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Sierpień był miesiącem kilku ważnych rocznic, szczegól-
nie dla Kościoła katolickiego: 67 lat temu zamordowano 
w obozie św. Maksymiliana Kolbe, 66 lat temu w komo-
rze gazowej w Birkenau zamordowano św. Edytę Stein, 
natomiast rok temu zmarł kardynał Jean-Marie Aaron 
Lustiger. Ostatnia dwójka odgrywa także istotną rolę 
w relacjach judaizmu z chrześcijaństwem i to nie tylko ze 
względu na skomplikowaną kwestię własnej, żydowsko-
-katolickiej tożsamości. W piątym numerze „Osi” znajdą 
Państwo m.in. obszerne fragmenty homilii wygłoszonej 
przez bp. Tadeusza Rakoczego podczas mszy świętej od-
prawionej na terenie byłego obozu Auschwitz w rocznicę 
śmierci św. Maksymiliana, którym towarzyszą fragmenty 
relacji Franciszka Gajowniczka, uratowanego od śmierci 
głodowej przez zakonnika. 

Poza tym w piątym numerze „Osi” znajdą Państwo 
artykuły poświęcone wolontariatowi w Muzeum, 
wyjątkowym projektom edukacyjnym skierowanym 
do osadzonych w zakładach karnych, a także współ-
pracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 
z Akademią Europejską z Waren. Kontynuujemy tak-
że cykl tekstów pisanych przez zagranicznych wolon-
tariuszy, którzy do naszego miasta trafi li z różnych 
powodów. Tym razem o swoich doświadczeniach 
pisze Jessica Antoline pracująca w Centrum Żydow-
skim. Zapraszam do lektury.    

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”

Ulica Władysława Jagiełły była przed 
wojną bardzo znaną ulicą w Oświę-
cimiu. Należała do jednej z reprezen-
tacyjnych ulic w mieście, a działo się 
to z pewnością za sprawą Zakładu 
i Kościoła Salezjan. Ponadto była to jed-
na z najdłuższych ulic miasta – łączyła 
Rynek Główny z wyjazdem z miasta 

w stronę Kęt i Bielska, więc była rów-
nież traktem handlowym. Poza tym 
mieszkańcy często spacerowali wzdłuż 
tej ulicy, tutaj też mieściły się liczne skle-
piki oferujące różne towary.   

Mirosław Ganobis
Szczegóły w Internecie: 

www.kasztelania.pl/galeria20.php

Może znają Państwo ciekawą historię 
sprzed wojny związaną z ulicami na 
fotografi i? Może chcą Państwo podzie-
lić się z Czytelnikami wydarzenia-
mi sprzed lat? Czekamy na Państwa 
wspomnienia – najciekawsze zostaną 
nagrodzone i opublikowane. 

e-mail: os@auschwitz.org.pl
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Jeszcze kilka lat temu wo-
lontariat był w naszym kraju 
czymś rzadkim i nietypo-
wym, a obowiązkowe prak-
tyki kojarzyły się młodym 
studentom z parzeniem 
kawy. Zmiany zachodzące 
w polskim systemie kształce-
nia, na rynku pracy, czy stylu 
życia młodych ludzi spowo-
dowały, że dziś dla młodego 
pokolenia wolontariat jest 
rzeczą atrakcyjną i całkiem 
naturalną. 

Obowiązkowe praktyki stu-
denckie postrzegane są jako 
szansa na zdobycie cieka-
wych doświadczeń, wyko-
rzystania zdobytej wiedzy 
w praktyce czy też możli-
wość przyjrzenia się instytu-
cjom od wewnątrz. Mają one 
także znaczenie w dalszym 
rozwoju kariery zawodowej. 
Wolontariat natomiast sku-
pia młodych ludzi, chcących 
w sposób atrakcyjny spę-
dzić wolny czas. Możliwość 
uczestnictwa w interesują-
cych projektach jest mag-
nesem, który z roku na rok 
coraz mocniej przyciąga mło-
dych ludzi. Świadczy o tym 
upowszechnienie się wolon-
tariatu jako sposobu na ży-
cie i samorealizacji u wejścia 
w dorosłe życie. 

Doceniając znaczenie prak-
tyk i wolontariatu w ramach 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, utworzono 
Biuro Wolontariatu, które 
zajmuje się organizacją po-
bytu i koordynacją pracy 
zarówno wolontariuszy, jak 
i praktykantów na terenie 
Miejsca Pamięci.

To, że na terenie Oświęcimia 
znajduje się Muzeum o mię-

dzynarodowym znaczeniu, 
jest równocześnie szansą 
dla młodych mieszkańców 
miasta. Poprzez praktyki 
i wolontariat młodzi oświę-
cimianie mogą zdobyć wie-
dzę i nabrać doświadczenia 
w rozpoznawalnej w całej 
Polsce i na świecie instytucji. 
Z jednej strony taki wpis 
w CV na pewno pomaga na 
rynku pracy. Z drugiej – daje 
konkretne praktyczne umie-
jętności, których nie da się 
zdobyć na sali wykładowej 
czy na uniwersyteckiej czy-
telni.
 O tym, jak interesującym 
miejscem do odbycia prak-
tyk i wolontariatu jest Muze-
um, świadczy fakt, że biorą 
w nich udział studenci z wie-
lu szkół wyższych z Polski 
i zza granicy. Nie może wśród 
nich zabraknąć studentów 
oświęcimskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej, 
która z racji bliskości jest na-
turalnym partnerem dla tego 
typu przedsięwzięć. Właś-
nie oświęcimscy studenci, 
a także młodzi mieszkańcy 
Oświęcimia i okolic, mogą 
najlepiej i najpełniej korzy-
stać z możliwości, jakie daje 
im praktyka czy wolontariat 
w Muzeum.  

Na początku 2008 roku Mu-
zeum i PWSZ podpisały 
stałe porozumienie, dzięki 
któremu jej studenci mogą 
odbywać praktyki zawodo-
we na terenie Muzeum. Przy 
tej okazji dyrektor Muzeum, 
dr Piotr M.A. Cywiński za-
uważył, że Miejsce Pamięci, 
które odgrywa tak istotną 
rolę w kształtowaniu postaw 
młodych ludzi z całego świa-
ta, w sposób szczególny staje 
się cenną przestrzenią edu-
kacji i zdobywania doświad-

czeń zawodowych także dla 
młodych ludzi Ziemi Oświę-
cimskiej. – Rozwój rozmaitych 
propozycji stażów, praktyk czy 
działań wolontariatu otwiera 
przed studentami PWSZ moż-
liwości, których nie mają i mieć 
nie będą ich rówieśnicy z wielu 
innych szkół. Współpraca z rek-
torem Szkoły, prof. Lucjanem 
Suchankiem, pozwoli w szyb-
kim czasie pomnożyć propozy-
cje, przez które młodzi ludzie 
zdobędą unikalne doświadcze-
nia na samym starcie swojego 
życia zawodowego – podkreśla 
dyrektor.

– Nasi studenci studiują w wy-
jątkowym miejscu, w którym nie 
sposób odciąć się od przeszłości. 
Odbywają praktyki zawodowe 
w byłym obozie, pracują jako 
wolontariusze przy wielu pro-
gramach realizowanych w Mu-
zeum – dodaje Rektor PWSZ, 
Lucjan Suchanek.

Młodzi ludzie zapoznają się 
z funkcjonowaniem całego 
Muzeum. Praktyki i wolonta-
riat odbywają w poszczegól-
nych działach m.in.: w Dziale 
Naukowym, Sekcji Obsługi 
Odwiedzających, Sekcji In-
formacji o Byłych Więźniach 
i Biurze Współpracy z Były-
mi Więźniami, a także przy 
projektach prowadzonych 
przez Międzynarodowe Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście. Młodzi lu-
dzie zwiedzają teren byłego 
obozu, uczestniczą w spot-
kaniach z byłymi więźnia-
mi, poznają pracę instytucji, 
a także oglądają miejsca 
niedostępne dla odwiedza-
jących, takie jak magazyny 
zbiorów sztuki czy pracow-
nie konserwatorskie.
– Wyjeżdżając na trzymiesięcz-
ną praktykę studencką do Muze-
um, miałam wiele wątpliwości 
i rozterek. Gnębiły mnie myśli, 
czy sobie poradzę, czy zadania 
mi powierzone nie przerosną 
moich umiejętności. Nie potra-
fi łam sobie wyobrazić, jak to 
jest pracować w takim miejscu. 
Ciekawili mnie pracujący tam 
ludzie – mówi Ilona Hopfer 
z Wydziału Nauk Kulturo-
znawczych na Europejskim 
Uniwersytecie Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą.

– Oprócz wielu rozterek, cie-
szyła mnie ogromnie myśl, że 
wreszcie będę miała bezpośred-
nią możliwość poszerzenia swo-
jej wiedzy na interesujące mnie 
zagadnienie Holokaustu, a tak-

że tak bliski, wręcz namacalny 
kontakt z historią. Pragnęłam 
jak najwięcej się dowiedzieć, 
jak najwięcej zapamiętać, aby 
w późniejszym czasie wykorzy-
stać zdobytą wiedzę i doświad-
czenie – dodaje praktykantka.

– Doświadczenia te są dla mnie  
tym cenniejsze, iż już teraz pew-
na jestem, że w przyszłości chcia-
łabym pracować w podobnym 
miejscu. Chciałabym mieć wpływ 
na rozumienie i postrzeganie hi-
storii przez innych i cieszyłabym 
się myślą, iż choć w najmniejszej 
cząstce, wpływam na rozbudzanie 
tolerancji i wrażliwości na cier-
pienia innych – podsumowuje 
Ilona Hopfer.   

Bartosz Bartyzel

 Czym zajmują się wo-
lontariusze współpracu-
jący z Muzeum? 

Elżbieta Myrdko: Wolonta-
riusze zaangażowani w pra-
cę poszczególnych działów 
Muzeum, realizują różne 
programy edukacyjne, kon-
serwatorskie czy wydaw-
nicze. Pomagają w przygo-
towaniu organizowanych 
przez nas konferencji. Jeden 
z najważniejszych projek-

tów, którego realizacja moż-
liwa jest dzięki pracy i zaan-
gażowaniu wolontariuszy, to 
projekt „Historia mówiona”. 
W jego trakcie wolontariusze 
przeprowadzają wywiady 
z byłymi więźniami Ausch-
witz. Później pomagają tak-
że przy ich opracowywaniu 
i archiwizacji. 

 Czy każdy może zostać wo-
lontariuszem Muzeum? 

E.M.: Głównym ogranicze-
niem jest wiek. Wolontariu-
szem może zostać jedynie 
osoba pełnoletnia. Najczęś-
ciej wolontariuszami są 
studenci. Ale wśród osób 
z nami współpracujących są 
m.in. nauczyciele czy dzien-
nikarze. 

 Jakimi cechami powinni 
się odznaczać kandydaci 
na wolontariuszy?

E.M.: Kandydat powinien 
być osobą odpowiedzial-
ną, kreatywną, posiadającą 
umiejętność samodzielnego 
myślenia i pracy w grupie. 
W zależności od rodzaju pra-
cy jaką będzie wykonywać, 
ważna jest także umiejętność 
obsługi komputera i sprzętu 
biurowego, znajomość języ-
ków obcych, gotowość do 
wyjazdów i pracy w różnych 
godzinach. 

WOLONTARIAT I PRAKTYKI 
CORAZ POPULARNIEJSZE
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Podczas szkoleń wolontariusze poznają historię byłego obozu

Z roku na rok rośnie zainteresowanie wolontariatem i praktykami w Państwowym Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau. Coraz więcej młodych ludzi, poświęcając swój czas Miejscu Pamięci, korzysta z możliwości zdobycia 
doświadczenia, nawiązania wielu nowych kontaktów, uzupełnienia swojego CV, czy wreszcie – co nie mniej 

ważne – interesującego sposobu spędzenia wolnego czasu 

Młodzi wolontariusze z Niemiec sprzątają poobozowe ulice
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JAK  ZOSTAĆ 
WOLONTARIUSZEM? 
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Choć działalność Między-
narodowego Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holo-
kauście w sposób naturalny 
skierowana jest głównie do 
uczniów, studentów i na-
uczycieli, to grupy docelowe 
obejmują także inne środo-
wiska społeczne i zawodo-
we, jak np. duchownych czy 
żołnierzy. Dotarcie do osób 
osadzonych w zakładach 
karnych wpisuje się w fi lo-
zofi ę Centrum obejmowania 
edukacją o Auschwitz róż-
nych grup. MCEAH będące 
częścią Muzeum, podjęło 
ważną i udaną próbę dotar-

cia ze swą działalnością do 
osadzonych.

– Początek współpracy z zakła-
dami karnymi to 2006 r., kie-
dy Muzeum przekazało swoje 
publikacje Zakładowi Karnemu 
w Rzeszowie – relacjonuje 
Andrzej Kacorzyk, kierow-
nik organizacyjny Centrum. 
– Później szerszą współpracę 
nawiązaliśmy z aresztem śled-
czym w Krakowie. Jej efektem 
była wizyta w Muzeum gru-
py osadzonych. Natomiast na 
początku 2008 r. pracownicy 
Muzeum przeprowadzili zaję-
cia edukacyjne dla kilkudziesię-

ciu osób w Zakładzie Karnym 
w Sztumie – dodaje Kacorzyk. 
Seminarium składające się 
z cyklu wykładów i prezen-
tacji przedstawiających hi-
storię i symbolikę Auschwitz 
spotkało się z dużym zainte-
resowaniem ze strony osa-
dzonych, którzy zadawali 
wiele szczegółowych pytań. 
Pracownicy zakładu karne-
go podkreślali pozytywną 
rolę tego typu projektów 
w procesie resocjalizacji.

– Traktujemy ten program 
priorytetowo – podkreślił 
dyrektor Muzeum dr Piotr 

M.A. Cywiński po wizy-
cie w Zakładzie Karnym 
w Sztumie. – Zajęcia, które 
przeprowadziliśmy, pokazują 
jak ważna i uniwersalna jest 
lekcja Auschwitz w procesie 
edukacji. Mam nadzieję, że te 
pierwsze doświadczenia współ-
pracy z zakładami karnymi 
i aresztami zaowocują szerszy-
mi kontaktami z podobnymi pla-
cówkami – mówił Cywiński.

Po tych pierwszych do-
świadczeniach oświęcim-
scy muzealnicy nawiązali 
współpracę z ośrodkami 
w Trzebini oraz w Nowym 

Wiśniczu. W sierpniu tego 
roku 20 osadzonych w Za-
kładzie Karnym w Trzebini 
wzięło udział w całodnio-
wym seminarium prze-
prowadzonym na terenie 
Muzeum. Penitencjariusze 
zwiedzili tereny byłego obo-
zu, uczestniczyli w projekcji 
fi lmów, a także zapoznali 
się z działalnością działu 
zbiorów i pracowni konser-
watorskiej. 

