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W pierwszym w 2009 r. numerze 
miesięcznika „Oś” znajdą Państwo 
dwa wykłady. Pierwszy, to wystą-
pienie byłego sędziego Sądu Naj-
wyższego Izraela, prof. Aharona 
Baraka, który był gościem specjalnej 
sesji zorganizowanej w Oświęcimiu 
z okazji 60. rocznicy uchwalenia 
Deklaracji Praw Człowieka oraz 
Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka. Mamy nadzieję, że te 
ważne słowa, których wysłuchało 
wielu ludzi zajmujących się ochro-
ną praw człowieka z całego świata, 
przynajmniej w niewielkim stopniu 
zmienią świat na lepsze. 

Drugi wykład to zapis spotkania dy-
rektora oświęcimskiego Muzeum, 
dr. Piotra M.A. Cywińskiego, ze stu-
dentami Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej. Tematem wykładu 
były wyzwania pamięci w XXI w. 

Okazuje się, że problemów jest bar-
dzo wiele, a puenta wcale nie jest 
optymistyczna. 

Optymistyczna jest za to rozmowa z 
dwiema uczennicami liceum im. Ko-
narskiego, które zaangażowały się w 
projekt Usłysz i zapamiętaj. Niedaw-
no mieszkańcy miasta mieli okazję 
zobaczyć w Centrum Żydowskim 
efekt pracy młodzieży – film Oszpi-
cin. Ocalić od zapomnienia. Chciało-
by się wręcz powiedzieć, że „serce 
roście”, kiedy czyta się o tym, że 
młodzi ludzie w Oświęcimiu tak od-
powiedzialnie podchodzą do historii 
swojego miasta i pamięci o jego ży-
dowskich obywatelach. Na stronach 
Centrum Żydowskiego znajdą Pań-
stwo także zapowiedź nowej wy-
stawy zatytułowanej „Nowe życie”, 
której otwarcie zapowiedziano na 
kwiecień, i której tematyka również 

dotyka kwestii polsko-żydowskiej 
historii Oświęcimia.

 Państwa uwadze polecamy także ar-
tykuły o karykaturach autorstwa by-
łego więźnia Auschwitz – Tadeusza 
Myszkowskiego, które wzbogaciły 
niedawno Dział Zbiorów Muzeum, 
oraz tekst o biograficznym warszta-
cie wideo w MDSM, poświęconym 
życiu i losom Józefa Paczyńskie-
go, który do obozu przyjechał tym 
samym transportem, co Tadeusz 
Myszkowski. 

Kiedy już przeczytają Państwo 
wszystko, proszę zajrzeć na ostatnią 
stronę gazety, aby przekonać się, jak 
piękna jest zima w Oświęcimiu.      

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”

os@auschwitz.org.pl
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GALERIA XX WIEKU

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Od REdAKcjI

Z końcem 1917 r. na terenie Zasola 
powstało osiedle baraków złożone 
z 22 murowanych niskokondygnacyj-
nych budynków i 90 drewnianych. 
Razem miały pomieścić 12 tys. robot-
ników. Nazywano je „Oświęcim III”, 
„Nowe miasto” lub osiedle „barako-
we”. Osiedle zostało wkrótce wypo-
sażone w niezbędną infrastrukturę: 
szpital, pocztę, posterunek policji 
oraz sieć wodociągów, dróg i boczni-
cę kolejową. 
Na początku lat 20. do osady przyby-
li uchodźcy ze Śląska Cieszyńskiego. 
Później te tereny zamieszkiwali bied-
niejsi mieszkańcy Oświęcimia. Część 
murowanych budynków zaadapto-
wano na koszary Wojska Polskiego. 
Pod koniec 1940 r. znaczna część 
osiedla (głównie baraki drewniane) 
została wyburzona przez Niemców. 
Baraki murowane przeznaczono do 
założenia obozu Auschwitz. Poniższe 
przedwojenne zdjęcie przedstawia 
jeden z baraków murowanych.        

Redakcja

Może znają Państwo ciekawą 
historię sprzed wojny związaną 
z obiektami na fotografii? 

Może chcą Państwo podzielić się 
z Czytelnikami wydarzeniami 
sprzed lat? 

Czekamy na Państwa wspo-
mnienia – najciekawsze zostaną 
nagrodzone i opublikowane.

e-mail: os@auschwitz.org.pl

CzEKAmY 
na PańSTWa

WSPOMnienia
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Właśnie za wykonywanie ka-
rykatur Tadeusz Myszkow-
ski został aresztowany i osa-
dzony w obozie Auschwitz. 
Był on jednym z więźniów 
przywiezionych do obozu 
pierwszym transportem pol-
skich więźniów politycznych 
14 czerwca 1940 r. Otrzymał 
numer 593. 
Artysta malarz i rzeźbiarz, po-
chodzący z Zakopanego, był 
ceniony przez współwięźniów 
przede wszystkim za duże 
poczucie humoru, odporność 
psychiczną i zaradność. Mysz-
kowski był jednym z organi-
zatorów obozowej rzeźbiarni, 
w której schronienie znaleźli 
tacy artyści, jak: Bronisław 
Czech, Xawery Dunikowski, 
bracia Kupcowie, Wincenty 
Gawron, a także inne osoby, 
jak słynny rotmistrz Witold 
Pilecki (w obozie Tomasz Se-
rafiński). Poza tym pracował 
m.in. w stolarni oraz pracowni 
fotograficznej. Jako pracow-
nik warsztatów rzemieślni-
czych oraz placówek SS miał 
w obozie dość swobodny 
dostęp do materiałów malar-

skich. We wszystkich koman-
dach, w których pracował, 
rysował po kryjomu portrety 
współwięźniów. Wykonywał 
również prace na zlecenie SS 
– głównie obrazy, drzewory-
ty, rzeźby. 
W obozie Tadeusz Myszkow-
ski zaangażował się w działal-
ność ruchu oporu. Był człon-
kiem Związku Organizacji 
Wojskowych – organizacji 
utworzonej przez rotmistrza 
Witolda Pileckiego, której 
celem było przygotowanie 
zbrojnego powstania. 
Choć aresztowany został za 
wykonywanie karykatur poli-
tycznych, w obozie nie zanie-
chał tej działalności. Tworzył 
liczne karykatury zarówno 
więźniów, jak i funkcyjnych 
oraz esesmanów. W wykony-
wanych przez niego kartkach 
okolicznościowych dla swoich 
kolegów Myszkowski przed-
stawia się nam jako świetny 
karykaturzysta, który potrafił 
uchwycić charakterystyczne 
cechy danej osoby i przed-
stawić je w zabawny sposób. 
Karykatura pełniła w obozie 

szczególną funkcję. Miała 
działanie terapeutyczne. Ra-
towała przed depresją, zaspo-
kajała tęsknotę za wolnością, 
była wyrazem samoobrony 
oraz sprzeciwu wobec okrut-
nej rzeczywistości.
Na odwrocie rysunku, który 
trafił do zbiorów Muzeum, 
znajduje się ciekawa scena, 
również mająca związek 
z Zakopanem. Myszkowski 
namalował tutaj portret Au-
gusta Piccarda unoszącego 
się w niebo niczym balon, ale 
symbole znajdujące się na tej 
pracy: polska flaga, kolumna 
Zygmunta i liczne gwiazdy, 
sugerują, że nie chodzi tu 
o słynny lot balonem stratos-
ferycznym w 1931 r. Jest to 
metafora pionierskiej próby 
lotu do stratosfery  „Gwiazdą 
Polską”. Po nieudanej próbie 
startu w 1938 r. (która była 
wielkim wydarzeniem w Za-
kopanem), ponowny start 
miał się odbyć we wrześniu 
1939 r. Start, na który wszy-
scy czekali, został zniweczo-
ny przez wybuch II wojny 
światowej. 

Po wojnie Tadeusz Myszkow-
ski zaangażował się w organi-
zowanie przyszłego Muzeum 
na terenie byłego obozu. 
Współtworzył kolekcję arty-
styczną Działu Zbiorów, po-
szukując prac artystycznych 
tworzonych przez więźniów 
w obozie. We wczesnych 
latach powojennych two-

rzył również liczne portrety 
oraz karykatury esesmanów 
i współtowarzyszy niedoli, 
które dziś stanowią ważny 
dokument historyczny, bę-
dący uzupełnieniem pisem-
nych relacji i wspomnień. 

Agnieszka Sieradzka 
historyk sztuki 

Dział Zbiorów PMA-B

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Kolekcja zbiorów sztuki Muzeum wzbogaciła się o pracę więźnia KL Auschwitz Tadeusza Myszkowskiego. Jest to 
karykatura przedstawiająca, oznaczonego w obozie numerem 99, więźnia Jana Kowalskiego. Obaj więźniowie po-
chodzili z Zakopanego i byli ze sobą spokrewnieni. Kowalski, zwany w obozie „Dziadkiem”, został aresztowany za 
wystawianie w lokalu „Empire” w Zakopanem w 1939 r. karykatur politycznych autorstwa m.in. Myszkowskiego 
przedstawiających Hitlera i Mussoliniego.  

KARYKATURZYSTA W OBOZIE
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Karykatura autorstwa Tadeusza Myszkowskiego Druga strona pracy

Naziści włożyli wiele wysiłku, by zniszczyć pozostałości obo-
zowe – krematoria, dokumenty, a także rzeczy, świadczące 
o popełnionych tutaj zbrodniach. Nie udało im się jednak 
zniszczyć wszystkiego. Odchodzą już ostatni świadkowie tej 
tragedii. Pozostaną jedynie ich wspomnienia zapisane na pa-
pierze lub płótnie. Każdy przedmiot czy rysunek to osobna hi-
storia, opowieść o konkretnym człowieku. Nie pozwólmy, by 
została zapomniana.
Każdy przedmiot, związany z historią tego miejsca, to tak-
że dowód i świadectwo niewyobrażalnego cierpienia. Jeżeli 
w Państwa domach znajdują się jeszcze przedmioty związane 
z tragiczną historią KL Auschwitz, bardzo prosimy o kontakt 
z nami. Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli zdecydują się 
Państwo przekazać posiadane przez Was przedmioty do Mu-
zeum, by ocalić od zapomnienia ofiary zbrodni hitlerowskich. 
Być może znajdą one swoje miejsce w nowo tworzonej ekspo-
zycji stałej lub planowanej wystawie sztuki obozowej i staną się 
ostrzeżeniem dla całego świata, aby już „nigdy więcej...!”
Pamiętajmy – odpowiedzialność za zachowanie pamięci 
o Auschwitz spoczywa na każdym z nas, na całej Europie 
i na całym świecie. Pozwólmy ożywić na nowo autentycz-
ne emocje i przeżycia ludzi zamknięte w każdej z tych rze-
czy, by świadczyły o popełnionych przez nazistów zbrod-
niach w miejscu, z którym są nierozerwalnie związane.   
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Garnier (imię nieznane), 
numer obozowy 47571, ar-
chiwum Państwowego Mu-
zeum auschwitz-Birkenau, 
Oświadczenia, t. 31, s. 135
W nocy 26 stycznia kanonada 
zbliżyła się i stała się jednostajna, 
a po chwili ustała. Słyszeliśmy 
wozy niemieckie, które cofały się 
na drogę do Bielska. Wehrmacht 
cofał się. Odgłosy artylerii zastą-
piły strzały karabinów maszyno-
wych. Artyleria zaczęła znowu 
strzelać całkiem blisko, słyszeli-
śmy strzały, wybuchy, a kara-
biny maszynowe strzelały coraz 
bliżej. Nagle to ustało. Wreszcie 
o godzinie pół do czwartej po-
wstał piekielny hałas w obozie: 
„Rosjanie są już tutaj!”

Zofia Jankowska-Palińska,  
numer obozowy 68992, ar-
chiwum Państwowego Mu-
zeum auschwitz-Birkenau, 
Oświadczenia, t. 85, s. 29
Zbliżała się północ. Byłam do tego 
stopnia zmęczona, że postanowi-
łam się położyć, mimo że wedle 
zapowiedzi esesmanów, miały to 
być nasze ostatnie chwile życia. 
Pożegnałam się z najbliższymi 
przyjaciółmi i  poprosiłam, aby 
mnie nie budzili, gdyż chciałam, 
aby śmierć dosięgła mnie we śnie. 
Okręciłam głowę kołdrą i zasnę-
łam. Obudziły mnie krzyki i na-
woływania. Kiedy z gniewem za-
pytałam więźniarkę Austriaczkę 
leżącą nade mną, dlaczego mnie 
zbudzili, zawołała: „Zofia, Zofia, 
Ruski, Ruski”. W bloku wrzało 
jak w ulu, nawet umierający od-
zyskiwali chwilowo siły.

Danuta Drzazga, numer 
obozowy 26275, archi-
wum Państwowego Mu-
zeum auschwitz-Birkenau, 
Oświadczenia, t. 33, s. 76
W dniu 27 stycznia 1945 roku 
weszły do obozu pierwsze czujki 
żołnierzy radzieckich. Byli ubrani 
na biało. Z oddali wyglądali jak 
białe, duże posuwające się plamy.

