Przyjechałam, i – choć 
pewnie znaczny wpływ 
mieli na to nasi kierowcy 
– wszyscy są bardzo po-
mocni, bardzo mili. 
Hinda: Oczywiście nie 
chcę stawiać Polski na 
piedestał, choć nasze do-
świadczenie z pobytu tu-
taj jest bardzo pozytywne. 
To takie otwarcie oczu. 
Jednak mamy szansę zo-
baczyć tylko jedno obli-
cze kraju – pozytywne, 
zaangażowane, intelektu-
alne itp. Kiedy byłyśmy 
w Łodzi i zwiedzałyśmy 
pomnik na Radogosz-
czu, który robi naprawdę 
mocne wrażenie, gdzieś 
obok zobaczyłam trójkę 
nastolatków z rowera-
mi palących papierosy. 
I oni nie robili nic złego, 
nie lekceważyli pamięci, 
po prostu spędzali czas 
wolny na trawie. To jest 
właśnie skomplikowane. 
Spotykamy tych wszyst-

kich wspaniałych ludzi, 
którzy są niezwykle za-
angażowani w nauczanie 
i dbanie o historię, ale nie 
mogę powiedzieć, że Pol-
ska jest jakoś wyjątkowa.

 Myślę, że dojdziemy 
szybko do wniosku, że 
to po prostu normalny 
kraj.

Amy: Jednak chyba cho-
dzi o to, że jadąc do Pol-
ski, mamy trochę inne 
oczekiwania niż np. jadąc 
do Francji, czy Anglii. 
I na pewno w Stanach 
są stereotypy związane 
z Holokaustem, czy ko-
munistyczną przeszłoś-
cią. Dla mnie niespo-
dzianką byłą Warszawa. 
Znam jej historię bardzo 
dobrze – to bardzo waż-
ne miejsce w historii Ho-
lokaustu, ale także komu-
nistyczna architektura 
– udało nam się trochę 
tego zobaczyć. Widzieli-
śmy tłumy na Starówce, 
dynamiczne miasto itd. 
Zatem słowo „skompli-
kowane” może powrócić. 
Kelsey: Wszystkie jeste-
śmy historykami, zatem 
Polskę postrzegamy za-
pewne z perspektywy po-
wojennej komunistycznej 
dominacji i możemy mieć 
takie poczucie, że czas 
tu się zatrzymał. Prze-
cież wszystko co wiemy, 
pochodzi w większości 
z książek o historii. Ży-
jemy przeszłością i to Wizyta w domu modlitwy Cukermana w Będzinie
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Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Pszczynie ze Sławomirem Pastuszką
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nam się podoba. Mamy 
takie przekonanie, że ko-
munizm oznacza zastój, 
szarość, nudę, kolejki... 
A życie toczy się dalej. 
Niewiele osób w Stanach 
chodzi po ulicach i szcze-
gólnie przejmuje się woj-
ną secesyjną. 

 Hinda, podobno masz 
polskie korzenie.

Hinda: Mój dziadek po-
chodził z Łagowa. Dzię-
ki Tomkowi i Maćkowi 
z Centrum Żydowskie-
go pojechaliśmy tam 
i mogłam zobaczyć dom, 
w którym się wycho-
wał. Rodzice byli tam już 
w latach 70. Nie znalazłam 
informacji o mojej rodzi-
nie, ale to nie było istotne. 
Mogłam porozmawiać 
z ludźmi, którzy jeszcze 
pamiętali tamte czasy i 
Żydów z Łagowa. To było 
bardzo ekscytujące. 

 A co z Oświęcimiem? 
Jak wam się tu podoba?

Hindo: Mam dwa spo-
strzeżenia, ale bardziej 
dotyczą one obozu, niż 
miasta. Pierwsza odno-
si się do stereotypów. 
Byłam trochę zaskoczo-
na, że teren obozu był 
przy drodze. Jedzie-
my normalną miejską 
drogą, patrzę w prawo 
i widzę druty kolczaste 
i wieże strażnicze. Czy to 
Auschwitz? Naprawdę 
zaskoczyła mnie bliskość 
miasta i obozu. Druga 
rzecz to dziwne poczucie 
klaustrofobii. Kiedy zaj-
mujesz się tak trudnym 
i depresyjnym tematem 
i chcesz się na moment 
zatrzymać, odetchnąć, 
oddzielić od tego, zjeść 
obiad, czy zrobić co-
kolwiek innego, tutaj 
jest to niemożliwe, bo 
to wszystko było tutaj.  
W tym miejscu. Dziś  w 
Muzeum miałyśmy war-
sztat o ofi arach Ausch-
witz. To było bardzo 
wzruszające doświadcze-
nie. Warsztat zakończył 
się, a my nadaj jesteśmy 
w obozie. To naprawdę 
dziwne uczucie.
Rebekah: Do Oświęci-
mia przyjechałyśmy  w 
niedzielę. Wyjechałyśmy  
z Warszawy, byłyśmy  
w Łodzi i wieczorem doje-
chałyśmy do miasta. Kilka 
z nas postanowiło przejść 
się i zobaczyć, jak tu jest. 
To bardzo ładne miasto 
i było zupełnie normal-
nie. Następnego dnia na 
wystawie Nowe życie obej-
rzałyśmy nagranie, na 
którym ktoś powiedział: 
„Oświęcim to nie Au-
schwitz, a Auschwitz to 
nie Oświęcim”. Dokład-
nie tak czuję. To dwie zu-
pełnie różne całości.

Megan: Ale chyba wszyst-
kie uznawaliśmy to za 
jedno miejsce – zanim tu 
przyjechałyśmy. 
Rebekah: Zgadza się, ale 
teraz już to rozumiem. 
Amy: Słyszy się czasami 
głosy, że Polacy przyglą-
dali się temu, co się dzia-
ło, cieszyli się z deportacji 
Żydów, co w kilku miej-
scach rzeczywiście miało 
miejsce. Ale przyjazd tu-
taj pozwala zrozumieć, że 
obóz i miasto musiało być 
oddzielone, że Polacy nie 
mogli nic zrobić, że obóz 
to rzecz czysto niemiecka. 
Ta wizyta pomogła mi to 
sobie uświadomić. 

 Czy wizyta w oryginal-
nym miejscu – w byłym 
obozie – coś zmieniła 
w waszym rozumieniu 
historii? Czasami poja-
wiają się opinie, że tego 
miejsca może w ogóle 
nie być, że może lepiej 
zostawić to wszystko na 
pastwę losu. Co zatem 
dało wam odwiedzenie 
tego miejsca?

