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W marcowej „Osi” piszemy o dokumentach związanych z hi-
storią Auschwitz, które zostały w ostatnim czasie przekazane 
do Archiwum Muzeum. To m.in. unikatowa kolekcja listów 
obozowych związanych z postacią zamordowanego w Ausch-
witz Tadeusza Łukasiewicza. Wyjątkowe w tym przypadku 
jest to, że zachowały się także brudnopisy odpowiedzi wysy-
łanych do obozu, dzięki czemu prześledzić można pełną kore-
spondencję. 

Na okładce numeru zobaczyć natomiast można listę nowo 
przybyłych więźniów z 21 maja 1941 r. Ten dokument admini-
stracji obozowej został niedawno odnaleziony w II LO w Łodzi 
i przekazany do Miejsca Pamięci.

Wiele oryginalnych dokumentów oraz przedmiotów opowia-
dających o historii Auschwitz z pewnością znajdzie się na przy-
gotowywanej nowej wystawie głównej Muzeum. Finansowa-
nie jej utworzenia zapewni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Koszt projektu, który realizowany będzie przez 
najbliższe 11 lat, to około 100 milionów złotych. 

Państwa uwadze polecamy także tekst dotyczący kolejnego 

etapu polsko-niemiecko-izraelskiej wymiany w młodzieży. 
Po Magdeburgu, Strzegomiu i Oświęcimiu przyszedł czas na 
Izrael. Przy okazji warto zaplanować wizytę w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży, gdzie oglądać można wysta-
wę Przybyliśmy z Polski... Wkład polskich Żydów w budowę Państwa 
Izrael.

W Café Bergson w Centrum Żydowskim odbyła się projekcja 
filmu Brzostek: historia pewnego powrotu w reżyserii Simona Tar-
geta. Obraz ostał uhonorowany Nagrodą Specjalną Prezesa Te-
lewizji Polskiej Juliusza Brauna 12. Warszawskiego Festiwalu 
Filmów o Tematyce Żydowskiej. Gościem specjalnym spotka-
nia był główny bohater filmu prof. Jonathan Webber.

Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy natomiast znajdą 
Państwo artykuł Tobiasa Schreinera na temat seminarium dla 
młodych dziennikarzy z Rosji, Ukrainy, Niemiec i Austrii, które 
już po raz kolejny zorganizowało Stowarzyszenie Maksymilian 
Kolbe Werk. 

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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Od redakcjI

Dzisiaj w załączeniu zdjęcie starego Oświęcimia wykonane w 1970 r. Przedstawia ono nieistniejący już budynek z końca ulicy Ko-
ścielnej i Górnickiego, kiedyś Głębokiej. Wykonaliśmy z kolegą w tamtym roku cykl zdjęć fragmentów oświęcimskiej Starówki 
na prośbę przedwojennego oświęcimianina, po wojnie mieszkającego w Nowym Jorku. Jak ów były oświęcimianin mieszkający  
w Stanach odnalazł mnie w Oświęcimiu, to długa i ciekawa historia! Przesłaliśmy mu wykonane zdjęcia, za co podziękował przesła-
niem nam amerykańskich płyt i albumów! Kiedyś wrócę do tej opowieści... 

Andrzej Winogrodzki
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Idąca schodami koleżanka, przy niej przypadkowy chłopiec, a obok sąsiedniego budynku – wózek z dzieckiem
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WIeLOLeTNI MINISTerIaLNY PrOGraM 
FINaNSOWaNIa UTWOrZeNIa NOWej 

WYSTAWY GŁÓWNEJ

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewni finansowanie utworzenia nowej wystawy głów-
nej Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. List intencyjny w tej sprawie podpisali 6 marca w Warszawie 
minister Małgorzata Omilanowska oraz Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz. Koszty pro-

jektu szacowane są na ok. 100 milionów złotych.

Stworzenie specjalnej 
wieloletniej ścieżki finan-
sowania powstania nowej 
ekspozycji w Miejscu Pa-
mięci Auschwitz minister 
Omilanowska zapowie-
działa podczas ostatniego 
posiedzenia Międzyna-
rodowej Rady Oświęcim-
skiej.
– Przygotowanie wysta-
wy, która w nowoczesny, 
przystępny, a jednocze-
śnie mądry i wyważony 
sposób opowiada histo-
rię Auschwitz, będzie  
z pewnością kluczowym 
narzędziem edukacyjnym 
w przygotowaniu kolej-
nych pokoleń Polaków do 
właściwego zrozumienia 
tego, czym był obóz kon-
centracyjny Auschwitz-
-Birkenau, czym był Ho-
lokaust i czym była ofia-
ra Polaków uwięzionych  
w tym obozie koncentra-
cyjnym. Ten bardzo waż-
ny cel, dzięki dziś podpi-
sanemu listowi intencyj-
nemu, ma już podstawy 
prawne i finansowe do 
tego, aby został osiągnię-
ty – powiedziała Minister 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. Mał-
gorzata Omilanowska.
– Obecny akt podpisany 