Wanda Dramińska, numer 
obozowy 85374,  archi-
wum Państwowego Mu-
zeum auschwitz-Birkenau,  
Oświadczenia, t. 83, s. 182
Nie byłyśmy pewne, kim są. 
Obawiałyśmy się, że mogą to 
być Niemcy, którzy zechcą nas 
zlikwidować. Zbliżający się 
mężczyźni stanowili przednią 
szpicę patrolu zwiadowcze-
go. Zaraz rozległy się okrzyki 
„zdrastwujtie, towariszczi”. 
Żołnierze radzieccy uspokoili 
nas, mówiąc, abyśmy się nie 
bały, bo „germańców niet”.

anna chomicz, numer 
obozowy 44174, archiwum 
Państwowego Muzeum 
auschwitz-Birkenau, Oś-
wiadczenia, t. 75, s. 9
W dniu 27 stycznia usłyszały-
śmy detonację granatu w po-
bliżu bramy obozowej. Natych-
miast wyjrzałyśmy z bloków 
i ujrzałyśmy idących od strony 
bramy w naszym kierunku z ka-
rabinami gotowymi do strzału 
kilku zwiadowców sowieckich. 
Wywiesiłyśmy na drągach prze-
ścieradła z przyszytymi na nich 
czerwonymi pasami (z wsypów 
z poduszek blokowych) w formie 
czerwonego krzyża. Na nasz 
widok zwiadowcy opuścili broń. 
Znając język rosyjski zwróciłam 
się do nich ze słowami: „zdra-
stwujtie, pabieditieli i   oswobo-
ditieli!” W odpowiedzi usłysza-
łyśmy: „uże wy swobodnyje!”

irena Konieczna, numer 
obozowy 55037, archiwum 
Państwowego Muzeum au-
schwitz-Birkenau, Oświad-
czenia, t. 113, s. 130
Na teren obozowego szpitala 
żeńskiego weszło kilku żołnie-
rzy radzieckich – zwiadowców 
– z karabinami gotowymi do 
strzału. Więźniarki rzuciły się 
uradowane w ich stronę. W ja-
kiś czas potem wjechał przed 
bloki wojskowy tabor konny. 

Gdy żołnierze radzieccy zorien-
towali się w naszej sytuacji, za-
opatrzyli nas w żywność pierw-
szej jakości (doskonały chleb 
wojskowy z foremek, suchary 
i tłuszcz naturalny).

edward czempiel, numer 
obozowy 79254, archiwum 
Państwowego Muzeum 
auschwitz-Birkenau, Oś-
wiadczenia, t. 33, s. 40
27 stycznia zobaczyłem w obo-
zie macierzystym Auschwitz I 
pierwszych żołnierzy sowiec-
kich. W okolicy słychać było po-
tyczki. Przeszli przez obóz i na 
podstawionych przy murze pod-
wyższeniach zaczęli strzelać w 
kierunku Rajska. Poza murem, 
od strony Monopolu, ustawiła 
się artyleria sowiecka i otwarła 
ogień w tym samym kierunku, 
od czego wypadły szyby z obok 
stojących bloków. Na obóz, 
w okolicy 11 bloku, padło kilka 
granatów niemieckich. Zaczął 
płonąć stos węgla i brykiet obok 
magazynów TWL. W nocy była 
olbrzymia łuna.

andrzej Kozłowski, numer 
obozowy 192805, archi-
wum Państwowego Mu-
zeum auschwitz-Birkenau, 
Oświadczenia, t. 22, s. 103
Pod wieczór zajechali do obozu 
Rosjanie na koniach. Był duży 
śnieg, ale ze wszystkich kątów 
wypełzli chorzy i słabi więźnio-
wie, aby zobaczyć „Ruskich”. 
Konnica pojechała dalej i zapa-
nowała noc pełna radości, ale 
i niepokoju, bo pierwsze patrole 
Rosjan mogły się wycofać i mo-
gli wrócić Niemcy, by skończyć 
swoje dzieło. Nad ranem zjawi-
ły się czołgi radzieckie.

anna chomicz, numer 
obozowy 44174, archiwum 
Państwowego Muzeum 
auschwitz-Birkenau, Oś-
wiadczenia, t. 75, s. 9
W dniu 28 lub 29 stycznia ra-
dzieckie władze wojskowe do-
starczyły do obozu w Brzezince 
pierwszą partię żywności dla 
więźniów i więźniarek. Na te-
ren rewiru żeńskiego wjechała 
kuchnia polowa. Kotły ciągnęły 

konie. W kotłach była bardzo 
tłusta zupa mięsna. Więźnio-
wie i więźniarki pomimo moich 
ostrzeżeń rzuciły się w kie-
runku kotłów. Bezskutecznie 
próbowałam zabronić dostępu 
do kotła. Wkrótce wskutek spo-
życia zupy w nadmiernej ilo-
ści, przy silnie wycieńczonym 
organizmie, wystąpiły wśród 
więźniów i więźniarek objawy 
wtórnego durchfallu, co pocią-
gnęło za sobą dodatkowe ofiary 
śmiertelne. W dalszym ciągu 
wraz z lekarkami dr Konieczną 
i Łaniewską oraz pflegerkami 
starałam się opanować sytuację. 
Tłumaczyłyśmy więźniarkom, 
że nadmierna ilość żywności za-
graża ich życiu. Krzyczałyśmy: 
„Po to przeżyłyśmy obóz, żeby 
teraz marnie ginąć?!” Nasze in-
terwencje jednak nie pomagały. 
Głód był silniejszy od rozsądku. 

Zofia Jankowska-Palińska, 
numer obozowy 68992, ar-
chiwum Państwowego Mu-
zeum auschwitz-Birkenau, 
Oświadczenia, t.  85
Wszyscy patrzyli na nas z daleka 
i jakoś dziwnie. Żołnierze zaczęli 
oddawać nam swoje racje żywno-
ściowe, przede wszystkim suchary 
i konserwy. Z rozkazu dowódcy 
żołnierze zabili konia i zaczęli go 
smażyć w kotłach. Więźniowie po-
rywali twarde, jeszcze czerwone, 
na pół surowe mięso i  pospiesz-
nie je łykali. [...] Przez następne 
dni panował w obozie wielki cha-
os.[...] Po tygodniu przyjechał 
zespół lekarzy i pielęgniarek z po-
trzebnym wyposażeniem. Lekarze 
przystąpili do ważenia i badania 
chorych. Mając 18 lat, ważyłam 
19 kilogramów.
* www.auschwitz.org.pl    

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

WYZWOLENIE
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27 stycznia 2009 r. miną 64 lata od wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Doczekało go około 7 tys. więź-
niów z obozów: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau i Monowitz. Paradoks historii sprawił, że żołnierze 
będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność więźniom totali-

taryzmu hitlerowskiego. W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy znaleźli około 600 zwłok więź-
niów zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wycofywania się z Auschwitz oraz zmarłych z wycieńczenia*.

Dzieci w Auschwitz po wyzwoleniu

Więźniowie obozu Auschwitz po wyzwoleniu Po wyzwoleniu
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„TO NIEWAżNE, SKąd pOchOdZIMY,
ALE KIM jESTEśMY”

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

W dniach od 28 listopada do 4 grudnia 2008 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu realizowany był po raz pierwszy biograficzny warsztat wideo, poświęcony życiu i losom Józefa 
Paczyńskiego, odbywający się w ramach polsko-niemieckiego seminarium dla młodzieży i młodych do-

rosłych pt. „Historie w biografii – Józef Paczyński”. 

Dwanaścioro młodych ludzi 
z Polski i Niemiec przez sześć 
dni zajmowało się wspólnie 
historią życia Józefa Paczyń-
skiego w ramach semina-
rium pt. „Historie w biografii 
– Józef Paczyński”. Osnową 
seminarium była rozmowa 
z samym świadkiem wyda-
rzeń. Józef Paczyński spę-
dził z młodzieżą dwa dni 
w Domu Spotkań, kolejno 
zaprosił całą grupę do Kra-
kowa, aby pokazać im swoje 
rodzinne miasto.
Osobiste pobudki, motywa-
cje i biografie uczestników 
były punktem wyjścia do sce-
nariusza, który seminarzyści 
wypracowywali wspólnie 
w   małych polsko-niemiec-
kich grupach. Rozważali 
własne biografie w odniesie-
niu do biografii Józefa Pa-
czyńskiego. To umożliwiło 
im odnalezienie i jednocze-
śnie uświadomienie sobie 
linii łączących przeszłość by-

łych więźniów z ich życiem 
dzisiaj, po ponad 60 latach 
od zakończenia II  wojny 
światowej.
Metoda zbliżenia się do bio-
grafii za pomocą filmu była 
wybrana świadomie. Praca 
z medium wideo niesie ze 
sobą wielorakie artystycz-
ne i kreatywne możliwości. 
Ponadto praca z obrazem 
wspiera komunikację w ze-
spole międzykulturowym, 

w tym przypadku polsko-
-niemieckim, ponieważ ję-
zyk wizualny zajmuje w niej 
pierwszorzędną rolę.
Na początku staraliśmy się 
uchwycić w formie pisem-
nej i równocześnie w formie 
szkiców oczekiwania zwią-
zane z pobytem w MDSM 
oraz motywacje uczest-
ników tego wyjątkowe-
go seminarium. Kolejnym 
krokiem było sformułowa-
nie pytań dot. momentu, 
„w którym po raz pierwszy 
zetknęłam/zetknąłem się 
z tematyką narodowego so-
cjalizmu, II wojny światowej 
i Holokaustu”, oraz pytań 
o „rolę, jaką ten temat od-
grywa w moim codziennym 
życiu”. Sporządzone w tym 
celu rysunki lub sceny two-
rzyły już częściowo podsta-
wę do scenariusza filmu do-
kumentalnego. 
Przygotowane przez uczest-
ników szkice odzwiercie-

dlały w sposób bardzo wy-
razisty ich indywidualne 
losy i biografie ich rodzin. 
Dało się w nich rozpoznać, 
że relacje ofiara-sprawca 
nie wypływały w sposób 
konformistyczny z niemiec-
kiej i polskiej narodowości, 
granice były płynne. I tak 
np. M. z Polski, którego ro-
dzice walczyli w powstaniu 
warszawskim, a potem zo-
stali deportowani do obozu 

Auschwitz, spotkał podczas 
seminarium T. z Niemiec. 
Dziadek T., którego on sam 
nigdy nie poznał, służył 
w obozie Auschwitz jako 
wartownik SS. Dziadek J., 

który działał w niemieckim 
ruchu oporu, był więźniem 
obozu Buchenwald, a dziś 
J. angażuje się w pracę z mło-
dzieżą. W rodzinie K. z Nie-
miec na ten temat panowało 

milczenie, tylko ona i matka 
stawiały pytania dziadkowi, 
starając się dotrzeć do praw-
dy. B. i B. z Oświęcimia, 
u których historia była obec-
na od początku ich życia, nie 

Spotkanie młodzieży z Józefem Paczyńskim Dyplom ukończenia szkoły wyższej Józefa Paczyńskiego 

Józef Paczyński
Urodził się 29.01.1920 r. w Łękawicy. 14 czerwca 1940 r. został deportowany pierw-
szym transportem polskich więźniów politycznych do obozu Auschwitz. Otrzymał 
numer 121. W obozie został zmuszony do pracy w obozowym zakładzie fryzjerskim. 
Od 1942 r. musiał pracować w funkcji osobistego fryzjera komendanta obozu, Rudol-
fa Hössa. Pracę wykonywał codziennie w jego willi. Przebywał w obozie do stycznia 
1945 r., a następnie został przymusowo ewakuowany w ramach „marszu śmierci”. 
Z Wodzisławia Śląskiego trafił do obozu koncentracyjnego Mauthausen. Pracował 
w sztolniach w podobozie Melk. Stąd został deportowany do obozu koncentracyjnego 
Ebensee, gdzie doczekał wyzwolenia.
Józef Paczyński, podobnie jak inni byli więźniowie, dysponuje obszerną wiedzą o obo-
zie Auschwitz, jak również o innych obozach koncentracyjnych, w których był więzio-
ny jako młodociany więzień przez 5 lat.

Polsko-niemieckie seminaria nie mogą 
i nie powinny przekazywać wyłącznie 
historycznej wiedzy, ale uświadamiać 
i  budować porozumienie w kontekście 
powstających stereotypów.

Józef Paczyński

W poprzednim numerze „Osi” zdjęcie do artykułu „Salonowe jubileusze” ze strony piątej zostało opisane pomyłkowo. 
Na zdjęciu nie było pana Janusza Toczka. Za błąd przepraszamy.
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potrafili określić konkretne-
go momentu, kiedy po raz 
pierwszy zderzyli się z tym 
tematem.
Najważniejszym elementem 
seminarium był pobyt Józe-
fa Paczyńskiego w  MDSM 
i  ponadtrzygodzinna roz-
mowa z nim samym, tłu-
maczona na j. niemiecki. 
Oczywiście, rozmowa ta 
była kontynuowana pod-
czas wspólnych posiłków 
oraz wieczorami w niefor-
malnych dyskusjach, co 
przyczyniło się do niepo-
wtarzalności całego semi-
narium. Następnego dnia 
w  trzech polsko-niemieckich 

grupach seminarzyści roz-
wijali motywy wywiadu, 
oscylującym wokół trzech 
głównych tematów, które 
w   kolejnym dniu miały 
utworzyć ramy do rozmo-
wy z Józefem Paczyńskim. 
Wyłoniły się główne punk-
ty: pozytywne i negatywne 
emocje, życie przed obo-
zem, w obozie i po obozie 
oraz obozowa codzienność. 
Jako uzupełnienie do mate-
riału z wywiadu nakręcone 
zostały sceny z  panem Pa-
czyńskim w Krakowie. Po-
nadto uczestnicy zrealizo-
wali własne ujęcia w oparciu 
o scenariusz, które razem ze 
scenami z wywiadu zostaną 
zmontowane w trzydziesto-
minutowy film. Dokument, 

uzupełniony o niemieckie 
podtytuły, zostanie ostatecz-
nie zaprezentowany począt-
kiem 2009 r.
Seminarium „Historie w bio-
grafii – Józef Paczyński” po-
kazało na nowo, że również 
po 60 latach, a może właśnie 
po 60 latach od zakończenia 
wojny, polsko-niemieckie 
spotkania w  MDSM mają 
nadal wysoką rangę i są ko-
nieczne, przede wszystkim 
w obecnych czasach, kiedy 
na płaszczyźnie politycznej 
pojawiają się przedstawicie-
le z Polski i Niemiec wywo-
łujący wśród młodzieży nie 
rzadko irytację. Zwłaszcza 

