
 nr 13 maj 2009

M
a
g

a
zy

n
 b

e
zp
ła

tn
y

„NOWE ŻYCIE” 
– WYSTAWA 
W CENTRUM ŻYDOWSKIM

REKOLEKCJE 
„U PROGU AUSCHWITZ”

OTTO KÜSEL 
– WIĘZIEŃ NR 2

„HISTORIE W BIOGRAFII”
– ZOFIA ŁYŚ

ISSN 1899-4407



W latach 50. minionego wieku przed 
pierwszym dniem maja nasze miasto, jak 
wszystkie inne, tonęło w czerwieni, w roz-
migotaniu okolicznościowej iluminacji, w 
urzędowej odświętności i celebrze.
Rozbawienie tłumu wydawało się au-
tentyczne, choć w tamtych latach wielu 
uczestników pochodów brało w nich 
udział pod groźbą sankcji i represji.

W przededniu „majowego święta” 
przez kilka lat w naszym mieście póź-
nym wieczorem na ścianie budynku 
przy placu Kościuszki rozwieszano 
białą płachtę mającą „robić” za ekran, 
a z projektora na samochodzie puszcza-
no fi lm. Kolorowy, najczęściej z gatunku 
„płaszcza i szpady”. Jakość obrazu była 
marna, dźwięku beznadziejna, ale „ki-

nomanów” nie brakowało. Ówczesna 
władza fundowała masom rozrywkę, 
całkiem bez problemów. Nie tak jak  
w pobliskim kinie „Przodownik”, gdzie 
kupienie biletu graniczyło często z cu-
dem i gdzie pod naporem tychże mas, 
złaknionych rozrywki, wylatywały 
szyby i pękały mury!   

Andrzej Winogrodzki

W Izraelu żyje jeszcze kilkudziesię-
ciu mieszkańców Oświęcimia, którzy 
opuścili swoje rodzinne miasto z róż-
nych przyczyn i w różnych czasach. 
Na nowej ziemi zaczęli nowe życie. 
„Nowe Życie” to także tytuł wysta-
wy, którą oglądać można w Centrum 
Żydowskim, i na którą serdecznie 
zapraszamy. To 19 osobistych histo-
rii byłych mieszkańców Oświęcimia 
– niezwykła opowieść o zwycięstwie, 
woli życia, chęci przetrwania i odra-
dzaniu się narodu żydowskiego po 
katastrofi e. W „Osi” publikujemy kil-

ka z nich, a jedno z wielu pięknych 
zdjęć wykonanych podczas pracy nad 
wystawą zdobi naszą okładkę.
Bohaterem jednego z artykułów w 
majowej „Osi” jest – w setną rocznicę 
urodzin – Otto Küsel, więzień oświę-
cimskiego obozu oznaczony nume-
rem 2. W pamięci ocalałych pierwsza 
trzydziestka niemieckich więźniów 
kryminalnych zapisała się przeważ-
nie krwawymi zgłoskami. Otto był 
jednak pięknym wyjątkiem. Po woj-
nie polscy współwięźniowie wystą-
pili nawet o nadanie mu honorowego 

obywatelstwa naszego kraju. Jego hi-
storię przypomina Monika Bernacka.
Poza tym w „Osi” znajdą Państwo 
drugą część opowiadania byłego 
więźnia Czesława Arkuszyńskiego, 
wywiad z dr. Igorem Bartosikiem 
o książce poświęconej Henrykowi 
Mandelbaumowi, relację z rekolekcji 
w Centrum Dialogu i Modlitwy oraz 
tekst o polsko-niemieckim semina-
rium, którego bohaterką była m.in. 
Zofi a Łyś.   

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org.pl
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Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów „Galerii XX wieku”
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

„Ja z krematorium Auschwitz” to książka Igora Bartosika i Adama Willmy – wywiad rzeka z Henrykiem Mandelbau-
mem, byłym więźniem Auschwitz i członkiem Sonderkommando – specjalnej grupy więźniów, zmuszanych przez 
niemieckich nazistów do obsługi urządzeń zagłady. 

W KAŻDYM ZNALEŹĆ COŚ POZYTYWNEGO

Henryk Mandelbaum, jakie-
go poznajemy dzięki temu 
wywiadowi, to człowiek 
o silnym charakterze, zaradny 
i mądry, wrażliwy na krzyw-
dę ludzką i – mimo wszyst-
kich przeżyć – optymistycznie 
nastawiony do świata i ludzi. 
Redakcja książki została za-
kończona w kwietniu 2008 r., 
dwa miesiące przed śmiercią 
pana Henryka.

 Ta książka jest podsu-
mowaniem ważnej części 
twojego życia. Jak zaczę-
ła się przyjaźń z Henry-
kiem Mandelbaumem?
Igor Bartosik: Znałem He-
nia z fi lmów dokumental-
nych czy artykułów praso-
wych. Wiedziałem, że taki 
człowiek jest, wiedziałem 
jak wygląda, gdzie miesz-
ka, natomiast jeszcze wte-
dy nie wiedziałem, jakim 
jest człowiekiem. Bardzo 
chciałem nawiązać z nim 
kontakt, bo moja praca 
magisterska była poświę-
cona Sonderkommando, 
ale brakowało mi śmiało-
ści. Nie wyobrażałem so-
bie, że przyjdę pod furtkę, 
zadzwonię i powiem: – 
Chciałbym Pana poznać. 
To był człowiek, który był 
tak blisko tych wszystkich 
spraw i ja go nagle chcę 
poznać... Brakowało mi 
śmiałości. Kiedy trafi łem 
do muzealnego Działu 
Zbiorów, okazja pojawiła 
się bardzo szybko – trzeba 
było zrobić z nim relację. 
Ten słoneczny, wrześnio-
wy dzień będę pamiętał 
zawsze, bo to były moje 
urodziny. To był rok 1997. 
Zadzwoniłem do drzwi, 
zostałem zaproszony do 
pokoju. Byłem bardzo 
spięty. Próbowałem za-
dać swoje pytania, które 

potrzebne były do relacji, 
a Heniu – bezpośredni i 
swobodny – klepnął mnie 
w kolano i powiedział: 
– Niech się pan, młody 
przyjacielu, nie denerwu-
je. Ja panu nic nie zrobię 
i jak pan chce, to opowiem 
całe swoje życie. Pamię-
tam, że cały czas miałem 
świadomość, że te ręce, 
te oczy, ten człowiek był 
w samym środku. To nie 
jest przeczytane, usłysza-
ne, czy obejrzane w kinie. 
On był w Sonderkom-
mando. Już wtedy Hen-
ryk Mandelbaum mnie 
zafascynował i chciałem 
ten kontakt podtrzymać. 
A on powiedział takie 
zdanie: – Dobrze, że pan 
jest. Przyjeżdżajcie, póki 
jest czas. Przyjdzie taki 
dzień, że będziecie chcieli 
zapytać, a profesora nie 
będzie. Tak zaczęły się 
nasze rozmowy.

 Jednak ta relacja wykro-
czyła poza rozmowy o hi-
storii Sonderkommando.
Po jakimś czasie, po wie-
lu spotkaniach, zaczęła 
się tworzyć między nami 
pewna więź. Dam taki 
przykład. Jeszcze wtedy 
paliłem papierosy. On mi 
nigdy bezpośrednio nie 
powiedział, że robię źle. 
Rzucił tylko takie zdanie: 
– Ja też kiedyś paliłem, 
ale pewnego dnia pomy-
ślałem, że człowiek musi 
być wolny. Nie powinien 
nim rządzić ani papieros, 
ani wódka, ani kobieta. 
Jestem wolny... Rzuciłem 
palenie.

 Kiedy zacząłeś na niego 
patrzeć inaczej niż na 
byłego więźnia i członka 
Sonderkommando?

Trwało to dwa, trzy lata. 
Znałem już jego historię, 
choć oczywiście nie wie-
działem wszystkiego, bo 
do ostatnich miesięcy po-
jawiało się coś nowego. 
On bardzo często opo-
wiadał o swoich doświad-
czeniach, ale dotarcie do 
szczegółów było dosyć 
trudne. Miał pamięć fo-
tografi czną, ale nie znał 
całego kontekstu histo-
rycznego. Jego rozmówca 
musiał mieć wiedzę fakto-
grafi czną, dotyczącą Son-
derkommando. Najpierw 
próbowałem sprawdzić, 
ile on jeszcze pamięta, 
a dopiero później chciałem 
go naprowadzać na jakieś 
detale. Inną sprawą jest 
to, że on był niesamowi-
cie konkretny. Nie potrafi ł 
koloryzować, czy konfa-
bulować – na precyzyjne 
pytanie uzyskiwało się 
precyzyjną odpowiedź. 
To była taka surowa 
i szorstka pamięć. Nie po-
dawał także często kon-
kretnych nazwisk po to, 
aby nie kierować zarzu-
tów pod adresem konkret-
nej osoby. Mówię tu choć-
by o człowieku, który na 
niego doniósł Niemcom, 
gdy się ukrywał. Znał to 
nazwisko doskonale, ale 
nigdy go nie ujawnił. Była 
w nim wielka siła przeba-
czenia i pogodzenia się 
z tym, co się stało. 

 Co cię do niego tak przy-
ciągało?
To był przede wszystkim 
potwornie odważny czło-
wiek. Prawy, odważny, 
rzetelny, prawdomówny 
– tych przymiotników 
można podać więcej. 
I dać można bardzo zwy-
czajny przykład – jeżeli 

cztery miesiące wcześniej 
umówił się z grupą, to on 
mógł mieć gorączkę, ale 
przyjeżdżał. Kiedyś na-
wet wyprosił przepustkę 
ze szpitala, bo miał umó-
wione spotkanie. Poza 
tym miał wielką wyro-
zumiałość dla ludzi – w 
każdym starał się znaleźć 
coś pozytywnego. Nie 
wchodził w konfl ikty, 
które jego zdaniem do ni-
czego nie były potrzebne. 
Z każdym starał się zna-
leźć wspólny język. Starał 
się, aby ludzie żyli ze sobą 
jak najlepiej. – Czemu jest 
tak, że jeden dla drugiego 
nie może być życzliwy 
i nie potrafi  się uśmiech-
nąć? – pytał. Podziwiałem 
w nim także umiejętność 
pogodzenia się z tym, co 
go spotkało, a spotkała go 
straszna tragedia – stracił 
całą rodzinę i sam został 
psychicznie okaleczony. 
Sonderkommando było 
potwornym wstrząsem. 
„Nie wolno żyć prze-
szłością. Trzeba pamiętać, 
ale nie wolno nią żyć” – to 
były jego słowa. Dla niego 
sens przyjazdu do byłego 
obozu leżał w utrwaleniu 
pamięci o tych, którzy tu 
zginęli, żeby ich śmierć 
nie poszła na marne. Hen-
ryk deklarował się jako 
osoba niewierząca, ale nie 
było w nim strachu przed 
przemijaniem. To też było 
dla mnie fascynujące, że 
człowiek, który to wszyst-
ko przeżył, nie szukał 
żadnego wytłumaczenia. 
Był z tym pogodzony. Do 
samego końca.

 I tak było do samego 
końca?
Tak. On nie był zbunto-
wany przeciwko temu, że 
człowiek przemija. Cie-
szył się tym, czym mógł. 
W każdej sytuacji życio-
wej szukał czegoś rados-
nego. To było często za-
bawne, bo ludzie, którzy 
przychodzili na spotkanie 
z byłym więźniem, wy-
obrażali sobie człowieka 
zgorzkniałego, a zobaczy-
li kogoś tryskającego ży-
ciem, kochającego ludzi i 
świat, mówiącego, że ży-
cie jest najcudowniejszą 
rzeczą na świecie.

 Kto wpadł na pomysł, 
aby z tych wszystkich roz-
mów powstała książka?
Można powiedzieć, że 
inicjatorem był Henryk. 
Bardzo często młodzież 
po spotkaniach zadawała 

mu pytanie, czy można 
jego historię znaleźć w ja-
kiejś książce. Kiedy wraz 
z Adamem Willmą pra-
cowaliśmy już nad teks-
tem, dopingował nas, aby 
ukończyć ją jak najszyb-
ciej. Mieliśmy pewien 
problem, ponieważ pier-
wotnie była to klasycz-
na ciągła biografi a – od 
narodzin, czasy wojny, 
getta i Auschwitz, czasy 
powojenne oraz przemy-
ślenia Henryka na bardzo 
różne tematy. Potem jed-
nak zdecydowaliśmy się 
podzielić to na rozdziały 
tematyczne. Nie wiedzie-
liśmy jednak, co zrobić 
z tymi wszystkimi rozwa-
żaniami fi lozofi cznymi 
na temat współczesnego 
człowieka, świata, wiary 
itp. Ostatecznie znalazły 
się one w swoistym post-
scriptum. Uważam, że to 
jest cenne, bo odważy-
liśmy się zadać pytanie 
o wiarę, przemijanie, o to, 
co jest w życiu najważ-
niejsze... W którymś mo-
mencie poczułem, że tak 
naprawdę nie chcę koń-
czyć tej książki. Zawsze 
wydawało się, że jest jesz-
cze tyle do zrobienia, do 
zapytania. Kiedy jednak 
zobaczyliśmy, że Henryk 
zaczyna gasnąć, dokona-
liśmy ostatecznej korekty, 
a on zapoznał się z całością 
tekstu. Półtora miesiąca 
później Henryk Mandel-
baum zmarł.   

Rozmawiał Paweł Sawicki
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Henryk Mandelbaum i Igor Bartosik
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

BUTY, CHLEB I... ZUPA (CZ. II)

Moim majstrem w hali był 
Niemiec, cywil o nazwisku 
Hahmann. Przez kilka tygo-
dni nie mieliśmy do siebie 
zaufania. Kiedyś zapytał 
mnie, czy to prawda, że w KL 
Auschwitz Żydzi są zabijani 
masowo gazem. Struchla-
łem. Bałem się prowokacji. 
Po chwili zastanowienia od-
powiedziałem twierdząco na 
jego pytanie. Był blady jak 
płótno. Odszedł ode mnie 
bez słowa.
Od tego czasu znajdowałem 

codziennie w szufl adce stoli-
ka z moimi narzędziami dwie 
cieniutkie kromki chleba ze 
smalcem lub pasztetówką.
Na nogach miałem skarb: 
doskonałe zimowe buty 
narciarskie (miękkie) – zor-

ganizowane jeszcze w KL 
Auschwitz. Byłem natomiast 
wiecznie śmiertelnie głod-
ny. Stale. W nocy i w dzień. 
Chciałem sprzedać moje buty 
za chleb. Nie było chętnych. 
Nikt nie miał chleba. 
Dowiedziałem się, że pięć 
kilometrów od obozu jest 
zakład dezynfekcji i dezyn-
sekcji, gdzie pracują cywilni 
robotnicy. Rosjanie. Aby się 
tam dostać, trzeba było oka-
zać wesz. A tu wszy jak na 
lekarstwo! Wreszcie kupiłem 

od kogoś wesz za pół porcji 
chleba i w ostatnią niedzielę 
lutego 1945 r. zaprowadzono 
mnie do odwszenia. Postawi-
łem wszystko na jedną kartę!
Zaproponowałem Rosjanom 
kupno moich butów za chleb 

lub cukier. Nie mieli ani jed-
nego, ani drugiego. Obiecali 
dać dwie butelki wódki. Ja-
kiej wódki?
- Nu, kak skazać – likier! 
Nie miałem wyboru. Stałem 
nago w łaźni. Byłem szkiele-
tem w ludzkiej skórze. Moja 
odzież i koc poszły do od-
wszenia. Poprosiłem Rosjan, 
aby mi dali jakiekolwiek 
obuwie, gdyż na dworze był 

śnieg i -6°C mrozu. Przynieśli 
mi jakieś stare kamasze, któ-
re nie miały... spodów. Zało-
żyłem je na zmodernizowane 
onuce i przywiązałem sznur-
kami do stóp. Po odzyskaniu 
odzieży, tuż przed wymar-
szem do obozu, wcisnęli mi 
dwie, zakapslowane na gum-
kę, butelki po lemoniadzie 
z jakąś cieczą. 
Schowałem je za pasek, na-

łożyłem koc na głowę i pod 
eskortą SS wracałem do la-
gru. Spodziewałem się w bra-
mie rewizji. Była. Zdążyłem 
jednak niepostrzeżenie prze-
kazać butelki przyjacielowi, 
który stał w wejściu.
Poprosiłem Lagerschutza, 
Ryśka z Gałkówka, z któ-
rym byłem zaprzyjaźniony, 
aby szukał nabywcy na ten 
samogon. Znalazł któregoś 

Czy wiecie, jak się umiera z głodu? Człowiek ma opuchnięte nogi, ręce i twarz. Ci koledzy są pochowani 
w dwóch zbiorowych mogiłach na tamtejszym cmentarzu. Byłem tam uwięziony okrągłych pięć miesięcy. 
Wyłgałem się od pracy pod ziemią. Byłem brakarzem w naziemnej hali.