został w roku jubileuszo-
wym kresu drugiej wojny 
światowej i refleksji o tej 
wojnie. To, w jaki sposób 
mamy przekazywać da-
lej utrwaloną w faktach, 
dokumentach i obiektach 
muzealnych wiedzę, jest 
problemem światowym. 
Wymaga to środków, ale 
także koncepcji. Decyzja 
rządu polskiego i Mini-
sterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego  
o szczególnym popar-
ciu dla tworzenia głów-
nej wystawy ma wielkie 
znacznie. Wydaje się, że 
w Polsce nie ma różni-
cy poglądów co do tego, 
czym był Auschwitz i jak 
ważny jest ten symbol dla 
ludzkości – powiedział 
prof. Władysław Barto-
szewski, przewodniczą-
cy Rady Fundacji Au-
schwitz-Birkenau.
Zmiana ekspozycji ko-
nieczna jest z kilku powo-
dów, związanych przede 
wszystkim z rozwojem 
badań na temat histo-
rii Auschwitz, ale tak-
że zmianą pokoleniową 
wśród odwiedzających 
Miejsce Pamięci. Ważne 
jest również to, że osoby, 
które przyjeżdżają po-

znać historię Auschwitz, 
docierają z coraz to no-
wych przestrzeni geogra-
ficznych i kulturowych. 
Poza tym dotychczasowa 
ekspozycja prezentowa-

ła najczęściej masowość 
dokonanej przez Niem-
ców zbrodni, natomiast 
nowa narracja zostanie 
rozszerzona m.in. o losy 
jednostki i indywidual-
ny wymiar zbrodni. Poza 
tym dziś dysponujemy 
dużo większym zasobem 
relacji byłych więźniów, 
świadków i sprawców. 
Obecnie też jest możliwe 
bezpieczne umieszcze-
nie na wystawie więk-
szej liczby autentycznych 
obiektów.
– Nowa wystawa będzie 
czerpać obficie z doświad-
czenia starej wystawy. 
Przede wszystkim z jej 
powagi, spokoju, pewnej 
surowości, a jednocześnie 
minimalizmu. Jej zasadą 
będzie nadal bardziej po-
kazać, niż opowiedzieć.  
Dla zwiedzających będzie 
ona częścią tego samego 
doświadczenia autenty-
zmu, jakim jest przejście 
przez przestrzeń poobo-
zową – podkreślił dyrek-
tor Muzeum dr Piotr M.A. 
Cywiński.
Prace nad nową wystawą 
główną rozpoczęły się  
w 2008 r. Przyjęto wów-
czas wstępną koncepcję 
ekspozycji. Nad scena-

riuszem pracowali pra-
cownicy Muzeum, któ-
rym pomagała specjalna 
Międzynarodowa Grupa 
Konsultacyjna, do której 
zaproszono wybitnych 
znawców tematyki z Pol-
ski, USA, Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec i Izraela. 
W Muzeum stworzone 
zostało specjale Biuro 
Pełnomocnika ds. No-
wej Wystawy Głównej, 
które koordynuje prace 
nad całym projektem.  
W wyniku konkursu wy-
brany został także głów-
ny projektant wystawy. 
W prace cały czas zaanga-
żowane była Międzynaro-
dowa Rada Oświęcimska, 
a także przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowe-
go.
– Jestem bardzo zadowo-
lona, że projekt przybrał 
już taki zaawansowany 
kształt. W czerwcu człon-
kowie Rady zapoznają się 
z domkniętą wersją pro-
jektu. Jesteśmy ciekawi, 
jak on będzie wyglądał  
w praktyce. Z całego ser-
ca popieramy te działania  
i na każdym etapie bę-
dziemy przyglądać się  
i konsultować kolejne 

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau
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Wizualizacja jednej z sal nowej wystawy głównej. Projekt: Bartłomiej Pochopień

Minister Małgorzata Omilanowska oraz dyrektor Piotr M.A. Cywiński podpisują list intencyjny  
w sprawie nowej wystawy głównej Miejsca Pamięci Auschwitz
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WySTaWy na TeRenie PańSTWOWegO MuZeuM auScHWiTZ-BiRKenau

prace – powiedziała prze-
wodnicząca Międzynaro-
dowej Rady Oświęcim-
skiej prof. Barbara Engel-
king.
Ekspozycja zostanie zbu-
dowana na parterach 
sześciu historycznych 
bloków byłego obozu  
Auschwitz I oznaczonych 
numerami 4-9. Zwiększy 
to jej dostępność dla ludzi 
starszych oraz niepełno-
sprawnych i ułatwi po-
ruszanie się po niej wielu 
grupom jednocześnie. Za-
nim jednak możliwe będą 
prace związane z tworze-
niem wystawy, budynki 
będą musiały zostać pod-
dane konserwacji.