jeśli chodzi o naszego bez-
pośredniego sąsiada, pol-
sko-niemieckie seminaria nie 
mogą i nie powinny przeka-
zywać wyłącznie historycz-
nej wiedzy, ale uświadamiać 
i budować porozumienie 
w  kontekście powstających 
stereotypów.
Przed młodymi Polakami 
i Niemcami stoi wspólna 
odpowiedzialność przeka-
zania relacji Józefa Paczyń-
skiego, który opowiedział 
im swoją historię dalej. Pan 
Józef zwierzył się semina-
rzystom, że po wojnie cięż-
ko znosił język niemiecki. 
Pracownicy Dzieła Maksy-
miliana Kolbe (Maximilian 
Kolbe Werk) z Freiburga 
oraz krąg przyjaciół sku-

piony wokół organizacji La-
gergemeinschaft Auschwitz 
zwrócili się do niego i to 
z nimi właśnie pan Józef 
utrzymuje do dziś bliskie 
kontakty. Są to zawsze po-
jedynczy ludzie, którzy 
albo w pozytywnym, albo 
w negatywnym sensie na-
dają oblicze narodowi. Każ-
da osoba ma ku temu okazję 
i określone pole działania. 
Ostatecznie liczy się poje-
dynczy człowiek, a nie na-
ród, do którego przypadko-
wo się należy.
Ta myśl jest ostatecznym 
przesłaniem pana Józefa Pa-
czyńskiego, to ona jak mo-

tyw przewodni przewija się 
w jego relacjach i opowia-
daniach. Byli też dobrzy es-
esmani, którzy „podali mu 
rękę w obozie”, którym wie-
le zawdzięcza: swoje życie. 
Trzeba w to wierzyć, nie ma 
innej drogi, nawet jeśli świat 
nękany jest dziś niezliczo-
nymi wojnami i zbrodniami 
przeciwko ludzkości, nawet 
jeśli świat pozornie nicze-
go się z Auschwitz nie na-
uczył. Wszystko zależy od 
młodych ludzi, im chciałby 
zostawić to przesłanie, tak 
jak czynił to już wielokrot-
nie podczas rozmów z mło-
dymi ludźmi, których re-
gularnie odwiedzał przede 
wszystkim w Niemczech. 
Pan Józef wyraził tylko jed-

no życzenie, aby między 
Polakami i Niemcami pano-
wało porozumienie. 
Seminarium i spotkanie 
z panem Paczyńskim udo-
wodniły, że im bardziej 
polska i niemiecka perspek-
tywa postrzegania prze-
szłości i teraźniejszości na 
pozór różnią się od siebie, 
tym ważniejsza jest wza-
jemna wymiana, a poznanie 
innych punktów widzenia 
i uznanie ich, nie stanowią 
przeszkody w budowa-
niu wspólnej przyszłości 
i  przyjaźni. Dopuszczenie 

istnienia wielu perspektyw 
postrzegania historii jest 
bazą dla zdrowej demo-
kracji i demokratycznego 
działania, których można 
się nauczyć tylko w ra-
mach wzajemnej wymiany 
z innymi, w kontekście ich 
różnych socjalizacji i  bio-
grafii. Różnic kulturowych, 
ale przede wszystkim po-
dobieństw możemy do-
świadczyć dopiero podczas 
spotkania.     

Anna Meier
Tłumaczenie: Ela Pasternak

Zajęcia warsztatowe 

Seminarium i spotkanie z panem Paczyńskim udowodniły, 
że im bardziej polska i niemiecka perspektywa postrzegania 
przeszłości i teraźniejszości na pozór różnią się od siebie, 
tym ważniejsza jest wzajemna wymiana, a poznanie innych 
punktów widzenia i uznanie ich, nie stanowią one przeszkody 
w budowaniu wspólnej przyszłości i przyjaźni.

Pomysł seminarium „Historie w biografii – Józef Pa-
czyński” rozwinęła koncepcyjnie Anna Meier, zastęp-
ca kierownika Działu Pedagogicznego w MDSM. Nad 
jego dalszą realizacją pracowała wspólnie z artystą pla-
stykiem Thorstenem Streichardtem z Berlina, który był 
odpowiedzialny podczas seminarium za twórczą pracę 
z medium wideo. Współpracownik projektu modelo-
wego „Sztuka, Przestrzeń, Pamięć” Mirko Wetzel był 
odpowiedzialny za ewaluację i dokumentację projektu. 
Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu 
modelowego „Sztuka, Przestrzeń, Pamięć”. Celem pro-
jektu modelowego jest otwarcie i opisanie pola dzia-
łania, które w pedagogice miejsc pamięci traktowane 
było dotychczas marginalnie; pola, gdzie zostaną zin-
tegrowane: edukacja historyczna, działania w obsza-
rze kultury i pedagogiki oraz współczesne strategie 
artystyczne. Projekt modelowy „Sztuka, Przestrzeń, 
Pamięć” rozwija formaty, które otwierają w szerszym 
stopniu niż dotychczas przestrzenie myśli i działania, 
umożliwiające adresatom wyrażenie ich emocji i myśli, 
osobistych doświadczeń i przyzwyczajeń wizualnych 
w konfrontacji z historią i współczesnością miejsc pa-
mięci. Pozwala również na aktywne przepracowa-
nie i  poddanie w widoczny sposób refleksji trudno 
uchwytnych wrażeń. Punktem wyjścia przy tego ro-
dzaju założeniach artystycznych, które opierają się na 
uczestnictwie, jest założenie, że sztuka postrzegana jest 
jako forma działania i jako szczególny rodzaj komu-
nikacji, gdzie widoczny i uświadomiony jest przede 
wszystkim sam proces, a nie wyłącznie efekt.
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Na zaproszenie dyrektora Instytutu Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr. hab. Witol-
da Stankowskiego oświęcimską uczelnię odwiedził dr Piotr M.A. Cywiński – dyrektor Państwowego Mu-
zeum w Oświęcimiu. Wygłosił on wykład pt. Przyszłość pamięci – zagadnienia węzłowe i wyzwania na XXI w. 

Oprócz studentów PWSZ wykładu wysłuchali także uczniowie klasy humanistycznej z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 im. Stanisława Konarskiego wraz z opiekunem, nauczycielem historii Sławomirem Podgórskim. Wy-
kład dyrektora Muzeum był pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych przez Instytut Politologii Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty wykładu. 

pRZYSZłOść pAMIęcI – WYZWANIA NA XXI W.

Chciałbym powiedzieć 
o tym, co w Muzeum, któ-
re przecież każdy z Was w 
pewnej mierze zna, jest zbio-
rem najtrudniejszych dzisiaj 
zagadnień. 
Na słynnym zdjęciu wy-
konanym przez lotników 
alianckich jesienią 1944 r. 
widać cały obóz Auschwitz I, 
większość obozu Auschwitz 
II-Birkenau. Ta fotografia od-
daje mniej więcej stan rzeczy 
w czasie wyzwolenia. Roz-
poczęła się wówczas bardzo 
ciekawa dyskusja – co z tym 
wszystkim zrobić? Po dość 
długiej dyskusji, w czasie, 
kiedy Polska podnosiła się 
z zupełnych zgliszcz, zapa-
dła decyzja o zachowaniu 
dwóch części ogromnego 
kompleksu obozowego jako 
muzeum. Koncepcji było 
więcej. Mówiono o zamia-
nie tego terenu w ogromną 
instytucję szkolną, niektórzy 
chcieli wybudować jeden 
monumentalny pomnik, 
padały też głosy, żeby to 
wszystko zaorać i zniszczyć. 
Powstało jednak muzeum.

Jest to olbrzymia przestrzeń – 
ponad 190 hektarów, głównie 
byłego obozu Birkenau – któ-
ra od samego początku miała 
zostać niejako pozostawiona 
sama sobie. Pełna edukacja, 
wystawa, kursy i seminaria 
miały odbywać się na terenie 
byłego obozu Auschwitz I. 
Tu ludzie mieli zdobywać 
wiedzę, a potem mieli już 
bardziej kontemplacyjnie 
zwiedzać Birkenau. Dzięki 
ogromnej pracy mojego po-
przednika, dyrektora Jerze-
go Wróblewskiego, teren ten 
wygląda dziś dość dobrze, 
jest ogólnie dostępny i czy-
telny dla odwiedzających. 
Te dwie pozostawione części 
mają opowiedzieć ludziom 
historię, co wbrew pozorom 
wcale nie jest łatwe, bo ozna-
cza to, że inne części się nie 
zachowały. Trudno na przy-
kład mówić o pracy więź-
niów pod ziemią w Jawiszo-
wicach albo o rzeczywistości 
olbrzymich zakładów Buna-
Werke. Przez te wszystkie 
lata przestrzenią narracji były 
dwa byłe obozy.

Przez 60 lat udało się je za-
chować, choć nie bez trudu. 
Te budowle nie były budo-
wane, aby wytrzymać 60 lat. 
Drewnianych baraków czy 
wieżyczek nie stawia się na 
tak długo. Część tych bu-
dynków była budowana 
niewolniczą pracą samych 
więźniów, którzy nie byli 
przecież inżynierami. Budu-

lec często pochodził z roze-
branych okolicznych budyn-
ków. To stwarza dodatkowe 
problemy konserwatorskie.
Starzeją się jednak nie tylko 
budynki, ale i świadkowie 
tamtych wydarzeń, byli 
więźniowie. Gdzieś w oko-
licach roku 2000 zaczęły na 
całym świecie podnosić sie 
głosy, że czas mija, umiera-
ją ostatni byli więźniowie, 

budujemy nową Europę, 
komunizm upadł... Może 
trzeba nieco innego spoj-
rzenia, bardziej radosnego 
i optymistycznego na przy-
szłość – trzeba budować 
coś wspólnego i Miejsce Pa-
mięci Auschwitz swoją rolę 
już wykonało. Takie głosy 
pojawiały się szczególnie 
przed 60. rocznicą wyzwo-

lenia obozu w 2005 r., kiedy 
tutaj przyjechało 40 głów 
państw i szefów rządów 
z całego świata, co było naj-
większym spotkaniem ludzi 
rządzących w historii Polski. 
Niektórzy twierdzili, że ta 
uroczystość będzie symbo-
licznym odwróceniem karty 
historii i potem będziemy 
radośnie tworzyć nową Eu-
ropę. Czy to się stało?

W 2007 r. Muzeum odwie-
dziło 1,22 mln osób. Kiedy 
przyglądamy się frekwencji 
w ostatnich latach, możemy 
się przekonać, że sytuacja 
jest bardzo daleka od poja-
wiających się negatywnych 
prognoz, wieszczących prze-
brzmienie znaczenia tego 
Miejsca. To nadal jest hi-
storia żywa i ważna. Nadal 

stanowi dla wielu punkt 
odniesienia. Nie jest to wy-
darzenie historyczne z ksią-
żek, takie jak np. powstanie 
listopadowe. Okazało się, że 
liczba odwiedzających ro-
śnie. Coraz więcej ludzi chce 
to miejsce zobaczyć. Trudno 
jest bowiem pojąć XXI w., 
świat i Europę, jeśli się tego 
miejsca nie zrozumiało. 
W 2008 r. najprawdopodob-

Wykład dr. Piotra M.A. Cywińskiego w PWSZ w Oświęcimiu
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To nadal jest historia żywa i ważna. nadal stanowi dla wielu 
punkt odniesienia. nie jest to wydarzenie historyczne z książek, 
takie jak np. powstanie listopadowe. Okazało się, że liczba 
odwiedzających rośnie. coraz więcej ludzi chce to miejsce 
zobaczyć. Trudno jest bowiem pojąć XXi w., świat i europę, 
jeśli się tego miejsca nie zrozumiało
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niej frekwencja pozostanie 
wysoka [Muzeum odwiedzi-
ło 1,1 mln osób – przyp. red.] 
mimo kryzysu gospodarcze-
go, który bardzo wyraźnie 
dostrzegliśmy. Mniej więcej 
od czerwca przyjeżdża do 
nas o 7-8 procent ludzi mniej. 

To i tak jest bardzo pozytyw-
ne, bo w Krakowie wystąpił 
spadek rzędu 35 procent. To 
oznacza, że do Oświęcimia 
nie przyjeżdżają ci sami lu-
dzie, którzy odwiedzają Kra-
ków. 
Tak wysoka liczba odwie-
dzających stanowi rzeczy-
wisty problem dla samego 
Miejsca. Proszę sobie wy-
obrazić, co oznacza 1,22 mln 
osób na przestrzeni roku. To 
oznacza, że od kwietnia do 
października, w godzinach 
szczytu, wchodzi do Mu-
zeum 25-30 grup na godzinę. 
Co dwie minuty wchodzi 
grupa i ludzie praktycznie 
depczą sobie po piętach. Sta-
tystycznie, w sezonie jedna 
osoba wchodzi co dwie se-
kundy. To stwarza trudności 
organizacyjne oraz konser-
watorskie. Miejsce nie jest 
przygotowane na przyjęcie 
takich grup ludzi. To spra-
wia też trudności edukacyj-
ne. Ciężko jest przewodni-
kom dłużej mówić, kiedy za 
chwilę nadejdzie w to samo 
miejsce kolejna grupa. Po raz 
pierwszy od bardzo dawna 
trzeba było w sezonie letnim 

zamykać podziemia bloku 
nr 11, czyli jedno z najdra-
matyczniejszych miejsc w hi-
storii obozu. W Birkenau nie 
ma tego problemu, bo to jest 
ogromny teren.
Jeżeli porównamy frekwen-
cję w Muzeum Auschwitz 

i w innych miejscach pamię-
ci w Polsce, w Niemczech 
czy w Austrii, to okazuje 
się, że żadne z nich nie ma 
takiej frekwencji. W więk-
szości tamtych miejsc liczba 
odwiedzających albo spada, 
albo ustabilizowała się na 
znacznie niższym pozio-
mie. Co to znaczy? Coraz 
bardziej pamięć skupia się 
na jednym miejscu. Ludzie 
przyjeżdżają tutaj nie tylko 
po to, aby zrozumieć rze-
czywistość Auschwitz, ale 
też by pojąć rzeczywistość 
Dachau, Gross-Rosen, Ber-
gen-Belsen i innych miejsc. 
To jest coś zupełnie nowego. 
To jedno miejsce ma mówić 
za wszystkie. W maju spo-
tkałem w Muzeum pewnego 
starszego pana ze Stanów 
Zjednoczonych. Jego cała 
rodzina zginęła podczas 
Zagłady. Pod koniec życia 
przyjechał po raz pierwszy 
do Europy i przyjechał tutaj. 
Przypadkowo zamieniłem 
z nim kilka słów i on zapytał 
mnie bardzo wzruszony, czy 
ja rozumiem, że on musiał 
tutaj przyjechać, bo jego oj-
ciec zginął w Bergen-Belsen. 