Na nogach miałem skarb: doskonałe 
zimowe buty narciarskie (miękkie) 
– zorganizowane jeszcze w KL Auschwitz. 
Byłem natomiast wiecznie śmiertelnie 
głodny. Stale. W nocy i w dzień. 
Chciałem sprzedać moje buty za chleb. 
Nie było chętnych. Nikt nie miał chleba.

Pasiak i buty więźniarskie

Pod koniec kwietnia w Miejscu Pamięci 
Auschwitz wizyty złożyło dwoje sze-
fów państw – 26 kwietnia prezydent 

Indii Pratibha Devisingh Patil, a dwa dni 
później premier Wielkiej Brytanii Gordon 
Brown. 

NIE WOLNO NAM 
STAĆ Z BOKU

To, co zobaczyłem tego popołudnia, jest wstrząsającym świadectwem wymordowania 
tak wielu ludzi, którzy cierpieli tutaj w wyniku skrajnego terroru. To, co wydarzyło się w 
tym miejscu, jest częścią historii człowieka – nieustającym przypomnieniem zła, do które-
go zdolny jest świat, ale także historią tego, co świat może przetrzymać i przetrwać.
Dlatego nasze dzieci i wnuki muszą uczyć się o tym strasznym miejscu i dzięki temu 
móc łączyć się w poczuciu żalu i wstydu wobec największego zła ludzkości, ale także 
mieć nadzieję, która wynika z naszej umiejętności wyboru i sprawiedliwego działania. 
Jak mówi biblijna Księga Powtórzonego Prawa: „Dąż wyłącznie do sprawiedliwości”.
Elie Wiesel napisał: „Ponieważ pamiętam, rozpaczam. Ponieważ pamiętam, mam obo-
wiązek odrzucić rozpacz”. Brytyjczycy odrzucają rozpacz. Mówimy jednym głosem, że 
na taką nienawiść nie ma miejsca w naszym świecie.
W tym miejscu spustoszenia potwierdzam swoje przekonanie, że nikomu z nas, bez 
wyjątku, nie wolno stać z boku, lecz mamy obowiązek przeciwstawić się dyskryminacji 
i uprzedzeniom. Pamiętając o najgorszej przeszłości, musimy zobowiązać się do służby 
dla dobra przyszłości.            

Gordon Brown, 28 kwietnia 2009 r.

WPIS BRYTYJSKIEGO PREMIERA 
DO KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ MUZEUM

W księdze pamiątkowej pre-
zydent Indii napisała: „W 
miejscu jak to, brakuje słów. 
Moja głowa chyli się w mod-
litwie za pokój dusz niezli-
czonych mężczyzn i kobiet, 
starych i młodych, i dzieci, 
których zadręczano ciężką 
pracą, a następnie mordowa-
no w komorach gazowych 
w tych obozach. Niech to 
będzie przejmującym przy-
pomnieniem o tym, iż takie 
zbrodnie ludobójstwa nigdy 
nie przejdą bez kary”.
Premier Gordon Brown za-
powiedział, że jego kraj włą-
czy się w projekt utrzymania 
terenów i obiektów byłego 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz, który 
realizowała będzie Fundacja 
Auschwitz-Birkenau. Za-
łożona przez Władysława 

Bartoszewskiego Fundacja 
została już zarejestrowana 
i rozpoczęła działalność. 
Jej zadaniem będzie zgro-
madzenie kwoty 120 mln 
euro na Fundusz Wieczysty, 
z którego coroczne odsetki, 
w wysokości 4-5 mln euro 
pozwolą na planowe i sy-
stematyczne realizowanie 
niezbędnych prac konser-
watorskich. Wsparcie zapo-
wiedziały już także Niemcy, 
Francja i Czechy. Z wielu in-
nych krajów napływają pozy-
tywne reakcje i doniesienia. 
Mówiąc o nazistach, którzy 
pod koniec wojny planowa-
li zatarcie śladów zbrodni, 
Władysław Bartoszewski 
powiedział: – To, co oni mie-
li zniszczyć, my ocalimy od 
zapomnienia.   

Paweł Sawicki

Premier Gordon Brown wraz z żoną Sarah
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

z funkcyjnych z samego 
szczytu. Sprzedał mi jedną 
butelkę za... o Boże! Za dwa 
bochenki chleba. To był tam 
majątek! 
Drugiej butelki nie udało się 
już sprzedać. Nie mogłem jej 
też przetrzymywać w łóżku. 
Zaprosiłem zatem sześciu ko-
legów na bankiet. Pod sufi t, 
na czwartą kondygnację łó-
żek, gdzie spałem. Bimber był 
wstrętny. Śmierdział roztwo-
rem karbidu. Wypiliśmy. Na-
zajutrz wyfasowałem Holz-
schuhe (drewniane buty).
Wkrótce straciłem „posadę” 
brakarza i na polecenie gesta-
po zostałem odesłany do pra-
cy pod ziemią. Unter Tage. 
Była pierwsza dekada marca 
1945 r. Niemcy zdawali sobie 
już sprawę ze swego położe-
nia na frontach. 
Mój majster Hahmann odesłał 
mnie po przydział pracy do 
biura personalnego do Engel-
manna. Pan Engelmann kulał 
na jedną nogę, był uśmiech-
nięty, poruszał się wolno 
i majestatycznie. Kazał mi 
usiąść w korytarzu na krześle 
i czekać. Po raz pierwszy od 
dwóch lat Niemiec zwracał 
się do mnie „per Pan”. Cze-
kałem. O godzinie 16.00 dał 
mi niewielką skrzyneczkę 
z kartami, które miałem wy-
pełniać w kopalni, nanosząc 
różne dane personalne pra-
cujących tam więźniów. Było 
tam osiem, może dziesięć po-
zycji do wypełnienia. Pan En-
gelmann powiedział, abym 
zjeżdżał do kopalni ostat-
nią windą tj. około godziny 
11.00 i wracał pierwszą około 
15.30, abym zdążył pozosta-
wić skrzynkę w biurze przed 
godziną 16.00.
Powiedział też, abym tak pra-
cował, aby mi tej pracy star-
czyło do końca wojny. Od-
powiedziałem po niemiecku 
– przyjąłem do wiadomości!
Wychodząca z biura młoda 
Niemka pokazała mi pal-
cem regał z segregatorami 
i poszła do domu. Za se-
gregatorami była porcela-
nowa miska zimnej, dobrej 
zupy z niemieckiej kantyny. 
Od tego dnia nosiłem za-
wsze przy sobie łyżkę, której 
w tym obozie od dawna nie 
używałem, gdyż obozową 
ciecz wypijałem bezpośred-
nio z miski.

Wracało do mnie obozowe 
szczęście. 
W drugi dzień Wielkanocy 
(2 kwietnia 1945 r.) postano-
wiłem zakończyć pracę pod 
ziemią. Zameldowałem się 
u Jupa (Lagercapo) i wyjaś-
niłem mu moją sytuację ro-
dzinną. Powiedziałem o ojcu 
pozostawionym w szpitalu 
„na Heinklu”, o bracie, któ-
ry ciężko chory leżał w iz-
bie chorych i poprosiłem go 
o nowy przydział pracy, 
która da mi szanse na prze-
życie obozu. Jup długo za-
stanawiał się, co ma ze mną 
począć. Wreszcie wskazał na 
grupę jedenastu więźniów, 
stojących na placu. „Z nimi 
pójdziesz na robota. Dobra 
robota” – dodał.
Czterech Rosjan, czterech 
Francuzów i trzech Polaków. 
Ja byłem czwarty.
Było to najlepsze komando 
w Wansleben am See. Wozi-
li rolwagą żywność do obo-
zu, a także dla służb SS; do-
starczali również żywność, 
w tym obiad do oddalonego 
od nas o dwa kilometry ko-
manda Neu-Mansfeld. Sło-
wem Kanada! 
Komando jeździło po mia-
steczku, gdzie na ulicy leżały 
pety po papierosach i cyga-
rach. Tytoń miał w obozie 
wysoką cenę. Wozili chleb 
z piekarni Hoffmanna, wa-
rzywa, cukier i inne artyku-
ły spożywcze. Jadłem, co się 
dało po drodze, a kieszenie 
napychałem warzywami. 
Najcenniejszy był oczywi-

ście chleb. Kiedy piekarz 
Hoffmann stał na drabinie 
i zdejmował z regału dwa 
bochenki skrupulatnie od-
liczanego chleba i odrzucał 
je do układania na czystych 
workach ułożonych na rol-
wadze – pierwszy obok nie-
go więzień, który odbierał 
te dwa bochenki (najczęściej 
ja), musiał świsnąć z dolnej 
półki dodatkowy bochenek 
i odrzucić go następnemu 

z szeregu koledze. Wszystkie 
pojedyncze bochenki były 
naszą superatą. Rekordem 
było któregoś dnia trzynaście 
bochenków – po jednym dla 
każdego z nas, a dla Vorarbe-
itera – dwa. 
Czy potrzebny do tego ko-
mentarz? Chyba tylko taki, 
że dzisiaj nie wierzę, aby 
Hoffmann nie zauważył, że 
kradniemy mu chleb. Ale 
nie reagował, bo obok stało 
dwóch esesmanów i wie-
dział, że alarm skończy się 
dla nas katastrofą. 
Byłem teraz najedzony i mo-
głem się jeszcze podzielić 
z przyjaciółmi.
W końcu lutego przybyła na 
naszą salę grupa holender-
skich Żydów. Byli okropnie 
zawszeni. W ciągu kilku 
tygodni zawszony był cały 
obóz. Nieprawdopodobnie 
zawszony. Koce były nawar-
stwione wszami. Ruszały się.
Moja praca przy rolwadze 
trwała jedenaście dni. 
12 kwietnia 1945 r. o godzinie 
20.00 uformowano kolumnę 
około 2000 więźniów i wy-
prowadzono z Wansleben do 
marszu ewakuacyjnego.
Jedenaście dni to za mało, 
aby wyprowadzić organizm 
ludzki z „muzułmaństwa”. 
Miałem na sobie jesionkę, 
zorganizowaną jeszcze w KL 
Auschwitz, na nogach, cięż-
kie, drewniane buty i dźwi-
gałem zrolowany, zawszo-
ny, obozowy koc. Kolumna 
maszerowała nocą bocznymi 
drogami w niewiadomym 

kierunku. Byliśmy eskor-
towani przez wzmocnione 
służby SS. Nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, że przemiesz-
czamy się gdzieś na północ, 
wąskim korytarzem pomię-
dzy wschodnim i zachodnim 
frontem. Około trzeciej nad 
ranem wpędzono nas do gli-
nianki, w której znajdowało 
się 10-15 cm wody. Byłem tak 
zmęczony, że położyłem się 
w tej wodzie, oparłem głowę 
na zrolowanym kocu i usną-
łem. Po godzinie obudziły 
mnie strzały z różnej broni, 
które, jak się później dowie-
działem, były uwieńczeniem 
kłótni pomiędzy eskortujący-
mi nas esesmanami. Chodziło 
o nasze życie. Czy wybić nas 
już teraz, w tej gliniance, czy 
nieco później. Poderwano nas 
do dalszego marszu.
Odrzuciłem mokry i zawszo-
ny koc. Ciągle zmienialiśmy 
kierunek marszu. Kluczy-
liśmy. Na końcu kolumny sły-
chać było stale strzały z pis-
toletu. To esesmani zabijali 
w przydrożnych rowach każ-

dego, kto stracił siły do dal-
szego marszu. 
Trzymaliśmy się w grupie 
dziewięciu kolegów z jed-
nego miasta. Jakiś esesman, 
starszy wiekiem, przybliżył 
się do nas i po polsku (po-
chodził z Bydgoszczy) infor-
mował nas jak daleko jeste-
śmy od radzieckiego frontu. 

W pewnym momencie bra-
kowało nam do Czerwonej 
Armii tylko pięć kilometrów. 
Ten esesman dał nam kawał 
chleba i przypominał, że był 
zawsze wobec Polaków lojal-
ny. Tak, tak – uspokajaliśmy 
go. Strzały na końcu kolum-
ny nasilały się. 
Maszerowałem i spałem. 
Budziłem się, gdy się prze-
wróciłem. Chciałem odrzucić 
drewniane buty, ale bałem się 
poranienia stóp na nierównej, 
odcinkami żwirowej drodze. 
Wyrzuciłem jesionkę. 
Od świtu 13 kwietnia do 
godziny 5.00 nad ranem 14 
kwietnia kolumna przesu-
wała się bez odpoczynku. 
Malała. Wiedzieliśmy, że 
w rowach zastrzelono już kil-
kuset więźniów. Wpędzono 
nas do opuszczonego młyna 
na skraju jakiegoś miasta. 
Po godzinie wypędzono nas 
z tego młyna do dalszego 
marszu. Byłem kompletnie 
wyczerpany. Chciałem tam 
pozostać, aby mnie dobili. 
Przyjaciele nie pozwolili. 

Moja sytuacja stawała się 
beznadziejna, gdyż dosta-
łem okropnego rozwolnienia 
(obozowy Durchfall). Miałem 
zabrudzoną odzież i te drew-
niane buty. Niemcy nazywali 
takiego więźnia „Drecksack”. 
Bardzo pragnąłem, aby mnie 
zastrzelili.
Przyjaciele, zmieniając się, 
ciągnęli mnie bezwładne-
go przez sześć godzin i nie 
pozwolili mi siąść w rowie. 
O godzinie 12.30 oswobodzi-
ła nas w polu armia amery-
kańska. 
Dowlekliśmy się do wsi Hins-
dorf. Rozpaliliśmy ognisko, 
aby spalić naszą zawszoną 
odzież, razem z drewniany-
mi butami. Burmistrz tej wsi 
zaopatrzył nas w bieliznę, 
cywilne ubrania i ludzkie 
buty.
W 1997 r. pojechałem do 
Wansleben am See. W miej-
scu „Kaliwerke” i naszego 
obozu zastałem stertę gru-
zu. Rosjanie wysadzili to 
wszystko w powietrze. Od-
wiedziłem dwie zbiorowe 
mogiły z 450 zwłokami więź-
niów zmarłych tam z gło-
du. Byłem gościem gminy. 
Od radnych dowiedziałem 
się, że podczas ewakuacji 
naziści zastrzelili 1100 więź-
niów. W ciągu zaledwie 40 
godzin. Było to zgodne z na-
szym szacunkiem. Zdobyłem 
fotografi ę naszego więzienia-
obozu.
Buty i chleb oraz zupa – jak-
że często nasze życie od nich 
zależało!   