Ta żywa lekcja historii zro-
biła na osadzonych duże 
wrażenie. – Myślę, że każdy 
powinien tutaj przyjechać i zo-

LEKCJA HISTORII DLA OSADZONYCH
PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PENITENCJARIUSZY ZAKŁADÓW KARNYCH

Coraz częściej słyszymy o programach edukacyjnych adresowanych do penitencjariuszy zakładów karnych 
oraz ich opiekunów. To, co jeszcze niedawno było czymś niezwykłym, dziś staje się normą także w codzien-
nej pracy edukacyjnej prowadzonej na terenie Miejsca Pamięci 

Lekcja historii Auschwitz w Zakładzie Karnym w Sztumie

Fo
t. 

 Z
ak
ła

d
 K

ar
n

y 
w

 S
zt

u
m

ie

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Krakowie 
podczas zwiedzania wystawy w Muzeum 

 Czy aby podjąć współ-
pracę z Muzeum, trzeba 
mieszkać w Oświęci-
miu?

E.M.: Niekoniecznie. Oczy-
wiście jest to duże ułatwie-
nie. Większość z naszych wo-
lontariuszy jest jednak spoza 

Oświęcimia – praktycznie 
z całej Polski, a nawet zza 
granicy. Wolontariat może 
być realizowany zarówno tu 

na miejscu, w Muzeum, jak 
i w terenie przy realizacji róż-
nych projektów poza Muze-
um albo poprzez Internet. 

 Czy dla osób z poza 
Oświęcimia Muzeum za-
pewnia nocleg?

E.M.: Jest taka możliwość. Po 
wcześniejszych indywidual-
nych uzgodnieniach i w za-
leżności od dostępności miejsc 
noclegowych w pokojach 
gościnnych. Muzeum nie za-
pewnia jednak zwrotu kosz-
tów przejazdu, wyżywienia 
i ubezpieczenia podczas odby-
wania wolontariatu. 

 W jaki sposób można 
się zgłosić i rozpocząć 
współpracę?

E.M.: Osoba, która chce roz-
począć współpracę z Muze-
um, powinna najpierw prze-
słać swoje CV. Później wybra-
ni kandydaci zapraszani są na 
rozmowę kwalifi kacyjną. Po 
zakwalifi kowaniu Muzeum 
zawiera z wolontariuszem 
umowę, która podpisywana 

jest na okres przynajmniej 
6 miesięcy w wymiarze pracy 
nie mniejszym niż 40 godzin 
miesięcznie. Bardzo często 
zdarza się, że obie strony są 
zadowolone ze współpracy 
i chcą ją kontynuować. Wte-
dy umowa taka przedłużana 
jest na kolejne pół roku. 

 Czym różni się wolonta-
riat od praktyki?

E.M.: Praktyka studencka 
regulowana jest poprzez we-
wnętrzne przepisy uczelni 
i przeprowadzana jest dzięki 
bezpośredniej umowie po-
między uczelnią a Muzeum. 
Czyli to uczelnia wysyła stu-
denta na praktykę. Wolonta-
riat natomiast jest bezpośred-
nim porozumieniem pomię-
dzy instytucją a samym wo-
lontariuszem.      

Rozmawiał Bartosz Bartyzel

Biuro wolontariatu
Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z Elżbietą Myrdko
tel. +48 33 844 81 49
e-mail: elzbieta.myrdko@
auschwitz.org.pl
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Wywiad z Wandą Sawkiewicz, byłą więźniarką Auschwitz, 
przeprowadzają, wolontariusze MCEAH w ramach projektu „Historii Mówionej”
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baczyć, jak to wygląda. Każdy 
jakoś inaczej to odbierze, ale 
na pewno to w nim zostanie. 
Dla mnie osobiście największe 
wrażenie robi liczba pomordo-
wanych tutaj dzieci. To mnie 
najbardziej dotyka – opowia-
da Tomasz Posłuszny. 

Inny uczestnik seminarium, 
Tomasz Płonka, mówi o pio-
runującym wrażeniu, jakie 
zrobiło na nim Auschwitz. 
– Odbiera głos… Co można na 
ten temat więcej powiedzieć. 
Najbardziej przeraziła mnie 
ta ironia. Z jednej strony na-
pis, że praca czyni wolnym, 
ludzie, którzy myślą, że będą 
tutaj żyli, a esesmani z taką 
groteską do tego podchodzili, 
tak luźno. Okłamywali tych 
ludzi i dawali im jakąś złudną 
nadzieje, za chwilę ich mor-
dując. Właściwie bez żadnych 
oporów. Nie traktowali tych 
ludzi jak ludzi. Szok – mówi 
poruszony Tomasz Płon-
ka. Pobyt penitencjariuszy 

z Trzebini w Oświęcimiu był 
częścią innego projektu rea-
lizowanego wspólnie przez 
tamtejszy zakład karny oraz 
Muzeum w Chrzanowie im. 
Ireny i Mieczysława Maza-
rakich w Chrzanowie. – Tego 
typu projekty, programy re-
adaptacji społecznej, powstają 
w całym kraju od lat. Natomiast 
pewną nowością jest to, że od 
kilku lat zaczynamy wycho-
dzić na zewnątrz. Jest to jeden 
z wymiarów zadań służby wię-
ziennej – zauważa starszy 
wychowawca, porucznik 
Tomasz Wacławek z Zakła-
du Karnego w Trzebini, któ-
ry opiekował się w Muzeum 
grupą osadzonych. 

Wychowawcy podkreślają 
znaczenie tego typu projek-
tów dla procesu resocjaliza-
cji prowadzonej w zakładach 
karnych i więzieniach. – Tu-
taj jest wyraźnie wyznaczona 
granica pomiędzy tym, co jest 
dobre a co złe. Gdzieś po drodze 

ludziom się ta granica rozmy-
wa. Czasami człowiek się zasta-
nawia, czy zrobił źle, czy zro-
bił dobrze. Z punktu widzenia 
resocjalizacji Auschwitz jest 
z jednej strony pewnym ostrze-
żeniem, a z drugiej strony ry-
suje wyraźną granicę pomiędzy 
tym, co właściwe i niewłaściwe 
– opisuje porucznik Tomasz 
Wacławek. 
To nie koniec działań edu-
kacyjnych oświęcimskiego 
Muzeum adresowanych do 
zakładów karnych. W naj-
bliższym czasie na terenie 
Muzeum odbędzie się se-
minarium dla pracowników 
edukacyjnych i wychowaw-
ców z Zakładu Karnego 
w Nowym Wiśniczu, a także 
wyjazdowe seminarium dla 
osadzonych w tym zakła-
dzie karnym. Tego typu no-
watorskie i nietypowe pro-
jekty są ważnym elementem 
rozwoju i funkcjonowania 
MCEAH.  

Bartosz Bartyzel

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie urucha-
miają magisterskie uzupełniające studia II stopnia z historii o specjalności „Przesiedlenia-Totalitaryzm-Za-
głada”. Studia te trwają dwa lata, prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Pierwsza edycja rozpocznie 

się w roku akademickim 2008/2009. Skierowane są one dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencja-
ta kierunków humanistycznych lub pedagogicznych 

PRZESIEDLENIA-TOTALITARYZM-ZAGŁADA

Tematyka studiów koncen-
trować się będzie głównie na 
historii XX wieku, który to 
został szczególnie naznaczo-
ny tragedią II wojny świato-
wej i ludobójstwa. Pozostałe 
okresy zostaną tylko zasyg-
nalizowane. W programie 
studiów Holokaust zostanie 
zaprezentowany w szerokiej 
perspektywie historycznej. 
Centralne miejsce zajmie 

problematyka Auschwitz, 
jako miejsca masowej zagła-
dy Żydów oraz męczeństwa 
innych narodów i grup spo-
łecznych. Poza kwestiami 
historycznymi omawiane 
będą problemy natury mo-
ralnej, socjologicznej i peda-
gogicznej związanej z Holo-
kaustem. 
Studenci zostaną gruntow-
nie przygotowani do pracy 

w miejscach pamięci, pla-
cówkach muzealnych oraz 
ośrodkach edukacyjnych 
zajmujących się badaniem, 
upamiętnianiem i populary-
zowaniem wiedzy na temat 
II wojny światowej, historii 
Auschwitz i Holokaustu. 
Wykłady będą odbywać się 
w Krakowie oraz Oświę-
cimiu na terenie Muzeum 
w Oświęcimiu. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące programu studiów 
można znaleźć na stronie 
internetowej Akademii Pe-
dagogicznej (www.wsp.
krakow.pl), a także na stro-
nie Muzeum (www.ausch-
witz.org.pl).

Nabór na studia prowadzi 
Instytut Historii Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie 

(tel. 012-662-61-82, email: 
ihap@ap.krakow.pl). 
Dokumenty można będzie 
składać w terminie 17-26 
września 2008 r. w Dziale 
Rekrutacji, Promocji i Karier 
Akademii Pedagogicznej, 
ul. Podchorążych 2, pok. 
nr 28. Opłata za semestr 
nauki wynosi 1700 zł.         
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Grupa z Zakładu Karnego w Trzebini podczas całodniowego seminarium 
przeprowadzonego na terenie byłego obozu Auschwitz 

Dzięki przewodnikowi – pani 
Ewie, dowiedzieliśmy się, jak 
nieludzko byli traktowani więź-
niowie różnych narodowości 
przez faszystowskie Niemcy 
w czasie II wojny światowej. 
Dowiedziałem się o takich wy-
darzeniach, które zdawały się 
być niemożliwe. […] Pojawi-
ło się u mnie uczucie smutku 
i zadumy. 

(Andrzej)
Byłem tam [w Muzeum 
Auschwitz] już jako dziecko, 
ale dopiero teraz jako człowiek 
dorosły jestem w stanie zrozu-
mieć ogrom tragedii, jaka się 
tam dokonała w latach II wojny 
światowej. Sam przebywam 
teraz w zakładzie karnym, ale 
warunki jakie tam zobaczyłem, 
przerosły wszelkie moje wyob-
rażenie – zarówno jeśli chodzi 
o sposób traktowania skaza-
nych, jak i samą ich liczbę. 

(Bogusław)
Jako uczestnik zwiedzania 
muzeum Auschwitz mogłem 
[…] przeżyć emocje związane 
z tragedią ludzi różnych narodo-
wości przebywających w obozie 
i śmiercią, jaka ich spotkała. 
Dziękuję wszystkim, którzy po-
mogli w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia.

(Tadeusz)
Zbrodnia ludobójstwa do-
konana przez Niemców jest 
straszna. Przerażający jest 
jednak sposób, w jaki pomordo-
wano setki tysięcy osób, które 
były przecież niewinne. […] 
Refl eksje, jakie się nasuwają 
po zwiedzeniu miejsca kaź-
ni i gehenny milionów ludzi, 
mogą być tylko jedne: smutek 
i przygnębienie. Jednocześnie 
rodzi się pytanie – jak ludzie 
mogli zgotować taki los innym 
ludziom i jakie pokłady niena-
wiści i agresji drzemią w czło-
wieku.

(Jarek)

Byłem w Oświęcimiu i najbar-
dziej wzburzyło mnie to, ile 
zginęło tam dzieci. Wzburzyło 
mnie to, bo sam mam małe dzie-
ci i mogę sobie tylko wyobrazić, 
co przeżywali rodzice, jak to 
widzieli... 

(Jarosław)
Teraz mogłem się na własne 
oczy przekonać, jak ludzie mogą 
być okrutni i jak ludzie tam 
cierpieli... Cały czas z trudem 
powstrzymywałem łzy... Do tej 
pory mam przed oczami – matkę 
i córkę, które Niemcy zamordo-
wali w obozie. […] Zdjęcia ich 
wysiały na ścianie w jednym 
z budynków. 

(Jurek)
Jest to niewyobrażalne, co 
człowiek mógł zgotować czło-
wiekowi. Wracając do zakła-
du karnego, byłem pogrążony 
w głębokiej zadumie i smutku. 
Przez całe życie będę pamiętał 
te straszne obrazy, które wry-
ły się w krajobraz obozu. Jest 
to swego rodzaju przesłanie 
i koszmarny pomnik następstw, 
jakie przyniosła wojna.

(Kazimierz)
Jestem i pozostanę dogłębnie 
poruszony tym miejscem. 
Opowiadanie Pani Przewod-
niczki, a także widoczne ślady 
milionów tragedii, jakie miały 
miejsce w tym obozie przez 
lata II wojny światowej, bar-
dzo mną wstrząsnęły. Jestem 
mieszkańcem Oświęcimia i KL 
Auschwitz-Birkenau zwiedza-
łem już wielokrotnie, ale dopie-
ro teraz jako dorosły człowiek 
i w tej sytuacji życiowej,  w ja-
kiej się znajduję, w pełni docie-
ra do mnie ogrom cierpienia, 
bólu, śmierci, jaki emanuje 
z tego miejsca. Pozostaje mi 
tylko podziękować wszystkim 
osobom, które umożliwiły 
nam zwiedzenie KL Ausch-
witz-Birkenau.

(Robert)

FRAGMENTY SPRAWOZDAŃ, 
PISANYCH PO POBYCIE 

W MUZEUM PRZEZ OSADZONYCH  
W ZAKŁADZIE KARNYM 

W KRAKOWIE 
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POLACY I NIEMCY WSPÓLNIE W EUROPIE. 
WARTOŚCI, DROGI, CELE…

Współpraca Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży z Akademią Europejską w Waren rozpoczęła się 
w 1995 r. Waren, ok. 20-tysięczne miasteczko, położone jest w Meklemburgii Pomorze-Przednie w regionie 
Pojezierza Müritz. Budynek Akademii pochodzi z okresu wojny. W 1936 r. Dürener Metallwerke – dostawca 

części metalowych do produkcji samolotów – założył tu fabrykę Mecklenburgische Metallwarenfabrik m.b.H. Waren 
(Memefa), która należała do koncernu rodziny Quandt. Tu skierowano tysiące kobiet i mężczyzn, również z Polski, do 
przymusowej pracy na rzecz przemysłu zbrojeniowego Trzeciej Rzeszy 