Obecnie dobiegają końca 
prace projektowe zwią-
zane z wyglądem no-
wej wystawy głównej. –  
W pewnym sensie nowa 
wystawa główna będzie 
szła całkowicie wbrew 
modnym dziś trendom  
w wystawiennictwie hi-
storycznym, które rządzą 
się próbami zaskoczenia 
widza, wciągnięcia go  
w rzeczywistości wirtual-
ne,  w multimedia czy in-
teraktywność – zapowie-
dział dyrektor Muzeum.
Nowa wystawa podzielo-
na będzie na trzy części. 
Pierwsza pokaże spraw-
ców, obóz jako instytucję 
oraz logistykę i planowa-

nie zmiany obozu kon-
centracyjnego na ośrodek 
natychmiastowej zagłady 
Żydów w komorach ga-
zowych. Druga część po-
dejmować będzie temat 
Zagłady widzianej z per-
spektywy ofiar, niewin-
nych ludzi skierowanych 
w ogromnej większości 
na śmierć w komorach 
gazowych. Tam także zo-
staną pokazane prywatne 
przedmioty przywiezione 
do obozu przez deporto-
wanych na śmierć Żydów. 
Trzecia część skupi się na 
więźniach obozu koncen-
tracyjnego i pokazaniu za-
planowanej przez Niem-
ców dehumanizacji ludzi.

– Niezwykle ważne było 
dla nas zachowanie pew-
nych symboli, które sta-
nowiły o sile stworzonej 
przez byłych więźniów 
starej wystawy głównej. W 
nowej ekspozycji chcemy 
jednak wykorzystać więk-
szą niż dotychczas liczbę 
oryginalnych eksponatów 
obozowych, które przybli-
żą historię Auschwitz tak-
że z perspektywy jednost-
ki – powiedziała Alicja 
Białecka, Pełnomocnik ds. 
Nowej Wystawy Głównej.
Kolejne etapy prac roz-
łożone są na 11 lat. Jest 
to związane zarówno 
z potrzebą wykonania 
prac konserwatorskich 

w autentycznych poobo-
zowych budynkach, jak  
i z tym, że stworzenie no-
wej ekspozycji nie może 
w żaden sposób zaburzyć 
zwiedzania Miejsca Pa-
mięci, które rocznie od-
wiedza ponad 1,5 miliona 
osób z całego świata. Pra-
ce zostały zaplanowane 
tak, aby edukatorzy-prze-
wodnicy Muzeum mogli 
cały czas przedstawiać 
odwiedzającym wszyst-
kie najważniejsze aspekty 
historii tego niemieckie-
go nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagła-
dy. 

Paweł Sawicki
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Pierwszy projekt urządzenia Muzeum na terenie byłego obozu Auschwitz, autorstwa głównie byłych więźniów, zakładał, że 
pozostałości poobozowe i ekspozycja powinny tworzyć całość. 14 czerwca 1947 r. otwarto pierwszą stałą ekspozycję. Zrealizowano 
ją w blokach od 4 do 11 i krematorium I (wówczas jeszcze bez zrekonstruowanych z oryginalnych części pieców jesienią 1947 r.).
W latach stalinowskich 1950-1951 ekspozycję rozbudowano tak, że mieściła się ona w kilkunastu poobozowych blokach. Oprócz 
tematyki obozowej prezentowano na niej także ówczesne zagadnienia polityczne i społeczne, niemające wiele wspólnego nie tylko  
z tematyką obozową, ale i z drugą wojną światową.
Przy opracowaniu kolejnej stałej wystawy podtrzymano wcześniejsze założenia, że zasadniczą i podstawową częścią Muzeum 
jest teren byłego obozu zarówno w Oświęcimiu, jak i w Brzezince, upamiętniający męczeństwo ofiar obozu oraz dokumentujący 
niemieckie zbrodnie. Ekspozycja miała być dopowiedzeniem ilustrującym drogę więźniów od przyjazdu do Auschwitz do momentu 
zagłady. Została ona otwarta w 1955 r. i od tego czasu nie dokonano jej wymiany.
Główną ekspozycję muzealną, znajdującą się na terenie byłego obozu Auschwitz I w blokach 4, 5, 6, 7, 11, wielokrotnie poddawano 
analizie, proponowano jej zmianę, a nawet kilkakrotnie przystępowano do prac przygotowawczych, tworząc nowe jej koncepcje. 
Żadna z proponowanych zmian całościowych nie została jednak zrealizowana, głównie ze względu na brak wystarczających środków 
finansowych, a wprowadzane zmiany, uzupełnienia i redukcje miały charakter ograniczony.
Oprócz wystawy głównej na terenie Muzeum znajduje się 12 wystaw narodowych ukazujących związki między historią okupacji 
niemieckiej w krajach, z których kierowano transporty do Auschwitz, a losem ich obywateli w obozie.
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Od lewej: prof. Barbara Engelking, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Małgorzata Omilanowska, dr Piotr M.A. Cywiński
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„WASZA POMOC JEST MI BARDZO POTRZEBNA.” 
KOLEKCJA OBOZOWYCH LISTÓW TADEUSZA 

ŁUKASIEWICZA TRAFIŁA DO ARCHIWUM 
MIEJSCA PAMIĘCI

Unikatowa, niezwykle obszerna kolekcja oryginalnych dokumentów związanych z osobą Tadeusza Łuka-
siewicza, więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, zarejestro-
wanego pod numerem 16941, trafiła do Archiwum Miejsca Pamięci.