Oświęcimskie Muzeum jest 
najczęściej odwiedzanym 
muzeum w Polsce. Dla ludzi 
z całego świata Auschwitz 
jest symbolem bardzo czytel-
nym. Mogą oni nie wiedzieć, 
co to jest Malbork albo Wie-
liczka, ale Auschwitz – tak. 

Możemy się z tym zgadzać, 
nie zgadzać, możemy nad 
tym ubolewać i płakać, ale 
takie są fakty. Żadne inne 
miejsce na terytorium Polski 
nie ma takiego znaczenia dla 
całego świata. 
Skąd przyjeżdżają do nas 
odwiedzający? Na pierw-
szym miejscu są Polacy. 
Nie tylko stanowią ok. 

1/3 odwiedzających, ale też 
ich liczba cały czas rośnie. 
W latach 90. mówiono, że 
Polaków przyjeżdżać będzie 
mniej, bo przecież stanowili 
10 procent ofiar obozu, więc 
sytuacja powinna się zmie-
niać. Nie jest to prawda. Na 
dalszych miejscach mamy 
Stany Zjednoczone, Wielką 
Brytanię, Niemcy, Włochy, 
Izrael, Francję i... Koreę Po-
łudniową. Z Korei przyjeż-
dża rocznie prawie 40 tys. 
osób. A to przecież nie jest 
ich świat. Tamta część Azji 

ma makabryczną historię 
II wojny światowej, o czym 
mało, kto wie. To setki ty-
sięcy ofiar cywilnych. Nato-
miast oni przyjeżdżają tutaj. 
Dlaczego? Przecież kilka lat 
temu z Korei Południowej 
przyjeżdżało jedynie kilka-
set osób rocznie. 
Taka sytuacja stanowi pro-
blem dla naszych przewod-
ników, bo jak oprowadzać 
grupę, która ma zupełnie 
inne punkty odniesienia? 
Oni przecież nie będą się 
pytać, jak wyglądała sytu-
acja tutaj, a jak we Francji 
czy byłej Jugosławii, ale 
będą pytać o rzeczy, które 
działy się bardzo daleko 
stąd. Będą pytać o coś, o 
czym przewodnik nie wie 
prawie nic, bo przecież 
skąd ma wiedzieć. To jest 
nowa trudność. W latach 
90. mówiono, że Auschwitz 
jest miejscem o znaczeniu 

światowym. Ale dopiero od 
kilku lat stwierdzamy stałą, 
regularną obecność dużych 
grup spoza trójkąta Izrael-
- Europa-Stany Zjednoczone.  
Na tym tle niezwykle inte-
resujące jest to, że z Austrii 
w 2007 r. przyjechało 3 tys. 
osób [w 2008 roku 3,4 tys. 
– przyp. red.]. To swoista 
dziura na mapie Europy. 
A przecież największa gru-
pa esesmanów w Auschwitz 
to byli Austriacy i Austria tę 
historię odrzuciła zupełnie. 
Tak, jakby Hitler był Niem-

cem, a nie Austriakiem i to 
w ogóle nie była ich histo-
ria. To jest problem i duże 
wyzwanie edukacyjne. 
Jak zatem wygląda edukacja? 
Pierwsza metoda edukacji to 
oczywiście oprowadzanie 
grup. Około 90 procent przy-
jeżdżających do Muzeum 
jest objętych taką formą edu-
kacji. Grupy są bardzo różne 
– choćby kulturowo czy geo-
graficznie, co także stanowi 
pewną trudność. Oczywiście, 
najlepiej jest, kiedy na kilka 
dni przyjeżdża grupa zain-
teresowanych nauczycieli 
– wówczas można z   nimi 
popracować, można powie-
dzieć więcej, zorganizować 
dyskusję. Jednak w większo-
ści przypadków oprowadza-
nie trwa trzy godziny. Jeśli 
grupa nie została wcześniej 
solidnie przygotowana, to 
zostanie jej zatem to, co zro-
zumieją przez trzy godziny. 

Grup studyjnych, które spę-
dzają tu więcej czasu, na ra-
zie nie jest wiele. Nie mamy 
nawet zbyt dużych możliwo-
ści, żeby odpowiednio przy-
jąć wiele grup studyjnych 
w  jednym czasie. Pracuje-
my nad projektem adaptacji 
budynku Starego Teatru na 
Centrum Edukacyjne, bo 
jednak jest wiele ludzi, któ-
rzy chcą tutaj zatrzymać się 
na dłużej. Oferta hotelowa 
w Oświęcimiu jest, chętni na 
dłuższe przyjazdy są, ale bra-
kuje nam dobrej przestrzeni 
edukacyjnej.
Oczywiście, każda gru-
pa przyjeżdża nie tylko ze 
swoją kulturą, ale także 
wiedzą. To, co przeciętny 
amerykański nastolatek wie 
o historii Europy, jest często 
niewystarczające. Europa 
dla niektórych, to takie coś, 
tam – gdzieś daleko... I ta-
cy ludzie stają potem pod 
bramą „Arbeit Macht Frei” 
i przewodnik musi im coś 
powiedzieć – a ma tylko trzy 
godziny, podczas których 
nie stworzy przecież wizji 
historii Europy. 
Pojawiają się również grupy 
religijne, które same w sobie 
są trudne i specyficzne. Sam 
Papież, który tutaj przyje-
chał, zadawał fundamen-
talne pytania, na które nie 
był w stanie odpowiedzieć, 
np. gdzie był Bóg w tam-
tym czasie, dlaczego na to 
pozwolił? Dla każdego czło-
wieka, który jest wyczulony 
na sprawy religii, to miejsce 
jest bardzo trudnym przeży-
ciem. To przede wszystkim 
grupy chrześcijańskie i ży-
dowskie, ale czasami także 
np. buddyści proszą o moż-
liwość medytacji. Wykład dr. Piotra M.A. Cywińskiego w PWSZ w Oświęcimiu

coraz bardziej pamięć skupia się na jednym miejscu. Ludzie 
przyjeżdżają tutaj nie tylko po to, aby zrozumieć rzeczywistość 
auschwitz, ale też by pojąć rzeczywistość Dachau, Gross-Rosen, 
Bergen-Belsen i innych miejsc. To jest coś zupełnie nowego. To 
jedno miejsce ma mówić za wszystkie

Oświęcimskie Muzeum jest najczęściej odwiedzanym muzeum 
w Polsce. Dla ludzi z całego świata auschwitz jest symbolem 
bardzo czytelnym. Mogą oni nie wiedzieć, co to jest Malbork 
albo Wieliczka, ale auschwitz – tak
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Niektóre wizyty mają przede 
wszystkim wymiar politycz-
ny. One są najtrudniejsze, bo 
są rozpięte pomiędzy me-
diami i przekazem politycz-
nym, czego bardzo w tym 
miejscu nie lubię. Niezwykle 
ważne jest dla mnie to, aby 
Muzeum trzymać z dala od 
polityki. 
Problem różnorodności pa-
mięci miał swój punkt szczy-
towy w latach 90. Musimy 
pamiętać, że w Polsce cała 
powojenna historia Ausch-
witz była przekazywana 
przez byłych więźniów, pra-
wie wyłącznie Polaków, przy 
niemal kompletnym braku 
Żydów. W Polsce do końca 
systemu komunistycznego 
był to głównie obóz koncen-
tracyjny. Nikt nie negował 
faktu Zagłady, ale propagan-
da komunistyczna wolała 
mówić o ludziach kilkudzie-
sięciu narodowości, nie mó-
wiąc, że 90 procent to byli 
Żydzi. Tak wyglądała mniej 
więcej pamięć zbiorowa 
Polaków. Podkreślano fakt 
niewolniczej pracy i męczeń-
stwa. Potem na przełomie lat 
80. i 90. opublikowano wyni-
ki badań dr. Franciszka Pipe-
ra, które zmieniły proporcje 
jeśli chodzi o liczbę ofiar.
Natomiast na Zachodzie hi-
storia Auschwitz była prze-
kazywana przez zupełnie 
inne osoby. Niewielką grupą 
byli więźniowie politycz-
ni. Świadkami historii byli 
ci, którzy stracili swoje ro-
dziny w ramach programu 
„Ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej”. Zatem 
ta wyobraźnia historyczna 
kształtowała się zupełnie ina-
czej. Nie interesowano się np. 
wszystkim tym, co stanowiło 
elementy oporu czy bohater-
stwa, bo to zjawisko dotyczy-
ło więźniów politycznych, 
a  w kontekście Zagłady ca-
łych rodzin, matek z dziećmi 
na rękach rozkład emocji, 

akcentów, dramaturgii tej hi-
storii był całkiem inny. 
Te dwie zupełnie inne pa-
mięci spotkały się w latach 
90. i było to spotkanie bar-
dzo bolesne. Każda ze stron 
uważała, że ta druga jej nie 
zauważa, że Polacy nie pa-
miętają o Zagładzie, a Żydzi 
nie mówią o ofiarach pol-
skich. Do tego doszły jeszcze 
ofiary romskie, trudności 
polityczne z kwestią jeńców 
radzieckich i innych grup. 
Dlatego lata 90. były tutaj 
czasem bardzo trudnym. 
Na szczęście teraz się wiele 
uspokoiło. Te dwa główne 
nurty pamięci już się zauwa-
żają i potrafią zrozumieć po-
trzebę swojego wzajemnego 

istnienia. Jak na 10-15 lat jest 
to olbrzymie osiągnięcie. 
Kluczowym problemem dziś 
jest ochrona pozostałości tego 
miejsca – zarówno w sensie 
fizycznym, jak i metaforycz-
nym. Po pierwsze, odchodzą 
byli więźniowie i jasno trze-
ba sobie powiedzieć, że już 
za chwilę edukację o Ausch-
witz trzeba będzie opierać na 
czymś innym, niż na spotka-
niach ze świadkiem. A prze-
cież przez dziesięciolecia 
byli więźniowie byli funda-
mentem edukacji. Co zatem 
się stało? Wszyscy zaczęli 
nagrywać relacje video. Ale 
ponieważ teraz wszystko jest 

dziś multimedialne, to obraz 
ma zupełnie inne znaczenie. 
Zresztą nagranie traktujemy 
zupełnie inaczej niż spotkanie 
z człowiekiem. W Muzeum 
mamy jeszcze coś innego, co 
po byłych więźniach może-
my zachować. Nikt z was nie 
pójdzie do byłego więźnia 
i nie zapyta, co się działo je-
sienią roku 1941. Od tego jest 
nauczyciel historii i książki. 
Fakty są znane. Więźniowie 
są w stanie pokazać nam 
i opowiedzieć o  tym, co czu-
li, czym żyli, czego się bali. 
To jest fundamentalne, aby 
zrozumieć, kim był Człowiek 
w rzeczywistości Auschwitz. 
To niezwykłe wnętrze czło-
wieka zachowało się w sztu-

ce autorstwa byłych więź-
niów. W naszym Muzeum 
mamy ogromną kolekcję 
malarstwa i rzeźby. Są to 
prace bardzo specyficzne, bo 
są w nich ogromne emocje. 
Trudno to nawet ująć słowa-
mi. To zwątpienie, lęk, prze-
rażenie, beznadzieja. Dzięki 
sztuce możemy dotknąć 
sedna człowieczeństwa, któ-
rego w inny sposób już nie 
przekażemy, bo nie będzie 
już ludzi, którzy mogą o tym 
opowiedzieć. 
Innym problemem jest to, że 
historia Auschwitz powoli 
staje się historią książkową. 
Historia żywa, intymna, ro-

dzinna, zawsze zatrzymuje 
się na poziomie dziadków. 
Jeżeli w rodzinie nie było 
jakiegoś wielkiego zawiro-
wania, to generalnie ludzie 
wiedzą, gdzie są pochowa-
ni ich rodzice i dziadkowie. 
A pradziadkowie? To bardzo 
rzadkie, aby ktoś wiedział, 
gdzie są groby całej ósemki. 
Z jeszcze wcześniejszym po-
koleniem – prapradziadków 
– sytuacja pamięci żywej 
jawi się jako niemożliwa. 
Intymna pamięć, ta przeka-
zywana w   domu, kończy 
się na poziomie dziadków. 
Dziś do Muzeum przyjeż-
dżają młodzi ludzie, których 
dziadkowie urodzili się już 
po wojnie. W związku z tym 

to już nie jest ich historia. Mój 
ojciec urodził się w roku 1939 
i pamięta koniec wojny. Mój 
dziadek pamiętał ten czas do-
skonale, ale dla mnie ta histo-
ria była czymś, co wydarzyło 
się w  świecie rodzinnym. 
Dla dzisiejszej młodzieży już 
nie. To jest dodatkowa trud-
ność, z którą chyba – zresztą 
na całym świecie – jeszcze nie 
radzimy sobie do końca. 
Jest jeszcze inna pamięć, któ-
ra stwarza wielkie proble-
my. To pamięć sprawców. 
Każdy, kto odwiedza obóz, 
patrzy na niego niemal wy-
łącznie z perspektywy więź-
nia. A tak naprawdę ludz-
kim problemem są sprawcy. 
Więzień jest niewinny, wy-
rwany ze swego środowiska, 
osadzony w obozie i męczo-
ny do śmierci. On jest ofiarą. 
Problemem są sprawcy i to 
nad nimi musimy się naj-
głębiej zastanawiać. W sen-
sie edukacji to jest wielkie 
wyzwanie. Ludzie skupili 
się na bardzo tragicznym 
i smutnym świecie ofiary, 
ale głównym problemem dla 
współczesnego człowieka 
jest problem kata. Ten pro-
blem, w warstwie edukacyj-
nej, musimy jakoś rozwią-
zać. Dlaczego?
Otóż tego typu miejsca – jak 
Muzeum Auschwitz, inne 
miejsca pamięci czy mu-
zea dotyczące Zagłady na 
świecie – odwiedza rocznie 
ponad 8 milionów ludzi. To 
jeden z największych glo-
balnych programów edu-
kacyjnych. Te 8 milionów 
wraca do siebie do domu, są 