Dziś obok Akademii znaj-
duje się tablica pamiątko-
wa poświęcona pamięci 
o przymusowych robotnikach 
i jeńcach wojennych z ośmiu 
europejskich krajów. Aka-
demia Europejska powstała 
w maju 1991 r. jako miejsce 
dialogu, edukacji historycz-
nej i politycznej, poprzez swą 
działalność przyczynia się do 
budowy wolnego i demokra-
tycznego państwa prawa we 
wspólnej Europie.
W latach 90., kiedy rozpoczę-
ła się nasza współpraca, kraj 
związkowy Meklemburgia 
Pomorze-Przednie znajdował 
się w trakcie transformacji 
politycznej, kulturowej i spo-
łecznej, związanej ze proce-
sem zjednoczenia państwa 
niemieckiego. Polska przygo-
towywała się do wstąpienia 
do Unii Europejskiej. Młodzi 
Polacy pragnęli wyjechać „na 
Zachód”, poznać kraj sąsia-
da, dowiedzieć się, co Niem-
cy myślą o Polsce i Polakach 
i skonfrontować swoje często 
stereotypowe wyobrażenia 

o Niemczech z rzeczywistoś-
cią. Niemcy chcieli przyjechać 
do Oświęcimia, zmierzyć się 
osobiście z faktami, które zna-
ją z podręczników, mediów 
i opowieści rodzinnych oraz 
z poczuciem historycznej 
winy za zbrodnie okresu na-
rodowego socjalizmu. Wspól-
nie z Polakami zastanawiali 
się nad tym, jakie znaczenie 
ma Auschwitz i Holokaust 
dla przedstawicieli dwóch na-
rodów: Polaków i Niemców.
Świadomi tych motywacji 
staraliśmy się co roku przygo-
towywać program uwzględ-
niający oczekiwania i obawy 
młodzieży oraz zmiany i pro-
cesy zachodzące w obu spo-
łeczeństwach. W Waren dys-
kutowaliśmy o stereotypach 
i uprzedzeniach, o tym co 
nas dzieli i łączy, uczyliśmy 
się historii i funkcjonowania 
instytucji Unii Europejskiej, 
m.in. w ramach gier symu-
lacyjnych „Polityka i Bezpie-
czeństwo Międzynarodowe” 
oraz „Rozszerzenie UE na 
wschód”, które prowadzi-

li ofi cerowie Bundeswehry. 
W Oświęcimiu młodzież za-
poznawała się z historią by-
łego obozu KL Auschwitz, 
a także szerokim kontekstem 
historycznym i cywilizacyj-
nym tego miejsca. Najtrud-
niejszymi i zarazem najcen-
niejszymi doświadczeniami 
były zawsze rozmowy z były-
mi więźniami obozu.
W tym roku odbyło się już 14. 
spotkanie polsko-niemieckie 
w ramach współpracy MDSM 
i Akademii Europejskiej. Stro-
nę polską reprezentowało 
12 licealistów z Oświęcimia, 
Sławkowa, Katowic i Ostró-
dy. Kiedy podczas pierwszej 
sesji seminaryjnej w Waren 
uczestnicy przedstawiali się 
wzajemnie w kontekście in-
dywidualnych biografi i oraz 
krajów, z których pochodzą, 
Polaków zaskoczyła różno-
rodność grupy niemieckiej: 
Dominik jest albańskim 
uchodźcą z Kosowa, które-
go rodzina zmuszona była 
do ucieczki w czasie działań 
wojennych na terenie Koso-
wa w latach 1998-99; Evgeny 
urodził się na Ukrainie, gdzie 
nadal mieszka jego rodzi-
na, obecnie uczy się w gim-
nazjum w Waren, chciałby 
skończyć studia w Niemczech 
i wrócić na Ukrainę. Evgeny 
powoli odkrywa swoją toż-
samość żydowską – członko-
wie jego rodziny zginęli w KL 
Auschwitz; Stanisław przy-
jechał do Niemiec w ramach 
fali emigracyjnej z Rosji – od 
1991 r. żydowscy emigranci 
z terenów b. Związku Ra-
dzieckiego mają możliwość 
osiedlania się w Niemczech 
w ramach tzw. kontyngentu 
uchodźców. Stanisław czuje 
się Rosjaninem, chce zostać 
w Niemczech, ukończyć szko-
łę i zdobyć dobry zawód. 
Grupa niemiecka wydawała 
się odzwierciedlać współczes-
ne społeczeństwo niemieckie 
– spośród 82 mln mieszkań-
ców Republiki Federalnej 
Niemiec ok. 7,3 mln to obco-
krajowcy.
Polska grupa okazała się bar-
dziej homogeniczna – w pew-
nym stopniu była również re-
prezentatywna dla społeczeń-
stwa polskiego: 95% z ok. 39 
mln obywateli to Polacy, resz-
tę stanowią, inaczej niż jest to 
w Niemczech, nie imigranci, 
ale mniejszości etniczne, które 
od wielu pokoleń żyją na tere-
nach zamieszkiwanych przez 
ich przodków lub znaleźli się 
w Polsce na skutek przesunięć 
granic po II wojnie światowej.

Pierwszym zadaniem dla 
grup narodowych było przy-
gotowanie prezentacji doty-
czących historii, kultury, ży-
cia codziennego, stereotypów 
i wynikających z nich uprze-
dzeń dotyczących kraju sąsia-
da. Rozpoczęły się pierwsze 
burzliwe dyskusje o tożsamo-
ści narodowej, kondycji obu 
społeczeństw i ich rozwoju.
W prezentacjach narodowych 
dotyczących autostereotypu 
oraz stereotypu sąsiada dało 
się wyraźnie zauważyć, że 
okres wojny, zarówno dla 
Niemców, jak i Polaków, nie 
odgrywa już tak silnej roli 
w kształtowaniu wzajem-
nego wizerunku. Obecne, 
trzecie pokolenie po wojnie 
i Holokauście wydaje się 
mieć coraz większy dystans 
do minionych wydarzeń 
i nie nosi w sobie takich uczuć 
jak: wina, pokuta i żałoba. Po-
stępuje proces historyzacji 
tych wydarzeń, co powodu-
je również, że coraz trudniej 
przychodzi nam kształtowa-
nie empatii wśród młodzieży 
wobec tego, co wydarzyło się 
w Auschwitz. Fakt, że mło-
dzież coraz rzadziej ma moż-
liwość bezpośredniej rozmo-
wy i spotkania ze świadkami 
wydarzeń tego okresu, inten-
syfi kuje ten proces.
Głównym blokiem tematycz-
nym seminarium w Waren 
była historia i współczesność 
Unii Europejskiej. Uczestnicy, 
w zespołach polsko-niemie-
ckich, przeprowadzili wśród 
mieszkańców Waren i tury-
stów sondę uliczną dotyczą-
cą wiedzy o UE oraz poglą-
dów na temat jej przyszłości. 
W sumie przepytano 87 osób: 
25 osób do 25. roku życia, 25 
między 25. a 40. rokiem życia 
i 37 powyżej 40 lat. Młodzież 
samodzielnie przygotowała 
pytania i opracowała wyniki 
sondy.

Na pytanie: Kiedy formalnie 
powstała Unia Europejska? nie-
stety, nikt z ankietowanych 
nie potrafi ł podać prawidło-
wej odpowiedzi (1 listopada 
1993 r. – wejście w życie trak-
tatu z Maastricht). Najczęściej 
podawanym celem UE było 
zjednoczenie polityczne, unia 
monetarna i wewnętrzny 
rynek handlowy. Najwięcej 
osób kojarzyło UE z jednością, 
biurokracją i euro, a wśród po-
zytywnych cech UE najwięcej 
osób wskazywało na euro, 
otwarte granice i współpra-
cę międzynarodową. Wśród 
cech negatywnych wymienia-

no: biurokrację, utratę tożsa-
mości narodowej i kulturowej 
oraz trudne kryteria przyjmo-
wania do wspólnoty. Więk-
szość ankietowanych była 
przeciwna przyjmowaniu no-
wych państw do UE. Mniej-
szość,  która opowiedziała się 
za dalszym rozszerzeniem, 
wskazywała Turcję, jako no-
wego kandydata – państwo 
z rozwiniętą gospodarką i to-
lerancją religijną. 
Przy pytaniu: Czy czujesz się 
Europejczykiem, czy…? gło-
sy podzieliły się pół na pół. 
Wielu ankietowanych pod-
kreślało silną przynależność 
regionalną oraz identyfi kację 
z danym krajem związko-
wym, co wynika z systemu 
federalnego w Niemczech. 
Na pytanie: Z jakiego kraju 
przyjętego do UE po 2004 r. 
jesteś najbardziej zadowolo-
ny, dlaczego? najwięcej osób 
wskazało Polskę, odwołując 
się do wspólnej historii, kon-
taktów sąsiedzkich i bliskości 
geografi cznej. Kolejne miejsca 
zajęły kraje bałtyckie i Repub-
lika Czeska.
Dyskusję, która towarzyszy-
ła analizie wyników sondy 
ulicznej, uzupełniły wykłady 
i prezentacje dotyczące korze-
ni kultury europejskiej oraz 
poszczególnych etapów roz-
woju UE. Aby nieco rozluźnić 
nasze seminarium, zapropo-
nowaliśmy w tym roku zaję-
cia teatralne, gdzie w oparciu 
o technikę teatru palazzo, pod 
kierunkiem pedagoga teatral-
nego, seminarzyści dotykali 
problematyki stereotypów, 
procesu negatywnej stygma-
tyzacji, przyjmowania okre-
ślonych ról w grupie i w spo-
łeczeństwie oraz uprzedzeń.
 
Obok historii, tradycji i kul-
tury kraju związkowego Me-
klemburgia Pomorze-Przed-
nie młodzież zwiedziła także 
Berlin, m.in. Muzeum Topo-
grafi i Terroru, co stanowiło 
przygotowanie tematyczne 
do drugiej części semina-
rium w MDSM. Program 
w Oświęcimiu rozpoczęli-
śmy od przybliżenia grupie 
seminaryjnej polsko-żydo-
wsko-niemieckiej historii 
miasta Oświęcimia. W oparciu  
o wybrane teksty, historycz-
ne i współczesne fotografi e 
oraz stałą ekspozycję w Cen-
trum Żydowskim młodzież 
w podgrupach miała za zada-
nie opracowanie i zaprezen-
towanie wybranego tematu. 
Niemcy z dużym zaintere-
sowaniem wsłuchiwali się Zajęcia warsztatowe

Uczestnicy warsztatów
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Przedstawiciele IG Metall 
przybyli do Oświęcimia 
9 sierpnia, by w ciągu tygo-
dnia zmierzyć się z historią 
Auschwitz-Birkenau oraz 

poznać Oświęcim i Kraków. 
Wizyta w byłym obozie dla 
wielu członków grupy wią-
zała się ze wspomnieniem 
Stanisława Hantza, byłego 

więźnia obozu Auschwitz, 
który był częstym gościem 
w Wolfsburgu, m.in. w ra-
mach tygodnia Przeciw fa-
szyzmowi, organizowanego 

przez IG Metall w rocznicę 
Nocy Kryształowej. 
– Podczas wielu spotkań dzielił 
się tu swoimi obozowymi do-
świadczeniami z praktykantami 
m.in.: Volkswagena, uczniami 
szkół z Wolfsburga oraz miesz-
kańcami Wolfsburga i regionu 
– podkreślali członkowie 
związków zawodowych z IG 
Metall. 
Stanisław Hantz miał to-
warzyszyć grupie również  
w tym roku podczas podró-
ży studyjnej do Auschwitz, 
podobnie jak w latach ubie-
głych. Niestety, jego nie-
oczekiwana śmierć 17 lipca 
2008 r. spowodowała, że 
uczestnicy tegorocznej po-
dróży studyjnej czuli się 
w Oświęcimiu w szczegól-
ny sposób osamotnieni. 
Osobista historia Stanisława 
Hantza odżywała w po-
szczególnych miejscach by-

łego obozu Auschwitz od-
wiedzanych przez grupę. 
Jego wspomnienia i przeży-
cia obozowe zawarte zosta-
ły w książce, pt. „Zitronen 
aus Kanada”. Jej autorką 
jest  Karin Graf, która od 
lat współpracowała i przy-
jaźniła się ze Stanisławem 
Hanztem. Dzięki staraniom 
Niemieckich Związków 
Zawodowych IG Metall,  a 
szczególnie ich przewodni-
czącego Franka Patty,  Mię-
dzynarodowego Komitetu 
Oświęcimskiego reprezento-
wanego przez Christopha 
Heubnera oraz Stowarzy-
szenia Wspierającego na 
Rzecz MDSM w osobie Doris 
Greanert, jak również innych 
darczyńców, 800 egzempla-
rzy tej publikacji otrzymał 
w darze MDSM.    

 Teresa Miłoń-Czepiec

IG METALL PAMIĘTA O HANTZU
„Pozostaje żywym to, co nie idzie w zapomnienie”. Takie motto towarzyszyło przebywającej w Mię-
dzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 23-osobowej grupie członków niemieckich związ-
ków zawodowych IG Metall Wolfsburg 

Stanisław Hantz urodził się w 1923 r. we Władywostoku, gdzie jego rodzina trafi ła na 
skutek zesłania w 1905 r. Do Warszawy Hantzowie wrócili 27 lat później. 12 sierpnia 
1940 r. Hantz został aresztowany i trzy dni później trafi ł do KL Auschwitz. W obozie 
Auschwitz I spędził 36 miesięcy, a w obozie Auschwitz II-Birkenau 16 miesięcy. W 1942 r. 
przebywał przez 53 dni w bunkrze bloku śmierci. W listopadzie 1944 r. został przewie-
ziony do obozu Gross-Rosen, a następnie do Hersburga, przeżył „marsz śmierci” do 
Dachau, gdzie doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. 
Jego imieniem zostało nazwane niemieckie stowarzyszenie Bildungswerk Stanisław 
Hantz, które od dziesięciu lat organizuje podróże studyjne do miejsc pamięci: Auschwitz-
-Birkenau, Sobiboru, Bełżca oraz Treblinki, a od trzech lat także do Łodzi i Chełmna. 
We wszystkich podróżach biorą udział świadkowie tamtych czasów. Oprócz tego 
Bildungswerk utrzymuje kontakty z polskimi stowarzyszeniami byłych więźniów nie-
mieckich obozów koncentracyjnych.
Stanisław Hantz blisko współpracował z Karin Graf z Kassel, IG Metall, Międzynarodowym 
Komitetem Oświęcimskim oraz MDSM. Wiadomość o jego śmierci zasmuciła pra-
cowników Domu Spotkań, którzy w jego osobie widzieli swojego przyjaciela.  

STANISŁAW HANTZ

Grupa uczestników spotkania w MDSM Przedstawiciel grupy przekazuje książkę autorstwa Karin Graf

w prezentację dotyczącą 
polskich Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata, tła 
historycznego i społeczne-
go,  w jakim przyszło Pola-
kom ratować Żydów pod-
czas okupacji niemieckiej 
w Polsce;  z kolei biografi a 
Berka Joselewicza otworzyła 
Niemcom zupełnie nieznane 
karty  z historii Polski: roz-
biory, Konstytucję 3 maja 
oraz powstanie kościusz-
kowskie. 
Najbardziej wzruszające dla 
obu grup były rozmowy 
z byłymi więźniami Ausch-
witz, Kazimierzem Smole-
niem  i Józefem Paczyńskim, 
którzy trafi li do obozu latem 
1940 r. w wieku 20 lat, jako 
więźniowie polityczni za 
działalność w polskim pod-
ziemiu.
 To, co tam zobaczyłam, 
wstrząsnęło mną... Były to jed-
ne z tych „obrazów”, których 
nie zapomina się do końca ży-
cia. Auschwitz to „temat” po-
nadczasowy. Oddają to słowa 
G. Santayany: „Kto nie pamię-
ta historii, skazany jest na jej 
ponowne przeżycie”. Obyśmy 
potrafi li uczyć się na błędach, 
nie musząc ich ponawiać, po-

nieważ tam „ludzie” stworzyli 
prawdziwe piekło. Tam tysiące 
straciło tych, którzy byli dla 
nich całym światem. Ta właśnie 
myśl nasunęła mi się, gdy zo-
baczyłam zdjęcia znalezione w 
walizkach więźniów. Fotografi e 
przedstawiały... szczęście. 