Tadeusz Łukasiewicz urodził 
się 28 maja 1915 r. w Kiel-
cach. Do Auschwitz Niem-
cy deportowali go 29 maja  
1941 r. z Warszawy. Tym sa-
mym transportem do obozu 
trafił m.in. franciszkanin Mak-
symilian Kolbe.
Na szczególną uwagę zasługu-
je korespondencja prowadzo-
na przez Tadeusza Łukasiewi-
cza z jego rodziną w Kielcach. 
Jest to zbiór 20 listów i 4 kart 
pocztowych, jakie wysłał on 
z obozu od 28 września 1941 
r. do 10 stycznia 1943 r. – Jego 
bliscy gromadzili niezwy-
kle starannie nie tylko pocz-
tę otrzymywaną od więźnia 
Auschwitz, ale także zacho-
wali brudnopisy listów, które 
wysyłali do Auschwitz. Dzięki 
temu dysponujemy zbiorem 
21 tekstów listów wysłanych 
do więźnia Auschwitz. Pozwa-
la to prześledzić, jak ważna 
dla obu stron była ta wymiana 
korespondencji – powiedział 
dr Wojciech Płosa, kierownik 
Archiwum.
Tadeusz Łukasiewicz w dwóch 
pierwszych listach, jakie wysłał 
z Auschwitz, zwracał się do 
matki, Jadwigi Łukasiewicz. 
Zapewniał ją, że „u niego 
wszystko jest w porządku” 
i prosił o przysyłanie pienię-
dzy. Nie zapomniał również  
o życzeniach imieninowych 
dla matki, wyrażając przy tej 
okazji nadzieję, że „rychło się 
znów zobaczą”. Pozostała ko-
respondencja kierowana jest 
już do Józefa Kłodawskiego, 
wuja Tadeusza Łukasiewi-
cza, brata matki Tadeusza, 
który poinformował więźnia: 

„Otrzymałem Twoje listy do 
Matki z 28 września i 12 paź-
dziernika br. Nie mamy od 
Twojej Matki żadnych wie-
ści już od ponad miesiąca i w 
ogóle nie wiemy, gdzie ona 
się znajduje. Także urzędowo  
o nią pytano”.
– Najwyraźniej jednak rodzi-
na doskonale wiedziała, gdzie 
przebywa matka i wiedział to 
także sam więzień. Wskazują 
na to słowa z listu wysłanego 
przez Tadeusza Łukasiewicza 
2 listopada 1941 r.: „Wiado-
mości mnie nie zasmuciły, po-
nieważ zmiana pracy dobrze 
zrobi Mieciowej. Cieszę się, że 
Jej dobrze idzie”. Ponieważ w 
zachowanym w zbiorach ar-
chiwalnych akcie zgonu tego 
więźnia podane są imiona jego 
rodziców: Mieczysław i Ja-
dwiga, określenie „Mieciowa” 
zapewne odnosi się do mat-
ki Tadeusza. Nie wiadomo,  
z jakich powodów musiała się 
ukrywać, ale należy sądzić, że 
była informowana szczegóło-
wo o tym, o czym jej syn pisał 
w listach do wuja – podkreślił 
Wojciech Płosa.
Tadeusz Łukasiewicz wielo-
krotnie podkreślał w korespon-
dencji, jak bardzo jest wdzięcz-
ny swej rodzinie za okazywaną 
mu pomoc –  przede wszyst-
kim tę materialną, w postaci 
paczek z żywnością i ciepłą 
odzieżą oraz przelewów pie-
niężnych. „Wasza pomoc jest 
mi bardzo potrzebna” – napi-
sał w liście z 30 listopada 1941 
r. Wuj Józef wspierał też sio-
strzeńca dobrymi wieściami  
o stanie zdrowia licznej rodziny 
i przesyłając krótkie informacje 

z życia codziennego. O jednym 
ze swoich synów wspominał: 
„Mały Józek rozwija się do-
brze. Sam nauczył się czytać  
i pisać, a na 1 marca będzie 
miał dopiero sześć lat”.
Z pewnością szczególnie trud-
ne dla korespondujących było 
poczucie rozstania, przede 
wszystkim w czasie Świąt Bo-
żego Narodzenia i Wielkano-
cy. Tadeusz nie ukrywał tego, 
pisząc, że: „list od Was przy-
pomniał mi przedwojenną Wi-
gilię, którą z Wami spędziłem. 
Chciałbym tegoroczną Wigilię 
także z Wami przeżyć”. W od-
powiedzi uzyskał zapewnie-
nie: „Bardzo nam brakowało 
Ciebie podczas Wigilii”.
Tadeusz Łukasiewicz w jed-