Rebekah: Zajmuję się 
tym tematem od wie-
lu lat i wizyta tu bar-
dzo pomaga. Czytamy 
o tym i czasami próbu-
jemy wyobrazić sobie te 
sytuacje w tym miejscu. 
Natomiast tutaj napraw-
dę możemy stanąć przed 
bramą wejściową. Potem 
będziemy mogły mówić, 
że Auschwitz istniał na-
prawdę. Dla przyszłych 
pokoleń to będzie bar-
dzo ważne. Zachowanie 
byłego obozu jest bardzo 
istotne. Nie wyobrażam 
sobie zresztą, że czło-
wiek studiuje historię 
Holokaustu, nie będąc 
nigdy w żadnym orygi-
nalnym miejscu. Ame-
rykanie uczą się o tym 
i nie wszyscy odwiedzają 
Europę. To pomaga zro-
zumieć więcej chociażby 
przez samo bycie w miej-
scach, o których czytamy.
Jessica: Myślę, że zacho-
wanie byłych obozów 
jest bardzo koniecznie, 
bo to jest przede wszyst-
kim narzędzie edukacyj-
ne. Taka wizyta potrafi  
z pewnością nauczyć 
wrażliwości i zrozumie-
nia pewnych globalnych 
kwestii, takich jak ludo-
bójstwo. Rozmawiałam 
z wieloma ludźmi, któ-
rzy przyjechali do Au-
schwitz czy na Majdanek, 
rozmawiali z ocalałymi 
i te wizyty miały na nich 
ogromny wpływ. 
Megan: Ludzie uczą się, 
patrząc. Jeżeli widzimy 
miejsce, gdzie ludzie 
cierpieli, to pomaga po-
łączyć wydarzenie histo-
ryczne z jego zrozumie-
niem przez nas dziś. 
Kelsey: Odpowiem 

z punktu widzenia hi-
storyka. Rozumiemy 
dziś, że Holokaust był 
wydarzeniem wyjątko-
wym w historii. Można 
powiedzieć, że było lu-
dobójstwo w Armenii, 
były podobne przypadki 
systematycznego zabija-
nia, ale nigdy w historii 
nie stosowano komór 
gazowych. Zatem mamy 
im pozwolić się rozpaść 
i zniknąć? Z historycz-
nego punktu widzenia, 
a nawet z czysto na-
ukowej, analitycznej 
perspektywy, trzeba te 
miejsca zobaczyć. To ar-
tefakty, nie można ich 
w żaden sposób odtwo-
rzyć. Sama uważam, że 
miejsce byłego obozu jest 
cmentarzyskiem, ale jako 
historycy po prostu po-
trzebujemy tego miejsca.

 A co w obozie zrobiło 
na was największe wra-
żenie? 

Megan: Kiedy do tej pory 
myślałam o Auschwitz i 
o więźniach, to do głowy 
przychodziły mi prycze 
i tłok. Ale kiedy weszły-
śmy do bunkra z celami 
do stania – to napraw-
dę mnie uderzyło. Nie 
myślałam nawet o takiej 
torturze. Teraz to chyba 
będzie moje pierwsze 
skojarzenie z Auschwitz. 
Rebekah: Chyba latryny 
też są takim miejscem. 
Nawet nie mogłam sobie 
wyobrazić, jak to wyglą-
dało. Tłumy ludzi, kolej-
ki, te straszne warunki. 
Niewyobrażalne.
Amy: Od lat czytam 
książki i oglądam zdję-
cia, ale są to przede 
wszystkim zdjęcia czar-
no-białe. Zatem dla mnie 
zobaczenie tego miejsca 

w kolorze było nowym 
doświadczeniem. To 
chyba najważniejszy 
obraz, który stąd wywo-
żę. Ten kolor sprawia, że 
to miejsce nie jest tylko 
wydarzeniem w histo-
rii, ale staje się czymś 
bardzo prawdziwym 
i namacalnym. Kiedy lu-
dzie tu przyjeżdżali, to 
miejsce było kolorowe 
i chyba całkowicie o tym 
zapominamy. Gdybym 
miała wybierać obraz, 
który robi na mnie wra-
żenie, to kolor byłby tym 
najważniejszym.

 Czy cieszycie się, że 
przyjechałyście do Pol-
ski?

Chórem: Oczywiście! 
Hinda: To oczywiście 
zabrzmi banalnie, ale na-
uczyłyśmy się strasznie 
dużo. 
Rebekah: Kiedy wrócę 
do Stanów, chcę zacząć 
uczyć się polskiego. Zaj-
muję się pamięcią zbio-
rową i do tej pory zaj-
mowałam się bardziej 
Niemcami, ale na pewno 
chciałabym dowiedzieć 
się więcej na temat tego, 
jak to wygląda w Polsce 

i z pewnością stało się to 
dzięki temu przyjazdowi. 
I na pewno chcę wrócić.
Hinda: Nie zajmuje się 
historią Holokaustu, ale 
mediami w USA i ame-
rykańsko-żydowską toż-
samością. Tutaj nie tylko 
mogłam nauczyć się o 
historii od ekspertów, ale 
także widziałam Ausch-
witz na własne oczy. Kie-
dy wrócę, będę się chciała 
przyjrzeć, w jaki sposób 
symbol Auschwitz wpły-
nął na życie amerykań-
sko-żydowskie. 
Amy: Piszę doktorat o hi-
storii Holokaustu i kon-
centruję się na Polsce. Tu-
taj już wiem, że nie można 
być profesorem historii 
Żydów skupiającym się 
na Polsce i nie przyjechać 
tutaj. Nie miałabym pra-
wa wypowiadać się na 
ten temat. Oczywiście, 
gdybym mogła być tu np. 
przez pięć lat, byłoby mi 
jeszcze łatwiej. Ale zamie-
rzam uczyć się polskiego 
i mam nadzieję, że dzięki 
temu będę lepszym na-
ukowcem. I oczywiście 
już wiem, jak powiedzieć 
„lody”.   