Gdy się miało szczęście, któ-
re się nie trafi a... Czyjeś ciało 
i ziemię całą... A zostanie tyl-
ko fotografi a. To to jest bardzo 
mało...
(M. Pawlikowska-Jasnorzewska)

Te słowa moim zdaniem odda-
wały to, co w danej chwili czu-
łam... Gdy widzi się coś podob-
nego w „takim” miejscu, nie 
chce się wierzyć, że to, co miało 
tam miejsce, jest prawdą. A jed-
nak... Mam nadzieję, że dzięki 
takim spotkaniom Auschwitz 
nie będzie tylko pomnikiem, 
stanie się częścią nas, tą częścią, 
której nigdy nie zapomnimy, 
którą zawsze będziemy chcieli 
pamiętać.

(Martyna Abendrot, Ostróda)
 
W drugim bloku tematycz-
nym zaproponowaliśmy 
seminarzystom warsztaty 
dotyczące mniejszości na-

rodowych i etnicznych. Ich 
celem było uwrażliwienie 
młodzieży na różnice mię-
dzykulturowe. Po pierwsze 
zajmowaliśmy się defi nicja-
mi „mniejszości” i „więk-
szości” w kontekście uczuć, 
jakie temu towarzyszą, 
a dalej ochroną praw mniej-
szości  w demokratycznym 
społeczeństwie na przykła-
dzie ochrony mniejszości 
narodowych i etnicznych 
w Niemczech i w Polsce.
Kolejno nasza uwaga sku-
piła się na mniejszości rom-
skiej. Na prostych przykła-
dach bardzo wyraźnych 
różnic kulturowych związa-
nych m.in.  z tradycyjnymi 
obrzędami ślubu, pogrzebu, 
czy sposobem życia chcieli-
śmy zachęcić młodzież do 
dyskusji o tym, że nasze 
zasady życia nie są jedyny-
mi i absolutnymi, i że nie 
zawsze są one racjonalnie 
uzasadnione. Czasem tra-
dycja przesądza o tym, jacy 
jesteśmy i co robimy. Często 
nie uświadamiamy sobie, że 
inność „po drugiej stronie” 
jest taka sama jak „nasza 
inność”, tyle że widziana 
oczami innych społeczności. 

Zajęcia  z grupą prowadzi-
ły Iwona Łatwińska i Kata-
rzyna Białousz z Fundacji 
Centrum Międzykulturowe 
w Warszawie.
Seminarzyści zapoznali się 
ponadto z wystawą romską 
w bloku nr 13 Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, poświęconą ponad 500 
tys. ofi ar romskich w Euro-
pie w okresie narodowego 
socjalizmu. Podczas wy-
cieczki do Krakowa poznali 
historię krakowskich Ży-
dów, zwiedzili teren byłego 
getta w dzielnicy Podgórze 
oraz wystawę  w muzeum 
„Apteki pod Orłem” na pla-
cu Zgody, gdzie podczas 
okupacji pracował polski 
lekarz Tadeusz Pankiewicz. 
Ostatni dzień projektu miał 
charakter indywidualny, 
poświęcony był osobistemu 
upamiętnieniu ofi ar Ausch-
witz oraz podsumowaniu 
zdobytej wiedzy, doświad-
czeń i emocji.

Spotkania ludzi pochodzących 
z różnych krajów zawsze były  
i będą ciekawym doświadcze-
niem, szczególnie jeśli chodzi  
o młodych, w większości przy-

padków, dopiero co kształtu-
jących swój pogląd o świecie. 
To, jak postrzegamy inne na-
rodowości, często opiera się na 
stereotypach. One natomiast 
miewają różne „zabarwienie”
i podłoże. W konfrontacji z rze-
czywistością czasem okazują się 
bezpodstawne. Na to spotkanie, 
może właśnie ze względu na 
„ufność” w stereotypy, przygo-
towałam „czystą kartę”. Zapi-
sała się ona jednak nie tak jak 
przewidywałam... Poznałam 
bowiem ludzi, z którymi nie 
chciałam sie żegnać. Spotka-
nia tych, którzy w przyszłości 
będą tworzyć „rzeczywistość”, 
potrzebne są jak najczęściej. 
Spotkania „sąsiadów” tym 
bardziej! Żeby zrozumieć to, 
iż dzieli nas „tylko” granica 
państwowa, trzeba jeszcze dużo 
pracy. Chociaż po takich do-
świadczeniach można być na-
wet niepoprawnym optymistą.  
(Martyna Abendrot, Ostróda) 

 Ela Pasternak

Projekt realizowany 
dzięki fi nansowemu wsparciu 

Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży
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14 sierpnia 1941 r. w KL Auschwitz został zamordowany św. Maksymilian Maria Kolbe. Dokładnie 67 lat póź-
niej w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau od-
były się rocznicowe uroczystości

TA ŚMIERĆ STAŁA SIĘ ZNAKIEM ZWYCIĘSTWA

Zainaugurowano je w Har-
mężach porannym nabo-
żeństwem „Transitus św. 
Maksymiliana” upamiętnia-
jącym przejście o. Kolbego 
z tego świata do nieba. Litur-
gii przewodniczył o. Jarosław 
Zachariasz, prowincjał fran-
ciszkanów konwentualnych. 
Odczytano m.in. jedyny list, 
jaki franciszkański męczen-
nik napisał z obozu do matki. 
Wystawione zostały relikwie 
świętego.
Po nabożeństwie do byłego 
obozu wyruszyły dwie piel-
grzymki: z Centrum w Har-
mężach i z kościoła św. Mak-
symiliana Kolbego w Oświę-
cimiu. W pielgrzymce z Har-
męż, której trasa liczy 5 km, 
wzięło udział kilkaset osób, 
m.in. członkowie Rycerstwa 
Niepokalanej oraz honoro-
wi dawcy krwi. Wszyscy 
spotkali się w byłym obozie 
Auschwitz na mszy świętej 
przy bloku  nr 11, w którym 
męczeńską śmierć poniósł św. 
Maksymilian Kolbe. Mszy 
świętej przewodniczył bp Ta-
deusz Rakoczy. Ordynariusz 
bielsko-żywiecki swoją ho-
milię poświęcił przykazaniu 
miłości. Poniżej publikujemy 
obszerne jej fragmenty. 
„Jezus powiedział do swoich 
uczniów: to jest moje przy-
kazanie, abyście się wzajem-
nie umiłowali, tak jak ja was 
umiłowałem. Dla Chrystusa 
największym przykazaniem 
jest miłość Boga i bliźniego. 
To jest pierwsze i największe 
przykazanie. Miłość, do któ-
rej wzywa nas Jezus w swojej 

ewangelii, stanowiła najwięk-
szą cechę w jego życiu. [...] 
Miłość jako dar rozlana jest 
w sercach naszych przez 

Ducha Świętego. Ale rów-
nocześnie ta sama miłość 
jest zadaniem, które Bóg sta-
wia człowiekowi. Dlatego 
Chrystus mówi: to jest moje 
przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak ja 
was umiłowałem. I dodaje z 
myślą o zbliżającej się ofi erze 
krzyża: nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś ży-
cie swoje oddaje za przyja-
ciół swoich. Tak więc trwać 
w miłości jego, tzn. zachowy-
wać jego przykazania, przede 
wszystkim przykazanie mi-
łości. Pan nas wzywa, swoich 
naśladowców, do miłości. 
Miłość jest streszczeniem ca-

łej ewangelii. Miłość odróż-
nia wyznawców Chrystusa 
i pozwala nam zachowywać 
chrześcijańską tożsamość 

i urzeczywistniać wszyst-
kie możliwości pozytywne 
naszego serca. Dla ludzi 
wierzących nie ma innego 
znaku rozpoznawczego. 
O pierwotnych chrześcija-
nach mówiono ze zdumie-
niem: patrzcie, jak oni się mi-

łują. Miłość, do której wzywa 
nas Chrystus, nie jest uczu-
ciem, nie jest chwilowym 
tylko poruszeniem serca, ale 

oznacza źródło dobra. Jest 
dawaniem siebie i swoich 
uczuć, dobra, wymaga ofi a-
ry, poświęcenia się. Tylko 
taka miłość buduje i zbawia 
świat. Jest możliwa, bo zosta-
ła szeroko rozlana na świat 
przez Ducha Świętego. Moi 

drodzy, ta miłość była także 
możliwa tu, w tym szczegól-
nym miejscu kaźni i niezli-
czonych zbrodni przeciwko 
Bogu i człowiekowi. Zbrodni 
niemających sobie równych 
w historii. A wydawało się, 
że nie było tutaj miejsca dla 
nich. Otóż, niestety, panowa-
ła tu nienawiść, przemoc, ze-
msta i śmierć. Tu nie kochano 
człowieka, na każdym kroku 
gardzono nim, unicestwiając 
nie tylko ciało, ale i depcząc 
ludzką godność. Oto pod 
koniec lipca 1941 r., kiedy na 
rozkaz obozowego dowódcy 
ustawili się w jednym szere-
gu więźniowie przeznaczeni 
na śmierć głodową, ojciec 
Maksymilian Maria Kolbe 
wystąpił dobrowolnie, wy-
rażając gotowość pójścia na  
śmierć w miejsce swojego 
współbrata. Tego współbra-
ta spotkałem i rozmawiałem 
z nim, kiedy św. Maksymi-
lian był wyniesiony na ołta-

rze. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich ta prośba została wysłu-
chana. Ojciec Maksymilian 
po upływie trzech tygodni, 
tu, niedaleko stąd, został 
pozbawiony życia śmiercio-
nośnym zastrzykiem. Stało 
się to dokładnie 67 lat temu. 
Dzisiaj po wielu latach py-
tamy raz jeszcze, co się stało 
w bunkrze głodowym. Od-
powiada na to dzisiejsza li-
turgia. Oto Bóg doświadczył 
Maksymiliana Marię i znalazł 
go godnym siebie. Doświad-
czył go jak złoto w tyglu 
i przyjął jak całopalną ofi arę, 
jak mówi Księga Mądrości. 
Chociaż w ludzkim rozumie-
niu doznał kaźni, to nadzieja 
jego pełna jest nieśmiertelno-
ści. Albowiem dusze spra-
wiedliwych są w ręku Boga 
i nie dosięgnie ich męka. 
A kiedy po ludzku sięga 
męka i śmierć, i kiedy zdaje 
się oczom ludzkim, że pomar-
li, gdy odejście ich uznano, 
za unicestwienie, oni trwają 
w pokoju i doznają chwały 
w ręku Boga. Papież Jan Pa-
weł II przybywał tu wiele 
razy, najpierw jako biskup 
metropolita krakowski, a po-
tem jako następca Świętego 

Piotra. Wiele razy schodził do 
celi Maksymiliana Kolbego, 
i klękał pod Ścianą Śmierci, 
przechodził wśród rozwalo-
nych krematoriów Birkenau. 
Dziś możemy powiedzieć 
za nim, że Maksymilian nie 
umarł, ale oddał życie za 
brata. Była w tej straszliwej 
śmierci po ludzku cała osta-
teczność ludzkiego czynu 
i ludzkiej decyzji. Sam po-
szedł na śmierć z miłości dla 
Chrystusa, dlatego ta śmierć 
stała się znakiem zwycię-
stwa. Patrząc na zwycięski 
czyn miłości Maksymiliana, 
chciejmy wejść na tę samą 
drogę miłości. Jest rzeczą po-
wszechnie znaną, że jest nam 
niezwykle trudno miłować 
bliźniego. Należy zauważyć, 
że miłość ta jest tym trudniej-
sza, im bliżej ta osoba żyje 
przy nas i lepiej ją znamy. 
Czasem łatwiej jest kochać 
trędowatego w dalekim kra-
ju afrykańskim, a trudniej 

Msza święta przy bloku nr 11 na terenie byłego obozu Auschwitz I

Fo
t. 

P
aw

eł
 S

aw
ic

k
i

Franciszek Gajowniczek (nr obozowy 5659)

Po przybyciu do obozu przyjechało nas transportem około 1700 
osób. [...] Będąc w obozie Auschwitz, byłem na bloku nr 14. Przy-
szedł transport z Warszawy z więzienia na Pawiaku, którym przy-
wieziono Maksymiliana Kolbe, który był przed wojną przełożonym 
klasztoru pod Warszawą w Niepokalanowie. Za przechowywanie 
ludzi różnych narodowości, tych, którzy się ukrywali, został aresz-
towany w 1941 r. Został przydzielony na blok nr 14. Zaraz pokazał 
się jako dobry kapłan, zaczął swoją pracę misyjną wśród więźniów. 
Pocieszał więźniów, prosił, by się nie załamywali na duchu. Roz-
mawiałem z nim często, bo byłem na jednym bloku. Często po wie-
czorowym apelu się modlił, a my więźniowie, też zbieraliśmy się 
wokół niego. To przynosiło nam wielką ulgę, nadzieję do przeżycia 
kolejnego dnia. Ojciec Kolbe miał wtedy 47 lat, był bardzo pogodny, 
spokojny. [...] Niemcy go traktowali bardzo źle, bito go, znęcano się 
nad nim

Przed wybiórką, jak uciekł jeden więzień, ojciec Maksymilian po-
cieszał więźniów, spowiadał, udzielał rozgrzeszenia, nawet swój 
skromny kawałek chleba łamał i dzielił się z więźniami. [...] Władze 
obozowe zarządziły wybiórkę 10 więźniów za niego [zbiegłego więź-
nia] na śmierć głodową do bunkra. Przyszedł do bloku Lagerführer 
Fritsch z esesmanami i rozpoczął wybiórkę na bloku. Wszyscy stali 
całą noc na placu w szeregu. Fritsch przechodził między szeregami 
i wskazywał na więźnia. Esesmani wyprowadzali go przed blok
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kochać teściową zwłasz-
cza, jeśli jest sparaliżowana, 
a kochać natrętnego sąsiada. 
Jezus domaga się od każde-
go z nas, byśmy się miłowa-
li. Jeśli niektórzy skarżą się, 
że nie odczuwają bliskości 
Boga, że doznają wątpliwości 
w wierze, to czy źródła tego 
nie należy widzieć właśnie 
w braku miłości? Miłość nie-
raz załamuje się w drobiaz-
gach, z braku nastroju nie 
zdobywamy się na uśmiech, 
dobre słowo, uprzejmości. 
W skutek uprzedzeń nie ko-
chamy ludzi. Wystarczy, że 
ktoś się zrazi do drugiego 
i z łatwością to się przenosi 
na innych. Miłości trzeba się 
uczyć. Wymaga ona wysiłku 
i ofi ary. Ten, kto prawdziwie 

kocha, gotów jest nawet na 
śmierć, czego przykładem 
jest właśnie brat Maksymi-
lian. [...] Gdyby ludzie żyli 
miłością Boga i człowieka, 
nie byłoby tyle smutków 
i zwątpień, nie było zakła-
dów, obozów, więzień. Nie 
byłoby I i II wojny świato-
wej, stanu wojennego. Gdy-
by była miłość, życie ludzkie 
byłoby o wiele szczęśliwsze. 
Otóż moi drodzy, nienawiść 

jest zbrodnią przeciwko 
ludzkości. Nienawiść niszczy 
żywą tkankę społeczeństwa. 
Posłuszna jest jedynie logice 
zniszczenia i śmierci. A ta 
logika prowadzi donikąd. 
Z mnożenia aktów przemocy 
nie wynika absolutnie żad-
ne dobro. Przemoc nie jest 
środkiem budowania. Grozi 
zniszczeniem wszystkiego, co 
człowiek wypracował. Dlate-
go tam, gdzie szerzy się prze-
moc, kończy się prawdziwy 
pokój. Trzeba więc przeko-
nywać świat, że wojna nie 
jest ani niczym koniecznym, 
ani nieuniknionym. Mówi 
o tym papież Paweł VI przed 
Zgromadzeniem Ogólnym 
ONZ, powołując się na znane 
słowa prezydenta amerykań-