nym z listów poinformował 
wuja, że listy w jego imieniu 
piszą inni współwięźniowie, 
ponieważ jego znajomość ję-
zyka niemieckiego nie jest wy-
starczająca. Charakter pisma 
w zachowanej korespondencji 
wskazuje na to, że pisały ją 
przynajmniej cztery osoby. Za-
sadniczo treść korespondencji 
Tadeusza nie budziła zastrze-
żeń obozowej cenzury. Jedy-
nie z listu z 5 kwietnia 1942 r. 
usunięto niewielki fragment 
tekstu. Bez wątpienia jednak 
Tadeusz Łukasiewicz zdawał 
sobie sprawę z tego, jak ważna 
i przydatna była w obozie zna-
jomość języka niemieckiego. 
Nie tylko właściwie pozwalała 
rozumieć polecenia wydawane 

przez esesmanów i więźniów, 
a co za tym idzie, właściwie je 
wykonywać i uniknąć w ten 
sposób kar za opieszałość czy 
wręcz nieposłuszeństwo.
– Umiejętność posługiwania 
się językiem niemieckim była 
także pomocna w znalezieniu 
dobrej, jak na warunki obo-
zowe, pracy. Ważną informa-
cję na ten temat znajdujemy  
w liście wysłanym z Auschwitz 
4 października 1942 r.: „Teraz 
mogę uczyć się niemieckiego  
i mam do tego wiele możliwo-
ści” – powiedział Płosa.
Ostatni zachowany list wysła-
ny przez Tadeusza Łukasiewi-
cza z Auschwitz datowany jest 
na 10 stycznia 1943 r. „Bardzo 
dziękuję za Twoje życzenia, jak 
też za dwie paczki. Z okazji mi-
nionych Świąt i Nowego Roku 
przesyłam Wam wiele szcze-
rych i serdecznych życzeń, 
także krewnym, całej Rodzinie 
i Znajomym proszę również 
przekazać życzenia noworocz-
ne”. – czytamy.
Zachował się także brudnopis 
ostatniego listu, który wuj Jó-
zef wysłał do siostrzeńca. Do-
kument ten jest datowany na 
13 stycznia 1943 r. Ów ostatni 
list nie trafił już do adresata. 
Według zachowanego w Ar-
chiwum aktu zgonu, Tadeusz 
Łukasiewicz zmarł w Ausch-
witz 14 stycznia 1943 r. 

Paweł Sawicki
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DOKUMENT Z AUSCHWITZ ODNALEZIONY 
W ŁÓDZKIM LICEUM PRZEKAZANY  

DO ARCHIWUM

Dyrekcja II LO w Łodzi im. Gabriela Narutowicza przekazała do Archiwum Miejsca Pamięci Auschwitz 
odnaleziony w szkolnej bibliotece, najprawdopodobniej oryginalny obozowy dokument – listę nowo przy-
byłych więźniów do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady z 21 maja 1941 r.  

Znajduje się na nim 15 nazwisk więźniów skierowanych do Auschwitz z Łodzi, Poznania i Katowic.

– Podczas przegląda-
nia starego księgozbioru  
z naszej biblioteki okaza-
ło się, że w jednej z ksią-
żek znajduje się pożółkła 
kartka. W pierwszej chwi-
li potraktowaliśmy to 
jako ciekawostkę, ale kie-
dy okazało się, że można 
na niej odczytać słowa 
„Politische Abteilung” 
i „Konzentrationslager 
Auschwitz”, że są tam na-
zwiska, numery obozowe, 
daty urodzenia, byliśmy 
zszokowani. Było dla nas 
oczywiste, że najwłaściw-
szym miejscem dla ta-
kiego dokumentu będzie 
Muzeum Auschwitz – po-
wiedziała dyrektor szko-
ły Jadwiga Ochocka.

Zastępca kierownika Ar-
chiwum Muzeum Szymon 
Kowalski podkreślił, że 

mamy do czynienia z bar-
dzo ciekawym dokumen-
tem. – Listy nowych więź-
niów przygotowywane 
były w wielu kopiach.  
W dokumencie, który 
posiadamy w naszych 
zbiorach, na wykazie z 21 
maja 1941 r. było 28, a nie 
15 więźniów. Dokonana 
została także korekta nu-
merów obozowych, za-
wodów, a także w niektó-
rych przypadkach imion 
– powiedział.