przejęci, zbulwersowani, to 
ich przenika... A co potem? 
Parę tygodni mija i widzą 
w telewizji jakieś inne lu-
dobójstwo, gdzieś daleko. 
Przecież dzięki zdjęciom 
satelitarnym można dziś 
dosłownie obejrzeć miejsca 
po spalonych rwandyjskich 
wioskach. I  co się dzieje? 
Tych 8 milionów komplet-
nie nie słychać, a przecież 
to jest dużo ludzi. Zatem 
pojawia się pytanie – czy to 
wezwanie „nigdy więcej” 
traktujemy poważnie? Coś 
w tej edukacji szwankuje. 
Miliony czytają pamiętniki 
Anny Frank, identyfikują 
się z tą dziewczynką, a po-
tem nic. Ludzie zadają sobie 
pytania o II wojnę światową, 
np. dlaczego papież nic nie 
powiedział, co, oczywiście, 
jest pytaniem zasadnym. 
Albo dlaczego alianci nie 
zbombardowali lub dlacze-
go podziemie nie wysadzi-
ło nigdzie torów... Pytania 
takie można mnożyć. Dziś 
pytania są takie same: dla-
czego Unia Europejska nic 
nie robi... dlaczego nie ma 
gdzieś tam błękitnych heł-
mów, ONZ, Czerwonego 
Krzyża... Nadal giną niewin-
ni ludzie. Za 60 lat w Rwan-
dzie będzie muzeum i tam 
ludzie będą płakać i zada-
wać pytanie: a co wówczas 
robiła Europa, dlaczego nikt 
nic nie zrobił? My dziś nie 
mamy usprawiedliwienia. 
W moim przekonaniu to 
główne wyzwanie współ-
czesnej edukacji.   

oprac. Paweł Sawicki

Wykład dr. Piotra M.A. Cywińskiego w PWSZ w Oświęcimiu

niektóre wizyty mają przede wszystkim wymiar polityczny. 
One są najtrudniejsze, bo są rozpięte pomiędzy mediami i przekazem 
politycznym, czego bardzo w tym miejscu nie lubię. niezwykle 
ważne jest dla mnie to, aby Muzeum trzymać z dala od polityki
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Centrum Żydowskie

Usłysz i zapamiętaj 

 9 grudnia 2008 r. w cen-
trum Żydowskim mia-
ło miejsce zakończenie 
projektu Usłysz i zapa-
miętaj. Jak wrażenia?
Przyszło bardzo wielu lu-
dzi. Trzeba było dostawiać 
krzesła. Nie spodziewali-
śmy się takiej liczby osób. 
Myśleliśmy, że nie będzie 
aż tak dużego zaintereso-
wania. Cała sala pełna lu-
dzi.  To było bardzo miłe, 
bo zorientowaliśmy się, że 
to, co robimy, ma sens nie 
tylko dla naszej klasy, ale 
także dla innych ludzi. 

 Od jak dawna jesteście 
zaangażowane w pro-
jekty państwa Świder-
skich? 
Od kiedy znalazłyśmy 
się w Liceum im. Konar-
skiego. Z założenia udział 
w projekcie klasowym 
Ziemia oświęcimska – miejsce 
zamieszkania. Przekleństwo, 
uśmiech losu? pod kierun-
kiem nauczycieli, państwa 
Haliny i Wiesława Świder-
skich, był obowiązkowy. 
Braliśmy w nim udział od 
pierwszej klasy. Później 
w drugim semestrze I kla-
sy pojawiła się propozycja 
wzięcia udziału w projek-
cie Ja wam pokażę, w któ-
rym młodzież z Nowego 
Sącza, Krakowa i z Oświę-
cimia szukała śladów kul-
tury żydowskiej w swoich 
miastach. I to było całko-
wicie nieobowiązkowe. 
Małopolskie Towarzy-
stwo Oświatowe przewi-
działo jedynie pięć miejsc, 
ale udało się zaangażować 
całą klasę, bo na początku 
zgłosili się wszyscy. Do-
piero później część zre-

zygnowała. Kontynuacją 
tego programu jest projekt 
Usłysz i zapamiętaj. Teraz 
właśnie dobrnęliśmy do 
jego końca.

 Produktem finalnym 
projektu Usłysz i zapa-
miętaj jest film, emito-
wany m.in. w telewi-
zji w Oświęcimiu i na 
spotkaniu w centrum 
Żydowskim. Kto w nim 
występuje?
Mieszkańcy Oświęcimia, 
którzy pamiętają czasy 
przed wojną. Niektórzy 
mieszkają dziś w Izra-
ela. Nagrania trzeba było 
przejrzeć i wybrać. We 
wstępie wykorzystano 
materiały przygotowane 
m.in. przez nas.

 Kto rozmawiał z byłymi 
mieszkańcami Oświęci-
mia?
Materiały pochodzą 
z Centrum Żydowskiego. 
To około 40 godzin roz-
mów, które przeprowa-
dzali m.in. pan Tomasz 
Kuncewicz i pan Artur 
Szyndler.

 
 czy praca przy poprzed-

nich projektach i wie-
dza, którą zdobyłyście, 
była pomocna przy pra-
cy z projektem Usłysz 
i zapamiętaj?
Na pewno tak. Film jest 
o historii przedwojennego 
Oświęcimia. O różnorod-
ności kultury, mieszkań-
cach Oświęcimia, którzy 
mimo że byli inni, żyli ze 
sobą w zgodzie. Dziś mało 
kto wie, że Oświęcim tęt-
nił życiem. To niesamo-
wite, że do niedawna nie 

wiedziałyśmy, co się tu 
działo przed wojną. Poza 
tym jesteśmy np. wyczu-
lone na mylenie miasta 
z  obozem, nazywanie 
miasta Auschwitz, za-
miast Oświęcim i na od-
wrót. Jesteśmy bardziej 
świadomymi mieszkańca-
mi Oświęcimia. 

 co Was zaskoczyło przy 
pracy z filmem?
Przede wszystkim pra-
ca uświadomiła nam, 
jak mało wiemy o histo-
rii miasta. Jedna pani, 
Żydówka, opowiadała, 
że miała najwięcej kole-
żanek wśród Polek, że 
w domu, w którym dba-

no o zachowanie trady-
cji żydowskiej, co roku 
w święta ubierało się 
choinkę. I jeszcze jedno: 
inna pani, też Żydówka, 
opowiadała, że ciągnęło 
ją do kościoła, bo były 
w nim piękne witraże. 
Pani Tovah z    Izraela 
mówiła, że gdyby była 
młodsza, z pewnością by 
przyjechała do Oświęci-
mia, bo jest z tym miej-
scem bardzo zżyta. Wiele 
osób opowiadało także 
o swoim szczęśliwym 
dzieciństwie, kolegach 
sprzed wojny. Więk-
szość ludzi patrzy na 
Oświęcim, jak na miejsce 
zagłady. Szkoda, że dziś 
niemal wszyscy kojarzą 
Oświęcim z obozem.

 Uważacie, że to niespra-
wiedliwość losu?
To splot pewnych okolicz-
ności. Gdyby nie warun-
ki lokalizacyjne, pewnie 
powstałby gdzieś indziej. 
Obóz mógł powstać 
w każdym miejscu. 

 co Wam dał udział 
w tych projektach?
Przede wszystkim dziś 
możemy sobie wyobra-
zić, jak wyglądało życie 
przed wojną, jak wyglą-
dała społeczność miasta. 
I wiemy, że w tym mie-
ście się coś dzieje. Idąc uli-
cą, zdajemy sobie sprawę, 
co znajdowało się na niej 
przed wojną. Dziś wiele 
wiadomości jest dla nas 
oczywistych. Sami zasta-
nawiamy się, jak wcze-

śniej mogliśmy o tym nie 
wiedzieć. 
Staliśmy się bardziej tole-
rancyjni. Przede wszyst-
kim nauczyliśmy się pra-
cy zespołowej, zgraliśmy 
się jako klasa. Poza tym 
zobaczyliśmy, że tu coś 
się dzieje, że nie trzeba być 
biernym, można aktywnie 
robić coś na co dzień. 

 Były momenty krytyczne?
Zdarzały się. Temat był 
czasem męczący, ale jak 
to bywa przy krytycznych 
momentach, szybko prze-
chodziły. 

 Wybrałyście szkołę pod 
kątem profilu językowo-
historycznego?
Po części tak. KM: Zasta-
nawiałam się nad trzema 
szkołami, ale w końcu 
zdecydowałam się na Ko-
narskiego, chyba tematy-
ka zdecydowała o moim 
wyborze. 

 co zrobicie z wiedzą, 
która zdobyłyście w cza-
sie projektów?
Wykorzystujemy ją na co 
dzień. Współpracujemy 
z MDSM – oprowadza-
łyśmy po mieście grupy 
młodzieży niemieckiej, 
wykorzystujemy pro-
gram, który powstał przy 
pracy nad projektem. 
Byłyśmy na warsztatach 
w Waren – wymianie pol-
sko-niemieckiej. Planuje-
my zostać wolontariusz-
kami w MDSM, ale to już 
dopiero po maturze.     

Rozmawiała Agnieszka Juskowiak

ROZMOWa Z UcZeSTnicZKaMi PROJeKTU OSZPICIN. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
– KaMiLĄ nOWaK i naTaLiĄ GRZeSiaK
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Na przełomie listopada 
i   grudnia w Izraelu po-
wstawały zdjęcia i wideo. 
Przez kolejne tygodnie 
materiały będą opraco-
wywane. Główną częścią 
wystawy będą fotografie 
żydowskich mieszkańców 
Oświęcimia, głównie tych, 
którzy przeżyli Zagładę, 
wyemigrowali z Polski i za-
częli budować nowe życie 
w Izraelu. Wystawa ma po-
kazać zarówno ocalonych, 
jak również ich potomków, 
którzy w większości urodzi-
li się już w Izraelu. − Chce-
my pokazać odrodzone życie 
żydowskie po Zagładzie, nowe 
życie w nowym państwie, a w 
kilku przypadkach także po-
czątkowe próby odbudowy ży-
cia w Oświęcimiu po wojnie. 
Oprócz tego będzie także kilka 
paneli tekstowych o charakte-
rze historycznym, informują-
cych o tym, np. dlaczego ocale-
ni Żydzi wyjechali z Polski, ilu 
przeżyło itp. − poinformował 
Artur Szyndler z Centrum 
Żydowskiego. Osobiste hi-
storie będą osadzone w kon-
tekście Polski i Izraela. Na 
wystawie zobaczyć będzie 
można również film złożo-
ny z krótkich wypowiedzi 
przedwojennych mieszkań-
ców Oświęcimia oraz ich 
potomków, dotyczących ich 
stosunku do Oświęcimia, 
Polski oraz Izraela. Odwie-
dzający będzie mógł posłu-
chać, na ile ich osobista hi-
storia żyje i jest ważna dla 
ich rodzin oraz kolejnych 
pokoleń. Ciekawą kwestią 
jest też język. Podobnie Ci, 
którzy wyjechali z Oświę-
cimia, mówią w filmie po 
polsku, ich dzieci, wnuki 
już po hebrajsku. – Wielkim 
problemem było skoordynowa-
nie spotkania wszystkich osób, 

członków rodzin. Każdy ma 
swoje plany i zajęcia. Trudno 
było dograć wszystkie terminy. 
Fotografowaliśmy bohaterów w 
ich naturalnym środowisku, w 
domu, ogrodzie − powiedział 
Szyndler.
Wspólnym mianownikiem 
dla wszystkich osób, które 
zostały sfotografowane w 
Izraelu, są oświęcimskie ko-
rzenie oraz związanie swo-
ich dalszych losów z Izra-
elem. Na wystawie będą też 
prezentowane historyczne 
zdjęcia i dokumenty zwią-
zane z powojennym Oświę-
cimiem oraz początkami ży-
cia w Izraelu.  Przy każdym 
zdjęciu znajdzie się krótka 
historia bohatera: w jaki 
sposób znalazł się w Izraelu, 
jak przeżył wojnę. 
− Każda z sesji fotograficznych 
była niezwykle czasochłonna. 
− powiedział Szyndler Naj-
starszy spośród osiemnastu 
fotografowanych osób miał 97 
lat. Dla większości spośród 
nich był to spory wysiłek fi-
zyczny i emocjonalny, jednak 
wszystko udało się zakończyć 
pomyślnie, co jest również za-
sługą dużego wsparcia, jakiego 
udzieliła nam strona izrael-
ska. Hamutal Davidi, foto-
graf, która brała udział w 
warsztatach fotograficznych 
w  MDSM, zajęła się skoor-
dynowaniem grupy izrael-
skich fotografów i filmow-
ców – Vladimira Margulisa, 
Guy’a Yitzhaki, Zoltana Soli 
Fordi oraz Omera Polaka, 
którzy wykonywali zdjęcia 
bohaterom wystawy. Bez jej 
pomocy, zorganizowanie całego 
przedsięwzięcia, byłoby niezwy-
kle trudne – dodał  Szyndler. 
Na chwilę obecną projekt do-
stał wsparcie Task Force for 
International Cooperation 
on Holocaust Education, Re-

membrance, and Research, 
Ambasady Izraela w Pol-
sce, Konsulatu Generalnego 
USA w Krakowie, Konsulatu 

Generalnego Republiki Fe-
deralnej Niemiec w Krako-
wie oraz Firmy Nicromet. 
Centrum Żydowskie stara 

się o  dodatkowe fundusze, 
które umożliwią sfinalizowa-
nie projektu w całości.      