skiego Johna Kennedy’ego. 
Ludzkość musi położyć kres 
wojnie, jeżeli wojna nie ma 
położyć kresu ludzkości. 
I dodał: Nigdy więcej wojny, 
nigdy więcej. Nigdy jedni 
przeciw drugim, ale zawsze 
jedni z drugimi. A 14 lat 
później powtórzył to na tym 
forum pokoju papież Jan 
Paweł II. I modlimy się dziś 
tu, w szczególnym miejscu 
śmierci, ale i zwycięstwa 

nad śmiercią, zwycięstwa 
miłości, modlimy się o pokój 
w dawnych ogniskach woj-
ny i tam, gdzie wybuchają 
nowe konfl ikty wojenne, jak 

w ostatnich dniach w Gruzji. 
I modlimy się o wolność i po-
szanowanie godności ludów 
i narodów, zniewolonych 
przez potęgi, jak Tybet i jego 
mieszkańcy, co świat uświa-
domił sobie w sposób szcze-
gólny przy okazji trwającej  w 
Chinach olimpiady. Jedynym 
sposobem rozwiązywania 
trudnych problemów spo-
łecznych jest dialog. Musi on 
być oparty na wzajemnym 
zaufaniu. A podstawowym 
założeniem dialogu jest po-
szukiwanie tego, co dobre, 
co prawdziwe i sprawiedli-
we dla każdego człowieka 
i każdej grupy społecznej. 
Dialog jest sprawą wszyst-
kich. W dialogu na rzecz 
pokoju i dobra, nie może za-
braknąć nikogo, bo pokój jest 
dobrem wszystkich ludzi. 
Jakże trzeba przekonywać 
młodych ludzi, aby opierali 
swoje życie na miłości, a nie 
na przemocy. Aby odrzucali 
każdy przejaw agresji. Jak-
że trzeba przekonywać ro-
dziców, aby wychowywali 
swoje dzieci do miłości, do-
rosłych, aby nigdy nie scho-
dzili z jej szlaku. Polityków 
i rządzących, aby opierali 
życie społeczne na miłości. 
Tego przecież wymaga dobro 
każdego człowieka, dobro 
mężczyzny i kobiety, dobro 
ojczyzny. Dobro świata ca-
łego. To my jesteśmy winni, 

gdy przechodzimy obojętnie 
obok bijących się dzieci, gdy 
młody człowiek nie ustąpił 
staruszce miejsca w autobu-
sie, gdy jakiś wyrostek wul-

garnie odezwał się do swojej 
koleżanki. Jesteśmy winni, bo 
nie starczyło nam odwagi na 
zwrócenie uwagi na niewłaś-
ciwość tego postępowania. 
Jesteśmy w takim wypadku 
winni, bo nie powiedzieliśmy 
dziecku, aby podzieliło się 
drugim śniadaniem z kimś, 
kto tego śniadania nie ma. 

Bo nie uczymy wrażliwości 
członków własnej rodziny, 
bo nie lansujemy autorytetów 
silnych, nie mocą pięści, ale 
mocarzy ducha, ludzi zdol-
nych do ofi ar i poświęceń. 
Dlatego dzisiaj wołamy do 
świętego Maksymiliana, pa-
trona trudnego wieku, aby 
nas wszystkich utwierdzał 
w miłości i chronił przed 

nienawiścią, a świat ratował 
przed przemocą i wojną. 
A za Janem Pawłem II po-
wtórzmy raz jeszcze: święty 
Boże, święty mocny, święty, 

a nieśmiertelny, od powie-
trza, głodu, ognia i wojny, 
wybaw nas Panie. Matko 
Niepokalana, której zaufał 
i oddał się bez reszty święty 
Maksymilian. Wniebowzię-
ta królowo Nieba i Ziemi, 
spraw, abyśmy przy po-
mocy bożej łaski, urzeczy-
wistniali wszystkie możli-

wości naszego serca, byśmy 
byli ludźmi pokoju, byśmy 
rozmiary miłości, pokoju 
i ofi ary oddania się na rzecz 
dobra, żeby to wszystko do-
strzegali ci ludzie i narody, 
którzy wciąż jeszcze kierują 
się egoizmem, nienawiścią, 
i agresją. Amen”.   

Paweł Sawicki

Gdy przyprowadzili go esesmani, stanął 
naprzeciwko mnie, popatrzyliśmy na siebie. 
Kazano mi wystąpić i wrócić na miejsce wy-
biórki. Ojciec Maksymilian zajął moje miej-
sce. Nic do siebie nie mogliśmy powiedzieć. 
Zauważyłem, że ojciec Maksymilian był za-
dowolony, był uśmiechnięty. To było wielkie 
zwycięstwo ojca Maksymiliana Kolbego nad 
tak wielkim zbrodniarzem jak Lagerführer 
Fritsch, który dziennie skazywał setki, tysiące 
na śmierć 

Fragmenty pochodzą z relacji Franciszka Gajowniczka 
nagranej w 1986 r. przez dziennikarkę 

Polskiego Radia Opole 

Mszę świętą koncelebrowało ok. 100 księży i zakonników
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Biskup Tadeusz Rakoczy
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Podszedł do mojego szeregu. Ojciec Maksy-
milian Kolbe stał niedaleko. Przegradzało nas 
czterech czy pięciu więźniów. Fritsch stanął 
naprzeciwko mnie, popatrzył, wskazał ręką... 
Juz wiedziałem, że jestem zabrany. Chociaż 
nie wolno było się odezwać, bo to groziło 
śmiercią na miejscu, powiedziałem głośno: 
„Żal mi jest osierocić dzieci i żonę”. I zabrano 
mnie i poprowadzono. To musiał słyszeć oj-
ciec Maksymilian Kolbe 

Gdy już stałem z 10 więźniami, wtem jeden z więźniów, samorzut-
nie, dobrowolnie wystąpił. Był to Maksymilian Kolbe. Stanął przed 
Lagerführerem Fritschem i został zapytany: „co chcesz?”. Odpowie-
dział: „chcę pójść za jednego z wybranych. On ma rodzinę, dzieci, 
ma żonę. Ja jestem samotny, jestem księdzem katolickim”. Lager-
führer po krótkim namyśle zgodził się. Powiedział: „dobrze”. Ojciec 
Maksymilian wykręcił się i wskazał na mnie
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56-letnia aktorka fi lmowa 
i teatralna Tovah Feldshuh 
z Nowego Jorku naprawdę 
nazywa się Terri Sue Felds-
huh. Jej rodzina pochodzi 
spod Tarnopola. Od 1973 r. 
zagrała w ponad 50 spekta-
klach i fi lmach. Feldshuh jest 
trzykrotną laureatką Dra-
ma Desk Award. Występu-
je głównie na Broadway’u, 
gdzie grała m.in. w „Poca-
łunku Jessicy Stein”, „O Je-
rusalem”, a także wcieliła się 
w rolę Gołdy Meir izraelskiej 
polityk, premier Izraela, mi-
nister pracy i spraw zagra-
nicznych w sztuce „Golda’s 
Balcony”. Ustanowiła wów-
czas rekord najdłużej wy-
stawianego monodramu  
w wykonaniu kobiety. 
– Pobyt Tovy Feldshuh w Pol-
sce związany jest z jej przy-
gotowaniem do głównej roli  
w nowojorskiej sztuce „Irene’s 
Vow”, która przedstawia losy 
Ireny Gut – Polki, która ocaliła 
z Zagłady dwanaścioro Żydów 
– mówi Tomasz Kuncewicz 
z CŻ. – Feldshuh najbardziej 

była zainteresowana wystawą 
„Polscy Bohaterowie”. Zależa-
ło jej na tym, aby jak najlepiej 
przygotować się do roli, zro-
zumieć trudną historię kraju,  
z którego pochodziła bohaterka, 
grana przez nią – dodaje Kun-
cewicz. 

Bohaterka
Irena Gut urodziła się w 
Kozienicach 5 maja 1918 r.  
Rok później wraz z ro-
dzicami przeniosła się do 
Radomia, gdzie na świat 
przyszły jej dwie siostry: 
Marianna i Bronisława.  
W chwili wybuchu II wojny 
światowej Irena Gut miała 
21 lat. Niedługo po wkro-
czeniu Armii Czerwonej 
do Polski, została brutalnie 
zgwałcona przez czerwo-
noarmistów. Porzuconą  
w lesie kobietę znalazł pa-
trol żołnierzy i przetrans-
portował do szpitala polo-
wego, gdzie po wyzdrowie-
niu została pielęgniarką. Po 
ponad roku od tragicznych 

wydarzeń Gut wróciła do 
Radomia. Wkrótce jednak 
została aresztowana w ła-
pance ulicznej i trafi ła naj-
pierw do fabryki amunicji, 
a potem do radomskiego 
hotelu dla niemieckich ofi -
cerów, w którym pracowa-
ła jako pomoc kuchenna. 
Była świadkiem mordo-
wania Żydów (przez okno 
hotelowej kuchni obser-
wowała plutony egzeku-
cyjne rozstrzeliwujące ich 
w tzw. małym getcie przy 
ul. Białej). Prawdopodobnie 
te wydarzenia zdecydowa-
ły o tym, że postanowiła ra-
tować Żydów. Kilkoro uda-
ło jej się uratować wywożąc 
ich poza teren getta w wiel-
kich kartonowych pudłach. 
Jednak pomoc na więk-
szą skalę niosła w 1942 r., 
kiedy niemiecki major 
Edward Rugemer zdecydo-
wał, że dziewczyna będzie 
mu towarzyszyć w wyjeź-
dzie do Tarnopola, gdzie 
miał kierować fabryką 
zbrojeniową. Gut dożywia-

ła pracujących tam Żydów. 
W połowie 1942 r. dowie-
działa się, że getto ma zo-
stać zlikwidowane, a jego 
mieszkańcy rozstrzelani. 
Wówczas nocą, przez kanał 
wentylacyjny, przeprowa-
dziła kilkunastoosobową 
grupkę Żydów do piwnicy 
w willi majora Rugemera. 
– Tajemnica jednak wyszła 
na jaw. Major odkrył prawdę, 
ale postawił Irenie warunek: 
w zamian na darowanie Ży-
dom życia miała zostać jego 
kochanką. Gut zgodziła się 
na warunki, co pozwoliło na 
uratowanie życia kilkunastu 
osobom – informuje Tomasz 
Kuncewicz.
Po wejściu Armii Czerwonej 
do Tarnopola, Irena wraz 
z grupą uratowanych Ży-
dów, zbiegli do lasu, gdzie 
ukrywali się do zakończenia 
wojny. Po wojnie w 1949 r. 
Irena Gut wyjechała do 
USA. Poznała tam Williama 
Opdyke’a, delegata ONZ. 
Wkrótce para zakochała się 
w sobie, wzięła ślub i prze-

prowadziła do Yorba Kali-
fornii, gdzie Irena pracowa-
ła jako dekoratorka wnętrz. 
Przez wiele lat milczała na 
temat swoich wojennych lo-
sów. Do czasu, aż zadzwoni-
ła do niej ankieterka badają-
ca wiedzę Amerykanów na 
temat Holokaustu. Wtedy 
Irena przerwała milczenie. 
O swoich przeżyciach za-
częła opowiadać młodzieży 
w szkołach. W 1982 r. otrzy-
mała tytuł Sprawiedliwej 
wśród Narodów Świata, 
a 17 lat później w książce 
„W moich rękach” opisa-
ła swoje przeżycia. Zmarła  
w Kalifornii w 2003 r. Jed-
na z wystaw w Muzeum 
Pamięci Holocaustu w Wa-
szyngtonie jest poświęcona 
jej losom.
 
Historia Ireny  
w teatrze i na ekranie
Premiera sztuki, której 
współproducentem jest 
Instytut Kultury Polskiej  
w Nowym Jorku, przewi-
dziana jest na 18 września 
w Baruch Performing Arts 
Center w Nowym Jorku. 
– Jeżeli odniesie sukces, na 
pewno trafi  na Broadway.  
W planach jest też ekraniza-
cja losów Polki. Mamy na-
dzieję, że powstanie fi lmowa 
wersja tej sztuki, którą bę-
dziemy mogli obejrzeć w Cen-
trum Żydowskim. W Stanach 
Zjednoczonych Irena Gut 
jest postacią znaną: powstają 
o niej książki i sztuki. W Pol-
sce jej losy pozostają nieznane. 
Pewnie dlatego, że wyjechała  
z Polski niedługo po wojnie  
i już w Stanach opublikowa-
ła swoją historię – informuje 
Kuncewicz. 

– Celem mojej podróży jest 
zbudowanie jak największe-
go zbiornika wiedzy o Irenie 
Gut. Kim była, skąd pocho-
dziła,  o jej wychowaniu, 
katolicyzmie. Ten zbiór wie-
dzy pozwala nam się przebić 
przez tamę, jaka oddziela nas 
od postaci bohaterki – wyjaś-
niała „Gazecie Wyborczej” 
aktorka. – Ta podróż jest ta-
kim napełnianiem szklanka-
mi wody tego zbiornika. (...) 
Ważne też jest, żeby pokazać, 
że Polacy zawsze byli dum-
ni i bronili swojej polskości, 
a historia i sama sztuka są bar-
dzo pozytywne dla wizerunku 
waszego kraju – podkreśliła 
Tovah Feldshuh.         

Agnieszka Juskowiak

Centrum Żydowskie

Słynna amerykańska aktorka teatralna Tovah Feldshuh odwiedziła Centrum Żydowskie w ramach swojej 
wizyty w Polsce. Aktorka zwiedziła m.in. wystawę „Żydzi w Oświęcimiu” oraz synagogę Chewra Lom-
dei Misznajot. Szczególną uwagę poświęciła wystawie „Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów” 

prezentującej sylwetki Polaków odznaczonych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie 
Żydów w czasie Holokaustu. Aktorka odwiedziła również m.in.: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
Kozienice i Częstochowę 

(NIE)ZNANA SPRAWIEDLIWA

Tovah Feldshuh i Tomasz Kuncewicz w Centrum Żydowskim
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Tuż obok synagogi Chewra 
Lomdei Misznajot znajduje 
się dom ostatniego żydow-
skiego mieszkańca Oświęci-
mia, Szymona Klugera. Po 
jego śmierci w 2000 r. jego 
rodzina przekazała budynek 

na rzecz Centrum Żydow-
skiego. Obecnie planowana 
jest jego kompleksowa kon-
serwacja, renowacja i prze-
kształcenie go w muzeum 
będące przykładem typowe-
go domu rodziny żydowskiej  

z okresu międzywojennego.
W Domu Klugera, poza sta-
łą ekspozycją, będą prezen-
towane wystawy czasowe, 
które przybliżą zwiedzają-
cym rozmaite aspekty życia 
codziennego Żydów gali-
cyjskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin 
z Oświęcimia. 