Rozmawiał Paweł Sawicki 

Studentki z Zofi ą Łyś - byłą więźniarką obozu Auschwitz
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WSPÓŁCZUCIE – LECZENIE RAN: 
DROGA DO POKOJU I POJEDNANIA

Bhai Sahib Mohinder Singh, lider brytyjskich Sikhów oraz Master Hsin Tao Shih, nauczyciel buddyjski, zało-
życiel Muzeum Religii Świata w Taipei, złożyli 7 lipca 2009 r. wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz. Dzień 
później, w Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu, goście wygłosili wykłady w ramach panelu dysku-

syjnego poświęcone m.in. pojednaniu i dialogowi międzyreligijnemu oraz współczuciu z perspektywy buddyjskiej 
i sikhijskiej. Oto ich obszerne fragmenty.

Odwiedzam Polskę po raz 
pierwszy i bardzo dziękuję 
za możliwość tego spotkania. 

Temat dzisiejszego spotka-
nia brzmi: Leczenie ran: droga 
do pokoju i pojednania. Chciał-
bym odnieść się do niego 
z perspektywy wyznawcy re-
ligii i mówić o własnym do-
świadczeniu. Dziś zwiedza-
liśmy Kraków i Kazimierz, 
ucząc się o pięknej kulturze 
żydowskiej, która kiedyś ist-
niała w tym miejscu i dziś 
rozwija się na nowo. Wczo-
raj natomiast odwiedziliśmy 
były obóz Auschwitz-Birke-
nau. Wizyta w byłym niemie-

ckim nazistowskim obozie 
koncentracyjnym wywarła 
na mnie ogromne wrażenie. 

Miałem poczucie, że jest to 
miejsce święte, miejsce, gdzie 
tak wielu męczenników po-
święciło swoje życie. Mam 
nadzieję, że tak piękny kraj, 
jak Polska, nie będzie nigdy 
w przyszłości doświadczał 
tak tragicznych wydarzeń, 
jak Holokaust. Mam także 
nadzieję, że żydowska kul-
tura będzie mogła rozkwitać 
tak, abyśmy wszyscy mogli 
czerpać naukę z jej piękna. 
Te wszystkie wydarzenia po-
kazują nam, że jeśli ludzie są 

wobec siebie brutalni, przy-
nosi to coraz więcej cierpie-
nia. Natomiast jeżeli ludzie 

rozwijają w sobie współczu-
cie i odnoszą się do siebie 
z miłością, wówczas wszy-
scy czujemy ciepło w sercach 
i kochamy bardziej. Jedną 
myślą możemy zniszczyć 
cały świat lub chronić go 
przed zniszczeniem. Wie-

rzę głęboko, że nasze we-
wnętrzne światło miłości 
i współczucia, będzie w sta-
nie przeniknąć ciemność. 
Wierzę, że tak tragiczne rze-
czy już nigdy się nie wyda-
rzą. Mówi się, że czas zaleczy 
rany i chcę wierzyć, że cała 
nienawiść i poczucie wyż-
szości przekształci się w koń-
cu w uczucie miłości i życzli-
wości wobec innych, abyśmy 
mogli zapobiegać wszelkim 
konfl iktom. W byłym obozie 
w moim sercu pojawiło się 
wiele obrazów. To nie było 
tylko masowe mordowanie 
Żydów przez nazistów, ale 
także obrazy ludobójstwa 
w Bośni, czy masakra nan-
kińska. Myślałem, w jak 
bezsensowny sposób marnu-
jemy ludzkie istnienia w cza-
sie wojen i jak powodujemy 
tak wiele cierpienia. To spra-
wia, że poczułem smutek. 
Dlaczego niszczymy życie, 
dlaczego zabijamy, dlaczego 

gloryfi kujemy wojnę? Czy 
czas rzeczywiście będzie po-
trafi ł zaleczyć te rany? Mila-
repa, słynny tybetański świę-
ty mąż, powiedział kiedyś: 
„Jedną pochodnią możemy 
rozświetlić tysiącletnią ciem-

ność”. Zatem jak dziś odna-
leźć tę pochodnię i uniknąć 
konfl iktów? Możemy od-
kryć ją w naszych sercach 
i umysłach. W buddyzmie 
jest powiedzenie: „wszyst-
ko powstaje w umyśle”. 
Sposób, w jaki postrzegamy 
rzeczy wokół nas, rodzi się 
w naszym umyśle. Wszy-
scy żyjemy na jednej ziemi 
i jesteśmy ze sobą połącze-
ni głęboką siecią powiązań. 
Jeżeli nie będziemy w sta-
nie zaleczyć wszystkich ran 
spowodowanych przez nie-
nawiść i konfl ikt, wówczas 
nastąpi kryzys podważający 
istnienie całej ludzkości. Mu-
simy zadać sobie pytanie – 

w jaki sposób mamy wyple-
nić ziarno nienawiści z na-
szych umysłów? Wszystko, 
co spotykamy w doczesnym 
życiu, ma związek z tym, 
czego dokonaliśmy w prze-
szłości. Czyny z przeszłości 

i teraźniejszości są nasionami 
zasianymi głęboko w naszej 
pamięci, sercu i umyśle. Kie-
dy nasiona dojrzeją i rozwija-
ją się, tworzą związki, które 
budujemy pomiędzy sobą 
a innymi. Potrzebujemy cza-
su na refl eksję, aby zobaczyć, 
skąd pochodzą te nasiona, 
jak się rozwijają, jak zmie-

niają się w czasie i jak wpły-
wają na wszystko. Wszystko 
jest utworzone z sieci, która 
powstaje z nasion naszych 
czynów z przeszłości i teraź-
niejszości. Zrozumienie tego 
jest pierwszym stopniem 

w pokonaniu nienawiści. 
Czas i środowisko, w którym 
żyjemy – wszystko podlega 
nieustannym zmianom. Dla-
tego też nie musimy zako-
pywać się w świecie z prze-
szłości. Możemy od nowa 
budować nadzieję, zaczynać 
od miejsca, w którym jeste-
śmy i tworzyć nowe życie. 
Jeżeli będziemy świadomi 
chwili i będziemy ją kontro-
lować, wówczas będziemy 
mogli stworzyć powiązania 
z naszym przyszłym życiem 
oparte na miłości. Buddyzm 
mówi: „pozwólmy wzrastać 
całemu dobru, jakie doko-
naliśmy w przeszłości”. Je-
śli jeszcze nie dokonaliśmy 

czegoś dobrego, cały czas 
mamy na to szansę. Może-
my też unikać wszystkich 
złych rzeczy, jakie zdarzyły 
się w przeszłości i nie po-
wtarzać ich więcej. Wówczas 
możemy zaangażować się 

w dialog, który patrzy na 
cierpienie, i który jest otwar-
ty na uczucia wszystkich 
stron. Wówczas możemy za-
mieniać konfl ikt w zrozumie-
nie. Nienawiść uderza w obie 
strony – sprawcę nienawiści 
i jej ofi arę. Obie strony muszą 
leczyć rany. Musimy oświe-
cić nasze własne serca i umy-
sły, musimy zrozumieć istotę 
nienawiści. A potem musi-
my pracować nad otwarciem 
się na innych w naszym 
codziennym życiu. W ten 
sposób możemy nauczyć się 
tolerować, rozumieć i kochać 
innych. Rany drugiej wojny 
światowej dotknęły wiele 
krajów, ale po wojnie ludzie 
próbowali stworzyć pokojo-
wy świat oparty na dialogu 
i rozwoju gospodarczym. 
Zatem bardzo pozytywnie 
i aktywnie angażowali się 