Agnieszka Juskowiak

Centrum Żydowskie

Bat Yam. Od lewej Hamutal Davidi i Ester Lahat (Kohane)

„NOWE żYcIE” W IZRAELU

W grudniu 2008 r. w Izraelu zakończyły się zdjęcia do wystawy pt. „Nowe życie”, którą Centrum Żydow-
skie w Oświęcimiu planuje otworzyć w kwietniu tego roku w ramach upamiętnienia rocznicy deportacji 
ludności żydowskiej Oświęcimia podczas Zagłady. Wystawa będzie zwieńczeniem dwuletniego pol-

sko-izraelskiego projektu, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. 

Bat Yam. Od lewej Tomasz Kuncewicz, Vova (kamera), Gita Weisler (Lowi), Artur Szyndler, Hamutal Davidi

Elinoar Paleiov (Druks), Rehovot. Za kamerą Vova oraz GuyJacob Tadanier wraz ze swoją rodziną, Ramt Gan

Fo
t. 

c
Ż

Fo
t. 

c
Ż

Fo
t. 

c
Ż

Fo
t. 

c
Ż

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 9, styczeń 2009

16151413121110987654321



O pRAWAch cZłOWIEKA W OśWIęcIMIU

Nie bez powodu i nieprzypadkowo Oświęcim został wybrany na sesję z okazji 60. rocznicy uchwalenia De-
klaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych. – Powodem było pokazanie pustki praw człowieka, która istniała w miejscach symbolizowanych przez 

były obóz Auschwitz-Birkenau – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski.

W Centrum Dialogu i Modli-
twy 4 grudnia 2008 r. gościli 
ombudsmani z całego świa-
ta, przedstawiciele władz 
Polski i Unii Europejskiej, 
ludzie Kościoła, nauki i kul-
tury. Obecny był również 
dyrektor Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
dr Piotr M.A. Cywiński, któ-
ry na konferencji prasowej 
podkreśił, że II wojna świa-
towa różniła się całkowicie 
od innych wojen i najlepiej 
zrozumieć to można właśnie 
tu, w Auschwitz. – Paradok-
salnie nowe powojenne koncep-
cje prawne i polityczne, takie 
jak: Deklaracja Praw Człowie-
ka, definicja zbrodni przeciwko 
ludzkości i ludobójstwa czy wi-
zja wspólnej Europy korzenia-
mi sięgają właśnie tragicznych 
doświadczeń Auschwitz – do-
dał dyrektor Cywiński.
W programie Dnia Praw 
Człowieka znalazły się prze-
mówienia, wykład, a Rzecz-
nik Praw Obywatelskich 
wręczył tego dnia Nagro-
dę im. Pawła Włodkowica 
amerykańskiemu sędziemu 
Antoninowi J. Scalii, w któ-
rego imieniu wyróżnienie 
odebrał Ambasador USA 
w Polsce Victor Ashe.
Po uroczystości w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy 
goście zwiedzili Muzeum 
Auschwitz. Ombudsmani 
najpierw pojechali na teren 
byłego obozu Auschwitz 
II-Birkenau. Na rampie, 
na której wyładowywano 
transporty skierowane na 
zagładę w komorach gazo-
wych, złożyli róże. Zobaczy-
li także baraki więźniarskie 

oraz weszli na główną wie-
żę wartowniczą na „Bramie 
Śmierci”. Następnie goście 
zwiedzili wystawę główną 
Muzeum w byłym obozie 
macierzystym: poświęcony 
Zagładzie blok 4 oraz blok 5, 
w którym pokazywane są 
dowody zbrodni, m.in. wło-
sy obcięte zamordowanym 
w komorach gazowych, 
protezy, buty czy podpisa-
ne walizki deportowanych. 
Ombudsmani zwiedzili tak-
że budynek komory gazowej 
i krematorium. Na dziedziń-
cu bloku 11, pod „Ścianą 
Śmierci”, złożono wieniec.
Na zakończenie sesji w ko-
ściele św. Józefa Robotnika 
w Oświęcimiu odbył się 
uroczysty koncert. Narodo-
wa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia w Katowi-
cach wykonała Siedem Bram 
Jerozolimy Krzysztofa Pende-
reckiego pod batutą kompo-
zytora.
Organizatorami sesji w Oś-
więcimiu był Rzecznik Praw 
Obywatelskich, a także 
Ombudsman Izraela, Mini-
sterstwo Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Hono-
rowy patronat nad wyda-
rzeniem objęli Prezydent RP 
Lech Kaczyński oraz Prze-
wodniczący Komisji Euro-
pejskiej Manuel Barroso.
Jednym z najważniejszych 
prelegentów podczas ob-
chodów Międzynarodowe-
go Dnia Praw Człowieka 
był prof. Aharon Barak, były 
przewodniczący Sądu Naj-

wyższego Izraela. Jego przej-
mujący wykład nawiązywał 
do osobistych i tragicznych 
przeżyć z okresu wojny. 
Oświęcim jest miejscem, 
gdzie takie słowa uzyskują 
szczególne znaczenie. Dla-
tego publikujemy obszerne 
fragmenty jego wystąpienia. 

Powszechna 
Deklaracja i walka 
z terrorem z punktu 
widzenia sędziego
1. Trudna jest ta chwila. 
Trudna jest dla nas wszyst-
kich, zgromadzonych dzisiaj 
w tym przeklętym miejscu. 
Chwila ta w sposób szcze-
gólny jest trudna dla mnie, 

kiedy cofam się w myślach 
o 67 lat, do 1941 r. Mia-
łem wówczas pięć lat i my, 
wszyscy Żydzi z Kowna na 
Litwie i pobliskich terenów, 
zostaliśmy zamknięci w 
kowieńskim getcie. Około 
5   tys. z   nas było dziećmi 
poniżej 14.  roku życia. Pod-
czas dokonywania mordu 
na Żydach z kowieńskie-
go getta, szczególnie dużą 
uwagę przykładano do tego, 
aby wymordować wszystkie 
dzieci. Spośród 5 tys. dzieci 
zmuszonych do życia w get-
cie, wojnę przeżyło zaledwie 
150, czyli jedynie 3 procent. 
Jestem jednym z nich. Skła-
dam hołd dwóm rodzinom 
litewskich rolników, którzy 

ryzykowali własne życie, 
aby ocalić moje.
Spośród tych 150 dzieci 
z kowieńskiego getta, które 
przeżyły wojnę, 29 przeżyło 
tutaj, w obozie Auschwitz. 
Zostały one przywiezione do 
Auschwitz 1 sierpnia 1944 r. 
w transporcie liczącym 131 
dzieci z kowieńskiego get-
ta. Dzisiaj, stoję tu jako 132. 
dziecko. Oprócz mnie obec-
ny jest dzisiaj Micha Linden-
straus, którego cała rodzina 
została tu zamordowana.
Trudne jest to miejsce. Jest 
ono uosobieniem najokrut-
niejszego ludzkiego zła. Jest 
ono synonimem etycznego 
dna, jakiego dosięgnął pla-
nowany mord ludności, nie-

zależnie od płci, rasy, wieku 
czy narodowości. Stanowi 
ono najbardziej ekstremalny 
wyraz masowych mordów 
ludności żydowskiej. Jest 
ono symbolem niebywałego 
zła, jakim był Holokaust.
Z tego strasznego miejsca 
– z jego komór gazowych, 
ze „Ściany Straceń”, z kre-
matoriów, ze szlabanów, ze 
sterty włosów, okularów i 
walizek zgromadzonych w 
Muzeum, z prochów skre-
mowanych tu ludzi dociera-
ją do nas głosy, które mówią: 
nigdy nie zapominajcie, nig-
dy nie wybaczajcie! Razem 
z tymi głosami docierają do 
nas inne krzyki: nie pozwól-
cie nigdy więcej na kolejny 
Auschwitz, nie pozwólcie 
nigdy więcej na kolejny Ho-
lokaust.
Krzyki te są ostatnią wolą 
i testamentem tych, którzy 
zostali tu zamordowani. Ale 
jednocześnie są one także na-
dzieją na życie. Dzięki tym 
głosom wiemy, że z prochów 
tych osób, które zostały tu za-
mordowane, możemy stwo-
rzyć lepsze społeczeństwo, 
społeczeństwo, w którym 
ludzie nie będą traktowali się 
wzajemnie jak wilki, i nawet 
jeśli nie będzie to społeczeń-
stwo, w którym ludzie będą 
traktowali się jak anioły, 
niech będzie to społeczeń-
stwo, w którym ludzie będą 
traktowali się wzajemnie jak 
istoty ludzkie. 
2. Takie jest tło historyczne 
Karty Narodów Zjednoczo-
nych, traktatu z 1945 r. usta-
nawiającego Organizację 
Narodów Zjednoczonych. 

W preambule Karty czyta-
my: 
My, Ludy Narodów Zjedno-
czonych, zdecydowane […] 
przywrócić wiarę w podstawo-
we prawa człowieka, w godność 
i wartość człowieka, w równo-
uprawnienie mężczyzn i kobiet, 
w równość narodów dużych 
i małych…
Art. 55 lit. c) Karty stano-
wi, że Narody Zjednoczo-
ne będą popierały: […] 
powszechne poszanowanie 
i zachowywanie ludzkich 
praw i wolności podstawo-
wych dla wszystkich, bez róż-
nicy rasy, płci, języka lub 
religii. Z przytoczonymi 
postanowieniami Karty do-
tyczącymi podstawowych 

praw człowieka do godno-
ści, równości i wolności, 
wiążą się dwa kolejne wy-
darzenia. Wydarzenia te 
miały miejsce 60 lat temu, 
a ich początek miał miejsce 
tu, w Auschwitz. 
Pierwszym wydarzeniem 
było przyjęcie Konwencji 
o zapobieganiu i karaniu 
zbrodni ludobójstwa. Trak-
tat ten został przyjęty rezo-
lucją Zgromadzenia Ogólne-
go ONZ w dniu 9 grudnia 
1948 r. Ziarna tej Konwencji 
zostały zasiane w tym miej-
scu, w Auschwitz.
Drugim wydarzeniem było 
przyjęcie i proklamowa-
nie Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka rezolucją 
Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjed-
noczonych w dniu 10 grud-
nia 1948 r. Jedną z podanych 
w preambule przyczyn, leżą-
cych u podstaw Powszech-
nej Deklaracji jest to, że: […] 
brak poszanowania i pogarda 
dla praw człowieka doprowa-
dziły do aktów barbarzyństwa, 
które wstrząsnęły sumieniem 
ludzkości. […].  
Owe akty barbarzyństwa, 
które wstrząsnęły sumie-
niem ludzkości to przede 
wszystkim czyny, których 
dopuszczono się w tym 
miejscu, w Auschwitz. Ist-
nieje bezpośredni związek 
między nieludzkimi czyna-
mi popełnionymi podczas 
II wojny światowej i  ogło-
szeniem Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, które miało 
miejsce 60 lat temu. Konferencja prasowa w CDiM

Trudne jest to miejsce. Jest ono uosobieniem najokrutniejszego 
ludzkiego zła. Jest ono synonimem etycznego dna, jakiego 
dosięgnął planowany mord ludności, niezależnie od płci, 
rasy, wieku czy narodowości
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3. Powszechna Deklaracja 
nadaje treść postanowie-
niom Karty Narodów Zjed-
noczonych w sprawie praw 
człowieka. Wymienia pra-
wa obywatelskie i politycz-
ne, jak również socjalne, 
kulturowe i ekonomiczne. 
Ze względu na zobowią-
zania międzynarodowej 
wspólnoty ustanowione 
na mocy Powszechnej De-
klaracji, prawie wszystkie 
te prawa stały się częścią 
międzynarodowego pra-
wa zwyczajowego. Są one 
podstawą dwóch kon-
wencji ONZ dotyczących 
praw człowieka. Kolejne 
międzynarodowe trakta-
ty i regionalne konwencje 
o prawach człowieka opie-
rają się na Powszechnej De-
klaracji. Prawa wymienione 
w Powszechnej Deklaracji 
i  w  tych konwencjach zo-
stały również włączone do 
konstytucji i prawa krajo-
wego wielu państw. Także 
w polskiej konstytucji wi-
dać ich wpływ. Auschwitz 
było powodem wielu wyla-
nych łez. System praw czło-
wieka, wraz z Powszechną 
Deklaracją zajmującą w nim 
centralną pozycję, jest od-
powiedzią na te łzy.
4. W ostatnich latach system 
praw człowieka ponownie 
staje w obliczu nowych wy-
zwań. Jednym z najwięk-
szych wyzwań jest mię-
dzynarodowy terroryzm. 
11 września miał miejsce 
brutalny atak na Stany Zjed-
noczone. Inne państwa na 
całym świecie doświadczają 
terroru na co dzień. Cho-

ciażby w tym tygodniu je-
steśmy świadkami ataków 
w Indiach. Terroryzm jest 
współczesnym wyrazem 
barbarzyństwa, którego 
najdobitniejszym wyrazem 
był Auschwitz. Znowu je-
steśmy świadkami tego, że 
życie ludzkie jest traktowa-
ne, jakby nie miało żadnej 
wartości, znowu widzimy, 
że istoty ludzkie morduje się 
z powodu przynależności 
rasowej, religijnej czy naro-
dowej. Znowu zło i niena-
wiść nie mają granic.
Nowoczesna demokracja, 
która jako jedyna wycią-
gnęła wnioski z Auschwitz, 
zadaje sobie pytanie: jak 
zmierzyć się z takim barba-
rzyństwem? Jak możemy 
walczyć z terroryzmem, po-
zostając jednocześnie spo-
łeczeństwem demokratycz-
nym? To pytanie ma wiele 
odpowiedzi. Niezliczeni 
eksperci w dziedzinie walki 
z terroryzmem przedstawia-