– Wydaje się zatem, że „li-
sta z Łodzi” była pierw-
szym wykazem więźniów 
przywiezionych do obozu 
tego dnia. Później doku-
ment najprawdopodob-
niej został uzupełniony, 
poprawiony i przybrał 
formę dokumentu, który 
mamy w naszym Archi-

wum. Tę kwestię będzie-
my badać. Sam dokument 
natomiast, ze względu 
chociażby na widoczne 
ślady nadpalenia, zosta-
nie oczywiście przekaza-
ny najpierw w ręce spe-
cjalistów z naszych Pra-
cowni Konserwatorskich 
– dodał.

Na odnalezionej w łódz-
kiej szkole liście znajduje 
się 15 nazwisk: 14 Pola-
ków (w tym jeden Żyd) 
oraz 1 Żyda z Niemiec. 
Na podstawie częściowo 
zachowanych oryginal-
nych akt obozowych uda-
ło się ustalić informacje 
dotyczące 10 więźniów: 8 
zginęło w obozie po kil-
ku miesiącach, a dwóch 
przeżyło wojnę. Nie uda-
ło się odnaleźć żadnych 
danych związanych z pię-
cioma osobami.

– Jesteśmy niezwykle 
wdzięczni za bardzo 
szybką reakcję Muzeum 
i przekazanie tak wielu 
wiadomości związanych  
z osobami, których nazwi-
ska znajdują się na doku-
mencie. Co roku ucznio-
wie klas trzecich z na-
szego liceum odwiedzają 
Miejsce Pamięci Ausch-
witz. Na pewno materia-
ły, które otrzymaliśmy od 
Państwa, wykorzystamy 
w pracy z młodzieżą, po-
każemy je uczniom po to, 
aby wiedzieli i pamiętali 
– powiedziała dyrektor.

Dziękując za przekaza-
nie dokumentu Szymon 
Kowalski przekazał do 
szkolnej biblioteki pu-
blikacje Wydawnictwa 
Muzeum, m.in.: Przygo-
towanie do wizyty w Mu-
zeum i Miejscu Pamięci  
Auschwitz-Birkenau, pu-
blikacje edukacyjne z se-

rii Głosy Pamięci, literatu-
rę wspomnieniową, a tak-
że książkę autorstwa dr. 
Andrzeja Strzeleckiego 
Deportacja Żydów z getta 
łódzkiego do KL Auschwitz 
i ich zagłada. 

Paweł Sawicki

Dokument odnaleziony w łódzkim liceum

Przekazanie dokumentu

WięźniOWie, KTóRycH naZWiSKa ZnajDują Się na Liście z Łodzi

• Antoni Adamczak – deportowany do KL Auschwitz z Poznania. Nr obozowy 15618. Zginął w obozie 3 lipca 1941 r.
• Franciszek Bugaj – deportowany do KL Auschwitz z Łodzi. Nr obozowy 15636. Zginął w obozie 18 lipca 1941 r.
• Zygmunt Domagała – deportowany do KL Auschwitz z Łodzi. Nr obozowy 15637. Los nieznany.
• Czesław Frątczak – deportowany do KL Auschwitz z Łodzi. Nr obozowy 15639. Przeżył wojnę.
• Adalbert (Wojciech) Goldberg – deportowany do KL Auschwitz z Poznania. Nr obozowy 15621. Los nieznany.
• Stanisław Hajdas (na liście z Łodzi Piotr) – deportowany do KL Auschwitz z Łodzi. Nr obozowy 15633. 

Zginął w obozie 6 września 1941 r.
• Bolesław Kita – deportowany do KL Auschwitz z Poznania. Nr obozowy 15622. Przeżył wojnę.
• Marian Kobiak – deportowany do KL Auschwitz z Poznania. Nr obozowy 15619. Los nieznany.
• Albert Majewski – deportowany do KL Auschwitz z Katowic. Nr obozowy 15641. Zginął w obozie 17 lutego 1942 r.
• Stanisław Miłek – deportowany do KL Auschwitz z Łodzi. Nr obozowy 15629. Zginął w obozie 10 sierpnia 1941 r.
• Jan Miroński – deportowany do KL Auschwitz z Łodzi. Nr obozowy 15632. Los nieznany.
• Józef Mleczak – deportowany do KL Auschwitz z Poznania. Nr obozowy 15628. Zginął w obozie 30 października 1941 r.
• Kurt Mueller – deportowany do KL Auschwitz z Poznania. Nr obozowy 15620. Los nieznany.
• Adam Szymaniak – deportowany do KL Auschwitz  z Łodzi. Nr obozowy 15631. Zginął w obozie 18 października 1941 r.
• Mieczysław Urbański (na liście z Łodzi Kazimierz) – deportowany do KL Auschwitz z Łodzi. Nr obozowy 15630. 

Zginął w obozie 22 stycznia 1942 r.
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NOWE WYSTAWY MUZEUM AUSCHWITZ  
W GOOGLe cULTUraL INSTITUTe

Ewakuacja i wyzwolenie obozu Auschwitz oraz Sonderkommando to dwie nowe wystawy Muzeum Auschwitz 
na Google Cultural Institute przygotowane w związku z 70. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Są one dostępne w dwóch wersjach językowych, po 

polsku i angielsku.