Dlaczego niszczymy życie, dlaczego zabijamy, dlaczego 
gloryfi kujemy wojnę? Czy czas rzeczywiście będzie potrafi ł zaleczyć 
te rany? Milarepa, słynny tybetański święty mąż, powiedział kiedyś: 
„Jedną pochodnią możemy rozświetlić tysiącletnią ciemność”. Zatem 
jak dziś odnaleźć tę pochodnię i uniknąć konfl iktów? Możemy 
odkryć ją w naszych sercach i umysłach.

Master Hsin Tao Shih

Fo
t. 

B
ar

b
ar

a 
S

ie
ń

k
o

Wszystko, co spotykamy w doczesnym życiu, ma związek 
z tym, czego dokonaliśmy w przeszłości. Czyny z przeszłości 
i teraźniejszości są nasionami zasianymi głęboko w naszej 
pamięci, sercu i umyśle. Kiedy nasiona dojrzeją i rozwijają się, 
tworzą związki, które budujemy pomiędzy sobą a innymi.

Tolerancja oznacza patrzenie na wszystko 
co żywe, jako równe sobie, ponieważ 
wiemy, że każda forma życia jest zależna 
od innych. Wszystko, co żyje na Ziemi, pod 
naszym niebem, wszystko, co ma życie, jest 
równe. Jeżeli możemy tak postrzegać świat, 
możemy żyć w pokojowym świecie.

Wszystko musi się zacząć w naszym 
sercu. Przez dialog możemy zapobiegać 
wszystkim złym wydarzeniom. Nie 
możemy skupiać się na sobie – wtedy 
będziemy cieszyć się radością i pokojem.
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w dialog i wymianę. Na po-
czątku było to trudne, ale 
trwali w swoim przekonaniu. 
Dzięki wielkiemu wysiłkowi 
udało im się zapobiec wojnie 
nuklearnej. Wiele krajów, 
które na początku odnosiły 
się do siebie wrogo, rozpo-
częło współpracę na rzecz 
pokoju na świecie. Unia Eu-
ropejska jest tutaj doskona-
łym przykładem. Jako dzie-
cko doświadczyłem utraty 
bliskich z powodu wojny. 
Kiedy zostałem mnichem 
buddyjskim, próbowałem 
drogą medytacji odkryć, skąd 
pochodzi cierpienie i co robi 
z nami nienawiść. Chciałem 
uczyć innych, aby nie powo-
dowali cierpienia innych i nie 
wpadali w pułapkę wspo-
mnień o cierpieniu. Poza tym 
chciałem aktywnie działać 
na rzecz dobra innych ludzi. 
Dlatego stworzyłem Mu-
zeum Religii Świata, mając 
nadzieję na stworzenie nowej 
platformy dialogu i wymiany 
międzyreligijnej, która pomo-
że w omijaniu konfl iktów. 
Motto naszego muzeum to: 
„szacunek, tolerancja i mi-
łość”. Szacunek oznacza, że 
nie skupiamy się na sobie, 
że nie możemy traktować 
innych z wyższością. To jest 
fundament relacji z innymi. 
Tolerancja oznacza patrze-
nie na wszystko co żywe, 
jako równe sobie, ponieważ 
wiemy, że każda forma ży-

cia jest zależna od innych. 
Wszystko, co żyje na Ziemi, 
pod naszym niebem, wszyst-
ko, co ma życie, jest równe. 
Jeżeli możemy tak postrze-
gać świat, możemy żyć w 
pokojowym świecie. Nie-
ograniczona miłość oznacza, 
że do wszystkiego w życiu 
mamy podchodzić z miło-
ścią. Dzięki temu możemy 
tworzyć dobre relacje mię-
dzy sobą. Każda dobra inten-
cja w naszym sercu tworzy 
nieskończoną dobrą karmę 
i dzięki temu budujemy świat 
oświetlony. Mam nadzieję, 
że przy Muzeum Religii po-
wstanie kiedyś uniwersytet 
pokoju i religii świata, aby 
rozsiewać ziarno pokoju. Je-
steśmy w kraju, który doznał 
w przeszłości bardzo wielu 
ran. Nie wiemy, czy trzeba 
było przejść przez te do-
świadczenia, aby zrozumieć 
to, że różnica między niebem 
a ziemią leży w naszym umy-
śle. I dlatego chcemy rozu-
mieć siebie nawzajem i leczyć 
się. Wszystko musi się zacząć 
w naszym sercu. Przez dialog 
możemy zapobiegać wszyst-
kim złym wydarzeniom. Nie 
możemy skupiać się na sobie 
– wtedy będziemy cieszyć się 
radością i pokojem. Mam na-
dzieję, że wszyscy będziemy 
rozsiewać nasiona pokoju 
– niech rosną w waszych ser-
cach i umysłach.  