ją swoje opinie; grupy wy-
konawcze i prawodawcze 
szukają rozwiązań i je znaj-
dują. Istnieje jednak jeszcze 
jeden państwowy element, 
który odgrywa pewną rolę 
w starciu z terroryzmem – to 
władza sądownicza w spo-
łeczeństwie demokratycz-
nym.
5. W moim dzisiejszym wy-
stąpieniu przedstawię punkt 
widzenia sądownictwa. Sę-
dziowie w systemie demo-
kratycznym, jak również sę-
dziowie sądów i trybunałów 
międzynarodowych mają do 
czynienia z tym problemem 
na co dzień: co powinni zro-
bić w ramach walki z ter-
roryzmem? W jaki sposób 
mogą odpowiednio wypeł-
nić swoje funkcje sędziow-
skie? Jako członek Sądu 
Najwyższego Izraela, przez 
28 lat miałem do czynienia 
z tym problemem. Ku moje-
mu wielkiemu ubolewaniu, 
mam spore doświadczenie 
w zmaganiu się z tym okrut-
nym dylematem. Amery-
ka dotkliwie doświadczyła 
międzynarodowego terroru 
11 września. Izrael doświad-
czył go 10 października 
i  9 września, jak również 
12 i 13 września. Od czasu 
utworzenia państwa Izrael, 
zjawisko terroru nie przesta-
ło mu zagrażać. 
Wypełniając naszą rolę sę-
dziów, szczegółowo badamy 
zgodność walki z terrorem 
z prawem i konstytucją. Jaki-
mi zasadami, my sędziowie, 
powinniśmy się kierować?  
Mimo że moja wypowiedź 
koncentruje się na sędziach 

sądów krajowych czy miej-
skich, odnosi się ona także 
do sędziów sądów między-
narodowych. 
Świadomie bądź nieświa-
domie moja wypowiedź 
odzwierciedla fakt, iż by-
łem 132. dzieckiem. Takie 
jest moje doświadczenie. 
Doświadczenie to jednak 
nie opiera się na nienawiści, 
ani na braku wiary w czło-
wieczeństwo. Wręcz prze-
ciwnie: Wierzę w ducha 
człowieczeństwa, który jest 
istotą każdego człowieka. 
Tylko nasza wiara w możli-
wość przezwyciężenia trud-
ności pozwoliła funkcjono-
wać nam, ocalonym, mimo 
wszechogarniającego okru-
cieństwa. Tylko wiara w lu-
dzi i ich godność pozwoliła 
nam żyć po przejściu praw-
dziwego piekła. Faszyści za-
brali nam życie. Jednak nie 
udało im się pozbawić nas 
istoty naszego człowieczeń-
stwa. 

Rola sędziego 
w obronie demokracji
Zacznę od tego, iż uważam, 
że moją rolą, jako sędziego 
sądu najwyższego czy trybu-
nału konstytucyjnego w spo-
łeczeństwie demokratycz-
nym, jest ochrona konstytucji 
i demokracji. Nie możemy 
zakładać, że dalsze istnienie 
demokracji jest czymś oczy-
wistym. Stwierdzenie to od-
nosi się w oczywisty sposób 
do nowo powstałych syste-
mów demokratycznych, ale 
jest ono tak samo prawdzi-
we dla systemów demokra-
tycznych o ugruntowanej 
pozycji i długiej historii. Nie 
możemy już akceptować po-
dejścia, zgodnie z   którym 
„to nie może przydarzyć się 
nam”. Ponieważ może się 
zdarzyć wszystko. Jeżeli zda-

rzyło się w Auschwitz, może 
zdarzyć się także w każdym 
innym miejscu. Jeżeli demo-
kracja została wypaczona 
i zniszczona w Niemczech, 
ojczyźnie Kanta, Beethovena 
i Goethego, to samo może 
się jej przytrafić w każdym 
innym miejscu. Jeżeli nie 
będziemy chronić demokra-
cji, demokracja nie będzie 
chroniła nas. Nie wiem, czy 
sędziowie sądu najwyższe-
go w Niemczech byli w sta-
nie powstrzymać Hitlera 
przed dojściem do władzy 
w latach 30. Ale wiem, że 
jednym z wniosków z Holo-
kaustu i II wojny światowej 
jest potrzeba posiadania de-
mokratycznych konstytucji 
i zapewnienie ich egzekwo-
wania przez sędziów sądu 
najwyższego, których pod-
stawowym zadaniem jest 
ochrona demokracji. Ta świa-
domość w    okresie powo-
jennym pomogła w rozpo-
wszechnieniu idei poddania 

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Z prochów tych osób, które tu zamordowano, możemy stworzyć 
lepsze społeczeństwo; społeczeństwo, w którym ludzie nie będą 
traktowali się wzajemnie jak wilki, i nawet jeśli nie będzie to 
społeczeństwo, w którym ludzie będą traktowali się jak anioły, 
niech będzie to społeczeństwo, w którym ludzie będą traktowali 
się wzajemnie jak istoty ludzkie

sądowej kontroli zgodności 
ustawodawstwa i działań 
władzy wykonawczej oraz 
postawienie w centralnym 
punkcie praw człowieka. 
To ukształtowało mój punkt 
widzenia, zgodnie z którym 
rolą sędziego sądu najwyż-
szego w systemie demokra-
tycznym jest utrzymanie 
i ochrona konstytucji oraz 
demokracji. 
Powinniśmy chronić de-
mokrację zarówno przed 
terroryzmem, jak i przed 
środkami, których państwo 
zamierza użyć w walce 
z terroryzmem. Oczywiście, 
sposób, w jaki sędziowie 
radzą sobie z ochroną de-
mokracji, jest weryfikowa-
ny każdego dnia, jednak 
najważniejszym sprawdzia-
nem ich pracy są sytuacje, 
w których muszą się oni 
zmierzać z przypadkami 
wrogich działań lub aktów 
terroryzmu. Ochrona praw 
człowieka przysługujących 
każdej istocie ludzkiej jest 
obowiązkiem znacznie po-
ważniejszym w sytuacjach 
wrogich działań lub aktów 
terroryzmu, niż w czasie po-
koju i bezpieczeństwa. Jeżeli 
nie uda nam się wypełnić na-
szej funkcji w czasie działań 
wojennych i terrorystycz-
nych, nie będziemy w stanie 
wypełnić naszej roli w cza-
sie pokoju i bezpieczeństwa. 
Mitem jest przekonanie, że 
istnieje możliwość zachowa-
nia wyraźnego rozróżnie-
nia między statusem praw 
człowieka w czasie walk i 
statusem praw człowieka 
w czasie pokoju. Wiara w 
to, że możemy ograniczyć 
orzeczenia sądów tak, aby 
były ważne tylko w czasie 
walk oraz to, że możemy 
podjąć decyzję o tym, że coś 
zmieni się w okresie pokoju 
jest oszukiwaniem samych 
siebie. Granica między dzia-
łaniami wojennymi i poko-
jem jest cienka; to, co jedna 
osoba nazywa pokojem, 
inna nazwie wojną. W każ-
dym razie nie ma możli-
wości utrzymania takiego 
rozróżnienia w dłuższej 

perspektywie. Powinniśmy 
zakładać, że niezależnie od 
tego jaką decyzję podejmie-
my w czasie, gdy naszemu 
bezpieczeństwu zagraża 
terroryzm, decyzja ta po-
zostanie nawet wtedy, gdy 
zagrożenie terroryzmem 
zniknie. W rzeczywistości 
sędziowie muszą działać 
w sposób spójny i zgodny. 
Zła decyzja podjęta w czasie 
działań wojennych i ataków 
terrorystycznych, spowo-
duje utratę wiarygodności 
sądów po tym, jak kryzys 
się zakończy. 
Ponadto demokracja za-
pewnia nam, jako sędziom, 
niezależność. Umacnia 
naszą pozycję, ze wzglę-
du na naszą niezależność 
polityczną, w stosunku do 
zmian opinii publicznej. 
Prawdziwy sprawdzian tej 
niezależności ma miejsce 
w czasie trwania działań 
wojennych i aktów terro-
ryzmu. Znaczenie naszej 
niezależności staje się wy-
raźne w sytuacjach, gdy 
istnieje prawdopodobień-
stwo, że opinia publiczna 
będzie prawie jednomyśl-
na. Właśnie w czasach, kie-
dy prowadzone są działa-
nia wojenne lub występują 
akty terroryzmu musimy 
przyjąć na siebie całą od-
powiedzialność za ochronę 
demokracji i konstytucji. 
Zawsze powinniśmy od-
zwierciedlać historię, nie 
histerię. Prawdą jest, że 
walka ze zjawiskiem terro-
ryzmu przekształca naszą 
demokrację w „demokra-
cję defensywną” czy nawet 
w „walczącą czy wojują-
cą demokrację”. Niemniej 
defensywa i wojownicze 
nastawienie nie może po-
bawić naszego systemu 
jego demokratycznej natu-
ry. Sędziowie najwyższe-
go szczebla sądownictwa 
nowoczesnej demokracji 
powinni działać w duchu 
defensywnej walki lub wo-
jującej demokracji, w prze-
ciwieństwie do niekon-
trolowanej demokracji.   

Bogdan Owsiany
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• 8 stycznia
 33 sceny z życia – film  
 DFF w Oświęcimiu zaprasza na 

pokaz filmu Małgorzaty Szu-
mowskiej z 2007 roku. Wystę-
pują: Julia Jentsch, Maciej Stuhr, 
Dorota Segda, Renata Dance-
wicz, Piotr Adamczyk.

 DKF Reksio w Oświęcimiu
 Wydarzenia polityczne kształ-

tujące oblicze współczesnej Eu-
ropy i Świata – wykład 

 Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Oświęcimiu wraz 
z Małopolskim Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli – Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli 
w Oświęcimiu są organizatora-
mi konferencji naukowej zreali-
zowanej w ramach programu 
Akademii Historii Najnowszej 
pt. Wydarzenia polityczne kształ-
tujące oblicze współczesnej Europy 
i Świata. 

  Program
• 10.00–10.15 – Otwarcie konfe-

rencji – JM Rektor PWSZ, prof. 
dr hab. Lucjan Suchanek

• 10.15–11.00 – Kwestia niemiec-
ka i jej wpływ na oblicze Europy 
– prof. nadzw. dr hab. Witold 
Stankowski

• 11.00–11.45 – Między autonomią 
a niezależnością. Współczesne dą-
żenia narodów europejskich do su-
werenności – dr Krzysztof Koź-
biał

• 11.45–12.15 – Przerwa kawowa 
• 12.15–13.00 – Ewolucja międzyna-

rodowej ochrony Praw Człowieka 
po 1945 roku – dr Krzysztof Żar-
na

• 13.00–13.45 – Oblicza współcze-
snego terroryzmu – doc. dr Ro-
bert Borkowski 

• 13.45–14.00 – Podsumowanie 
konferencji. 

• 11 stycznia
 XVii Finał WOŚP 
 11 stycznia 2009 roku zagra 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Tematem XVII Finału 
jest wczesne wykrywanie no-
wotworów u dzieci. W Oświę-
cimskim Centrum Kultury 

tradycyjnie będzie działał 
oświęcimski sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

 Podczas XVII Finału, na ulice 
Oświęcimia wyruszy z puszka-
mi prawie 200 wolontariuszy. 
W programie między innymi: 
o godzinie 15.00 w sali wido-
wiskowej Oświęcimskiego 
Centrum Kultury rozpocznie 
się koncert zespołów: Krzywa 
Alternatywa z Woli, Avalanche 
z Oświęcimia, Hedache z Kra-
kowa, twotones z Oświęcimia, 
Starguardmuffin z Brzegu i Blu-
estracja z Katowic. O godzinie 
20.00 zaświeci, jak w całej Pol-
sce, Światełko do nieba.

 Oświęcimskie centrum Kultury

• 15 stycznia 
 Impresje na jedwabiu – wysta-

wa Heleny Dzionyk 
 Dom Kultury w Kętach zapra-

sza na wernisaż wystawy ma-
larstwa pt.  Impresje na jedwabiu 
Heleny Dzionyk z Zabrza.

 Godz. 18.00

 Wstęp wolny. Wystawa potrwa 
do 1 marca 2009 r. 

 Dom Kultury w Kętach

• 21 stycznia
 XXXii Biesiada Muzyczna  
 Salezjańskie Centrum dla Do-

rosłych zaprasza na wspólne 
śpiewanie tradycyjnych pieśni 
ludowych i  kolędowanie. 

 Godz. 18.30
 Salezjańskie centrum dla Do-

rosłych przy parafii Miłosier-
dzia Bożego

 
• 25 stycznia
 Igraszki z diabłem – spektakl 

teatralny
 Spektakl Igraszki z diabłem w wy-

konaniu grupy teatralnej miesz-
kańców Brzeszcz w reżyserii ks. 
Mirosława Wądrzyka w Ośrod-
ku Kultury w Brzeszczach. 

 Godz. 15.00
 Ośrodek Kultury w Brzesz-

czach

KULTURALNY ROZKłAd jAZdY

ROBERT YOUNG – Eichmann

Proces Adolfa Eichmanna był jednym z najważniejszych wydarzeń kształtują-
cych tożsamość współczesnych Izraelczyków, a jego postać posłużyła wielu 
autorom do analizy osobowości zbrodniarza-biurokraty. W tym wydarzeniu 

tematów na fabułę znaleźć można sporo. 
Film Eichmann Roberta Younga III 
miał być próbą pokazania konfliktu 
pomiędzy systemem sprawiedliwo-
ści, który stara się uczynić z oskarżo-
nego symbol Holokaustu, a samym 
Eichmannem, który posługuje się 
jednym argumentem – „ja tylko wy-
konywałem rozkazy”. Piszę „miał 
być”, bo tak naprawdę, o czym był 
ten film – nie wiadomo.
Scenarzysta połączył całą masę wąt-
ków. Mamy pseudo-elokwentne 
monologi i dialogi w celi Eichman-
na, konflikt rodzinny na styku za-
jęty śledczy – zaniedbywana chora 
żona, społeczne protesty wobec sa-

mej idei procesu, itp. Wszystko i nic. 
W  dodatku całość okraszają płytkie 
i zupełnie zbędne retrospektywy 
pokazujące Eichmanna w sytuacjach 
z przeszłości, które mają być dowo-
dem jego „patologicznej i zdegene-
rowanej nazistowskiej osobowości”. 
Prym wiodą sceny z kochankami. 
Szczytem absurdu jest sytuacja z Wę-
gier, w której Eichmann, trzymając 
na kolanach nagą kobietę, w ekstazie 
wykrzykuje liczby zamordowanych 
w kolejnych krajach Żydów. 
Filmowi zabrakło dramaturgii, do-
brego scenariusza, wyraźnego tema-
tu, a także gry aktorskiej. Thomas 

Kretschmann (Eichmann) i Franka 
Potente (żona śledczego, Vera Less) 
są bezbarwni. Fason trzyma jedy-
nie grający śledczego Avnera Les-
sa Troy Garity.  Pojawiają się także 
dziwne błędy: Terezin zupełnie nie 
przypomina wyglądem oryginału, 
a mapa polityczna na jednej ze ścian 
ukazuje podział administracyjny nie 
z lat 60., a obecny. 
Krótko mówiąc – odradzam. Już le-
piej sięgnąć po jakąś ciekawą książkę. 
Niekoniecznie o Eichmannie.       