(Czesław Arkuszyński)

Numer obozowy 
KL Auschwitz – 131 603
Numer obozowy 
KL Buchenwald – 96 285
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Czesław Arkuszyński

Naszywki z numerami obozowymi

Byłem kompletnie wyczerpany. Chciałem tam pozostać, 
aby mnie dobili. Przyjaciele nie pozwolili. Moja sytuacja 
stawała się beznadziejna, gdyż dostałem okropnego rozwolnienia 
(obozowy Durchfall). Miałem zabrudzoną odzież 
i te drewniane buty. Niemcy nazywali takiego więźnia 
„Drecksack”. Bardzo pragnąłem, aby mnie zastrzelili.
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„HISTORIE W BIOGRAFII” 
– ZOFIA ŁYŚ

Niedługo nie będzie już okazji do rozmowy z żywym świadkiem 
historii, który przeżył obóz koncentracyjny; dlatego też, by wy-
korzystać istniejącą jeszcze szansę, powstał pomysł utworzenia 

nowej serii fi lmowej pt. „Historie w biografi i” oraz zorganizowania 
jednotygodniowego seminarium, podczas którego polska i niemiecka 
młodzież mogłaby spotkać się z byłymi więźniami w celu uwiecznie-
nia wspomnień ofi ar tragedii i przekazywania ich dalej. 

W dniach 1-7 kwietnia Polacy 
i Niemcy, pracując w Między-
narodowym Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu, 
wspólnie zaprojektowali sce-
nariusz oraz nakręcili fi lm 
dokumentalny o Zofi i Łyś, 

której los stanowił główny 
punkt spotkania. Punktem 
wyjścia do powstałego doku-
mentu fi lmowego były indy-
widualne biografi e młodzieży 
przedstawione w kontekście 
polsko-niemieckich stosun-

ków, które zostały połączone 
z historią Zosii Łyś. 
Zofi a Łyś, mając 15 lat, zosta-
ła w ramach akcji wysiedlania 
z Zamojszczyzny aresztowa-
na wraz ze swoimi rodzicami, 
bratem i dwiema siostrami. 
Przeżyła obozy koncentracyj-
ne: Auschwitz-Birkenau, Na-
tzweiler, Ravensbrück, Berlin-
-Köpenick i Sachsenhausen. 
Dzisiaj żyje w Oświęcimiu. 
Mieliśmy wielkie szczęście 
spędzić razem z nią trzy dni 
w Domu Spotkań Młodzie-
ży, gdzie opowiedziała nam 
o swoim życiu. 
Wyjątkowość seminarium 
polegała na tym, iż młodzi lu-
dzie z Polski i Niemiec mieli 
okazję wspólnie zajmować 
się jej historią, co umożliwiło 
im spojrzenie na wydarzenia 
z innej perspektywy, wspólne 
przejęcie odpowiedzialności 
i przyczynienie się do zacho-
wania wspomnień w świado-
mości zbiorowej społeczeń-
stwa o losach tych, co przeżyli 
obozy koncentracyjne, aby 
pamięć o ofi arach tragedii 
przetrwała dla następnych 
pokoleń. 
W listopadzie 2008 r. zosta-
ło zrealizowane – w ramach 
modelowego projektu sztu-
ka-przestrzeń-wspomnienie 
– pierwsze seminarium tej 
serii. Jego punktem głównym 
była historia życia Józefa Pa-
czyńskiego, który przeżył 
obóz w Auschwitz, będąc 
zmuszonym do pracy jako 
osobisty fryzjer komendan-
ta obozu, Rudolfa Hössa. 
Dzięki temu powstał robiący 
wrażenie fi lm dokumentalny 
o biografi i byłego więźnia. 

Anna Meier
Tłumaczenie: Hanna Jurczyk

Krzysztof Nowak

Na spotkaniu z Zofi ą Łyś dowiedziałam się, że kapu-
sta zasmażana najlepiej smakuje posypana cukrem, 
a w razie dziury w spodniach pani Zofi a chętnie służy 
igłą z nitką. Dowiedziałam się również, iż podczas po-
bytu pani Zofi i w obozie koncentracyjnym w Birkenau 
była ona jedną z osób, które rozbierały domy wysiedlo-
nych mieszkańców Brzezinki. Pamiętam, jak pani Zofi a 
wspominała o gruszy rosnącej nieopodal jednego ze 
zniszczonych domów. Było wtedy lato i więźniowie mo-
gli ukradkiem zjadać zebrane owoce. Moja babcia w wie-
ku 13 lat została wysłana na prace przymusowe w głąb 
Rzeszy, jej dom w Brzezince przy ulicy Czernichowskiej 
został zburzony, a jedyne co ocalało, to wiekowa akacja, 
orzech i przydrożna grusza. Niedawno pani Zofi a prze-
prowadziła się do Oświęcimia. Mam nadzieję, że będzie 
często zapraszana do MDSM. Opowiada ona historie, 
które warto znać, bo tak naprawdę to żadna książka nie 
zastąpi spotkania z drugim człowiekiem.

Anna Marczak, Oświęcim

Mając świadomość tego, jak ulotna jest ludzka wiedza, 
należy spisywać ważne przeżycia i dzielić się nimi, po-
nieważ ubogaca to każdego uczestnika dialogu. Semina-
rium „Historie w biografi i − Zofi a Łyś” było niedającą 
się przegapić okazją do spotkania się kilku pokoleń, 
opowiedzenia o różnym sposobie postrzegania świata 
i poszerzenia perspektywy patrzenia na własną historię 
życia dzięki konfrontacji z biografi ami innych. Naoczny 
świadek historii, Zofi a Łyś, mówiąc otwarcie o boles-
nych wspomnieniach z czasów wojny, wyrządzonych 
jej krzywdach i utracie bliskich, dała uczestnikom pro-
jektu lekcję humanizmu i miłości bliźniego. Jej bezpre-
tensjonalność i pokora wobec własnych doświadczeń są 
żywym dowodem na to, iż „człowieka można zniszczyć, 
ale nie pokonać” (E. Hemingway) nawet przyglądając 
się stale okrucieństwu, zniszczeniu i przemocy, można 
ocalić w sobie pierwiastek dobra i chęć życia. Spotkanie 
osoby, która potrafi  zasiąść do jednego stołu z Niemca-
mi, mimo że wcześniej nie sądziła, iż nastąpi taki mo-
ment, pokazuje, że zawsze trzeba mieć w życiu nadzieję 
na pojednanie. Należy zatem być gotowym na uściśnię-
cie wyciągniętej ku nam dłoni.

Hanna Jurczyk, Toruń

Pani Zofi a podkreślała, że jest dziś normalną babcią, 
matką, sąsiadką, koleżanką i że żyje tak, aby nie myśleć 
o śmierci. Może dzięki temu ma siłę, która pomaga jej 
w codziennym życiu? W jej pamięci pozostaną jednak 
na zawsze chwile, które przeżyła. Odcisnęły one w jej 
pamięci piętno, które podobnie jak numer, który wytatu-
owano jej na lewej ręce, nie znikną aż do śmierci. Rozma-
wiając z panią Zofi ą, robiąc nagrania i zdjęcia, już spra-
wiliśmy, że będzie ona żyć wiecznie, a pamięć o ofi arach 
nie zniknie w toni wieków. 

Sławomir Koper, Żarnówka

Minęło już prawie 67 lat, gdy Zofi a Łyś została wraz ze 
swymi rodzicami i trojgiem rodzeństwa deportowana 
do Auschwitz. Jednak jej osobiste wspomnienie tych wy-
darzeń, o czym opowiadała nam ze spokojem, wydaje 
mi się być bardzo żywe, plastyczne i tak szczegółowe, 
że prędko pojawia się wrażenie, iż obozy koncentracyjne 
nie należą do dalekiej przeszłości.
Mimo iż ma już 81 lat, stale prowadzi z nami dialog, 
daje odpowiedzi, pyta, czasem też milczy i ociera łzy 
z policzka, gdy opowiada o zmarłej w Auschwitz matce, 
obserwuje nas dokładnie. Jest cierpliwa przy mozolnych 
przygotowaniach kamery i czuje się dobrze w otoczeniu 
młodych ludzi. Fakt, iż jesteśmy polsko-niemiecką grupą, 
napawa ją na swój sposób dumą. I także ja czuję dumę. 
Takie seminaria, jak projekt z Zofi ą Łyś, podczas które-
go Polacy i Niemcy rozprawiają się otwarcie i uczciwie 
z przeszłością, są zwycięstwem porozumienia pomiędzy 
narodami, co wzmacnia w XXI wieku ideę zjednoczonej 
Europy. Mimo to zadziwia mnie i robi na mnie wraże-
nie sposób postępowania Zofi i Łyś: nigdy nie mówi ona 
o nienawiści. Można by pomyśleć, że nienawiść jest na-
turalnym skutkiem tak przerażających doświadczeń. Ale 
ona nigdy nie mówi ani o nienawiści do nazistów, ani do 
Niemców, ani do Sowietów. Może to za sprawą tego, iż 
może żyć w Oświęcimiu dalej, będąc dzisiaj szczęśliwą 
mamą, babcią i prababcią. 

Anne-Kathrin Topp, Bremen

Zofi a Łyś z uczestnikami seminarium

Fo
t. 

M
D

S
M

Z domu Bondyra, urodziła się 28 lipca 1927 r. we wsi Mokre 
koło Zamościa. „Do wybuchu wojny zdążyłam ukończyć 
cztery klasy szkoły powszechnej. Aresztowana zostałam 
wraz z całą rodziną w ramach niemieckiej akcji wysiedlania 
ludności polskiej z Zamojszczyzny. W działalność konspi-
racyjną w tym czasie zaangażowany był mój brat Tomasz 
i siostry: Józefa i Stefania, które były łączniczkami w jed-
nym z oddziałów partyzanckich. Aresztowanie nastąpiło 
w dniu 9 grudnia 1942 r. Aresztowano całą naszą wioskę 
i mieszkańców okolicznych wsi. Wszystkich aresztowa-
nych zawieziono do Zamościa, do utworzonego tam obozu 
przejściowego. Część ludzi tam przywiezionych wysłano 
na roboty do Niemiec, a część do obozów koncentracyj-
nych. W Zamościu przebywaliśmy dwa lub trzy dni. Cała 
nasza rodzina trafi ła w dniu 13 grudnia 1942 r. do obozu 
w Auschwitz. Mnie przydzielono do Effektenkammer [...]”.
Zofi a Łyś pracowała od kwietnia 1943 r. na roli w niewiel-
kim podobozie w Babicach. Kolejno została deportowana do 
obozów: Natzweiler, Ravensbrück, Berlin-Köpenick (praca 
w fabryce Siemensa) oraz Sachsenhausen. Została wyzwo-
lona pod Schwerinem podczas marszu śmierci z Sachsen-
hausen. Rodzice i brat zostali zamordowani w Auschwitz-
-Birkenau. Siostry, Józefa i Stefania, przeżyły wojnę.  

ZOFIA ŁYŚ

Zofi a Łyś oraz uczestnicy seminarium
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

2 kwietnia stawiliśmy się na dworcu autobusowym w Katowicach, żeby rozpocząć podróż do Niemiec na In-
ternational Working Camp w Bergen-Belsen. Było nas pięcioro – troje przedstawicieli klasy dziennikarskiej 
i po jednym z klasy językowej i matematyczno-fi zycznej. Połączyły nas dwie rzeczy: czwartkowe spotkania 

w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży i ogromne zainteresowanie historią II wojny światowej. 

TRAWA PRZYKRYŁA ŚLADY ZBRODNI

Po trzynastu godzinach 
uciążliwej podróży dotarli-
śmy do Hannoveru, gdzie 
czekał na nas przedstawiciel 
Domu Anny Frank w Oldau. 
Tam mieliśmy mieszkać  
przez dziesięć dni trwania 
seminarium. Jego organiza-
torami był Dom Anny Frank 
oraz Charly Braun i Horst 
Kroger.
Głównym celem  semina-
rium było nauczanie o histo-
rii obozu w Bergen-Belsen. 
Początkowo przeznaczony 
był on dla jeńców wojen-
nych. Potem gwałtowanie 
się rozrastał, w końcu wy-
dzielono w nim części: po-
bytową, neutralną, specjalną 
i węgierską. Bergen-Belsen  
był również obozem, do 
którego kierowano ewakuo-
wanych w marszach śmierci 
więźniów innych obozów.  
Komendantem Bergen-Bel-
sen był Josef Kramer, lekarz 
SS, adiutant Rudolfa Hössa 
w obozie Auschwitz, później  
komendant w obozie Ausch-
witz II-Birkenau. Fragmenty 
jego pamiętników opubliko-
wano w książce „Oświęcim 
w oczach SS”.
Były obóz w Bergen-Bel-
sen różni się od Auschwitz. 
Teren Miejsca Pamięci jest 
dużo mniejszy, nie ma tam 
baraków, bloków ani dru-
tów. Wokół jest las i mnó-
stwo zieleni. Trudno wy-
obrazić sobie to, co tam się 
działo. Trawa przykryła 
ślady zbrodni. Już jednego 
z pierwszych dni posta-
wiono przed nami bardzo 
interesujące zadanie. Zwie-
dzaliśmy rampę obozową, 
na której zatrzymywały się 
transporty. Na torach stał 
bydlęcy wagon  − taki sam, 
jakich używano do transpor-
tu więźniów. Organizatorzy 

poprosili nas, żebyśmy we-
szli do środka. Było nas oko-
ło 70 osób z różnych krajów. 
To było przerażające do-
świadczenie  − staliśmy obok 
siebie, było gorąco. Łatwiej 
było nam wyobrazić sobie, 
jak wyglądał taki transport i 
co musieli czuć więźniowie. 
Szczególnie skupiliśmy 
się na postaci Anny Frank  
żydowskiej dziewczynce, 
więźniarce obozu w Bergen-
-Belsen. Po przejęciu władzy 
przez Hitlera, przeniosła 
się wraz z rodziną do Am-
sterdamu, gdzie w ukryciu 
pisała pamiętnik. Z kartek 
jej dziennika wyjawia się 
postać małej, niedojrzałej 
jeszcze dziewczynki, której 
przyszło żyć w ubóstwie 
i skrajnych warunkach. Po 
zadenuncjowaniu przez ho-
lenderskiego donosiciela, 
3 września 1944 r. cała rodzi-
na Franków została przewie-
ziona z obozu transporto-
wego Westerbork do Ausch-
witz (tutaj zginęła matka 
Anny), a następnie Anna 
wraz z siostrą zostały prze-
niesione do obozu w Bergen-