Master Hsin Tao Shih

Bracia i siostry. Iskry tego 
samego boskiego ognia. 
Mieszkańcy jednej planety. 
Jestem Sikhem. Jestem by-
łym inżynierem. Mam bry-
tyjski paszport. Jestem mę-
żem, dziadkiem, ale moja 
tożsamość absolutna jest 

identyczna z waszą. Jeste-
śmy ludźmi. To jest więź i 
o tym nigdy nie można za-
pomnieć. Moja tradycja za-
czyna się od tego, że istnieje 
jeden Bóg, jeden stwórca, 
jedna wielka moc, jedni ko-
chający rodzice – to zdanie 
otwierające nasze pisma. 
Każda wiara, każda trady-
cja, każda religia bazuje na 
współczuciu połączonym 
z pokorą. Gdybym miał 
określić moją tożsamość, to 
powiedziałbym, że jestem 
cząstką. W całym wszech-
świecie jestem pozbawiony 
znaczenia. Ale moja trady-
cja mówi, że posiadam moc, 
ponieważ on jest we mnie. 
Jeżeli zrozumiem ten poten-
cjał, staję się bardzo silny. 
Wszystkie cechy, które po-
siadam, nie są moje – to on 
mi je wypożyczył. On jest 
źródłem wszystkiego. Tra-
dycja mówi także, że jeżeli 
istnieje problem, to rozwią-
zać może go miłosierdzie, 
współczucie, przebaczenie 
i skromność. On i miłość 
potrafi ą pokonać wszystko. 
Każdy z nas może zacząć 
kontrolować najwyższe-
go własną miłością. Miłość 
jest potężnym narzędziem. 
W porannej modlitwie jest 
takie zdanie: „Aby dotrzeć 
do Boga, muszę go kochać”. 
Zatem nie mogę go kochać 
i nienawidzić jego dzieła. 
Muszę kochać wszystko, co 
żywe, wszystko, co stwo-
rzył.

Istnieje nieskończona skala 
duchowości – od materii, 
poprzez rośliny, zwierzęta, 
ludzi, świętych, proroków, 
aż do wszechmocy. Ta skala 
jest współzależna. Jeżeli ko-
goś zabiję, zabijam cząstkę 
siebie. Dziś żyjemy w glo-
balnej wiosce. Człowieczeń-
stwo jest jedno, a w wiosce, 
jeżeli umiera pies i nie czu-
je się bólu, to coś nie jest 
w porządku. Trzeba czuć 
ból. Moja tradycja mówi, 
że trzeba wykraczać poza 

tolerancję. Mówienie, że ko-
goś tolerujemy, oznacza po-
mniejszenie. Akceptowanie 
kogoś także nie jest dobre. 
Czuję się wyższy. Trochę 
lepiej jest kogoś szanować. 
Ja powinienem poświęcać 
się dla innych. Miłość leży 

w altruizmie. Synonimem 
miłości jest poświęcenie. Je-
żeli nie potrafi ę się poświę-
cić, nie będziemy w stanie 
kochać. Przypomina mi się 
miłość matczyna. Ja stra-
ciłem matkę, mając 4 lata 
i 7 miesięcy. Byłem bardzo 
młody. Przez 20 dni leżała 
w szpitalu i cały czas pod-
nosiła, przytulała i całowała 
mnie. Powiedziała: „jutro 
odejdę”. Nie rozumiałem 
dokąd. Płakałem, ściera-
łem łzy, ale tak naprawdę 

nie wiedziałem, czym są 
łzy. Rozumiałem tylko łzy 
z bólu, a przecież są łzy 
miłości i szczęścia, których 
wówczas nie znałem. Zatem 
moje życie zaczynało się od 
bólu – utraty matki. Zrozu-
miałem, że od narodzin do 
piątego roku życia, potrzeba 
dwóch rzeczy – dobrego od-
żywiania i obfi tości miłości. 
Wtedy jesteśmy gotowi do 
życia. Jeżeli w tym młodym 
wieku brakuje miłości, do-
tyka to całego życia. Moje 

poszukiwania zaczęły się od 
tego, czym jest śmierć. 
Bardzo szybko zrozumia-
łem, że istnieje Bóg. Szyb-
ko zrozumiałem, że jest on 
miłością. Ale nie mogłem 
poukładać sobie tego, jak 
ktoś, kto kocha, powoduje 
również ból. Jako nastola-
tek zrozumiałem – ten, kogo 
kochasz najbardziej, potrafi  
także najbardziej zranić. Na 
tym polega miłość. Miłość 
boska jest całkowicie inna. 
To jest jak ulica jednokie-

runkowa. Ty go kochasz, on 
kocha ciebie i nigdy cię nie 
zawiedzie. Ty go zawodzisz 
cały czas, on nigdy nie za-
wiedzie. 
Zastanawiamy się nad lecze-
niem ran. To nie jest kwestia 
wyboru, ale obowiązku. To 

obowiązek ludzki. Kiedy 
modlimy się, prosimy o wy-
baczenie, prosimy o łaskę, 
ale jeżeli sami nie przeba-
czamy, sami nie ćwiczymy 
się w łasce, będzie mu bar-
dzo trudno nam wybaczyć. 
Moja tradycja mówi, że dwie 
rzeczy są naprawdę nie-
bezpieczne: złość i zemsta 
w różnych swoich formach 
oraz niekontrolowana żądza 
seksualna. Przez nie można 
modlić się i niemal go doty-
kać, ale także można upaść. 

Złość i zemsta to podwój-
na trucizna. Zemsta zabija 
ciebie i innego. Tak samo 
złość. Ludzie złoszczą się, 
kiedy coś idzie źle, bo prze-
cież może iść źle. Ale to jak 
rozciąganie liny w powie-
trzu – rozwijasz ją, a ona 
znika. Złość nie powinna 
pozostać w twoim sercu, bo 
zamieni się w pragnienie 
zemsty. Cała kontemplacja 
i modlitwa idzie na marne, 
bo wszystko spala się w ze-
mście. 
To moja pierwsza wizyta 
w Polsce. Z jednej strony 
uderza mnie smutek, a z 
drugiej nadzieja. Mówi się, 
że każda katastrofa to wy-
zwanie do naprawy. Żyje-
my w bardzo wyjątkowym 
czasie dla ludzkości. Może-
my szybko komunikować 
się, podróżować, cały czas 
wymieniamy informację. 
Zatem jest nadzieja, że bę-
dziemy mogli przekazywać 
przesłanie miłości i poświę-
cenia dla innych wielu ludzi 
w bardzo krótkim czasie. 
Ale naszym największym 
wyzwaniem jest wpojenie 
tych wartości dzieciom. Jak 
nauczyć ich przebaczenia, 
współczucia, prawdy, miło-
ści dla wszystkich stworzeń. 
Oddaję cześć mojemu bra-
tu za dokonania ostatnich 
20 lat i dawanie nam wska-
zówek.     

Bhai Sahib Mohinder Singh

Bhai Sahib Mohinder Singh
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W porannej modlitwie jest takie zdanie: „Aby dotrzeć do Boga, 
muszę go kochać”. Zatem nie mogę go kochać i nienawidzić 
jego dzieła. Muszę kochać wszystko, co żywe, wszystko, co 
stworzył.