Dom, w którym przed  II woj-
ną mieszkał – wraz ze swoim 
rodzeństwem, rodzicami 
i dziadkami – Szymon Klu-
ger, należał do jego dziadka 
Bernarda Teichmana i jego 
córki Frymety, którzy kupili 
go w 1928 r. Bernard Teich-
man zajmował się handlem 
obwoźnym towarów tekstyl-

nych w Oświęcimiu, posia-
dał również sklep z używaną 
odzieżą w Bytomiu. Ojciec 
Szymona, Symcha, był na-
tomiast nauczycielem religii 
(mełamedem). 
Tylko trójka – Szymon, Mo-
sze i Bronia – z dziewięcio-
rga rodzeństwa przeżyła 
Holokaust.   

W moich codziennych za-
jęciach koncentruje się na 
kilku tematach. Po pierw-
sze, kataloguję artefakty 
z domu ostatniego żydow-
skiego mieszkańca Oświęci-
mia, Szymona Klugera, któ-
ry zmarł w 2000 r.: zbieram 
przedmioty z tego domu, 
dodaję obszerne opisy do 
bazy danych, przygotowu-
ję karty identyfi kacyjne, 
a także wkładam wszyst-
kie obiekty do specjalnych 
pojemników. Naukowcy 
i pracownicy Centrum będą 
mogli kiedyś skorzystać 
z tych przedmiotów, ucząc 
się o żydowskiej historii 
miasta.

Pracuję także nad projek-
tem konserwacji artefak-
tów pochodzących z Wiel-
kiej Synagogi, po to, aby 
w przyszłości służyły one 
Centrum i jego odwiedza-
jącym. Wszystkie przed-
mioty zostały zakopane 
w kryjówce przed znisz-
czeniem budynku przez 
nazistów w 1939 r. Wyko-
pano je 71 lat później. Ten 
projekt zostanie ukończony 
długo po tym, kiedy wyja-
dę z Oświęcimia. 

Kiedy nie jestem zajęta 
pracą przy obu projektach, 
oprowadzam po centrum 
grupy anglojęzyczne, pra-
cuję w recepcji i rozmawiam 
z turystami z całego świata. 
Wiele radości sprawia pa-
trzenie na twarze studen-
tów, byłych mieszkańców, 
ocalałych oraz wszystkich 
zainteresowanych, kiedy 
uczą się czegoś w naszym 
Centrum. Odwiedzający 
mają bardzo różną wiedzę 
o polsko-żydowskim życiu, 
zatem moim zadaniem jest 
przekazanie im wiedzy, 
najlepiej jak potrafi ę. 

Każdego dnia widzę, na jak 
wiele sposobów II wojna 
światowa nadal wpływa 
na społeczne, geografi czne 
i polityczne sfery współ-

czesnego świata. Wielu 
odwiedzających pyta mnie, 
dlaczego zdecydowałam 
się przyjechać do Oświę-
cimia i czy jestem szczęś-
liwa w mieście, w którym 
wydarzyło się tyle smut-
nych rzeczy. Odpowiadam 
wówczas: Jak mamy uczyć 
się o przeszłości, jeśli przy-
najmniej nie spróbujemy 
zrozumieć teraźniejszo-
ści? Jak mamy zrozumieć 
znaczenie i wyjątkowość 
Szoah, jeżeli nie zobaczymy 
na własne oczy tego, jaki 
wpływ mają wydarzenia 
z przeszłości na świat?

W naszym ciągle zmienia-
jącym się i ciągle pędzącym 
świecie nadal istnieje coś, 
co po angielsku nazywa-
my „culture shock”, czyli 
szokiem kulturowym, albo 
poszczuciem niepewno-
ści w nowym środowisku. 
Mimo że w Oświęcimiu 
nie mieszkają już Żydzi, 
przyzwyczaiłam się do 
żydowskości, którą widzę 
w moim życiu codziennym, 
i przyznam, że tęsknię za 
widokiem synagogi pełnej 
modlących się ludzi. Być 
możne jest mi znacznie ła-
twiej wyobrazić sobie, jak 
wyglądałaby żydowska 
obecność w Oświęcimiu. 
Dla wielu mieszkańców 
i turystów odwiedzających 
Centrum, zwłaszcza mło-
dzieży, nie jest to możliwe. 
Mnie jednak łatwo jest wy-
obrazić sobie przygotowa-
nia do szabatu, wyobrazić 
sobie grupę żydowskich 
chłopców dyskutujących 
przez szulem i dzieci ba-
wiące się na ulicy. Oznacza 
to także, że potrafi ę pomóc 
innym ludziom także wy-
obrazić sobie taką sytuację. 
Dlatego zdecydowałam 
się zamieszkać w Oświę-
cimiu tego lata. W Talmu-
dzie, jednej z najświętszych 
ksiąg judaizmu, napisano, 
że sprawiedliwi żyją nawet 
po śmierci.   

Jessica Antoline

DOM  KLUGERA

Nazywam się Jessica Antoline, mam 24 lata i jestem studentką ze Stanów Zjednoczonych. Studiuję 
historię Europy Wschodniej i muzeologię na Tufts University niedaleko Bostonu w stanie Massa-
chusetts. Kilka miesięcy temu zapytałam dyrektora Centrum Żydowskiego Tomasza Kuncewicza, 

którego poznałam w 2006 r. podczas podróży studyjnej, czy nie znalazłby miejsca na lato dla jednego sta-
żysty. Zgodził się. Zatem przyjechałam do Oświęcimia, by pracować w Centrum Żydowskim

AMERYKANKA W DOMU KLUGERA

Jessica Antoline
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5 sierpnia 2008 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy odbyła się uroczystość upamiętnienia pierwszej rocznicy śmier-
ci kardynała Jean-Marie Aarona Lustigera. W spotkaniu modlitewnym uczestniczyła grupa ludzi związanych 
z CDiM, a także ci, dla których Kardynał był wielką postacią współczesnego Kościoła. Wśród przybyłych byli 

m.in. goście z Niemiec oraz Francji. Modlitwie przewodniczył przyjaciel zmarłego, Jego Eminencja ksiądz kardy-
nał Franciszek Macharski. Powiedział on, że spotkanie odbywa się w cieniu Krzyża zwycięskiego, ale i bolesnego,
i ogałacającego, którego wymownym symbolem jest Auschwitz-Birkenau 

KARDYNAŁ, ŻYD, SYN IMIGRANTA
JEAN-MARIE AARON LUSTIGER  (1926-2007)

Modlitwa rozpoczęła się 
o godzinie 16 w byłym obo-
zie zagłady Birkenau. Witając 
zebranych, ks. Manfred Dese-
laers z CDiM powiedział, że 
kardynał Jean-Marie Aaron 
Lustiger żył w łączności 
z ofi arami Shoah, które stało 
się bolesnym doświadcze-
niem jego młodości (matka 
kardynała, Giselle Lusti-
ger, została zamordowana 
w Auschwitz). Jego póź-
niejsza kapłańska posługa 
służyła m.in. przypomnie-
niu chrześcijanom ich ży-

dowskiego dziedzictwa. 
W tekście własnego autor-
stwa zamieszczonym na 
tablicy upamiętniającej jego 
osobę, znajduje się m.in. wy-
znanie: „Przez wiarę i chrzest 
stałem się chrześcijaninem, 
pozostałem Żydem, tak jak 
pozostali nimi Apostołowie”. 
Pod koniec życia kardy-
nał podpisywał teksty jako 
Jean-Marie Aaron Lustiger. 
Powiedział: – Mam za świę-
tych patronów Wielkiego Kapła-
na Aarona, św. Jana Apostoła 
oraz Maryję pełną łaski.

Zgromadzeni w Birkenau 
odmówili modlitwy w ję-
zyku polskim, niemieckim 
oraz francuskim. Modlo-
no się za matkę kardynała 
oraz wszystkich członków 
jego rodziny. Modlono się 
także o pokój serc, gdyż 
to w nas rodzą się pokusy 
władzy i podziałów. Proszo-
no, by ludzie umieli urze-
czywistniać pokój tam, gdzie 
są posłani. Odmówiono 
modlitwy w intencji pokoju 
w Ziemi Świętej, w Europie 
i na świecie. Odmówio-

no także modlitwę Jana 
Pawła II w intencji narodu 
żydowskiego.
Następnie w Karmelu odby-
ła się uroczysta msza świę-
ta pod przewodnictwem 
kardynała Macharskiego, 
koncelebrowana przez pię-
ciu kapłanów. Kardynał 
Macharski w swojej homilii 
powiedział, że życie Lusti-
gera było służbą – nieusta-
jącą walką słabości ludzkiej 
o moc, prawdę, światło, 
wierność i dobro. Kardynał 
w nawiązaniu do czytanej 

Ewangelii o wędrówce ucz-
niów do Emaus powiedział, 
że każdy ma swoją drogę 
z Jezusem. Miał ją także 
Kardynał Lustiger, bo nale-
żał do tych, którzy dali się 
odnaleźć Jezusowi. Mógł 
powiedzieć jak Apostołowie 
w drodze do Emaus: „widzia-
łem i rozpoznałem Pana”.
Na zakończenie mszy świę-
tej siostry Karmelitanki za-
intonowały Salve Regina, 
którą wykonywano zawsze 
w soboty i niedziele, kiedy 
kardynał Lustiger odpra-

Modlitwa w byłym obozie Auschwitz-Birkenau

Francuski duchowny ka-
tolicki, arcybiskup, metro-
polita Paryża, kardynał, 
pochodzenia żydowskiego. 
Jego rodzina przed wojną 
wyemigrowała z Będzina 
do Francji. W okresie oku-
pacji Francji jego rodzice 
zostali wywiezieni do obo-
zu koncentracyjnego – mat-
ka została zamordowana 
w Auschwitz. Młody Lu-
stiger znalazł schronienie 

u zaprzyjaźnionej rodziny 
katolickiej w Orleanie i sam 
przyjął religię katolicką. 
Przy chrzcie 21 sierpnia 
1940 r. zmienił imię Aaron 
na Jean-Marie. Po wojnie 
studiował literaturę na Sor-
bonie oraz w Seminarium 
duchownym (Séminaire 
des Carmes). 17 kwietnia 
1954 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Przez wiele lat 
pracował jako duszpasterz 
środowisk akademickich i 
studenckich. Od 1969 r. był 
proboszczem jednej z para-
fi i w Paryżu (Sainte-Jeanne 
de Chantal). 10 listopada 
1979 r. został mianowany 
biskupem Orleanu, nato-
miast w styczniu 1981 r. zo-
stał arcybiskupem Paryża. 
2 lutego 1983 r. Jan Paweł II 
wyniósł Lustigera do god-
ności kardynalskiej. Lusti-
ger wielokrotnie uczest-
niczył w sesjach Świato-
wego Synodu Biskupów 

w Watykanie, brał również 
udział w II sesji specjalnej 
dla Kościoła europejskiego 
w październiku 1999 r. Re-
prezentował papieża m.in. 
na obchodach 100-lecia 
ewangelizacji Burundi oraz 
60-lecia wyzwolenia obo-
zu Auschwitz-Birkenau. 
W lutym 2005 r. zrezygno-
wał z rządów archidiece-
zją paryską. Lustiger był 
Honorowym Obywatelem 
Będzina. 
Jean-Marie Lustiger zmarł 
5 sierpnia 2007 r. Pochowano 
go w krypcie katedry Notre-
-Dame w Paryżu. Zgodnie 
z jego wolą przy jego trum-
nie spoczął napis informują-
cy, że „moim patronami byli 
arcykapłan Aaron, św. Jan 
– umiłowany uczeń i Mat-
ka Boża, Służebnica Słowa. 
Ja zaś otrzymałem wiarę, 
otrzymałem Chrzest, ale do 
końca pozostałem Żydem, 
jak wszyscy apostołowie”. 

JEAN-MARIE AARON LUSTIGER (1926-2007)

Modlitwa w byłym obozie Auschwitz-Birkenau
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Została zamordowana w Bir-
kenau, ponieważ była Ży-
dówką deportowaną tam 
przez nazistów, ale wcześ-
niej sama ofi arowała życie 
za swój naród. Będąc w Kar-
melu w Kolonii-Lindenthal 
w czasie godziny modlitw w 
Wielkim Poście w 1933 r., na-
pisała: Rozmawiałam ze Zba-
wicielem i powiedziałam Mu, 
że wiem, iż to Jego Krzyż zosta-
je teraz włożony na naród ży-
dowski. Ogół tego nie rozumie, 
ale ci, co rozumieją, ci muszą 
w imieniu wszystkich z go-
towością wziąć go na siebie. 
Chcę to uczynić, niech mi tylko 
wskaże jak. Gdy nabożeństwo 
się skończyło, miałam we-
wnętrzną pewność, że zostałam 
wysłuchana. Ale na czym ma 
polegać to dźwiganie krzyża, 
tego jeszcze nie wiedziałam.

Św. Teresa Benedykta od 
Krzyża pokochała Boga 
w krzyżu – tak rozumiała 
i przeżywała swoją chrześci-
jańską wiarę. Całe jej życie, 
jako chrześcijanki, było wier-
nym trwaniem przy tym, co 
zaledwie przeczuwała. Dziś 
[1938 r.] wiem o wiele lepiej, co 
to znaczy być poślubioną Bogu 
w znaku Krzyża. Jednakże 
w całej pełni nie zgłębi się tego, 
gdyż jest to tajemnicą. Pozwo-
liła Bogu, by ją przygotował, 
zawierzając się Jemu całko-
wicie. Krzyż jest pojęciem 
wspólnym dla tego wszystkie-
go, co nieproszone zjawia się 
w naszym życiu, co pozostaje, 
gdy uczyniliśmy wszystko, by 
oddalić nędzę, chorobę, cierpie-
nia i udręki wszelkiego rodza-
ju. To, co mimo to zostaje, to 
Krzyż. 

Jako Żydówka chciała ze-
spolić i włączyć w cierpienie 
Jezusa upokorzenie i cier-
pienie swojego narodu. Jej 
największym pragnieniem 
było zjednoczenie się z cier-
pieniem Boga-Człowieka, 
oddając życie za swój naród. 
Przyjęła krzyż, Bogu pozo-
stawiając formę jego reali-
zacji. Nie trzeba tylko Bogu 
wyznaczać terminów – napi-
sała w 1931 r. Bóg wybrał 
miejsce i czas: komorę ga-
zową Birkenau w roku 1942 
– roku wielkiej ciemności 
i walki między Chrystusem 
a Antychrystem. W 1934 r. 
pisała: W tej walce mają swo-
je miejsce wyznawcy Chry-
stusa. A głównym ich orężem 
jest Krzyż. Jej Krzyżem było 
pójście ze swoim narodem 
na śmierć w wyznaczonym 
momencie dziejowym, przy-
pieczętowując tym samym 
swoją wierność narodowi 
żydowskiemu.  
Edyta Stein – fi lozof-feno-
menolog, intelektualistka, 
autorka doktoratu „O zagad-
nieniu wczucia” pod kierun-
kiem Edmunda Husserla, 
gdzie analizowała wczucie 
jako jeden ze sposobów po-
znania drugiego człowieka 
– jako Teresa Benedykta dała 
świadectwo „wczucia się” 
w Ukrzyżowanego-Zmar-
twychwstałego. Usłyszała 
wezwanie, na które odpowie-
działa świadomą miłością. 
Odkąd zaczęła „pod Krzy-
żem” rozumieć los narodu 

izraelskiego, dała się coraz 
głębiej wciągnąć Chrystu-
sowi w tajemnicę Jego od-
kupienia, by w duchowej 
jedności z Nim pomagać 
dźwigać wielorakie cierpie-
nie ludzi i wynagradzać za 
krzyczącą niesprawiedliwość 
w świecie. Jako „Benedykta 
od Krzyża – pobłogosławio-
na przez Krzyż” chciała nieść 
swój krzyż wraz z krzyżem 
Chrystusa za zbawienie jej 
narodu, jej Kościoła i całego 
świata. Ofi arowała się Bogu 
jako „ofi ara przebłagalna za 
prawdziwy pokój” i przede 
wszystkim za jej zagrożony 
i upokorzony naród żydow-
ski. Kiedy zrozumiała, że 
Bóg znowu ciężko doświad-
cza swój lud, wyraziła prze-
konanie: los tego ludu stał 
się także i moim. Ze swoim 
chrześcijańskim wyznaniem 
wiary prowadzi nas, chrześ-
cijan, do Auschwitz, gdzie 
zginęła jako Żydówka. Jej 
śmierć była bowiem żydow-
ska. Dla mnie ucieleśnia ona 
w Auschwitz jedność wiary 
chrześcijańskiej i miłość do 
narodu żydowskiego.