-Belsen. Anna Frank zmarła 
na tyfus w lutym lub mar-
cu 1945 r. na krótko przed 
wyzwoleniem przez armię 
brytyjską. Słynny dziś pa-
miętnik był przechowywa-
ny przez Holenderkę Miep 
Gies, która go  opublikowa-
ła. To dokument niezwykły, 
bo napisany przez trzyna-
stoletnią dziewczynkę, któ-
ra miała wkrótce stać się ko-
lejną ofi arą nazistowskiego 
terroru. W Bergen-Belsen 
znajduje się symboliczny 
grób Anny i jej siostry Mar-
got. 
Bardzo interesująca pod-
czas seminarium była praca 
w grupach. Każda z nich 
różniła się od siebie zakre-
sem i tematyką pracy. Jed-
na grupa zajęła się porząd-
kowaniem lasu w pobliżu 
obozu, gdzie powstać ma 
ekspozycja dotycząca „Za-
gubionych Transportów”. 
Głównym zadaniem Grupy 
Fotografi cznej było utrwa-
lanie historii na zdjęciach. 
Grupa Nowożytna miała 
jedno z najbardziej cieka-
wych zajęć: dyskutowała 

o sposobach zwalczania 
neonazizmu. Co ciekawe 
miała ona szansę zawal-
czyć z tym ruchem czynnie 
− niedaleko naszego domu 
wywieszone zostały plaka-
ty o faszystowskiej treści. 
Pierwszą rzeczą, jaką zrobili 
członkowie grupy, było za-
malowanie „obrazków” czar-
ną farbą pod osłoną nocy! 
Grupa Droga Pamięci zajęła 
się odnowieniem linii bieg-
nącej od rampy do samego 
obozu. To droga, którą każ-
dy nowo przybyły więzień 
musiał przebyć bez względu 
na wszystko. Oprócz tych 
grup, działały też zespoły 
aktorskie i muzyczne, które 
miały propagować historię 
za pomocą sztuki.
Seminarium pozwoliło nam 
zbliżyć się do innych kultur.  
Zwiedziliśmy Celle, miasto 
ściśle związane z reżimem 
nazistowskim, i Hamburg. 
W Niedzielę Wielkanocną 
wszyscy wybraliśmy się do 
ewangelickiego kościoła. 
Co więcej, przed każdym 
śniadaniem przedstawiciele 
danego państwa odmawiali 
modlitwę lub błogosławień-
stwo w swoim ojczystym ję-
zyku. Wieczorami odbywa-
ły się podsumowania dnia. 
Podczas nich mogliśmy po-
znać się bliżej i dowiedzieć 
się czegoś ciekawego o sobie 
i o kraju, z którego pocho-
dzą nasi koledzy. Odbył się 
wieczorek narodowościowy, 
podczas którego prezento-
wały się poszczególne pań-
stwa, oraz wieczór poświę-
cony Afryce Południowej 
i Nelsonowi Mandeli (jego 
wnuczka brała udział w se-
minarium). 
Jednym z najciekawszych 
wydarzeń był nasz udział 
w demonstracji antynazi-
stowskiej. Przygotowaliśmy 
wcześniej odpowiednie 

transparenty, piosenki i ha-
sła. Wyszliśmy na ulicę. To 
było niesamowite; staliśmy 
na ulicy i mogliśmy pro-
testować przeciwko nazi-
zmowi! Czuliśmy się trochę 
jak partyzanci. Stojąc tam, 
można było czuć siłę płyną-
cą z naszych słów. Nawet 
nie przejmowaliśmy się za 
bardzo osobami, które być 
może nie rozumiały, tego co 
mówiliśmy i śpiewaliśmy, 
albo nie chciały tego zrozu-
mieć.
Najtrudniejsze jednak było 
pożegnanie. Każdy z nas do-
stał kawałek kartki, na której 
mógł napisać wszystko to, na 
co miał ochotę. Mogliśmy ją 
zostawić w dowolnym miej-
scu na terenie byłego obozu. 
Każdy z nas poszedł w swo-
ją stronę. Zostawiliśmy na-
sze karteczki na drzewach, 
na ziemi, na symbolicznych 
grobach znajdujących się 
niedaleko małego kremato-
rium w Bergen-Belsen... Na 
niektórych z nich znajdowały 
się teksty w języku polskim 
poświęcone pamięci byłych 
więźniów obozu, bo wielu 
więźniów tego obozu było 
Polakami. 
Seminarium w Bergen-Bel-
sen było dla nas bardzo waż-
ne. Nie tylko poszerzyliśmy 
naszą wiedzę historyczną. 
Mieliśmy okazję poznać nie-
samowitych ludzi i zobaczyć 
mnóstwo interesujących 
miejsc. Doświadczenia z Ber-
gen będą towarzyszyć nam 
przez całe życie. Mogliśmy 
też przekonać się  o ogrom-
nym zasięgu nazizmu; każ-
dy z nas był z innego kraju, 
który w mniejszy lub więk-
szy sposób został przez nie-
go dotknięty. Mimo trudnej 
tematyki tego seminarium, 
będziemy tęsknili za tam-
tymi ludźmi i miejscem.  

Iga Bunalska

Uczestnicy seminarium podczas antynazistowskiej demonstracji
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Uczestnicy International Working Camp
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Czy uwierzylibyście komuś, komukolwiek, jeśli powiedziałby, że był na tym świecie człowiek, który pomimo 
tego, że już nie żyje, jest w stanie w pewnych kwestiach zmienić twoje poglądy i postrzeganie innych? Jakieś trzy 
lata temu odpowiedziałabym, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Jednak na moje szczęście, myliłam się. 

OTTO KÜSEL – ZIELONY WINKIEL 
(W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN) 

Wszystko zaczęło się, kiedy 
miałam wybrać temat pra-
cy magisterskiej. Od dawna 
interesuję się tematyką obo-
zową, więc mój promotor za-
sugerował mi, że powinnam 
zająć się osobą Otto Küsela, 
niemieckiego kryminalisty, 
więźnia Auschwitz, pełnią-
cego w obozie funkcję kapo. 
Do dziś pamiętam pierwszą 
przeczytaną relację, która 
zadecydowała o tym, iż Kü-
sel nie był już dla mnie jed-
nym z tysięcy więźniów, ale 
stał się kimś na swój sposób 
bliskim. Oto ta relacja: „Otto 
Küsel nauczył się na skrzyp-
cach wygrywać nasz hymn 
państwowy i na złość swo-
im kompanom, niemieckim 
kapo, w kółko go grał. Każ-
demu przy tym powtarzał, 
że po wojnie zostaje w Pol-
sce”. Te dwa zdania wzbu-
dziły we mnie tyle skrajnych 

emocji, że już wiedziałam. 
Piszę. 
Dzięki niemu i jego historii 
dotarło do mnie kilka bardzo 
istotnych kwestii. Po pierw-
sze, swoją postawą Küsel 
udowodnił mi, że nie każdy 
Niemiec był zaślepiony przez 
nazistowską propagandę, 
i że nie każdy Niemiec był 
wówczas dumny, że należy 
do „aryjskiej rasy”. Myślę, 
że najważniejszą rzeczą, ja-

kiej nauczyłam się od tego 
wyjątkowego człowieka, jest 
umiejętność kroczenia przez 
życie z podniesioną głową, 

bez względu na okoliczności, 
w jakich się znajdujemy. On 
sam w tak trudnych i okrut-
nych warunkach obozowych 
pokazał, że można do końca 
pozostać człowiekiem. Jed-
nak faktem, który zrobił na 
mnie największe wrażenie, 
jest coś bardzo zwyczajnego 
– zaś dla mnie znaczącego 
wiele. To data śmierci Küsla. 
Dokładnie w roku, w którym 
umiera Otto, ja przychodzę 
na świat.
Otto przed wojną pracował 
jako pomocnik biurowy. Jego 
życiowa fi lozofi a brzmiała 
następująco: „Ludzie zostali 
stworzeni jako równi, tym-
czasem nierówno korzysta-
ją z dóbr doczesnych. Jedni 
mają więcej niż im trzeba, 
inni cierpią niedostatek. To, 
co tym bogatym zbywa, 
a mnie brakuje, zabieram so-
bie sam, ponieważ wiem, że 
tamten dobrowolnie mnie 
tego nie odda”. Niestety, to 
właśnie motto stało się powo-
dem osadzenia go w jednym z 
pierwszych obozów koncen-
tracyjnych na terenie Rzeszy. 
Za liczne kradzieże, których 
dopuszczał się głównie dlate-
go, by kradzionymi rzeczami 
obdarować biednych, skiero-
wano go do Sachsenhausen. 
Do Auschwitz trafi ł w maju 
1940 r. jako młody człowiek, 
z ukształtowanymi już po-
glądami, wartościami i ma-
rzeniami. Trafi ł tam w kon-
kretnym celu, aby stać się 
bezimiennym narzędziem 
w rękach władz III Rzeszy, 
realizującym ich zbrodnicze 
zamiary. Nikogo nie intereso-
wało kim był, zanim trafi ł do 
obozu. Liczyło się jedynie to, 
kim, a raczej czym ten czło-
wiek się stanie, wpadając jak 
malutki trybik w tę zbrodni-
czą machinę zła. Otto Küsel 
udowodnił jednak, że pomi-
mo ograniczeń, jakie narzu-
cał na więźniów ten chory 
system, była możliwa jakaś 
alternatywa. 
„Jeszcze w okresie naszego 
pobytu w budynku dawne-
go Monopolu Tytoniowego 
zaczęły powstawać pierwsze 

komanda robocze. Funkcję 
Arbeitsdiensta pełnił Otto 
Küsel, więzień oznaczony 
numerem 2. Nastawiony był 

do nas przychylnie i sam na-
wiązywał z nami rozmowę. 
Jakoś się z nim dogadywa-
liśmy, choć język niemiecki 
znali tylko niektórzy spośród 
nas. Z początku pytał nas, za 
co dostaliśmy się do obozu. 
Trudno mu było uwierzyć, iż 
jesteśmy ludźmi niewinnymi, 
których ujęto w łapankach 
lub aresztowano w domach 

w ramach akcji represyjnych. 
Küsel obiecał nam swą po-
moc i rzeczywiście dzięki nie-
mu wielu więźniów dostało 
pracę w korzystnych koman-
dach” – pisał w swojej relacji 
Bronisław Cynkar.
Funkcja, jaką pełnił Otto 
w obozie, dała mu duże moż-
liwości wpływania na los 
podległych mu więźniów. 
Oto fragment rozmowy 
przeprowadzonej po wojnie 
z Küselem, potwierdzającej 
szlachetność postawy tego 
więźnia. „Gdy tego tryskają-
cego humorem berlińczyka, 
który miał dar roztaczania 
wokół siebie dobrego nastro-
ju, zapytałem jesienią 1969 r., 
jak tego dokonał, że nie ma 
żadnych wrogów, Küsel od-
rzekł: To oczywiste, że nie 
mogłem każdemu, kto mnie 
o to prosił, pomóc w dosta-
niu się do dobrego koman-
da. Jeżeli byłem zmuszony 
komuś odmówić, wtedy mu 
mówiłem «Przyjdź znowu!». 
W końcu to się przecież uda-
wało. Nowo przybyłych przy-
dzielałem do złych komand, 
a tych, którzy już pewien czas 
tam pracowali, przenosiłem 
do lepszych”.
„Arbeitsdienst Otto Küsel 
zawsze pogodny, uśmiech-

nięty i uczynny. Zabierał 
nas na strych bloku i przez 
ściągnięte dachówki poka-
zywał okolice Oświęcimia. 

Siadaliśmy na krokwiach, 
rozstawialiśmy warty, aby 
nas nikt nie naszedł i wtedy 
Otto rozpoczynał nas uświa-
damiać, że nie trzeba się za-
łamywać, że pobyt w obozie 
nie potrwa długo. Wypyty-
wał nas o rodziny, o powód 
aresztowania, zapytywał też, 
czy utrzymujemy kontakty z 
rodzinami. Pomimo że przez 

cały okres pobytu mieliśmy 
z nim tylko dwa spotkania, 
mnie osobiście pozostały te 
spotkania najdłużej w pamię-
ci. Odzyskałem przez to wia-
rę w człowieka. Uwierzyłem, 
że nawet wśród Niemców, 
którzy szczególnie znęcali się 
nad nami, są jednostki godne 
noszenia nazwy człowiek” 
– mówił w swojej relacji Sta-
nisław Białos.
Otto w obozie przebywał 
głównie w towarzystwie Pola-
ków. Na wiadomość o plano-
wanej ucieczce trzech z nich, 
jego bliskich kolegów, mógł 
zareagować tylko w jeden 
sposób. „Nie uciekałbym, bo 
przecież wiodłem w Ausch-
witz dobre życie [...] Polacy 
z mojego komanda zamie-
rzali uciekać. Mietek był 
ofi cerem i musiał liczyć się 
z tym, że wcześniej czy później 
zostanie rozstrzelany. Funk-
cjonariusze Politische Abtei-
lung polowali na wszystkich, 
którzy według ich przypusz-
czeń zajmowali stanowiska 
w polskiej armii. Miałem do 
wyboru: zadenuncjować ich, 
albo z nimi uciekać. Gdyby 
uciekli beze mnie, nikt by mi 
nie uwierzył, że nie zauważy-
łem przygotowań do uciecz-
ki. A wtedy przyszłaby kolej 
na mnie. Denuncjować ich 
jednak nie chciałem” – mówił 
po wojnie.
W relacji byłego więźnia Wil-
helma Brasse, przygotowania 
do ucieczki wyglądały nastę-
pująco: „Otto potrzebował 
legitymacyjnego zdjęcia, któ-
re miało być wykorzystane 
do jakiegoś dokumentu. Je-
dynym miejscem w obozie, 
gdzie takie zdjęcie mogło 
być wykonane, była oczywi-

Urodzony 16 maja 1909 r. w Berlinie. Więzień obozu 
Sachsenhausen. Do Auschwitz trafi a 20 maja 1940 r. wraz 
z 29 innymi niemieckimi kryminalistami, nazywanymi 
w późniejszym okresie „założycielami KL Auschwitz”. 
W obozie oznaczony zielonym winklem oraz numerem 
obozowym 2. Do grudnia 1942 r. pełni w Auschwitz funk-
cję kapo na stanowisku Arbeitsdiensta. 29 grudnia 1942  r. 
wraz z trzema Polakami ucieka z obozu. Po schwyta-
niu, ponownie zostaje osadzony w Auschwitz. 8 lutego 
1944 r. przewieziony do Flossenbürga, gdzie pozosta-
je do zakończenia wojny. Umiera 17 listopada 1984 r. 
w jednym z bawarskich miasteczek. Wyjątkowy i dobry 
człowiek.     

OTTO KÜSEL 

Zdjęcie zrobione po wojnie. 
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Do Auschwitz trafi ł w maju 1940 r. 
Młody człowiek z poglądami, wartościami 
i marzeniami. Trafi ł tam w konkretnym celu, 
aby stać się bezimiennym narzędziem 
w rękach władz III Rzeszy, realizującym ich 
zbrodnicze zamiary. Nikogo nie interesowało 
kim był, zanim trafi ł do obozu. Liczyło się 
jedynie to, kim, a raczej czym ten człowiek 
się stanie, wpadając jak malutki trybik w tę 
zbrodniczą machinę zła.