Moja tradycja mówi, że trzeba wykraczać 
poza tolerancję. Mówienie, że kogoś 
tolerujemy, oznacza pomniejszenie. 
Akceptowanie kogoś także nie jest dobre. 
Czuję się wyższy. Trochę lepiej jest kogoś 
szanować. Ja powinienem poświęcać się 
dla innych. Miłość leży w altruizmie. 
Synonimem miłości jest poświęcenie.

Złość i zemsta to podwójna trucizna 
(...) Ludzie złoszczą się, kiedy coś idzie 
źle, bo przecież może iść źle. Ale to jak 
rozciąganie liny w powietrzu – rozwijasz 
ją, a ona znika. Złość nie powinna 
pozostać w twoim sercu, bo zamieni się 
w pragnienie zemsty. Cała kontemplacja 
i modlitwa idzie na marne, bo wszystko 
spala się w zemście.
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• 1-9 sierpnia
46. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Tydzień Kultury Beskidzkiej – naj-
starsza, największa i najdłużej 
trwająca w Europie impreza folk-
lorystyczna, wpisana w kalendarz 
światowych spotkań folklory-
stycznych, odbywających się pod 
patronatem C.I.O.F.F. – Międzyna-
rodowej Rady Stowarzyszeń Folk-
lorystycznych, Festiwali i Sztuki 
Tradycyjnej – odbywa się na pię-
ciu głównych estradach – w Wiśle, 
Szczyrku, Żywcu, Makowie Pod-
halańskim i Oświęcimiu.
W ramach 46. TKB, oprócz prezen-
tacji na pięciu głównych estradach, 
odbędą się liczne koncerty i cyklicz-
ne imprezy w innych miejscowo-
ściach, m.in. 15. Festyn Istebniański  
w Istebnej (1-2 sierpnia), 40. Festiwal 
Folkloru Górali Polskich w Żywcu 
(1-4 sierpnia) czy 20. Międzynaro-
dowe Spotkania Folklorystyczne (5-
8 sierpnia) – w Żywcu.
Koncerty w Oświęcimiu będą się 
odbywały na estradzie obok Oświę-
cimskiego Centrum Kultury o go-
dzinie 18.00. Podczas tegorocznych 
prezentacji na oświęcimskiej scenie 
zatańczą grupy z Podbeskidzia, 

innych rejonów kraju oraz z wielu 
zakątków świata. Gościem specjal-
nym Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
w Oświęcimiu będzie doskona-
le znany zespół folkowy Varsovia 
Manta.
Prezentacjom artystycznym na 
scenie towarzyszyć będą wystawy 
w Oświęcimskim Centrum Kultury 
oraz stoiska handlowe na terenie 
przyległym do estrady.
Godz. 18.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 1-25 sierpnia
Osiemnaste urodziny TKB 
w Oświęcimiu – wystawa foto-
grafi i Ryszarda Kozłowskiego 
W Oświęcimskim Centrum Kultu-
ry prezentowana będzie wystawa 
fotografi i Ryszarda Kozłowskie-
go pt. Osiemnaste urodziny TKB 
w Oświęcimiu. Wystawa towarzy-
szy koncertom 46. Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej, które będą 
się odbywały od 1 do 9 sierpnia. 
Ryszard Kozłowski od 1992 r. 
w którym rozpoczęły się w Oświę-
cimiu koncerty Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej, dokumentuje prezen-
tacje artystyczne odbywające się 

na oświęcimskiej estradzie. Kieruje 
obiektyw swego aparatu w stro-
nę wykonawców z całego świata 
uczestniczących w tej najstarszej, 
największej i najdłużej trwającej 
w Europie imprezie folklorystycz-
nej. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 5 sierpnia
Kulturalnym szlakiem Śląska, Za-
głębia i Małopolski – wyjazd do 
Rud
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji oraz PTTK Koło Miejskie 
w Chełmku zapraszają do udzia-
łu w wyjeździe studyjnym z cyklu 
Kulturalnym szlakiem Śląska, Zagłębia 
i Małopolski.
Wyjazd jest planowany w środę 
5 sierpnia o godz. 7.00 spod siedziby 
MOKSiR w Chełmku pl. Kilińskiego 
3 (obok dworca PKP). Koszt wyjaz-
du: 40 zł (przejazd, ubezpieczenie, 
bilety). Zapisy, informacje pod nr 
tel. 601-661-771 lub pod adresem 
moksir@op.pl.
Program wyjazdu na stronie www.
moksir.chelmek.pl
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku

• 8 sierpnia
Varsovia Manta i muzyka źródeł
Zespół Varsovia Manta gościł będzie 
w Oświęcimiu jako gość specjalny 
46. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 
Zespół wystąpi dla oświęcimskiej 
publiczności po zakończeniu pre-
zentacji zespołów biorących udział 
w TKB. Varsovia Manta to jeden 
z najstarszych i najbardziej cenio-
nych zespołów grających muzykę 
inspirowaną folklorem andyjskim. 
Tworzą go: Marek Kaim (śpiew, 
quena, akordeon, instrumenty 
perkusyjne), Piotr Korzeniowski 
(trąbka), Mirek Łączyński (gitara 
basowa, fretless), Zbyszek Szularz 
(gitary), Artur Chaber (perkusja).
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 22 sierpnia 
Trzymaj formę – impreza rekreacyj-
no-sportowa   
W parku miejskim przy ul. Dworco-
wej odbędzie się impreza rekreacyj-
no-sportowa. W planie: konkursy 
dla dzieci i młodzieży, pokazy spor-
towo-artystyczne, konkurs o tytuł 
Najsilniejszego Człowieka w Brzesz-
czach 2009 oraz wieczorny festyn. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Rozpoczęcie o godz. 13.00. 
Park miejski 
w Brzeszczach

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

 Aldo Capri był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie. Według jednego 
z „życzliwych” kolegów prowadził antyfaszystowską działalność. Jeden donos wystar-
czył władzom. Rankiem 23 stycznia 1944 r. w Mandonico, mieście oddalonym o 40 kilome-
trów od Mediolanu, Aldo Carpi został aresztowany. W wieku 57 lat znalazł się w obozie 
koncentracyjnym Mauthausen jako więzień numer 53376. 