W czym może nam pomóc 
Edyta Stein, kiedy zatrzymu-
jemy się nad rzeczywistością 
Auschwitz? Nie można bo-
wiem dotykać Auschwitz bez 
dotykania Szoah – Zagłady 
Żydów. Nie można przemil-
czeć faktu, że w Auschwitz-
-Birkenau śmierć znalazło 
ponad milion Żydów i wszy-

scy zginęli tylko dlatego, że 
byli Żydami – tak jak Edyta 
Stein. Po odmowie pracy 
z powodów rasowych 
w Niemieckim Instytucie 
Pedagogicznym napisała 
w swoich wspomnieniach: 
Doznałam niemal ulgi, że oto 
powszechny los Żydów spotkał 
i mnie... I ona – Żydówka, 
jednocześnie katolicka świę-
ta – jest dla nas wezwaniem 
do pamiętania Prawdy. Ona, 
w której życiu w tajemni-
czy sposób żyła przynależ-
ność do ludu żydowskiego 
i do chrześcijaństwa, zosta-
ła Współpatronką Europy. 
W ten sposób Kościół na za-
wsze wpisał pamięć o Szoah 
w swoją historię pamięci. 
W trakcie jej beatyfi kacji Jan 
Paweł II powiedział: Gdy bę-
dziemy odtąd obchodzić co roku 
wspomnienie nowej świętej, 
musimy także pamiętać o Szoah, 
straszliwym planie wynisz-
czenia całego narodu, którego 
ofi arą padły miliony naszych 
żydowskich braci i sióstr. Niech 
Pan rozpromieni oblicze swe 
nad nimi i niech ich obdarzy po-
kojem.   

Marta Titaniec

Cytaty Edyty Stein pochodzą 
z homilii Jana Pawła II wygłoszonej 
1 maja 1987 r. podczas uroczystości 

beatyfi kacji Edyty Stein w Kolonii 
oraz z rozważania Jana Pawła II 

przed modlitwą Anioł Pański, 
26 lutego 1995 r.

9 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające 66. rocznicę śmierci Edyty Stein,
św. Teresy Benedykty od Krzyża, która została zamordowana przez nazistów w 1942 r. 
w komorze gazowej w Birkenau. 
Uroczystości rozpoczęły się w Centrum Dialogu i Modlitwy, gdzie odczytano przemó-
wienie, jakie wygłosił kard. Jean-Marie Lustiger na temat Edyty Stein w 2006 r. podczas 
Dnia Katolików w niemieckim Saarbrücken. Później, pod pomnikiem na terenie byłego 
obozu Birkenau, modlono się za pomordowanych w językach polskim, włoskim i he-
brajskim. Dzień zakończyła msza święta w kościele sióstr Karmelitanek, której prze-
wodniczył ks. abp Carlo Maria Viganò z Włoch, pracujący na co dzień w watykańskim 
sekretariacie stanu. Kazanie wygłosił ks. prof. Jan Machniak.
Podczas spotkania zaprezentowano także angielskie tłumaczenie książki Centrum 
Dialogu i Modlitwy „Bóg i Auschwitz” oraz wystawę s. Natanaeli Błażejczyk „Oblicze 
tajemnicy”.            

Edyta Stein, pochodząca z rodziny żydowskiej, na drodze swoich życiowych poszukiwań odnalazła Je-
zusa. Została chrześcijanką, otrzymując chrzest, potem wstąpiła do Karmelu w Kolonii w Niemczech, 
przyjmując imię Teresy Benedykty od Krzyża. Dla niej – Żydówki wychowanej w tradycji ojców – wybór 

Ewangelii, którego dokonała po niełatwych poszukiwaniach, nie oznaczał odrzucenia własnych korzeni kul-
turowych i religijnych. Chrystus, którego poznała, idąc śladami św. Teresy z Avili, pomógł jej raczej w głęb-
szym odczytaniu historii swego narodu. Powie sama: Zarzuciłam praktykowanie mojej religii żydowskiej w wieku 
lat czternastu i poczułam się znowu Żydówką dopiero po moim powrocie do Boga. Jakaż przedziwna antycypacja słów 
Jana Pawła II: kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm wypowiedzianych w listopadzie 1980 r. do członków wspól-
noty żydowskiej w Moguncji  

POBŁOGOSŁAWIONA PRZEZ KRZYŻ EDYTA STEIN, 
ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

wiał mszę w katedrze No-
tre-Dame w Paryżu. Pieśń 
tę śpiewano także pod-
czas pożegnania kardynała 
10 sierpnia 2007 r., przeno-

sząc trumnę z jego ciałem 
do krypty w paryskiej ka-
tedrze. 
Kardynał Lustiger w wy-
wiadzie-rzece „Wybór Bo-

ga” powiedział: Królestwo 
Boże jest przedmiotem Nadziei. 
Oczekiwanie Królestwa jest 
światłem obecnym w historii, 
która nam się tak czy tak wy-

myka. [...] Chociaż zamysł Boga 
ukazuje mi się jako najwyższy 
akt miłości wobec wszystkich 
ludzi, pozostaje on tajemnicą, 
której nie potrafi ę uchwycić 

[...]. Oczekiwanie Królestwa 
Bożego jest oddaniem siebie 
w ręce Kogoś większego. On 
już jest w Tych rękach.     

Marta Titaniec

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 5, wrzesień 2008 Centrum Dialogu i Modlitwy

16151413121110987654321



• 3-30 września
„Artyści Miastu 2008”
W ramach obchodów Święta Miasta 
Oświęcim, w dniach od 3 do 30 wrześ-
nia (wernisaż 3 września o godzinie 
16.30) w Oświęcimskim Centrum 
Kultury prezentowane będą prace 
artystów związanych z ziemią oświę-
cimską podczas wystawy pt. „Arty-
ści Miastu 2008”. W wystawie biorą 
udział: Andrzej Domarzewski, Remi-
giusz Dulko, Marcelina Gajda, Hali-
na Kozioł, Agnieszka Madeja, Jerzy 
Pietruczuk, Waldemar Rudyk, Agata 
Skrzelowska, Elżbieta Steczek-Pie-
truczuk oraz Michał Sznajder. (OCK)

• 5 września, godz. 16.00-21.30
Święto Miasta Oświęcim 2008   
III Piknik Organizacji Pozarządo-
wych – prezentacja działalności 
klubów, stowarzyszeń i fundacji 
z powiatu oświęcimskiego, atrakcje 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
prezentacje na scenie, gwiazda wie-
czoru: Carrantuohill.
(plac przy OCK)

• 6 września, godz. 17.30
Święto Miasta Oświęcim 2008   
Koncerty zespołów: Marcin Boiński 
Band, Vintage, gwiazdy wieczoru: 
Kasia Nosowska i Hey oraz Sławek 
Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa. 
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

• 7 września, godz. 14.00
Święto Miasta Oświęcim 2008   
Blok imprez dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych: Piknik Europejski – Ma-
łopolska w Europie, koncert orkiestry 
dętej z Wilamowic z towarzyszeniem 
majoretek, program dla dzieci w wy-
konaniu clownów: Ruperta i Rico 
pt. „Słoneczna dziecinada”, koncert 
big-bandu z Kerpen, gwiazdy wie-
czoru: Adam Nowak i Raz, Dwa, 
Trzy oraz The Beatles Revival, pokaz 
ogni sztucznych. (stadion MOSiR, 
ul. Legionów 15)

• 5-6 września  
IV Rock Reggae Festival 2008 
w Brzeszczach  5 września 2008 r. 
– Klub Muzyczny Babel, godz. 16.30
II Przegląd Zespołów Muzycznych 
RRF SUPPORT
Przegląd wyłoni zespół, który zagra 
jako gwiazda małej sceny w drugi 
dzień IV ROCK REGGAE FESTI-
VAL. (Brzeszcze, Klub Muzyczny 
Babel)

• 6 września 
Stadion KS GÓRNIK, godz. 14.30
IV ROCK REGGAE FESTIVAL
Program:
Duża scena
15.00-16.00  Etna
16.30-17.30  Candida
18.00-19.15  Izrael

19.45-21.00  Abradab
21.30-22.45  Daab
23.30-0.45  Dezerter
1.15-2.30  Enej
Mała scena
14.30-15.00 Suffering Time
16.00-16.30 Faza Stefana
17.30-18.00 The Freshmaker
19.15-19.45 HGW
21.00-21.30 Panna Marzena
  i Bizony
22.45-23.30 Zespół z przeglądu
Scena soundsystemowa
17.00   ekipa INTRUZ
18.00   GRUBSON
Wiele atrakcji, pokaz laserów, 
ogródek piwny. Na miejscu będzie 
można zakupić koszulki pamiątko-
we. Po zakończeniu festiwalu będą 
kursowały autobusy w kierunku 
Oświęcimia i Pszczyny. Cena biletu: 
15 złotych. Przedsprzedaż biletów 
prowadzona będzie w kasie kina 
„Wisła” i kasie Basenu pod Platanem 
w Brzeszczach.

• 6 września
„Puchar Święta Miasta” – zawody 
strzeleckie   
W ramach obchodów Święta Miasta 
ZP LOK Oświęcim organizuje otwar-
te zawody strzeleckie z broni pneu-
matycznej. Do rywalizacji o „Puchar 
Święta Miasta” organizatorzy zapra-

szają w dniu 6 września (sobota) od 
godziny 9.00 do 12.30 na strzelnicę 
LOK Oświęcim ul. Konarskiego 5 se-
niorów i seniorki, juniorów i junior-
ki, juniorów i juniorki młodsze oraz 
młodzików. 

• 14 września Dożynki Diecezjalno-
-Powiatowe w Brzeszczach
W ramach obchodów Święta Plonów 
planowana jest dziękczynna Eucha-
rystia za tegoroczne zbiory, występy 
zespołów folklorystycznych, koncert 
zespołu Turnioki, a na zakończenie 
imprezy festyn. Ponadto podczas 
dożynek zaprezentowane zostaną 
różne okolicznościowe wystawy. 
Dodatkową atrakcją imprezy będzie 
konkurs wieńców dożynkowych, 
który zostanie przeprowadzony 
w dwóch kategoriach: tradycyjnej 
i współczesnej. 

• 20 września
VII Gminny Bieg Rodzinny Ośro-
dek Kultury w Brzeszczach serdecz-
nie zaprasza wszystkich miłośników 
aktywnego wypoczynku do wzięcia 
udziału w VII Gminnym Biegu Ro-
dzinnym. Zapraszamy 20 września 
na teren stadniny koni Nazieleńce 
wszystkie osoby lubiące biegać. Dla 
zwycięzców każdego biegu prze-
widziano pamiątkowe statuetki, 
karnety na basen oraz pamiątkowe 
dyplomy.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

„ŚMIESZNE STO MILIONÓW SŁOWIAN...”

6 sierpnia 1942 r., mówiąc 
o niemieckiej „przestrzeni 
życiowej” na Wschodzie, 
Hitler stwierdził zwięźle: 
„Pochłoniemy albo usunie-
my śmieszne sto milionów 
Słowian”. Zdaniem auto-
ra, mimo dokonanej przez 
Trzecią Rzeszę eksterminacji 
milionów Słowian, badacze 
rasizmu narodowych socja-

listów zbyt często koncen-
trują się niemal wyłącznie 
na antysemityzmie, nie wy-
różniając wyraźnie zjawiska 
antyslawizmu. Choć anty-
semityzm był główną i naj-
straszniejszą częścią rasizmu 
Adolfa Hitlera, to bynajmniej 
nie jedyną. W kręgach swo-
jego rasowego piekła Führer 
bardzo wcześnie uplasował 
też Słowian. 
Liczne publikacje omawiają-
ce praktyki hitlerowskie na 
Wschodzie nie doceniają fak-
tu, że stała za nimi wyraźna 
motywacja antysłowiańska. 
Brakuje też opisów tego, jak 
utwierdzano miliony Niem-

ców w przekonaniu, że są 
rasą panów. 
Zdaniem autora twierdze-
nie, iż zgodnie z teoriami ra-
sowymi nazistów Polakom 
szykowano los Żydów, nie 
jest literackim ozdobnikiem. 
W odniesieniu zarówno do 
Rosjan, jak i do Polaków zbyt 
często istniało wiele otwar-
tych dyrektyw zalecających 
ich traktowanie jako podludzi, 
robactwa czy elementu prze-
znaczonego na zagładę.
Hitler zręcznie zmobilizował 
wrogość i nienawiść Niemców 
zarówno do prawdziwych, jak 
i urojonych wrogów Niemiec. 
Warto przy tym pamiętać, iż 

idea walki o Lebensraum prze-
ciwko Słowianom, jako pod-
ludziom, nie była produktem 
nazistowskim – nawiązywała 
bezpośrednio do XIX-wiecz-
nej tradycji niemieckiej histo-
riografi i i publicystyki, gdzie 
konieczność podboju europej-
skiego Wschodu uzasadniano 
niższym stopniem kultury 
Ostvölker i ich zależnością cy-
wilizacyjną od „nosicieli kul-
tury” – Niemców.
Te właśnie stereotypy wyko-
rzystali naziści. Jak celnie za-
uważa Jerzy W. Borejsza, choć 
plany masowego ludobójstwa 
w imię wyższości rasowej 
były obce ogromnej większo-

ści Niemców w momencie 
przejęcia władzy przez Hit-
lera w 1933 r., to przyszło im 
doświadczyć na sobie, że kto 
aprobuje system władzy total-
nej, musi być przygotowany 
na współuczestnictwo i obar-
czenie winą za ludobójstwo.  

Jarek Mensfelt

Jerzy W. Borejsza 
„>>Śmieszne sto 

milionów Słowian...<<. 
Wokół światopoglądu 

Adolfa Hitlera”, 
Wydawnictwo Neriton, 

Instytut Historii PAN, 
Warszawa 2006, s. 218.