„Arbeitsdienst Otto Küsel zawsze pogodny, uśmiechnięty 
i uczynny. Zabierał nas na strych bloku i przez ściągnięte 
dachówki pokazywał okolice Oświęcimia. Siadaliśmy na 
krokwiach, rozstawialiśmy warty, aby nas nikt nie naszedł 
i wtedy Otto rozpoczynał nas uświadamiać, że nie trzeba się 
załamywać, że pobyt w obozie nie potrwa długo”. 
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ście pracowania fotografi cz-
na Erkennungsdienstu. Po 
wykonaniu odbitki zdjęcie 
zabrał Otto, a drugi ucieki-
nier (Baraś) w odpowiedni 
sposób je spreparował, tzn. 
w bardzo perfekcyjny sposób 
musiał domalować na zdję-
ciu mundur SS, w który niby 
ubrany był Otto”.
Ucieczka czwórki śmiałków 
była zaplanowana w naj-
mniejszych szczegółach. Za-
dbano o wszystko. O tym, 
jak przebiegała ta brawurowa 
ucieczka, mówił w swojej re-
lacji jeden z jej uczestników, 
Jan Baraś-Komski: „29 grud-
nia 1942 r. ucieczka doszła do 
skutku. W tym dniu Mietek 
i Otto udali się do kierowni-
ka Landwirtschaftu, ażeby 
wypożyczyć parę koni i plat- 
formę w zamian za dwie sza-
fy biurowe. Końmi wjechali 
do obozu, załadowali cztery 
szafy, dwie z nich zgodnie 
z umową dostarczyli do 
Landwirtschaftu. Następnie 
wyruszyli na umówione miej-
sce zbiórki. Na miejscu zbiór-
ki Kuczbara był już ubrany 
w mundur esesmański i pre-
zentował się groźnie. 
Była godzina 10, kiedy wy-
ruszyliśmy całą czwórką, 
w kierunku bramy przy Bau-
leitungu. Powoził Otto, poma-
gał mu Mietek. Ja siedziałem 
za nimi, tyłem do kierunku 
jazdy. Kuczbara − esesman 
ulokował się na końcu plat-
formy na jednej z szaf. W po-
łowie drogi do Bauleitungu 
nagle musieliśmy się zatrzy-
mać, nad naszym przedsię-
wzięciem zawisła katastrofa. 
Przed nami, w odległości 
może 60 metrów wyrósł jak-
by spod ziemi Lagerführer 
Aumeier. Przystanął, zastano-
wił się... Potem widzieliśmy 
ruch... Jakby zamierzał do nas 
podejść... Znowu wstrzymał 
się... Machnął ręką i zawrócił 
w kierunku obozu, nasz za-
przęg piorunem dopadł do 
bramy. Kuczbara machnął po-
zwoleniem na wyjazd (które 
Arbeitsführer poprzedniego 
dnia podpisał), bariera poszła 
w górę i w mig znaleźliśmy 
się na publicznej drodze nad 
Sołą. Zaprzęg gnał, ażeby jak 
najprędzej oddalić się od ko-
lumn roboczych. 
Po drodze musieliśmy minąć 
szlaban kolejowy, który jak 
na złość opadł w dół; przejeż-
dżały pociągi, a tymczasem 
dostrzegano nas z komanda 
pracującego w pobliżu. Kapo 
z kilku ludźmi zaczął biec 
w naszym kierunku − kon-
frontacja mogła zagrozić 
ucieczce − szczęściem pod-
niesiono szlaban, więc ostro 
ruszyliśmy do przodu. Nie-
długo potem wpadliśmy do 
wsi i do właściwej zagrody. 
W mig konie były wprowa-
dzone do stajni, a platforma 
znalazła się w wozowni. 
Przebraliśmy się na cywilów, 
wrzuciliśmy do studni pa-
siaki i esesmański mundur 

i wyszliśmy z zabudowania 
na drogę. Nagle znowu zro-
biło się niebezpiecznie. Szli 
w naszym kierunku miernicy 
z esesmanami. Musieliśmy 
przyczaić się w opłotkach 
i czekać. Gdy przeszli, ru-
szyliśmy w kierunku mostu 
na Wiśle, gdzie oczekiwało 
na nas czterech ludzi. Jeden 
z nich to Andrzej Harat z Li-
biąża, główny organizator 
ucieczki. Od mostu do Libiąża 
szliśmy piechotą, po dwóch w 

odstępie jednego kilometra, 
z zachowaniem ostrożności, 
bo musieliśmy przechodzić 
obok dwóch posterunków 
policji niemieckiej. 
Spotkanie nastąpiło w domu 
Harata po południu, potem 
był obiad i wspólne zdję-
cie. Podczas rozmowy z go-
spodarzami okazało się, że 
w ogólnym pośpiechu doku-
menty obozowe pozostały 
w Broszkowicach. Specjalny 
goniec przywiózł je wieczo-
rem. Wysłane były później do 
Warszawy. 
Z Libiąża do Warszawy na-
sza droga prowadziła przez 
granicę Generalnego Guber-
natorstwa. Wyruszyliśmy do 
granicy na rowerach. Jecha-
liśmy pojedynczo, w dużych 
odstępach, każdy z przewod-
nikiem. W pewnej wsi, wie-
czorem, kazano nam wmie-
szać się w tłum ludzi idących 
z kościoła po nabożeństwie. 
W ten sposób dotarliśmy do 
strefy granicznej. Granicę 
przeszliśmy w nocy w szcze-
rym polu przy akompania-
mencie strzelaniny, którą (jak 
nas później poinformowano) 
wywołała organizacja, aże-
by zaangażować Niemców 
i przez to ułatwić nam przej-
ście. Po drugiej stronie granicy 
nastąpiło pożegnanie. Kucz-
bara, obecnie Janusz Sikorski, 
i Küsel pojechali natychmiast 
do Warszawy pociągiem. Już 
ich potem nigdy w życiu nie 
widziałem”.
W archiwalnych dokumen-
tach zachowała się również 
relacja innego byłego więź-
nia, który tę niemalże idealną 
ucieczkę czwórki „obozo-
wych znajomych” przedsta-
wia nieco w innym świetle.
„Otto, po otrzymaniu Ehren-
haftling, planował ucieczkę 
od dłuższego czasu, w tym 
celu gromadził pieniądze 
i kosztowności, które w dużej 
mierze otrzymywał z Son-
derkommando od Mietka 
Morawy, więźnia z Krakowa, 
poprzez Izaaka Wołkowicza 
z Sonderkommando, który 
pochodził z Będzina, polski 
Żyd. Osobiście doręczyłem 
Ottonowi dwie przesyłki. 
Naturalnie, o jego planowa-

nej ucieczce nikt nie wiedział. 
Ucieczkę zaplanował wraz 
z Mietkiem Januszewskim 
i Kuczbarą – dentystą obo-
zowym, który później oka-
zał się świnią. Otto na wozie 
konnym, w szafi e, wywiózł 
ich z obozu, gdzie Otto nie 
podlegał kontroli postenketty 
przez esesmanów. Był znany, 
wiedział który miał na tym 
szlabanie służbę. 
Pod Krakowem, kiedy spali 
w stodole, wczesnym ran-

kiem, kiedy się obudził, nie 
było już Mietka i Kuczbary. 
Zostawili go samego, jedy-
nie posiadał adres meliny 
pod Warszawą w Wilanowie 
i część pieniędzy. Wszyst-
kie dolary ok. 4800 dolarów 
w złocie zabrali koledzy 
i ulotnili się. W sytuacji bez-
nadziejnej kupił skrzypce 
z futerałem i jako głuchonie-
my wędrował do Warszawy. 
Odnalazł melinę profesora, 
który był kolegą Surzyckie-
go i tam przebywał do chwi-
li aresztowania, około osiem 
miesięcy. 
Zdrada nastąpiła przez Pol-
kę, która była o jego losie po-
informowana. Prosił ją, aby 

odszukała Kuczbarę, który 
specjalnie się w tym czasie 
w Warszawie nie ukrywał, 
bawił się w lokalach, ubierał 
po niemiecku, buty z chole-
wami, skórzana kurtka, ka-
pelusz, także wyglądał jak 
gestapowiec. O jego zacho-
waniu się w Warszawie Otto 
wiedział poprzez tę Polkę. 
Polka ta odnalazła Kuczbarę 
w Warszawie i poinformowa-
ła go, gdzie przebywa Otto 

i prosiła go o spotkanie z Ot-
tonem. Po tym incydencie za 
trzy dni gestapo aresztowa-
ło Ottona oraz rodzinę, któ-
ra udzieliła mu schronienia, 
a za dwa dni z Oświęcimia 
z Politische Abteilung przy-
jechał Oberscharführer Lach-
man i Dylewski i przetrans-
portowano go do bunkra 
do Auschwitz, na moją celę. 
Kto zdradził, nie wiedział, 
posądzał Kuczbarę, dopóki 
nie nawiązał kontaktu, był 

bezpieczny. Największą pre-
tensję miał do Kuczbary. Nie 
chodziło o pieniądze, lecz 
o jego zdradę, nad tym za-
wsze ubolewał. Tak w skrócie 
wygląda sprawa Ottona”.
„Podczas przesłuchania 
w Oddziale Politycznym do 
zwracających się w języku nie-
mieckim esesmanów (Otto) 
powiedział, że tego języka nie 
zna, za co został bardzo po-
bity, osadzony w bunkrze” 
– czytamy w relacji Erwina 
Olszówki. 
Ottona po schwytaniu i po-
nownym osadzeniu w obo-
zie czekała śmierć. On sam 
doskonale zdawał sobie 
z tego sprawę. Los jednak 

nad nim czuwał. Przed 
śmiercią uchroniła Küsela 
zmiana komendanta obozu. 
Nowy komendant Arthur 
Liebehenschel ogłosił amne-
stię dla więźniów z bunkra. 
8 lutego 1944 r. Otto został 
przewieziony do obozu we 
Flossenbürgu. Również tam 
pomagał więźniom w czasie 
ostatniego, ewakuacyjnego 
marszu śmierci. Obóz Flos-
senbürg wyzwolony został 

przez wojska amerykańskie 
23 kwietnia 1945 r.
Powojenne losy tego wyjąt-
kowego człowieka nie zostały 
dobrze udokumentowane. 
Ze szczątkowych materia-
łów i relacji można wysnuć 
pewne wnioski. Faktem jest 
to, iż za wstawiennictwem 
polskiego premiera Józefa 
Cyrankiewicza (również by-
łego więźnia obozu, numer 
62 933) oraz tysięcy innych 
więźniów, podczas pierwsze-
go zebrania organizacyjnego 
Związku Polskich Więźniów 
Politycznych, wystąpiono 
o nadanie Ottonowi Küse-
lowi honorowego polskiego 
obywatelstwa. 
Były więzień obozu August 
Kowalczyk mówił mi, że po 
wojnie Otto został dyrekto-
rem Unry w Wiedniu. Wiele 
informacji o poobozowych 
losach Ottona zawiera także 
relacja Eugeniusza Niedojad-
ły, zamieszczona w Biulety-
nie Towarzystwa Opieki nad 
Oświęcimiem nr 30. Na pod-
stawie przytoczonych tam 
listów można dowiedzieć się 
m.in., że Otto ożenił się, miał 
córki, doczekał się również 
wnucząt. Z relacji dowiaduje-
my się również, że Otto cho-
rował na astmę, co mogło być 
przyczyną jego śmierci. 
Mimo że opublikowano tylko 
niewielkie fragmenty listów, 
to można z nich wywniosko-
wać, że Otto Küsel pod ko-
niec swojego życia, w wieku 
75 lat, był człowiekiem za-
dowolonym z siebie, szczęś-
liwym i w pewien sposób 
spełnionym. Bardzo wymow-
ne jest to, co napisał do niego 
pan Eugeniusz w jednym 
z listów: „żeby Twoje dzieci 
i wnuki mogły o Tobie czytać, 
żeby wiedziały, że ich ojciec 
i dziadek wiele dobrego zro-
bił w swoim życiu. Wasz 
naród przysporzył wiele zła. 
Ty natomiast nie musisz się 
wstydzić, nie musisz żyć 
z poczuciem winy. Nie jesteś 
ateistą. Oddałeś świadectwo 
miłości bliźniemu, nie klęcząc, 
nie modląc się, ale pomagając 
wszędzie tam, gdzie potrzeba 
była najpilniejsza”. 
Otto Küsel zmarł 17 listopa-
da 1984 r.                        

Monika Bernacka

29 grudnia 1942 r. Zdjęcie zrobione u rodziny Harata, tuż po ucieczce Küsela i jego trzech towarzyszy (Polaków). 
Mieczysław Januszewski – pierwszy z lewej, dalej – Jan Komski (w obozie przebywał jako Jan Baraś), 

następnie Otto Küsel i Bolesław Kuczbara. Andrzej Harat – drugi z prawej.

Fo
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„Otto planował ucieczkę od dłuższego czasu, w tym celu 
gromadził pieniądze i kosztowności, które w dużej mierze 
otrzymywał z Sonderkommando od Mietka Morawy, 
więźnia z Krakowa, poprzez Izaaka Wołkowicza 
z Sonderkommando, który pochodził z Będzina”.

Ottona po schwytaniu i ponownym 
osadzeniu w obozie czekała śmierć.
On sam doskonale zdawał sobie z tego 
sprawę. Los jednak nad nim czuwał. 
Przed śmiercią uchroniła Küsela zmiana 
komendanta obozu. Nowy komendant 
Arthur Liebehenschel ogłosił amnestię 
dla więźniów z bunkra.

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 13, maj 2009

16151413121110987654321



Żydzi oświęcimscy stworzy-
li w Izraelu społeczność, do 
której przynależeli zarówno 
ocaleni z Holokaustu, jak 
również przedwojenni emi-

granci. Podobnie jak Żydzi 
wywodzący się z innych 
miejscowości, także i oni za-
łożyli swoją własną organi-
zację. Irgun Jocei Oświęcim 

skupia byłych mieszkańców 
miasta, a jej celem jest upa-
miętnianie historii swojej 
gminy i dbałość o pamięć jej 
pomordowanych członków. 

W roku 1977 w Jerozolimie 
ich staraniem została rów-
nież wydana Księga Pamięci 
poświęcona historii żydow-
skiego Oświęcimia – „Se-

fer Oshpitsin. Oświęcim-
Auschwitz Memorial Book”. 

Każdego roku w Dzień Pamię-
ci o Holokauście – Jom haSzoa 
– oświęcimianie spotykają się 
przy pomniku upamiętniają-
cym społeczność żydowską 
Oświęcimia na cmentarzu 
Kiriat Szaul w Tel Awiwie. 

Wraz z upływem czasu nie-
liczni już świadkowie tam-
tych wydarzeń odchodzą, 
a ich niezwykłe historie nie-
jednokrotnie – poza gronem 
rodzinnym – nie miały do-
tychczas szansy dotrzeć do 
szerokiego grona odbiorców. 
Obecnie żyje w Izraelu jedy-
nie około kilkudziesięciu 
mieszkańców Oświęcimia. 
Z tego też względu wy-
stawa „Nowe Życie” stara 
się także spełniać funkcję 
dokumentującą i upamięt-
niającą. Jest pomostem łą-
czącym współczesny Izrael 
i współczesną Polskę; poka-
zuje osobiste historie i losy 
ocalonych, których życie 
splotło się nierozerwalnie 
z tymi dwoma krajami. 
Wystawa „Nowe Życie” to 
opowieść o zwycięstwie, 
woli życia, chęci przetrwa-
nia i odradzaniu się narodu 
żydowskiego po katastro-
fi e. Poniżej prezentujemy jej 
fragmenty.    

Centrum Żydowskie

Już od 5 maja 2009 r. w Centrum Żydowskim będzie można oglądać od dawna zapowiadaną wystawę „Nowe 
Życie”. Jest ona  prezentacją 19 osobistych poruszających historii byłych mieszkańców Oświęcimia żyjących 
obecnie w Izraelu. Są wśród nich ci, którzy opuścili Polskę w latach 30. XX w. i tuż przed rozpoczęciem II woj-

ny światowej, ale także ci, którzy przeżyli Holokaust pod niemiecką okupacją lub w głębi ZSRR oraz urodzeni 
po wojnie. 