Carpi nie pracował w ka-
mieniołomach, jak większość 
więźniów tego obozu. Zajmo-
wał się malowaniem. Obok 
portretów esesmanów, ich 
dzieci czy obozowych lekarzy 
stworzył unikalny dokument. 
W ukryciu, na skrawkach 
lekarskich recept pisał dzien-
nik. Każdy dzień opisywał 
w formie listu do swojej 

żony Marii. Pisał nie tylko 
o obozowej rzeczywistości, 
ale także o Bogu i o twórczości 
artystycznej, którą jako artysta 
starał się zrozumieć. Marzył 
o swobodnej, nieskrępowa-
nej obozową codziennością 
twórczości: „Cudownie jest 
oddać się malarstwu żywe-
mu, ciepłemu i wolnemu, 
będącemu wyłącznie na usłu-
gach sztuki, niczego i nikogo 
innego; chciałabym być mala-
rzem, który myśli o kolorze, 
o pięknej róży, o ładnym żół-

tym czy najpiękniejszym bia-
łym kolorze, a potem podąża 
myślą za pięknym żywym 
kształtem, który rodzi się pod 
jego ręką”. Na karteczkach 
dziennika spod tekstu wy-
łaniają się także szkicowane 
ołówkiem obrazy – portrety 
żony, a także, już jako odręb-
ne obrazy, wizerunki współ-
towarzyszy więźniów i obo-
zowej codzienności.  
Carpi nie miał złudzeń, co do 
losów jego obozowych zapi-
sków: „Włochy – pisał – po-

wrócą do swego słonecznego 
życia, a ten, kto wycierpi, zo-
stanie zapomniany. Tak bę-
dzie lepiej, słońce rozbłyśnie 
na obliczach młodych, którzy 
dopiero nadejdą – ci dzisiej-
si... Biedne dzieci”. Mimo to 
jego dziennik jest pisany z 
nadzieją na szczęśliwe zakoń-
czenie tragicznej sytuacji jego 
i setek tysięcy innych ludzi: 
„My teraz będziemy wolni, 
wrócimy do domu, będziemy 
mogli pracować w spokoju. 
Dzięki Bogu”.

Z kart dziennika wyłania 
się obraz człowieka, któ-
ry obdarzony jest wiarą 
w Boga, w innych ludzi, 
w miłość do swojej żony. 
Carpi wierzył w człowieka 
do tego stopnia, że nigdy nie 
podał nazwiska donosicie-
la, przez którego znalazł się 
w obozie.   

Agnieszka Juskowiak-Sawicka
Aldo Carpi, 

Dziennik z Gusen, 
Zakrzewo 2009 

ALDO CARPI, DZIENNIK Z GUSEN

Jednym z najstraszliwszych rozdziałów historii Holokaustu są Sonderkomanda – stworzone 
przez Niemców grupy więźniów, którzy byli zmuszeni do obsługiwania urządzeń zagła-
dy. Świadectw, które pochodzą z wewnątrz odizolowanych krematoriów i komór gazo-
wych, mamy bardzo niewiele. Każda relacja jest wyjątkowa, każde słowo jest na wagę 
złota. W kwietniu ukazał się wywiad ze zmarłym w 2008 r. Henrykiem Mandelbaumem. 
Niedawno na półki trafi ła podobna książka – Sonderkommando. W piekle komór gazowych 
– wspomnienia Shlomo Venezii. 

SHLOMO VENEZIA, SONDERKOMMANDO

W tym przypadku walor 
literacki nie ma wielkiego 
znaczenia. Dzięki prostemu 

wywiadowi nieludzki świat 
nabiera bardzo ludzkiego 
i osobistego wymiaru, który 
mimo to jest trudny do po-
jęcia. W książce znajdziemy 
oczywiście drastyczne szcze-
góły pracy w krematoriach, 
ale znacznie ważniejsze są 
tu opisywane sceny z „ży-

cia” w tamtym strasznym 
miejscu – gra na harmonijce, 
drobne gesty solidarności, 
spotkania z krewnymi idą-
cymi na śmierć itp. 
„Birkenau było istnym pie-
kłem, nikt nie zdoła zrozu-
mieć logiki obozu, a tym 
bardziej jej przyjąć. Właśnie 

dlatego chcę o tym mówić, 
opowiedzieć, ile zdołam” 
– napisał Shlomo Venezia. 
Natomiast naszym obo-
wiązkiem jest czytać. To 
literatura faktu o wielkiej 
mocy, która zmusza czytel-
nika do refl eksji i stawia-
nia wielu pytań na tematy 

fundamentalne dotyczące 
zachowania człowieczeń-
stwa w realiach zagłady.   

Paweł Sawicki 

Shlomo Venezia, 
Sonderkommando. 

W piekle komór gazowych, 
Warszawa 2009 
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LUDZIE DOBREJ WOLI

MARIAN GACH
(UR. 1921)

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW 

MUZEUM AUSCHWITZ

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia, 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz

Buteleczki z apteki Antoniego Polaszka

Urodził się 29 września 1921 r. 
w Brzeszczach k. Oświęci-
mia. Syn Antoniego i Wik-
torii z d. Płużek. Szkołę 
podstawową i zawodową 
ukończył w Brzeszczach. 
W 1938 r. został zatrudnio-
ny w fabryce obuwia Bata 
w Chełmku k. Oświęcimia. 
Kiedy wybuchła wojna 
i nastąpił spadek produkcji, 
zmuszony był szukać pra-
cy gdzie indziej. Znalazł ją 
w kopalni węgla kamienne-
go w swojej rodzinnej miej-
scowości. Pracował jako po-
moc górnika. Kiedy w fabry-
ce w Chełmku zwiększono 
produkcję, powrócił do za-

kładu. Pracował w nim jako 
tokarz do grudnia 1944 r. 
W okresie okupacji był czyn-
ny w ruchu oporu. Związał 
się z konspiracyjną organi-
zacją – grupą brzeszczańską 
PPS działającą w pobliżu 
KL Auschwitz. Posługiwał 
się pseudonimami „Alfons” 
i „Hermes”. Początkowo był 
łącznikiem w organizacji, 
a od połowy 1944 r. objął 
w niej dowództwo. Działał 
aktywnie na rzecz więźniów 
KL Auschwitz: dostarczał im 
żywność, odzież i lekarstwa, 
przekazywał konspiracyjną 
prasę. Przejmował uciekinie-
rów z obozu i zaopatrywał ich 