Praca Jerzego W. Borejszy, historyka XIX i XX w., kierownika Zakładu Systemów Totali-
tarnych i Dziejów II Wojny Światowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie, to cenne 
uzupełnienie studiów nad rasizmem hitlerowskich Niemiec, w których wciąż niepełne są 

rozdziały uzupełniające pojęcie Holokaustu i antysemityzmu o antyslawizm – istotny skład-
nik światopoglądu wodza Trzeciej Rzeszy

„PROWINCJA NOC. ŻYCIE I ZAGŁADA 
ŻYDÓW W DYSTRYKCIE WARSZAWSKIM”

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 5, wrzesień 2008Kultura

Bazując na znacznie skrom-
niejszych źródłach, autorom 
poszczególnych tekstów 
udało się nakreślić ogromny 
fresk ukazujący świat, który 
do tej pory był w dużej mie-
rze nieznany – nawet histo-
rykom. Zagłada żydowskich 
społeczności z takich mia-

steczek, jak: Góra Kalwaria, 
Otwock, Wesoła, Mińsk Ma-
zowiecki, Płock czy Garwo-
lin nie jest przecież „mniej 
ważna”. „Prowincja noc” 
daje możliwość poznania za-
równo podstaw historii Ho-
lokaustu na terenie dystryk-
tu warszawskiego, ale także 

codziennego życia w małych 
miasteczkach, sytuacji Ży-
dów stających przez niemie-
ckimi i polskimi sądami i 
niezwykle smutnych realiów 
życia żydowskich przesied-
leńców do getta warszaw-
skiego. W książce znalazł się 
także rozdział poświęcony 

sposobom przetrwania ucie-
kinierów z gett na „stronę 
aryjską” oraz wizerunkowi 
Polaków w źródłach żydow-
skich. Książka z pewnością 
uzupełnia jedną z luk istnie-
jących w historycznym dys-
kursie o Holokauście. Lektu-
ra obowiązkowa.  

Paweł Sawicki

„Prowincja noc. 
Życie i zagłada Żydów 

w dystrykcie warszawskim”, 
red. Barbara Engelking, Jacek 

Leociak i Dariusz Libionka, 
Wydawnictwo IFiS PAN, 

Warszawa 2007, s. 681.

Po monografi i historii getta warszawskiego Centrum Badań nad 
Zagładą Żydów IFiS PAN wydało kolejną znakomitą publikację, 
tym razem poświęconą zagładzie gett dystryktu warszawskiego 

Generalnego Gubernatorstwa 
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Zofi a Gabryś-Domasik, nie-
zwykły świadek historii, uro-
dziła się 26 sierpnia 1921 r. 
w Bielanach koło Kęt, gdzie 
mieszkała wraz z rodzicami 
i rodzeństwem do 1941 r. Stąd 
hitlerowcy przesiedlili ich do 
pobliskich Łęk. W 1942 r. zosta-
ła łączniczką obwodu oświę-
cimskiego AK, o pseudonimie 
„Wera”. Dostarczała grypsy 
kierowane przez swojego do-
wódcę por. Jana Wawrzyczka 
ps. „Marusza”, „Danuta” do 
różnych miejscowości, m.in.:  
Zatora, Czechowic, Katowic 
i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Ostrzegała różne osoby z kon-

spiracji przyobozowej przed 
grożącym im aresztowaniem. 
Niosła pomoc więźniom KL 
Auschwitz, zbierając dla nich 
żywność, lekarstwa, odzież 
i przekazując potajemnie do 
obozu. Przewoziła broń i brała 
udział w organizacji ucieczek 
więźniów z KL Auschwitz, 
przejmując uciekinierów i od-
prowadzając ich w bezpieczne 
miejsca.
Tragedia nastąpiła 10 listopa-
da 1944 r. W tym dniu gestapo 
aresztowało około 70 osób za-
angażowanych w konspiracyj-
ną działalność z terenów m.in.: 
Łęk, Bielan, Grojca, Nowej 
Wsi, Malca, Osieka, Kańczugi 
i Kęt, których zadenuncjował 
konfi dent o nazwisku Ludwik 
Szypuła, wkrótce zlikwidowa-
ny przez żołnierzy podziemia 
w pobliskich Witkowicach.
Komendant obwodu oświę-
cimskiego AK, por. Jan Waw-
rzyczek, na temat tych wyda-
rzeń napisał: „Jesienią 1944 r. 
podczas tragicznej wsypy, 
która zdziesiątkowała szeregi 

konspiracyjne pod Oświęci-
miem, »Wera« również wpada 
w szpony gestapo. Ojciec jej 
zostaje w Łękach na miejscu 
zamordowany, brat i matka 
aresztowani. Nieludzko bita, 
maltretowana, kaleczona, prze-
żyła gehennę kaźni gestapo 
w Oświęcimiu”.
W czasie przesłuchań na ge-
stapo w Oświęcimiu, ciągle 
torturowana, wielokrotnie tra-
ciła przytomność. Wybito jej 
wówczas zęby. Okrutnie zbitą 
wraz z 16 innymi osobami, 
po uprzednim skrępowaniu 
wszystkim rąk z tyłu i powią-
zaniu ich wspólnym sznurem, 
pędzona była pieszo z aresztu 
gestapo w mieście do obozu, 
prosto do bloku nr 11. W KL 
Auschwitz nadal poddawana 
była nieludzkiemu biciu celem 
wymuszenia zeznań. Współ-
więźniarki były przerażone 
jej widokiem i po kolejnym 
przesłuchaniu poprosiły le-
karza – więźnia, którym był 
Ukrainiec o nazwisku Strącicki, 
o udzielenie „Werze” pomocy. 

Ten, kiedy ją zobaczył, powie-
dział tylko: „Dajcie jej spokoj-
nie umrzeć”. Młody organizm 
był jednak silniejszy i diagnoza 
ta nie spełniła się.
Zofi a Gabryś miała być sądzo-
na podczas zaplanowanego 
kolejnego posiedzenia „sądu 
doraźnego” pod przewodni-
ctwem szefa gestapo katowi-
ckiego dr. Johannesa Thüm-
mlera 17 stycznia 1945 r. Nie 
odważył się on jednak w tym 
dniu przyjechać do KL Ausch-
witz, mimo poczynionych już 
przygotowań na jego przy-
bycie w bloku nr 11. Odgłosy 
zbliżającego się frontu i strzały 
żołnierzy sowieckich niosących 
ocalenie były bowiem zbyt bli-
skie.
Nocą z 17 na 18 stycznia 1945 r. 
rozpoczęła się piesza ewaku-
acja więźniów KL Auschwitz 
do Wodzisławia Śląskiego. Zo-
fi a Gabryś uzyskała wolność, 
uciekając z tego koszmarnego 
transportu ewakuacyjnego na 
terenie Jastrzębia-Zdroju. Mia-
ła opuchnięte nogi i gorączkę. 
Przy pomocy wielu ludzi do-
brej woli dotarła w końcu do 
Jawiszowic, gdzie przebywała 
trzy tygodnie u swojego brata 
Władysława, niezdolna wstać 
z łóżka. Po tym okresie wró-
ciła do rodzinnego domu w 
Bielanach, gdzie zastała matkę 
i brata Jana, który razem z nią 
więziony w bloku nr 11, uciekł 
wcześniej z transportu ewa-

kuacyjnego. Dowiedziała się 
wtedy, że ciało ojca zastrzelo-
nego w listopadzie 1944 r. hit-
lerowcy spalili w krematorium 
obozowym w KL Auschwitz II-
-Birkenau, zaś matka odzyskała 
najwcześniej wolność, po mie-
sięcznym pobycie w areszcie 
gestapo w Oświęcimiu. Wkrót-
ce do rodzinnego domu Zofi i 
Gabryś w Bielanach przyjechali 
funkcjonariusze NKWD, wy-
pytując ją o przynależność do 
AK. Następnie przez długi czas 
pozostawała pod obserwacją 
Urzędu Bezpieczeństwa.
W dniu 14 sierpnia 1947 r. 
wyszła za mąż za kolegę 
z konspiracji, Stanisława Do-
masika, zamieszkali w Oświęci-
miu. Urodziła dwoje dzieci. Jej 
syn Ryszard Domasik pracu-
je w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświę-
cimiu jako administrator sieci 
komputerowych. Przez wiele 
lat w  Muzeum pracowała rów-
nież jej córka Jolanta Kupiec 
jako historyk sztuki w Dziale 
Zbiorów. Po wojnie Zofi a Ga-
bryś-Domasik, mieszkająca do 
dzisiaj w Oświęcimiu, za swój 
bohaterski trud została uhono-
rowana Medalem Zwycięstwa 
i Wolności 1945, Złotym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Oświę-
cimskim.    

Adam Cyra

• 1 września 1945 r.
 Rozpoczęły działalność Państwo-

we Zakłady Paliw Syntetycznych 
w Dworach k. Oświęcimia. 

• 3 września 1291 r.
 Mieszko I, książę cieszyński i pan na 

Oświęcimiu, potwierdził posiadane 
od 1272 r. przez miasto Oświęcim 
prawa oraz rozszerzył je o dodat-
kowe przywileje: sądowniczy oraz 
prawo składu soli wielickiej i oło-
wiu. 

• 3 września 1924 r.
 Rada Gminy Miasta Oświęcimia 

przyznała tytuł Honorowego Oby-
watela mgr. Romanowi Mayzlowi. 
Było to podziękowanie mieszkań-

ców za jego 15-letnią pracę na sta-
nowisku burmistrza miasta.

• 3 września 1996 r.
 Po raz pierwszy uroczyście obcho-

dzono ustanowiony przez Radę 
Miejską 30 października 1995 r. 
„Dzień Miasta Oświęcimia”.

• 9 września 1988 r.
 W szóstą rocznicę kanonizacji św. 

Maksymiliana Kolbe kardynał 
Franciszek Macharski dokonał 
konsekracji kościoła pod wezwa-
niem świętego, zamordowanego 
przez Niemców w  KL Auschwitz. 

• 10 września 1866 r.
 Na zaproszenie hr. Wincentego 

Bobrowskiego przybył do Poręby 

Wielkiej k. Oświęcimia znany ma-
larz Artur Grottger. Podczas jego 
pobytu w porębskim majątku Bo-
browskich artysta wykonał siedem 
rysunków do cyklu „Wojna”. 

• 15 września 1935 r.
 W nowo wybudowanym gma-

chu Gimnazjum na ul. Kolejo-
wej (Niwa) poświęcono sztandar 
oświęcimskiego Hufca Harcerzy.

• 24 września 1997 r.
 Ks. bp ordynariusz diecezji biel-

sko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy 
i salezjanin ks. bp Adam Śmigiel-
ski konsekrowali kościół p.w. M.B. 
Wspomożenia Wiernych i ogłosili 
świątynię jej Sanktuarium.

• 28/29 września 1944 r.
 W Malcu k. Kęt, przy kapliczce na 

Grapie, podczas zorganizowanej 
przez Niemców obławy na dzia-
łaczy przyobozowego ruchu opo-
ru został postrzelony żołnierz AK 
i cichociemny ppor. Stefan Jasieński, 
pseud. „Urban”. Następnie prze-
wieziono go do KL Auschwitz.

• 29 września 1513 r.
 Król Polski Zygmunt I Stary prze-

słał Januszowi, synowi ostatniego 
księcia zatorskiego Janusza V, list 
kondolencyjny po śmierci ojca, 
uznając go tym samym za prawo-
witego potomka.

Opracował: 
przewodnik terenowy 

i beskidzki 
Leszek Żak

LUDZIE DOBREJ WOLI

ZOFIA GABRYŚ-DOMASIK

Z HISTORII OŚWIĘCIMIA – WRZESIEŃ

Wspominamy mieszkańców Oświęcimia, 
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz

Kiedyś, w jednym z domów w Brzezince, zostały znalezione 
dwie stare książki z dedykacją: „Na 35. urodziny dla Artura 
Lehmanna od kolegów z załogi – Auschwitz 5.4.1943 r.”, oraz: 

„Na 36. urodziny od kolegów i komendanta - Monowice 5.4.1944 r.”. 
Tak się złożyło, że książka trafi ła do kolegi, który prowadzi antykwa-
riat, a potem do mojej kolekcji

Z SZAFY GANOBISA

Zacząłem „drążyć” temat 
– pomogli mi pracownicy 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau pan dr Piotr Setkiewicz 
i pan dr Adam Cyra. Znaleźli 
Lehmanna w bazie danych. 
Okazało się, że pracował 
w Auschwitz, a potem w 
Monowicach – był tam war-
townikiem. Jednak imię się 
nie zgadzało. W bazie wid-
niał „Antoni”, pracownicy 
PMA-B stwierdzili, że nastą-
pił błąd przy przepisywaniu 

imienia. W bazie widniała 
nawet informacja, że dostał 
karę za palenie papierosów 
na służbie. Czy on mieszkał 
w tym domu? Czy komuś 
pożyczył te książki? Tego 
nie udało mi się dowiedzieć. 
Postanowiłem odnaleźć ten 
dom oraz właścicieli i spró-
bować dotrzeć do informacji, 
co za Niemiec tam mieszkał. 
Nikt jednak nie pamiętał na-
zwiska tego człowieka, jed-
nak ludzie pamiętali, że ich 

stamtąd wysiedlono, a na ich 
miejsce przyszedł właśnie 
Niemiec. Postanowiłem skon-
taktować się z panią Jadwigą 
Kulesza z działu Archiwum 
w PMA-B, w sprawie do-
tarcia do nazwiska Niemca, 
który mieszkał w tym domu, 
ale nie udało się zdobyć wiele 
informacji. 
To „znalezisko” dowodzi, że 
pomimo tragedii, która się 
wydarzyła w Auschwitz – 
wartownicy prowadzili „nor-

malne” życie. Dawali sobie 
prezenty z okazji urodzin.
Pomyślałem, ze warto byłoby 
odnaleźć jego rodzinę. Uzna-
łem, że spotkanie się z nimi jest 
bardzo ważne. Dowiedział-
bym się, kim był, co się z nim 

stało. Jednak bardzo trudno 
jest znaleźć jego rodzinę, bo 
w bazie jest tylko data urodze-
nia, bez miejsca. To utrudnia 
odnalezienie. Mam nadzieję, 
że kiedyś mi się to uda.  

Mirosław Ganobis

Karta tytułowa książki wraz z dedykacją
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OBIEKTYWEM MÓLA
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W dniach 2-10 sierpnia 
w Oświęcimiu oraz w 
czterech innych mia-
stach (Wiśle, Szczyr-
ku, Żywcu i Makowie 
Podhalańskim) odby-
wały się koncerty 45. 
Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. Wystąpiły 
grupy m.in.: z Podbes-
kidzia, Puerto Rico, 
Meksyku, Brazylii, In-
dii, jak również z Ro-
sji i Ukrainy. Zespoły 
folklorystyczne pre-
zentowały bogactwo 
ludowej muzyki, tań-
ca i śpiewu, obrzędów 
i zwyczajów. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej 
należy do najstarszych 
imprez folklorystycz-
nych w Europie. Jego 
historia rozpoczęła 
się w 1964 r. w Wiśle, 
ale tradycjami sięga 
jeszcze przedwojen-
nego Święta Gór.   
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