NOWE ŻYCIE

Jerzy (ur. 1925) i jego starszy brat Abraham (ur. 1922) urodzili się w Oświęcimiu. Obaj wraz 
z dwojgiem rodzeństwa oraz rodzicami, Leopoldem Feinerem i Ewą Appel, mieszkali przy ulicy 
Kolejowej 4. Rodzice prowadzili sklep z kapeluszami i czapkami u zbiegu ulic Plebańskiej i Kole-
jowej. Przed wybuchem wojny Jerzy i Abraham uczęszczali do szkoły podstawowej im. Królowej 
Jadwigi, a po południu do chederu – szkoły żydowskiej. W 1940 r. bracia pracowali jako robotnicy 
przymusowi przy porządkowaniu terenów przyszłego obozu Auschwitz. Jesienią tego samego 
roku Abraham trafi ł do obozu pracy w Annaberg. Pozostała część rodziny została wysiedlona w 
1941 r. do Chrzanowa, a stamtąd Jerzy trafi ł do obozu pracy Blechhammer, gdzie spotkał Abra-
hama. Wspólnie przeszli przez obozy m.in. w Zwittau oraz Gross-Rosen. W maju 1945 r. zostali 
wyzwoleni przez Armię Czerwoną w obozie Reichenbach. Po wojnie na krótko wrócili do Oświę-
cimia w poszukiwaniu członków swojej rodziny. Niestety, z czworga rodzeństwa przeżył jedynie 
Jerzy i Abraham. Z Polski wyjechali wpierw do Czechosłowacji, a w marcu 1949 r. przyjechali do 
Izraela. Jerzy ożenił się w 1950 r. z Gerdą Fisch i oboje zamieszkali w Tel Awiwie. Jerzy w Izraelu 
prowadził własną fi rmę zajmującą się serwisem lodówek i urządzeń do klimatyzacji. W 1990 r. 
przeszedł na emeryturę. W Izraelu Abraham ożenił się z oświęcimianką – Ester Schnur. Pracował 
jako kierowca w przedsiębiorstwie autobusowym Egged oraz jako wulkanizator. Obecnie jest na 
emeryturze. Obaj bracia mieszkają blisko siebie w Ramat Gan, są wdowcami. Abraham ma syna 
i troje wnucząt, natomiast Jerzy ma syna i córkę oraz czworo wnucząt.

JERZY I ABRAHAM FEINER

RELACJA:
JERZY FEINER
Dla mnie Polska to był kraj, gdzie się urodziłem, gdzie żyłem, całą moją młodzież tam, uczy-
łem się w szkole Górnickiego w Oświęcimiu i Królowej Jadwigi. Skończyłem siedem klas. Izra-
el to jest mój kraj. Teraz to jest moja… – Ojczyzna. Tutaj mieszkam i cała rodzina moja nowa, 
na nowo zbudowana, co od nowa zbudowałem, bo zostałem tylko z bratem. Cała rodzina 
została zniszczona i zaginiona.

ABRAHAM FEINER
Izrael to jest dla mnie wszystko. To jest mój kraj, moja przyszłość, tutaj dzieci, przyszłość, moje 
wnuki będą miały przyszłość. Jestem gotów wszystko zrobić dla mojego kraju.    
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Centrum Żydowskie

Ester urodziła się w 1924 r. w Oświęcimiu jako córka Szaloma Kohane i Berty Goldberg. Rodzina 
mieszkała przy ulicy Berka Joselewicza 13. W 1941 r. wraz z rodziną została wysiedlona do Sos-
nowca, potem przeniesiona do getta w Środuli, gdzie w jednym z tzw. szopów – jako pracownica 
przymusowa – reperowała płaszcze i torby żołnierzy niemieckich powracających z frontu. W maju 
1943 r. trafi ła do obozu pracy w Annaberg, a w listopadzie 1943 r. do KL Auschwitz-Birkenau. 
17 stycznia 1945 r., podczas ewakuacji obozu, dotarła w marszu śmierci do Wodzisławia Śląskiego, 
a stamtąd do obozu w Malchow (Niemcy), gdzie została wyzwolona przez Armię Czerwoną 2 maja 
1945 r. Po wojnie wróciła na krótki czas do rodzinnego miasta, gdzie poznała swojego przyszłego 
męża – Lolka Lehrhafta, także oświęcimianina. W 1945 r. wyjechali do niemieckiego Föhrenwald, 
będącego wówczas częścią amerykańskiej strefy okupacyjnej. W tamtejszym obozie dla przesied-
leńców pobrali się. W 1947 r. oboje wyjechali do Palestyny. W Izraelu zmienili swoje nazwisko na 
Lahat. Ester przez całe swoje zawodowe życie była przedszkolanką. Obecnie mieszka w domu 
opieki w Bat Jam. Ma dwoje dzieci, sześcioro wnucząt i jednego prawnuka.

ESTER LAHAT

RELACJA:
Polska jest dla mnie krajem, który bardzo często wspominam z różnych powodów, że miałam dobre 
czasy i mniej dobre czasy, i że niestety w strasznych warunkach musiałam Polskę opuścić. Oświęcim 
jest dla mnie drugim życiem. Ja o Oświęcimiu codziennie myślę. Izrael jest dla mnie drugą ojczyzną. 
Też niemało przeszliśmy w Izraelu. To nie było tak łatwo, przyjazd, urządzenie się. Dzisiaj chwa-
ła Bogu, dzieci wydane, mamy wnuków, prawnuków i to, co nam daje nasze szczęście.  

Elina urodziła się w 1949 r. w Oświęcimiu. Oboje rodzice – Regina Grünbaum i Salomon Kupper-
man także pochodzili z Oświęcimia. Regina, przedwojenna działaczka młodzieżowej organizacji 
syjonistycznej Akiba, została wysiedlona w 1941 r. do Sosnowca, a stamtąd do obozów: Annaberg, 
Gross-Rosen, Mauthausen i Bergen-Belsen, gdzie została wyzwolona. Salomon, działacz lewicowej 
partii syjonistycznej Hitachdut wraz z bratem w chwili wybuchu wojny uciekli do ZSRR, przeby-
wali na Syberii oraz w Uzbekistanie. Oboje po wojnie wrócili do swojego rodzinnego miasta. Pomi-
mo że Regina i Salomon znali się już z czasów przedwojennych, pobrali się dopiero po powrocie 
do rodzinnego miasta. Ślub religijny zawarli w 1948 r. w Wałbrzychu, a cywilny w Oświęcimiu 
rok później. Kuppermanowie mieszkali przy ulicy Parkowej 1. Salomon pracował w Zakładach 
Chemicznych w Oświęcimiu, jako pracownik biurowy. Elina ukończyła w Oświęcimiu jedynie 
sześć klas w szkole podstawowej im. Królowej Jadwigi, w 1962 r. wraz z rodzicami wyjechała do 
Izraela. Kuppermanowie wyjechali pociągiem do Warszawy, potem do Włoch, a stamtąd statkiem 
do Hajfy. Zamieszkali w Holonie, gdzie Elina ukończyła liceum. Utrzymywała także kontakty ze 
swoimi szkolnymi kolegami z Polski, jak również nauczycielami. Później, przez 27 lat pracowała 
w izraelskiej armii. Obecnie jest na emeryturze, lecz nadal pracuje na część etatu. Elina, jej mąż Da-
niel oraz ich dwoje dzieci mieszkają w Holonie.

ELINA SHAKED

RELACJA:
Polska to jest kraj, co zawsze chętnie wracam do niego. Czuję się tam w domu, przez pol-
szczyznę. Przez ostatnie trzy lata trzy razy byłam w Polsce, rok za rokiem.  I… to jest bardzo 
ciężko powiedzieć co… Ojczyzna? Tak. Izrael też ojczyzna. To znaczy są… mam dwie oj-
czyzny: i Polska, i Izrael. Oświęcim. Miasto, gdzie się urodziłam, gdzie moi rodzice się uro-
dzili, gdzie spędziłam 12 lat, co zawsze wspominam je serdecznie i z uśmiechem, gdzie do-
tychczas mam bardzo dużo kolegów i znajomych jeszcze z czasów dziecięcych i szkolnych, 
co teraz w tym roku właśnie żeśmy się spotkali i mam dużo dobrych wspomnień z Oświę-
cimia. Dalej. Izrael – państwo, gdzie się moje dzieci urodziły, gdzie wyszłam za mąż, gdzie 
żyję na źle i na dobrze, gdzie byłam w wojsku. Ojczyzna, dom – to jest Izrael dla mnie.   

Rachel urodziła się w 1923 r. w Oświęcimiu w rodzinie ortodoksyjnej. Jej rodzice – Natan Edel-
stein i Regina Posner oraz Rachel wraz czwórką rodzeństwa mieszkali przy ulicy Sienkiewicza 3. 
Na tej samej ulicy, pod numerem 1 jej rodzice prowadzili cukiernię i delikatesy. Rachel ukończy-
ła w Oświęcimiu szkołę podstawową im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, uczęszczała tak-
że do ortodoksyjnej szkoły dla dziewcząt Bejt Jaakow. Wiosną 1941 r. rodzina została wysiedlona 
do Sosnowca, potem przesiedlona do getta w Środuli. W 1943 r. Rachel wysłano do obozu pracy 
w Gräben, natomiast stamtąd, początkiem lutego 1945 r. dotarła w marszach śmierci do Bergen-Bel-
sen, gdzie została wyzwolona 15 kwietnia 1945 r. Jej cała najbliższa rodzina została zamordowana 
w KL Auschwitz. W 1947 r. Rachel wyszła za mąż za Icchaka Jakimowskiego, a w sierpniu 1948 r. 
oboje dotarli szczęśliwie do Izraela. Ich ówczesne położenie materialne było bardzo ciężkie. Icchak 
trafi ł od razu na rok do izraelskiej armii i brał udział w wojnie o niepodległość. Rachel pracowała 
w fabryce swetrów, a potem jako pokojówka w hotelu Dan w Tel Awiwie. W okresie późniejszym 
mąż, który zdobył w Izraelu wykształcenie prawnicze, otworzył w 1961 r. własną kancelarię, w któ-
rej nadal pracuje. Rachel ze swoim mężem mieszkają w Bat Jam, mają dwie córki, pięcioro wnucząt 
i czternaścioro  prawnucząt.

RACHEL JAKIMOWSKI

RELACJA:
Polska jest dla mnie tylko wspomnieniem. Jeżdżę często, nie zapominam języka, lubię Pola-
ków jako ludzi, dobrze mi jest tam. Ha! Oświęcim, Oświęcim, Oświęcim… To są wspomnienia 
dzieciństwa. Nie byliśmy bogaci, ale dobrze usytuowani stosunkowo na tamte czasy i niczego 
mi nie brakło w domu. Dostawałam moc ciepła i miłości od rodziny, od wujostwa, od dziad-
ka, od babci. I to są takie wspomnienia, że często gęsto spać nie można, bo ciągle żyję Oświę-
cimiem. Nie wiem dlaczego. Mój mąż mnie zawsze pyta: – Nie możesz się odłączyć od tego 
Oświęcimia? Ja mówię: – Nie, nie udaje mi się, próbuję, ale nie udaje mi się. Kocham Oświę-
cim. Izrael jest dla mnie domem. Tu przyjechałam, tu się rozwinęłam, tu się… ja się pobrałam 
w drodze do Izraela na Cyprze. Tu moje dzieci się urodziły, moje wnuki, moje prawnuki.   

[w relacjach zachowano oryginalny zapis]
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Centrum Dialogu i Modlitwy

REKOLEKCJE „U PROGU AUSCHWITZ”
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? W krzyku opuszczenia, niezgłębionym cierpieniu Boga-Człowieka roz-
jaśnia się i zyskuje sens każde cierpienie ludzkie, a głęboka jedność Ojca z Synem w Duchu Świętym, ofi arowana 
właśnie w tym krzyku, staje się wzorem jedności między ludźmi”. Chiara Lubich

Rekolekcje „U progu Ausch-
witz”, które odbyły się na po-
czątku kwietnia w Centrum 
Dialogu i Modlitwy,  w tym 
roku współorganizowane by-
ły przez Ruch Focolari. Obok 
stałych wydarzeń rekolekcji, 
takich jak: zwiedzanie byłe-
go obozu, Droga Krzyżowa 
w byłym obozie Birkenau, 
msza święta w intencji poko-
ju, adoracja Krzyża oraz msza 
święta w kaplicy Sióstr Kar-
melitanek, w Niedzielę Pal-
mową uczestnicy rekolekcji 
zapoznali się z duchowością 
Ruchu Focolari. Podsumowu-
ją je dwie wypowiedzi: „Bóg 
Miłość a Jezus opuszczony” 
oraz „Duchowość jedności 
drogą pojednania”.
 
Jedność i miłość do Jezusa 
ukrzyżowanego i opuszczo-
nego są sercem duchowo-
ści Ruchu Focolari, założo-
nego przez Chiarę Lubich 
w czasie II wojny światowej. 
Z Włoch dotarł on do ok. 190 
krajów świata. Duchowość 
ta ma wyraźny charakter 
wspólnotowy i jako ducho-
wość jedności jest drogą, któ-
rą idzie się do Boga razem. 
Dzielenie się świadectwem 
życia Ewangelią jest jednym 
z podstawowych elementów 
tworzących wspólnotę. Na-
wiązując do przedstawio-
nych tematów, członkowie 
Ruchu Focolari podzielili się 
swymi doświadczeniami ży-
cia ukazującymi m.in. cztery 
kroki do ukochania Jezusa 
opuszczonego – drogi pro-
wadzącej z cierpienia w mi-
łość, z opuszczenia do zmar-
twychwstania. 

Poniżej prezentujemy zapi-
ski kilku uczestników reko-
lekcji „U progu Auschwitz”. 

Serce zamiera
Dla każdego człowieka, któ-
ry choć trochę wie, czym 
była tragedia, jaka dokonała 
się na oświęcimskiej ziemi, 
to miejsce budzi wiele uczuć, 
przywołuje obrazy najtra-
giczniejszych doświadczeń, 
które wypaliły niezatarte 
znamię w historii człowie-
czeństwa. Wobec bezmiaru 
zła i cierpień brak słów, serce 
zamiera. 
Rekolekcje przeżywane 
w Oświęcimiu bardzo do-
słownie osadziły mnie na 
fundamencie życia i śmierci, 
pytania o granicę człowie-
czeństwa, o zło, o grzech, do 
jakiego zdolny jest człowiek, 
który odwraca się od Boga. 
Miejsce to z otchłani zła tym 
bardziej krzyczy o miłość, 
o wiarę w miłość.
Bóg jest Miłością, kocha 
każdego człowieka miłością 
nieskończoną. Objawiając 
się jako nasz Ojciec, wyra-
ził tym samym prawdę, że 
jesteśmy dla siebie braćmi. 
Właśnie to „odkrycie” do-
konane przez Chiarę Lubich 
w czasie II wojny światowej 
wydaje się paradoksem tym 
większym, im straszniejsze 
były okoliczności, w jakich 
się narodziło. Chiarę i osoby, 
które tak jak ona chciały od-
powiedzieć swoim życiem na 
Bożą miłość, żyjąc słowami 
Ewangelii w codzienności, 
poruszyły mocno słowa Te-
stamentu Jezusa: „aby wszy-
scy stanowili jedno, jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 

aby i oni stanowili w Nas 
jedno, by świat uwierzył, że 
Ty Mnie posłałeś” (J 17,21). 
Zrozumienie prawd wiary to 
zawsze kwestia łaski, Bożej 
tajemnicy, którą trudno wy-
powiedzieć słowami. Szcze-
gólnie trudno jest stanąć wo-
bec cierpienia i odkryć w nim 
sens. Chiara w każdym prze-
jawie cierpienia odkrywała 
oblicze Osoby Jezusa Ukrzy-
żowanego i Opuszczonego, 
który jako klucz do jedności 
z Bogiem i z każdym bliź-
nim, stał się fundamentem 
duchowości jedności. Moż-
na powiedzieć – miara bez 
miary. Tym bardziej uświa-
domiłam sobie, że taka właś-
nie powinna być także moja 
odpowiedź. Wobec cierpień 
przeszłych – pozostaje mod-
litwa, ale także dług do spła-
cenia. Uczenie się akceptacji 
bliźniego, dialogu, każdy 
gest dobroci, miłości – to tak-
że mój udział w uleczaniu 
tej szczególnej rany. Uczest-
niczenie w rekolekcjach 
„U progu Auschwitz” po-
zwoliło także doświadczyć 
poczucia wspólnoty, która 
łączy na najbardziej solid-
nym fundamencie obecności 
Boga. 