w fałszywe dokumenty tożsa-
mości. Przejmował od obozo-
wego ruchu oporu materiały 
dokumentujące zbrodnie SS 
i przekazywał je do polskie-
go Podziemia. Były to m.in.: 
fotografi e z akcji Zagłady, 
odpisy i wyciągi z akt obozo-
wych, sprawozdania i raporty 
o warunkach życia w obozie, 
eksterminacji Żydów, wynisz-
czaniu Polaków, Romów i in-
nych narodowości. W grudniu 
1944 r. zagrożony aresztowa-
niem, musiał opuścić Brzeszcze 
i ukrył się w Krakowie. 
W akcji niesienia pomocy 
wspierała go siostra Antonia, 
która dostarczała żywność 
i leki, a także pośredniczyła w 
korespondencji oraz organi-
zowała ucieczki z obozu. 
Marian Gach po wyzwoleniu 
i odbyciu służby wojskowej, 
powrócił do pracy w branży 
obuwniczej. W 1948 r. ożenił 
się ze Stanisławą Dec, z któ-
rą miał dwoje dzieci – syna 
i córkę. Ukończył Technikum 
Mechaniczne w Bytomiu oraz 
Wyższy Kurs Administracji 
Państwowej w Poznaniu. Po 

40 latach pracy zawodowej 
przeszedł w 1978 r. na eme-
ryturę. Prowadził rozległą 
działalność społeczną: był 
prezesem Klubu Sportowego 
„Włókniarz” prezesem Za-
rządu Powiatowego Związku 
Bojowników o Wolność i De-
mokrację w Nowym Targu 
oraz prezesem Towarzystwa 
Opieki nad Oświęcimiem.
Za udział w ruchu oporu 
w czasie okupacji, za powo-
jenną pracę zawodową i spo-
łeczną otrzymał szereg od-
znaczeń i wyróżnień: Krzyż 
Ofi cerski Polonia Restituta, 
Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż 
Partyzancki, Złoty Krzyż Za-
sługi.     

Biogram pochodzi 
z publikacji: 

Ludzie Dobrej Woli. 
Księga Pamięci 

mieszkańców 
ziemi oświęcimskiej 

niosących pomoc 
więźniom KL Auschwitz, 

pod red. Henryka 
Świebockiego, 

PMAB i TOnO, 
Oświęcim 2005.

Wiesiowi Wolności − cóż więcej mógł 
życzyć więzień drugiemu więź-
niowi? W jednym słowie kryje 

się wszystko, czego mógł pragnąć czło-
wiek zamknięty za drutami obozu. Choć 
w zbiorach Muzeum jest wiele kartek 
okolicznościowych, ta jest wyjątkowa, bo 
w swej prostocie niezwykle wymowna.

Ta kartka z życzeniami i na-
malowanym akwarelą pej-
zażem zimowym wykonana 
została dla Wiesława Kiela-
ra, autora słynnej powieści 
Anus Mundi, więźnia obozu 
Auschwitz. Otrzymał on ją 
w dniu swoich imienin w 
1943 r. w obozie Auschwitz-
-Birkenau od współwięźnia, 
blokowego Adama Bere-
styńskiego. Nie wiadomo 
kto był twórcą ozdobnika. 
Kartka wielkości wizytów-
ki przeszła z Wiesławem 

Kielarem przez wszystkie 
obozy koncentracyjne, aby 
w końcu trafi ć do zbiorów 
Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. 
Życzenia się spełniły. Wie-
sław Kielar doczekał wolno-
ści. Ukończył Wyższą Szko-
łę Filmową w Łodzi i został 
operatorem fi lmowym, a je-
go obozowe wspomnienia 
przetłumaczono na prawie
20 języków świata.      

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Kartka okolicznościowa
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Przyszedłem kiedyś w odwiedziny do mojego kolegi. Opowie-
dział mi o ponad stuletnim, opuszczonym domu w Oświęcimiu 
stojącym na ulicy, która przed drugą wojną światową była ulicą 

Romana Mayzla. 

Na ścianie przytwierdzona 
była jeszcze tabliczka z nume-
rem i nazwą ulicy z tamtego 
okresu. Niegdyś zamieszki-
wała tam rodzina stolarza 
i oraz nauczycielek, które 
uczyły w oświęcimskich 
szkołach. Zadzwoniłem do 
właścicielki i zapytałem, czy 
mógłbym zobaczyć, co jest 
w środku. Ponieważ budy-
nek był w złym stanie tech-
nicznym, nie chciała się na to 
zgodzić, obawiając się o moje 
bezpieczeństwo. Zapropo-
nowała jednak spotkanie. Po 
jakimś czasie spotkaliśmy się 
w Oświęcimiu i porozmawia-
liśmy na temat domu oraz hi-
storii jej rodziny. Otrzymałem 

obietnicę, że gdy tylko w bu-
dynku rozpocznie się grun-
towny remont, będę mógł 
zajrzeć do wnętrza. 
Od naszego spotkania upły-
nął rok. Właścicielka popro-
siła mnie, abym pomógł jej w 
znalezieniu fi rmy remonto-
wej, która odnowiłaby dom. 
Prace zabezpieczające wkrót-
ce się rozpoczęły, a ja mogłem 
bezpiecznie wejść do domu. 
Wszystko było bardzo znisz-
czone, a sprzęty zniknęły. 
Jednak na strychu zauważy-
łem w śmieciach na podłodze 
małe buteleczki. Niektóre 
miały etykiety, niektóre były 
bez. Po delikatnym oczyszcze-
niu ich z kurzu okazało się, że 

pochodzą z czasów okupacji 
niemieckiej. Nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego, gdyby 
nie napis widniejący na butel-
kach:  „HUSTENTROPFEN 
− Apotheka Antoni Polaszek 
Erben Auschwitz, Adolf Hit-
ler Platz”. Butelki pochodzi-
ły zatem ze znanej sprzed 
wojny oświęcimskiej apteki 
Polaszka. W czasie okupacji 
wiele polskich sklepów zosta-
ło przejętych przez Niemców, 
którzy z początku prowadzili 
je pod niezmienionymi na-
zwiskami przedwojennych 
właścicieli. Dodawano jedy-
nie niemiecką nazwę oraz 
zmieniony adres.    

Mirosław Ganobis

Z SZAFY GANOBISA

16151413121110987654321
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Prezentujemy fotografi e uczestniczki programu letniego Cen-
trum Żydowskiego w Oświęcimiu, Rebeki Slodounik, która ra-
zem ze swoimi koleżankami spędziła w Polsce trzy tygodnie, 
poznając wspólną historię Polaków i Żydów oraz współczesne 
życie żydowskie.
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