– Dziś z edukacją na te-
mat antysemityzmu, nie-
nawiści, braku uszano-
wania drugiej osoby trze-
ba docierać na dystans – 
podkreślił dr. Piotr M.A. 
Cywiński, dyrektor Mu-
zeum. – Trzeba wchodzić 
w obszary, w których 
ciągle jest za mało deba-
ty o tragicznych skutkach 
zorganizowanej pogardy. 
Internet staje się w coraz 
większym stopniu prze-
strzenią dopełniającą oso-
biste wizyty w Miejscu 
Pamięci Auschwitz-Bir-
kenau – dodał.

– Ta kolekcja to wysiłek, 
włożony, by utrwalić 
ważny fragment historii, 
który często zachował 
się tylko dzięki opowie-
ściom ocalałych. Jesteśmy 

dumni, że wspieramy 
instytucje w ich stara-
niach o zachowanie tych 
materiałów i utrzymanie 
wydarzeń Holokaustu w 
naszej zbiorowej pamięci 

– powiedział Amit Sood, 
dyrektor Google Cultural 
Institute. 
Wystawa Ewakuacja i wy-
zwolenie obozu Auschwitz 
opowiada o przygotowa-

niu do ewakuacji obozu i 
zacieraniu śladów zbrod-
ni przez SS, tragedii mar-
szów śmierci, wyzwole-
niu obozu przez Armię 
Czerwoną 27 stycznia 

1945 r. , pomocy medycz-
nej ofiarom oraz pracach 
komisji do spraw badania 
zbrodni. Autorem wysta-
wy jest dr Jacek Lachen-
dro z Centrum Badań 
Muzeum.  
Tematem przewodnim 
drugiej wystawy, autor-
stwa historyka muzeum 
dr. Igora Bartosika, jest 
historia Sonderkomman-
do – specjalnej grupy ro-
boczej, złożonej głównie 
z więźniów żydowskich, 
których Niemcy zmusili 
do obsługi komór gazo-
wych, stosów spaleni-
skowych i krematoriów. 
Wystawa opowiada m.in. 
o początkach istnienia 
Sonderkommando, jego 
działalności konspiracyj-
nej, buncie 7 październi-
ka 1944 r., a także o likwi-
dacji tej grupy. 

Fragment wystawy internetowej Ewakuacja i wyzwolenie obozu Auschwitz

MuZeuM auScHWiTZ na gOOgLe cuLTuRaL 
inSTiTuTe

Nowe tematy przygotowane specjalnie na 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz 
uzupełniają udostępnione wcześniej wystawy Muzeum Auschwitz w Google 
Cultural Institute. Tragiczna historia miłości w Auschwitz to opowieść o ucieczce 
z obozu dwójki zakochanych więźniów: Mali Zimetbaum i Edka Galińskiego, 
Żydówki i Polaka, których miłość, jak powiedział były więzień René Raindorf, 
stała się symbolem zwycięstwa dobra nad złem, tego, co ludzkie, nad tym, co 
bestialskie.

Druga wystawa zatytułowana Zanim odeszli poświęcona jest Żydom 
deportowanym do obozu Auschwitz z Zagłębia Dąbrowskiego między majem 
1942 r. a sierpniem 1943 r. Ich historię można dziś opowiedzieć dzięki prawie 
2500 zachowanych rodzinnych fotografii, które po wyzwoleniu odnaleziono 
na terenie obozu w jednej z walizek. Dzięki nim dziś możemy przyjrzeć się 
przedwojennemu życiu polskich Żydów z Będzina, Sosnowca i okolicznych 
miejscowości. Niemal wszystkich zgładzono w komorach gazowych w 
Auschwitz.

Więcej O gOOgLe  
cuLTuRaL inSTiTuTe

Google Cultural Institute dostarcza technologie, 
które pomagają społecznościom przynieść 
skarby ich kultur, archiwa, miejsca dziedzictwa 
narodowego oraz inne historyczne materiały on-
line. Celem tej globalnej platformy jest zwiększenie 
zakresu i ilości materiału ze świata kultury, 
który wszyscy mogą wirtualnie odkrywać, co 
w konsekwencji prowadzi do demokratyzacji 
dostępu do kultury oraz zachowania jej dla 
przyszłych pokoleń. Google Cultural Institute 
zrzesza już ponad 600 partnerów z 60 krajów i 
zawiera ponad 6,2 mln obiektów muzealnych 
autorstwa ponad ośmiu tysięcy artystów.