Agnieszka Zagrajek

Modlitwa i dialog
Rekolekcje w CDiM stały się 
dla mnie mocnym i głębokim 
doświadczeniem. Podczas 
Drogi Krzyżowej w byłym 
obozie Auschwitz II-Birke-
nau miałam wrażenie, że Je-
zus po raz kolejny krzyczał: 
„Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?”. Miejsce tak 
szczególne i święte, gdzie 

echo tego wołania brzmi do 
dziś, nie pozostawia nikogo 
obojętnym. W sercu rodzi 
się przekonanie, że trzeba 
uczynić wszystko, by nigdy 
więcej ludzkość nie musia-
ła wołać tak rozpaczliwie 
do Boga. Myślę, że właśnie 
modlitwa i dialog są funda-
mentem budowania auten-
tycznych i zdrowych rela-
cji z drugim człowiekiem. 
Z tej perspektywy pragnie-
nie Jezusa, „aby wszyscy byli 
jedno”, wybrzmiewa jesz-
cze mocniej w moim sercu. 
Ta ziemia przesiąknięta tak 
wielkim cierpieniem trud-
nym do wyobrażenia, nadal 
przemawia do mnie. A bu-
dzące się piękno otaczającej 
przyrody napełnia nadzieją, 
że również z tych ziaren cier-
pienia rozkwitnie wiosna.

Iwona Sapała

Bez masek
Rekolekcje w Centrum Mod-
litwy i Dialogu dotknęły wie-
lu ukrytych strun w naszych 
duszach. Przyjechaliśmy ze 
swoim cierpieniem, by zanu-
rzyć je w Krzyżu Chrystusa. 
Budowała nas dojrzałość 
uczestników, ich szczere po-
szukiwanie prawdy i swojej 
drogi do Boga. Pewnym za-
skoczeniem był ich wiek – w 
większości ludzi młodych 
czy w średnim wieku. Na-
szym pragnieniem było uka-
zanie „skarbu” naszej du-
chowości, tak wymownego, 
w takim miejscu, jakim jest 
Oświęcim: Jezusa Opuszczo-
nego. W rozmowach zorien-
towaliśmy się, że niektórzy 
niosą ciężkie krzyże, więc 
Oblicze Jezusa Opuszczone-
go nie jest im obce, a pewne 
wskazówki mogą im pomóc 
w przechodzeniu od cierpie-
nia do Zmartwychwstania.
Składanie świadectwa było 
ułatwione dzięki temu, że pa-
nowała atmosfera życzliwo-
ści, otwarcia i wsłuchiwania 
się w mówiące osoby. Zresz-
tą wszyscy chyba czuliśmy, 
że w takim miejscu musi się 
być w prawdzie, bez masek 
i pustych słów. 
Wielkie wrażenie wywarł na 
nas ks. Manfred – człowiek 
skupiony wewnętrznie, roz-
modlony i całkowicie odda-
ny sprawie szeroko pojętego 
pojednania. Zwiedzanie obo-
zu, a później Droga Krzyżo-
wa z takim przewodnikiem: 
kapłanem narodowości nie-
mieckiej miały swoją głęboką 
wymowę. 

Dobromiła i Stanisław Salikowie

Miejsce
Auschwitz i Birkenau to są 
miejsca. To są miejsca Zagła-

dy. Miejsce według kabali-
stów oznacza jedno z Imion 
Boga. Kielce, w których 
mieszkam, to też jest miejsce. 
Miejsce ostatniego aktu Za-
głady. W rok po zakończeniu 
wojny doszło do bestialskie-
go mordu Ocalonych. 

***
Pomysł rekolekcji „U progu 
Auschwitz” wydaje się z per-
spektywy tego Miejsca bar-
dzo oczywisty, ale wystar-
czy ujechać jeden kilometr 
od bramy Centrum Dialogu 
i Modlitwy, by wydał się sza-
lonym i niedorzecznym. No 
a z perspektywy stu kilome-
trów jest po prostu chorym 
pomysłem. Czy naprawdę 
nie mamy już nic innego do 
roboty i to w przededniu 
Wielkiego Tygodnia, tak bli-
sko Zmartwychwstania Pań-
skiego, triumfu Życia? 
Dwaj wybitni polscy pisarze 
– Jerzy Andrzejewski i Adolf 
Rudnicki – swoim świade-
ctwom świadkowania cza-
som Zagłady nadali tytuły – 
pierwszy „Wielki Tydzień”, 
drugi „Wielkanoc”. 

***
Nie mam śmiałości nazy-
wać siebie chrześcijaninem. 
Oczywiście, różne okoliczno-
ści społeczne wymagają ode 
mnie takiej deklaracji, defi ni-
cji, samookreślenia, ułatwie-
nia rozpoznania dla innych, 
włączenia bądź wykluczenia. 
Nie mam śmiałości nazywać 
siebie chrześcijaninem nie 
tylko z powodu odczuwa-
nego dotkliwie zamętu, gdy 
stawiam przed sobą (czyż 
naprawdę sam przed sobą?) 
pytanie – a ja za kogo Go 
uważam? – lub inne natrętne, 
samo się narzucające – czy 
Go kocham? Szczególnie, że 
nie wiem, czym miłość jest 
i jak się ją odczuwa albo roz-
poznaje. Nie mam odwagi 
nazywać siebie przed sobą 
chrześcijaninem nie z powo-
du rozdźwięku pomiędzy 
tym, jak żyję a jak uważam, 
że powinienem żyć – ale 
z powodu tego, co chrześci-
janie zrobili swoim siostrom 
i braciom Żydom. I z powo-
du tego, czego nie zrobili. 
I z powodu tego, że wiem 
przecież, że jestem jednym 
z nich, z gromady Jezusa.

***
Najważniejszy moment reko-
lekcji – sobotnia Droga Krzy-
żowa w Birkenau. Tam Je-
zus „wniebowstąpił dymem 
z krematorium”. 
Uczestniczyłem w Drodze 
Krzyżowej ulicami Jerozo-
limy, świętego Jeruszalaim. 
Chodziłem po startych mar-

Uczestnicy rekolekcji podczas wizyty w Muzeum

Fo
t. 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Dla przeciętnego Polaka, który Oświęcim kojarzy tylko z obo-
zem, miasto to jest symbolem niewyobrażalnego okrucień-
stwa, bólu, cierpienia i  poniżenia. Nie ukrywamy – my, 

klasa Ih z Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krako-
wie, również podzielaliśmy te opinie. Dlatego gdy zaproponowano 
nam, aby tegoroczne rekolekcje spędzić w Centrum Dialogu i Mod-
litwy zaledwie kilkaset metrów od terenów byłego obozu Ausch-
witz, wielu z nas uznało to za pomysł co najmniej kontrowersyjny. 
Mimo to przystaliśmy na tę propozycję, dochodząc do wniosku, że 
być może pobyt tam będzie nowym doświadczeniem, które pomo-
że nam zrozumieć wyrządzoną krzywdę i oswoić się z nią. 

„MIASTO ŻYWYCH WALCZY 
Z MIASTEM UMARŁYCH” 

Temat rekolekcji skupiał się 
siłą rzeczy na zagadnieniu 
Auschwitz. Punktem kul-
minacyjnym wyjazdu była 
więc wizyta w byłym obozie. 
Podczas wieczornej rozmo-
wy z księdzem Manfredem 
mieliśmy możliwość wy-
miany wrażeń. Wszyscy by-
liśmy niezwykle poruszeni 
tym, co zobaczyliśmy. Wielu 
nurtował problem, jak czło-
wiek mógł być zdolny do 
wyrządzenia tak potwornej 
krzywdy bliźniemu. Pojawi-
ły się pełne goryczy pytania 
o Boga, o Jego obecność i mil-
czącą zgodę na tę apokalipsę. 
Zastanawialiśmy się także 
nad tym, jaka byłaby nasza 
osobista postawa w tamtych 
czasach – czy potrafi libyśmy 

zachować własną godność 
i człowieczeństwo? 
Dużo do myślenia dała nam 
jednak wypowiedź naszego 
kolegi, Tymka, który, jako 
pochodzący z tych okolic, na 
cały problem patrzy z nieco 
innego punktu.  Uświadomił 
nam on, że między Oświę-
cimiem a Auschwitz nie 
można stawiać znaku rów-
ności – należy oddzielić obóz-
-pomnik i Miejsce Pamięci 
o Holokauście od miasta, któ-
re, mimo że obciążone brze-
mieniem wojny, stara się roz-
wijać normalnie. Życie biegnie 
w nim swoim rytmem, dzieci 
się rodzą, starcy umierają 
w podeszłym wieku i nikt ni-
kogo nie morduje. „Pamięta-
my, bo nie da się zapomnieć, 

ale nie żyjemy przeszłością. 
Ważna jest pamięć, ale jeszcze 
ważniejsza jest przyszłość. Aby 
o nią walczyć, musimy poka-
zać innym, czym tak napraw-
dę jest Oświęcim, aby pocho-
wali umarłych i pozwolili żyć 
żywym”.
W końcu Oświęcim to nie tylko 
„miasto umarłych”, ale i „mia-
sto żywych”.  Te dwa miejsca 
toczą ze sobą ustawiczny bój. 
Z jednej strony ofi ary II woj-
ny światowej, z drugiej my, 
ci, którzy tu żyją. Zdawać by 
się mogło, że jesteśmy z góry 
skazani na przegraną. Tak jed-
nak nie jest. Życie w ostatecz-
nym rozrachunku tryumfuje 
nad śmiercią. Miasto jest tego 
zwycięstwa symbolem.    

Klasa Ih

Tegoroczne rekolekcje w Oświęcimiu dały mi drugą oka-
zję do wizyty w byłym obozie koncentracyjnym Ausch-
witz-Birkenau. Nastrój wyciszenia i modlitwy, skupienia 
i refl eksji nad własnym życiem przyczyniły się do tego, że 
było to niezwykle trudne pod względem emocjonalnym 
przeżycie.

A. Czarnik

W Oświęcimiu byłam po raz pierwszy. Miasto wyobra-
żałam sobie jako miejsce puste, ciche, przygnębiające − 
taki cmentarz. Uważam, że aby zrozumieć istotę tragedii 
Auschwitz-Birkenau, należy tam przybyć nieraz i samemu 
oddać hołd „Golgocie naszych czasów”.

 J. Cebulak
 
Zawsze przed zwiedzaniem Auschwitz zastanawiam się, 
jak to miejsce wpłynie na moją wiarę. Jednak jest ona oraz 
silniejsza, bo stojąc w obliczu tragedii, mordu na milionie 
osób, wierzę, że życie ludzkie nie kończy się na doczesno-
ści, ponieważ Bóg jest dobry pomimo istnienia zła.

R. Wieczorek

Rekolekcje te były inne, od tych, w których do tej pory bra-
łam udział, ale na pewno pozostawią niezatarty ślad w mo-
jej pamięci.

A. Płucienik

Rekolekcje w Oświęcimiu − pomysł zdawał się być co 
najmniej kontrowersyjny i ryzykowny. Czas skupienia, 
wyciszenia, intymnej rozmowy z Bogiem − w miejscu tak 
obciążonym przez historię, naznaczonym piętnem niewy-
obrażalnej i przechodzącej ludzkie pojęcie zbrodni? Szu-
kanie głosu Boga na oświęcimskiej ziemi było dla mnie, 
wiedzącej o koszmarze obozu jedynie z podręczników, 
zagadnieniem zupełnie nowym, ale niezwykle ubogacają-
cym.

W. Czaja 

Klasa Ih z Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie

twych kamieniach. W Birke-
nau chodziliśmy po żywej 
ziemi budzącej się z zimo-
wego letargu. Motyle, młode 
listki drzew, ptasie arie, błę-
kitne niebo, słoneczne ciepło, 
żaby na mokradłach. Szliśmy 
po ziemi usypanej z prochów 
milionów.
Polski pisarz Andrzej Kuś-
niewicz w powieści „Na-
wrócenie” napisał: „Nie ma 
wskrzeszenia i nie będzie, są 
tylko ekshumacje”. W Birke-
nau nie było ekshumacji i nie 
będzie. Będzie zmartwych-
wstanie. 

***
Miałem kiedyś taki sen. Wi-
działem w nim, jak ręka Nie-
nazwanego wyjęła ze mnie 
moją duszę, aby mi ją uka-
zać. Zobaczyłem ją, pokan-
cerowaną, ułomną i skuliłem 
się w sobie, zatrwożyłem, 
schowałem się tak w siebie 
jak żółw albo ślimak się cho-
wa. I nie dotarło do mnie 
w tamtej chwili, co Niena-
zwany mówił; że pokazuje 
mi moją duszę, abym wie-
dział, jak bardzo mnie ko-
cha, ile mi wybacza, żebym 
odczuł Jego niezmierzone 

miłosierdzie i współczucie. 
I żebym wiedział, ile muszę 
dać innym, bo tak wiele od 
Niego otrzymuję, że po to 
mi daje, abym mógł dawać, 
a nie po to mi daje, żebym 
sobie tak miał. Ale ja tego tak 
wyraźnie wtedy we śnie nie 
słyszałem, wybrałem swój 
strach i niechęć do siebie, na 
tym się skoncentrowałem.
Kiedy jestem „na dołach” 
w Birkenau – czuję to, czuję 
współczucie, jestem współ-
czuciem. Nie tylko dla tych, 
których prochy tu rozrzuco-
no, ale także dla tych, którzy 

rozrzucali, dla tych, którzy 
kazali im to zrobić, którzy 
to zaplanowali, dla wszyst-
kich… „I dla całego świa-
ta…”. To trwa tylko moment, 
bo potem pojawiają się myśli 
i już nie wiem, czy płaczę 
nad tymi milionami dusz, 
których ciała spłonęły, czy 
nad swoją jedną potarganą 
i z takimi kancerami. 

***
Po rekolekcjach w Birkenau 
wiem, że nam chrześcijanom 
i mojemu Kościołowi są po-
trzebne nowe pytania i nowe 
odpowiedzi. Na stare pytania 

rezonujemy coraz to bardziej 
pustymi frazesami. 
W iluż polskich kościołach 
w Wielkanocną Niedzielę 
zabrzmiało „Żydzi ukrzyżo-
wali Pana Jezusa”? W moim 
tak było.
A przecież Pana Jezusa 
ukrzyżowali w Birkenau 
chrześcijanie. Byłem tydzień 
przedtem tego świadkiem. 
Mogę przysiąc.