Agnieszka Wyzner
Eichmann, reż. Robert Young, 

prod.: Węgry, Wielka Brytania, 
dramat historyczny, 2007. 

Wraz z Maxymilianem Aue wy-
ruszamy w przedziwną podróż. 
Poznajemy świat osławionych Ein-
satzgruppen rozstrzeliwujących 
Żydów na terenie ZSRR; wpadamy 
w skuty lodem stalingradzki kocioł; 
odwiedzamy obozy koncentracyjne, 
w tym Auschwitz, w końcu trafia-
my do oblężonego Berlina. Wszyst-
ko to poznajemy oczami, słowami 
i  zmysłami jednego, nieistniejącego 
człowieka. I o tym, że bohater książ-
ki to tak naprawdę kolejne zapisane 
akapity, trzeba sobie przypominać 

co kilkadziesiąt stron, bo ta historia 
wciąga od samego początku, mamy 
bowiem do czynienia z literaturą 
najwyższej klasy.
Nie ma żadnych wątpliwości co do 
tego, że autor dokonał gigantycznej 
pracy dokumentacyjnej. Przewraca-
jąc kolejne strony, czujemy, że pisarz 
był w miejscach, które opisuje. Ła-
skawe są bowiem misternie utkanym 
dywanem literackich scen i twar-
dych faktów. Wyobraźnia autora 
robi wrażenie, choćby wtedy, kiedy 
dotrzemy do sceny, w której główne 

role gra nasz bohater, syn komen-
danta Auschwitz i mrówki… 
Łaskawe odczytywać można na 
wielu różnych poziomach. Histo-
rycy będą analizować szczegółowo 
świat przedstawiony, psycholo-
gowie na podstawie przemyśleń 
bohatera będą mogli doknać wni-
kliwej analizy osobowości, filozo-
fowie i teoretycy literatury znajdą 
dziesiątki odniesień, inspiracji, 
cytatów itp. Tę książkę przeczy-
tać trzeba. Skoro już powstała.     

Paweł Sawicki

Jonathan Littell,
Łaskawe,

przeł.: Magdalena Kamińska-Maurugeon, 
Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2008.

Nazistowskie Niemcy znamy niemal wyłącznie z perspektywy ofiar. O gettach, 
obozach, egzekucjach, cierpieniach itp. napisano tysiące książek. Najbardziej 
tajemniczy jest jednak świat sprawców. Nie ma wielu wspomnień z pierwszej 

ręki, brak dzienników i pamiętników, a zeznania z procesów są dalekie od obiektywi-
zmu. Amerykański pisarz francuskiego pochodzenia Jonathan Littell uznał, że tamten 
świat potrafi stworzyć we własnej wyobraźni i napisał wspomnienia… Wspomnienia 
prawnika, intelektualisty, frankofila, filozofa, homoseksualisty, esesmana i wreszcie 
mordercy. To książka fascynująca i wciągająca, ale i zarazem przerażająca.

jONAThAN LITTELL – łaskawE
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Urodził się 2 marca 1919 r. 
w rodzinie kolejarskiej w Ba-
bicach k. Oświęcimia, syn 
Jana i Marii z d. Piotrow-
ska. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w Oświęcimiu, 
a następnie kontynuował 
naukę w Państwowej Szko-
le Handlowej w Białej Kra-
kowskiej, którą ukończył w 
1937  r. Egzamin maturalny 
złożył w X Państwowym 
Gimnazjum im. Królowej 

Jadwigi w Krakowie. Rozpo-
częcie studiów prawniczych 
uniemożliwiła mu napaść 
Niemiec hitlerowskich na 
Polskę w 1939 r.
W kwietniu 1941 r. mieszkań-
cy Babic zostali wysiedleni 
i  Antoni Szlachcic zamiesz-
kał z rodzicami w Oświęci-
miu. Pracował jako laborant 
fotograficzny w drogerii 
w Rynku. Mając dostęp do 
amatorskich filmów przy-

noszonych do wywołania 
przez żołnierzy niemieckich, 
tworzył tajne archiwum, 
dokumentując zbrodnie na-
zistowskie. Współpracował 
przy tym z konspiracją, do 
której wstąpił w pierwszych 
miesiącach okupacji. Był ku-
rierem i członkiem sztabu 
Obwodu Oświęcimskiego 
Związku Walki Zbrojnej. 
Posługiwał się pseudoni-
mem „Laura”. Zajmował 
się udzielaniem pomocy 
materialnej więźniom obo-
zu Auschwitz, brał udział w 
przygotowywaniu ucieczek, 
zaopatrywaniu zbiegłych 
w  dokumenty tożsamości 
i cywilne ubrania. Wiosną 
1944 r. został aresztowany 
przez gestapo. Osadzono go 
w obozie Auschwitz w bloku 
nr 11, gdzie był więziony do 
początków stycznia 1945 r. 

Mimo okrutnego śledztwa 
nie wydał kolegów. W bloku 
nr 11 w celach nr 20 i nr 19 
zachowały się napisy, które 
wyrył, m.in.: „Laura”, „Ma-
ria” i „Babice”. 5 stycznia 
1945 r. został skazany przez 
sąd doraźny na śmierć. Na-
stępnego dnia rozstrzela-
no do w obozie Auschwitz  
II-Birkenau. Został po-
śmiertnie Orderem Krzyża 
Grunwaldu III klasy.    

Biogram pochodzi 
z publikacji: 

Ludzie Dobrej Woli. 
Księga Pamięci 

mieszkańców 
ziemi oświęcimskiej 

niosących pomoc 
więźniom KL Auschwitz, 

pod red. Henryka 
Świebockiego, 

PMaB i TOnO, 
Oświęcim 2005.

• 1 stycznia 1867 r. 
 17 lat po wyłączeniu by-

łych księstw oświęcim-
skiego i zatorskiego ze 
Związku Niemieckiego 
i po otrzymaniu przez 
Galicję w listopadzie 
1866  r. szerokiej autono-
mii, zakończył się okres 
germanizacji ziemi oświę-
cimskiej. Językiem urzę-
dowym w  oświęcimskim 
magistracie znowu stał się 
język polski.

• 1 stycznia 2000 r.
 W wyniku ostatniej re-

organizacji administra-
cyjnej, okrojona ziemia 
oświęcimska (wyłączenie 
Wilamowic) powróciła do 
Małopolski. Restytuowano 
powiat oświęcimski, które-
go historia liczy 450 lat.

• 8 stycznia 1441 r.
 Najstarszy z synów ks. 

oświęcimskiego Kazimie-
rza (zm. 1434 r.) – Wa-
cław, wydał w Zatorze 
oświadczenie, w którym 
podziękował królowi pol-
skiemu Władysławowi III 

za odzyskanie miasta oraz 
dóbr przyległych i wyra-
ził gotowość złożenia mu 
hołdu lennego.

• 12 stycznia 1782 r.
 Ukazał się dekret cesa-

rza Józefa II Habsburga 
o kasacji szeregu klaszto-
rów zakonów żebraczych 
męskich i żeńskich. Na 
podstawie tego rozporzą-
dzenia likwidacji uległ 
również klasztor domi-
nikański w Oświęcimiu. 
Dobra klasztorne zostały 
przekazane na rzecz fun-
duszu religijnego.

• 19 stycznia 1445 r.
 W Oświęcimiu, na proś-

bę książąt oświęcimskich 
Wacława, Przemysława 
i Jana, synów zmarłego 
w 1434 r. ks. Kazimierza, 
wydano dokument, na 
mocy którego rozległe 
księstwo oświęcimskie zo-
stało podzielone między 
braci. W wyniku podziału 
wyodrębniono trzy nowe: 
oświęcimskie dla Jana, to-
szeckie dla Przemysława 

i zatorskie dla Wacława. 
W umowie, w szeregu 
uzgodnień, zobowiązano 
ks. Wacława do odzyska-
nia zamku w Barwałdzie, 
który w 1440 r. przeszedł 
w ręce polskie. 

• 19 stycznia 1945 r.
 Wyruszył ostatni trans-

port ewakuacyjny więź-
niów z KL Auschwitz-Bir-
kenau (marsz śmierci).

• 22 stycznia 1915 r.
 Do Kęt przybył komen-

dant Legionów Polskich, 
brygadier Józef Piłsudski.

• 25 stycznia 1438 r.
 Ks. oświęcimski Wacław, 

za zasługi świadczone 
swojemu ojcu ks. Kazi-
mierzowi, nadał Mikoła-
jowi Pokrzywce łan roli 
we wsi książęcej Dwory. 
Miejscowość ta, której 
patronuje św. Urban, zo-
stała wspomniana po raz 
pierwszy w 1429 r.

• 25 stycznia 1973 r.
 W Oświęcimiu oddano do 

użytku pierwszą w Polsce 
krytą pływalnię o wymia-
rach olimpijskich. Obiekt 
został wybudowany 
z  funduszów Zakładów 
Chemicznych „Oświęcim” 
przy dużym współudziale 
pracowników i społeczeń-
stwa miasta.

• 25-27stycznia 1985 r.
 Po raz pierwszy zorga-

nizowano w Oświęcimiu 
Ogólnopolski Festiwal Fil-
mów Nieprofesjonalnych 
„Kochać Człowieka”. Na-
tomiast od 1996 r., równo-
legle co 2 lata, odbywa się 
jego odpowiednik w obsa-
dzie międzynarodowej.

• 26 stycznia 1919 r.
 Na polach Kończyc Ma-

łych k. Zebrzydowic poległ 
w obronie Śląska Cieszyń-
skiego w wojnie granicznej 
z Czechami oświęcimski 
komendant powiatowy 
WP kpt. Cezary Haller de 
Hallendurg. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia 
majora pochowany został 
w mauzoleum rodzinnym 
w Dworach.

• 26 stycznia 1945 r.
 Do Zatora wkroczyli żoł-

nierze radzieccy 60. Armii 
I Frontu Ukraińskiego, 

wyzwalając miasto i oko-
licę spod okupacji hitle-
rowskiej.

• 27 stycznia 1782 r.
 Cesarz Józef II Habsburg 

nadał herb ziemski Kró-
lestwu Galicji i Lodomerii 
z Księstwem Oświęcim-
skim i Zatorskim. Jego 
pierwowzorem był herb 
umieszczony na rewer-
sie srebrnej dwuzłotówki 
oświęcimsko-zatorskiej 
bitej w latach 1775–77 
przez cesarzową Marię 
Teresę. 

• 27 stycznia 1945 r.
 Wojska sowieckie zdobyły 

Oświęcim i oswobodziły 
obóz koncentracyjny Au-
schwitz-Birkenau. Dzień 
później zajęły Kęty.

• 29 stycznia 1882 r.
 W Oświęcimiu urodził się 

Tadeusz Makowski, jeden 
z najwybitniejszych ma-
larzy polskich początków 
XX w.

Opracował: przewodnik 
terenowy i beskidzki 

Leszek Żak

LUdZIE dOBREj WOLI

anTOni SZLacHcic
(1919-1945)

Z hISTORII OśWIęcIMIA 
– STYcZEń

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia, 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz

Pewnego dnia jeden z mieszkańców Oświęcimia dowiedział 
się, że zbieram stare eksponaty związane z historią Oświę-
cimia. Postanowił się ze mną skontaktować – chciał mi 

przekazać stary dokument należący niegdyś do jego ojca. 
Dokument przedstawia za-
proszenie na zabawę w ho-
telu „Herz”. Był to hotel 
mieszczący się w Rynku 
w budynku z XIX wieku, 
przebudowanym w cza-
sie okupacji. Hotel gościł 
różne znakomitości, m.in. 
7 lutego 1915 r. z okazji 

obchodów rocznicy po-
wstania styczniowego za-
witał tam Józef Piłsudski. 
Wielu wspominało o tym, 
że w hotelu znajdowała 
się piękna reprezentacyjna 
sala. W okresie między-
wojennym odbywały się 
tam spotkania i zabawy, na 

które schodzili mieszkańcy 
Oświęcimia i okolic. Zaba-
wa, na którą zapraszano na 
dokumencie, odbyła się 9 li-
stopada 1929 r. Dziś w miej-
scu dawnego hotelu „Herz” 
jest apteka.  

Mirosław Ganobis
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Zaproszenie na zabawę w hotelu „Herz”
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Józef Czechowicz

Zima

Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało.
Dachy białe już są.
Na ulicach biało.

Strojne w biel, w srebrny puch,
latarnie się wdzięczą.
Dziń-dziń-dziń-dziń-
dzwonki sanek brzęczą.

Pada śnieg, prószy śnieg
bielutki jak mleko.
W sklepach gwar, w sklepach ruch:
- Gwiazdka niedaleko!

Jeszcze dzień, jeszcze dwa,
chłopcy i dziewczynki!
Będą stać niby las
na rynku choinki...