***
Nie zapomnieliśmy, ale nie 
pamiętamy. Ksiądz Manfred 
wie. 

Bogdan Białek  
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• 9-25 maja
„Malarstwo sakralne” – wysta-
wa malarstwa Józefy Momot   
W Oświęcimskim Centrum Kul-
tury prezentowana będzie wy-
stawa malarstwa Józefy Momot 
pt. „Malarstwo sakralne”. 
Wernisaż 9 maja, godz. 17.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 11 maja
„II Rzeczypospolita w świetle 
wydarzeń polityczno-społecz-
nych w Europie w przededniu 
wybuchu II wojny światowej”
Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Oświęcimiu oraz 
Małopolskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli – Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli 
w  Oświęcimiu zapraszają na 
kolejną konferencję zorgani-
zowaną w ramach programu 

Akademii Historii Najnowszej. 
Tym razem tematem spotka-
nia będzie „II Rzeczypospolita 
w świetle wydarzeń polityczno-
społecznych w Europie w prze-
dedniu wybuchu II wojny świa-
towej”. 
MCDN Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Oświęcimiu

• 14 maja
„Lektor”
Projekcja fi lmu produkcji ame-
rykańsko-niemieckiej z 2008 r., 
w reżyserii Stephena Daldry’ego 
w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „Reksio”. 
Godz. 18.30, cena biletu: 10 zł 
DKF Reksio w Oświęcimiu

• 16 maja
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Warsztaty organizowane w ra-

mach projektu LABIRYNT – 
„Upominki na Dzień Matki”.
Godz. 18.00
Dom Kultury w Kętach

• 19 maja
VIII Zlot Młodych Ekologów   
Stowarzyszenie ekologiczne 
BIOS zaprasza na VIII Zlot Mło-
dych Ekologów
Godz. 10.30
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 21 maja – 5 czerwca
„Wybory 4 czerwca 1989 r. 
w materiałach Archiwum Pań-
stwowego”
W siedzibie Zbiorów Historycz-
no-Etnografi cznych w Zamku 
(ul. Zamkowa  1) prezentowana 
będzie wystawa pt. „Wybory 
4 czerwca  1989 r. w materiałach 
Archiwum Państwowego w Ka-

towicach, Oddział w Oświęci-
miu”

• 22 maja
„Listy Julii” – koncert Katarzy-
ny Groniec
W Oświęcimskim Centrum Kul-
tury wystąpi Katarzyna Groniec 
– laureatka nagrody im. Alek-
sandra Bardiniego – w koncer-
cie zatytułowanym „Listy Julii”. 
Koncert towarzyszy XVII Ogól-
nopolskim Spotkaniom Recy-
tatorów i Śpiewających Poezję 
„Amor sprawił...”. 
Godz. 19.00, cena biletu: 30 zł

• 26 maja
Wiosenny Dzień Matki   
Wiosenny Dzień Matki – recital 
Ireny Staniek
Godz. 18.00
Dom Kultury w Kętach

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

25 kwietnia w sali koncertowej oświęcimskiej szkoły muzycznej wystąpiła orkiestra kameralna Ensemble 
Voix Étouffées z Francji. Był to jedyny w Polsce koncert zespołu, który od wielu lat działa na rzecz upa-
miętnienia twórczości kompozytorów prześladowanych przez reżim nazistowski. Koncertu wysłuchało 

ponad 200 osób, w tym była więźniarka Auschwitz Helena Niwińska, która grała w kobiecej orkiestrze obozowej 
w Auschwitz II-Birkenau. Poniżej prezentujemy rozmowę z dyrygentem orkiestry Amaurym du Closelem.

BYLIŚMY GOTOWI DO TEJ WIZYTY

 Rozmawiamy w dzień 
po koncercie. Czy mógł-
bym poprosić o osobistą 
refl eksję po trzydnio-
wym pobycie w Oświę-
cimiu? 
Amaury du Closel: 
Wszystko wykroczyło 
znacznie poza moje ocze-
kiwania, przede wszyst-
kim jeżeli chodzi o zaan-
gażowanie całej orkiestry. 
Każdy z nas bał się trochę 
przyjazdu w miejsce o tak 
wielkiej wadze historycz-
nej. Zresztą większość 
z nas była tu po raz pierw-
szy. Dlatego cały czas 
staraliśmy się pamiętać, 
że my żyjemy w teraź-
niejszości. O historii trze-
ba pamiętać, ale tamten 
straszny świat należy już 
do przeszłości. 

Cała praca, którą wyko-
nujemy z muzyką tworzo-
ną przez kompozytorów 
prześladowanych przez 
III Rzeszę, to zapełnianie 
luki pomiędzy czymś, co 
zniknęło, pomiędzy prze-
szłością i teraźniejszoś-
cią. Chcemy pokazać, że 
mimo iż tamtych ludzi już 
nie ma, ich muzyka żyje. 

 To chyba miejsce, do 
którego musieli państwo 
przyjechać.
To było koniecznie, choć-
by po to, aby zrozumieć 
coś głębiej, aby się bar-
dziej zaangażować. Od 
prawie dziesięciu lat ba-
dam ten temat i cały ten 
czas czekałem na ten mo-
ment. Chyba byliśmy już 
gotowi do tej wizyty. 

 Mógł pan stanąć dokład-
nie w miejscu, w którym 
grała obozowa orkie-
stra... 
To było straszne uczucie. 
Muzyka była tu zinstru-
mentalizowana. Ludzie 
zmuszeni byli do grania 
po to, aby przeżyć. To był 
nieludzki świat, w któ-
rym niszczono wszystko, 
nawet sztukę. Zadziwia-
jące jest też to, że oni po-
trafi li tu grać. 

 A jak ocenia pan sam 
koncert w oświęcimskiej 
szkole muzycznej?
Znakomicie. Nie miałem 
pojęcia, ile osób pojawi 
się na widowni. To, że 
pojawiło się ponad 200 
osób, było dla nas czymś 
niezwykłym. Również 
współpraca z uczniami 
szkoły, z nauczyciela-
mi, dyrekcją, ich wielkie 
zaangażowanie – to był 
dla nas dowód na to, że 
robimy coś właściwego. 
Bardzo dobrze, że nie 
chcieliśmy występować 
na terenie byłego obozu. 
Myślałem na ten temat 
pierwszego dnia podczas 
zwiedzania – sam nie był-
bym w stanie wykonywać 
tu muzyki. To za trud-
ne, bo to jest zbyt święte 
miejsce. Współpraca ze 
szkołą muzyczną, która 
możliwa była dzięki Mu-
zeum, była najlepszym 
rozwiązaniem. To sym-

bolicznie połączyło ze 
sobą przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość. Cieszę 
się, że mieliśmy szansę 
zagrać koncert dla miesz-
kańców w ich mieście. 
Zdajemy sobie sprawę, 
jak trudne jest dla miesz-
kańców Oświęcimia to, 
że nazwa ich miasta jest 
kojarzona niemal wyłącz-
nie z tragiczną historią. 

 Jak dziś można wyko-
rzystać muzykę, sztukę 
w ogóle, aby uczyć o tej 
tragicznej historii i wy-
ciągać z niej jakieś wnio-
ski?
W czasach III Rzeszy 
zniszczono bardzo wiele 
utworów. Może nie do-
słownie, ale one po pro-
stu zniknęły z repertuaru 
– nie ze względu na ich 
niską wartość muzyczną, 
ale ze względów politycz-

nych. Kompozytorzy wy-
bierali życie na wygna-
niu, albo trafi ali do takich 
miejsc, jak Auschwitz. Ich 
dzieła jednak przetrwa-
ły i to sprawia, że my 
mamy dziś obowiązek 
pokazywać to, co miało 
zniknąć z naszej kultury. 
Do dziś istnieją ogromne 
przestrzenie, których nie 
znamy. To wielka strata 
dla nas wszystkich. Je-
żeli nie znajdzie się ktoś, 
kto będzie chciał się temu 
przeciwstawić, dzieła te 
zostaną zapomniane na 
zawsze. Te kompozycje 
należy ożywiać. Jest jesz-
cze wiele do odbudowa-
nia. Przed nami dużo 
pracy. Mam nadzieję, że 
ten projekt to początek 
długiej i ciekawej współ-
pracy.  

Rozmawiał Paweł Sawicki

Koncert w szkole muzycznej

Członkowie orkiestry podczas wizyty w byłym obozie Birkenau
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Urodził się 4 grudnia 1918 r. 
w Głębowicach na ziemi 
oświęcimskiej, gdzie jego ro-
dzice – Stanisław i Stefania 
(z d. Żabińska) – posiadali go-
spodarstwo rolne. Do szkoły 
powszechnej uczęszczał po-
czątkowo w Głębowicach, 
a następnie w Brzeszczach. 
Po jej ukończeniu podjął dal-
szą naukę w Państwowym 
Gimnazjum im. Marcina 
Wadowity w Wadowicach. 
Egzamin dojrzałości zdał 
w 1937 r. i w tym samym 

roku został powołany do 
odbycia rocznego szkolenia 
wojskowego dla podchorą-
żych. Po jego zakończeniu, 
nie mogąc znaleźć pracy, 
wyjechał w sierpniu 1939 r. 
w okolice Lwowa i wstąpił 
tam do Ochotniczych Huf-
ców Pracy. 
Po wybuchu wojny i wkro-
czeniu 17 września 1939 r. 
Armii Czerwonej na wschod-
nie ziemie Polski został 
umieszczony w obozie jenie-
ckim dla żołnierzy polskich 

w Szepetówce na Podolu, 
gdzie również uwięziono 
polską ludność cywilną. 
W październiku 1939 r. zo-
stał wraz z pozostałymi 
cywilami zwolniony z tego 
obozu. 
2 listopada tegoż roku wró-
cił do Głębowic. Pracował 
w gospodarstwie rodzi-
ców, które w 1942 r. zostało 
zajęte przez niemieckiego 
kolonistę. Marian Węglarz 
przeniósł się wówczas do 
pobliskiego Osieka, gdzie 
początkowo podjął pracę 
w tamtejszej mleczarni, a na-
stępnie w Urzędzie Gminy 
Osiek, będąc zatrudnionym 
w wydziale do spraw wyży-
wienia (Ernährungsamt). Do 
jego obowiązków należało 
przygotowywanie i wydawa-
nie kartek żywnościowych. 
Mieszkając w Osieku, wstąpił 
do działającej na tym terenie 
organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK i brał udział w akcji 
niesienia pomocy więźniom 
KL Auschwitz. Wykorzystu-
jąc miejsce pracy, wykradał 
kartki żywnościowe, które 
przekazywał organizacji 
z przeznaczeniem na zakup 
żywności dostarczanej pota-
jemnie więźniom. Wiązało 
się to z ogromnym ryzykiem 
w przypadku odkrycia tej 
działalności przez okupacyj-
ne władze niemieckie.
10 listopada 1944 r., na 
skutek donosu konfi denta, 
gestapo urządziło obławę 
w Osieku i okolicy, w wyni-
ku której aresztowano kilka-
dziesiąt osób. Wśród zatrzy-
manych znalazł się również 
Marian Węglarz, który wraz 
z innymi ujętymi osoba-
mi przewieziony został do 
siedziby gestapo w Oświę-
cimiu. Po okrutnych prze-
słuchaniach połączonych 
z torturami wraz z częścią 

aresztowanych przepro-
wadzony został do obozu 
i osadzony w bloku nr 11 
(Blok Śmierci). Przebywał 
tam do ewakuacji KL Ausch-
witz, która rozpoczęła się 
18 stycznia 1945 r. Następnie 
wraz z innymi więźniami 
przeszedł w marszu śmierci 
trasę aż do Wodzisławia Ślą-
skiego, skąd wywieziono go 
pociągiem do KL Mauthau-
sen. W obozie tym oznaczo-
ny był numerem 119 419. 
24 marca 1945 r. przeniesio-
no go do podobozu Amstet-
ten, a później do podobozu 
w Ebensee, który został 
wyzwolony przez żołnierzy 
amerykańskich 6 maja 1945 r. 
Marian Węglarz wprawdzie 
doczekał wolności, ale zmarł 
wkrótce po jej odzyskaniu, 
mając zaledwie dwadzieścia 
sześć lat.     

Jadwiga Dąbrowska
Dział Naukowy PMA-B

LUDZIE DOBREJ WOLI

MARIAN WĘGLARZ (1918-1945)

Przedmiot ten został wykonany w ślusarni obozo-
wej przez nieznanego z nazwiska więźnia zwane-
go przez kolegów „Kupferschmied” (kupferstich 

– miedzioryt w j. niem.), prawdopodobnie pochodzenia 
żydowskiego.

Wazon wykonany jest z łuski naboju 
szrapnelowego, pochodzącej z au-
striackiej armaty polowej wykorzy-
stywanej podczas I wojny światowej 
(8 cm Feldkanone M.5). Dolna część 
mosiężnego wazonu wyżłobiona na 
kształt trzonu kielicha. Górna część 
zdobiona ornamentem fi guratyw-
nym. Pierwotnie naczynie było wyż-
sze, na co wskazują ucięte w połowie 
sylwetki dwóch koni oraz fragment 
ludzkiej ręki, wyryte na fl akonie. 
Kunsztowne opracowanie szczegó-
łów ornamentu oraz inne zachowane 
prace tego autora świadczą, że mamy 
do czynienia z prawdziwym artystą 
w swoim „fachu”. Pisze o nim Jan Li-
wacz – mistrz kowalstwa artystycz-
nego, który wykonał najwięcej tego 
typu przedmiotów w obozie. Wspo-
mina go jako jedynego autora sześ-
ciu zachowanych do naszych czasów 
przedmiotów.
Pusty pocisk lub sama łuska została 
być może znaleziona przez więź-
niów na terenie lub w najbliższych 
okolicach obozu, który został założo-
ny na miejscu dawnych koszar woj-
skowych (m.in. wojsk artyleryjskich). 
Wykonany najprawdopodobniej nie-
legalnie fl akon pokazuje, jak wielka 
była potrzeba doznań estetycznych 
w odczłowieczonym świecie obozu. 
Wykorzystywano do tego celu każ-
dy dostępny więźniom materiał: ka-
mień, trzonki od szczoteczek do zę-
bów, papier pakowy, sznurek, chleb, 
a nawet łuskę naboju. Te cenne rę-
kodzieła przekazywano bardzo czę-
sto ludziom udzielającym pomocy 
więźniom obozu. Była to jedyna for-
ma wdzięczności, jaką więzień mógł 
zaoferować za uzyskaną od innych 
pomoc. Prawdopodobnie tak było 
i w tym przypadku, gdyż fl akon ten 

wraz z kilkoma innymi przedmiota-
mi z obozowej ślusarni przekazała 
do Muzeum mieszkanka Oświęci-
mia, która w czasie wojny udzielała 
pomocy więźniom KL Auschwitz. 
W zbiorach znajduje się także 
świecznik wykonany również przez 
więźnia pochodzenia żydowskiego, 
ale w warsztatach Auschwitz III-Mo-
nowitz. Osoba, której podarowano 
ozdobny świecznik, wspomina, iż 
autorem był mistrz kowalstwa arty-
stycznego z Berlina. Być może cho-
dzi o tę samą osobę (można wskazać 
również podobieństwa w sposobie 
wytłaczania metalu), jednakże w jed-
nym i drugim przypadku nie znamy 
nazwiska uzdolnionego więźnia. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

Ten przedmiot dostałem od znajomego. Kiedyś za-
prosił mnie do swojego domu, gdzie na strychu 
trzymał sporo historycznych materiałów. Były to 

nie tylko rzeczy związane z naszym miastem, ale także 
różne dokumenty, zdjęcia i pamiątki rodzinne.

Wśród pudeł z korespondencją, na-
trafi łem też m.in. na listy z obozu 
Auschwitz, ale moją uwagę przykuł 
zwinięty w rulon kawałek papieru. 
Po rozwinięciu niewielkiego kar-
tonika okazało się, że jest to laurka 
z kolorowym rysunkiem i dedykacją. 
Na samej górze namalowano anioła, 
który leci ponad drutem kolczastym, 

rozsypując jedzenie z talerza. Tuż 
pod rysunkiem widnieje starannie 
wykaligrafowany napis: „Laurka”, 
a pod nim krótka sentencja: „Czy to 
w piekle, czy to w niebie zawsze ko-
chać będziem ciebie”. Pod nią wid-
nieją dwa nieczytelne podpisy i data: 
„8 maja 1940 r.”    

Mirosław Ganobis

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia, 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz

Laurka
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OBIEKTYWEM MÓLA
Około 6000 młodych Żydów z 55 krajów świata i około 1000 Polaków uczestniczyło w 18. Marszu Żywych – hołdzie i upamiętnieniu ofi ar 
Holokaustu. Marsz Żywych tradycyjnie wyruszył spod bramy byłego obozu Auschwitz I. Uczestnicy Marszu przeszli trzykilometrową drogą 
do byłego Auschwitz II-Birkenau. Byli wśród nich: wicepremier Izraela Silvan Shalom, polski wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski, 
a także były główny rabin Izraela oraz przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem Meir Lau.       
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