Wystawa internetowa Sonderkommando

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau
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OD WYZWOLENIA DO POJEDNANIA – 
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Od wyzwolenia do pojednania to temat szóstej ogólnopolskiej konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludo-
bójstwa w XX wieku, która odbywać się będzie w Oświęcimiu w dniach 28-30 maja 2015 r. Wydarzenie współ-
organizowane jest przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

„Chcemy dyskutować  
o wyzwoleniu zarówno 
w sensie fizycznym (wy-
zwolenie z niewoli), jak  
i psychicznym (upora-
nie się z traumą obozo-
wych przeżyć, totalitar-
nego zniewolenia oraz 
następstw zbrodni ludo-
bójstwa). Będziemy też 
rozmawiać o procesie wy-
mierzenia kary i zadość 
uczynienia ofiarom. Py-
tania, na które pragniemy 
spróbować odpowiedzieć 
dotyczą też samego po-
jęcia pojednanie – czym 
ono jest oraz jaka jest rola 
miejsc pamięci w procesie 

pojednania?” – piszą or-
ganizatorzy.
Konferencja ma także 
zwrócić uwagę na sze-
reg ważnych rocznic 
przypadających w 2015 
r. (m.in. 70. rocznicę wy-
zwolenia niemieckiego 
nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz-Birkenau, 
70. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej, 75. 
rocznicę Zbrodni Katyń-
skiej oraz setną rocznicę 
ludobójstwa Ormian).
Wśród prelegentów znaj-
dą się m.in. prof. Jacek 
Chrobaczyński (Uniwer-

sytet Pedagogiczny w 
Krakowie), prof. Barba-
ra Engelking (Centrum 
Badań nad Zagładą Ży-
dów), prof. Jan Grabow-
ski (Uniwersytet w Otta-
wie), prof. Marek Kornat 
(Polska Akademia Nauk), 
prof. Eugeniusz Cezary 
Król (Polska Akademia 
Nauk) oraz prof. Andrzej 
Żbikowski (Uniwersytet 
Warszawski), dr Piotr Set-
kiewicz (Centrum Badań 
Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau) oraz 
dr hab. Jolanta Ambrose-
wicz-Jacobs (Centrum Ba-
dań Holokaustu UJ).

Do udziału zapraszamy 
nauczycieli, edukatorów, 
doktorantów, wykładow-
ców i przedstawicieli in-
stytucji pozarządowych. 
Liczba miejsc jest ograni-
czona. Zgłoszenia na for-
mularzu dostępnym na 
stronie www.auschwitz.
org należy przesyłać na e-
-mail: bartus@mdsm.pl.
Termin zgłoszeń:
• 1 kwietnia 2015 r. (zgło-
szenia z referatami)
• 15 kwietnia 2015 r. 
(zgłoszenia bez refera-
tów)
Współorganizatorzy kon-
ferencji: Międzynarodo-

we Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokau-
ście w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birke-
nau, Fundacja na Rzecz 
M i ę d z y n a r o d o w e g o 
Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu
Partnerzy: Fundacja Pa-
mięci Ofiar Auschwitz-
-Birkenau, Muzeum Stut-
thof w Sztutowie, Instytut 
Historii Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. KEN w 
Krakowie i Centrum Ba-
dań Holokaustu Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. 

MCEAH

PROgRaM KOnFeRencji 

28 Maja (czwartek) 
13.30 – 14.00 otwarcie konferencji 
SeSja i: POWRóT Z PieKŁa auScHWiTZ 
Moderacja: prof. dr hab. Barbara Engelking / Centrum Badań nad Zagładą 
Żydów IFiS PAN 
14.00 – 14.30 Robert Szuchta / Muzeum Historii Żydów Polski 
Czy więźniowie cieszyli się z wyzwolenia? 
14.30 – 15.00 dr Jacek Lachendro / Państwowe Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau 
Rola byłych więźniów obozu Auschwitz w utworzeniu Muzeum 
15.00 – 15.30 dr Piotr Setkiewicz / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birke-
nau 
Zbrodniarz, który może się przydać – osądzenie dyrektorów IG Farben 
15.30 – 16.00 dyskusja 
16.00 – 16.30 przerwa kawowa 
16.30 – 17.10 dr hab. Jolanta Ambrosewicz – Jacobs 
Centrum Badań Holokaustu UJKatedra UNESCO ds. Edukacji o Holokau-
ście UJ 
Globalizacja edukacji o Holokauście. Procesy pojednania w społeczeństwach post-
konfliktowych 
17.10 – 17.30 dyskusja 

SeSja ii: W Sieci DOBRa 
19.00 – 19.20 dr Anna Kamińska / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach 
Między wolnością a zniewoleniem 
19.30 – 20.30 W sieci dobra – premiera filmu dok. Barbary Daczyńskiej i Ma-
daleny Plewy-Ould na temat pomocy niesionej przez mieszkańców Oświę-
cimia i jego okolic więźniom KL Auschwitz 

29 maja (piątek) 
SESJA III: PRAWDA, PRZEBACZENIE, POJEDNANIE 
9.00 – 9.40 prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król / Instytut Studiów Politycz-
nych PAN 
Od wrogości do dobrego sąsiedztwa. Polacy i Niemcy w splocie dziejów 
9.40 – 10.00 dyskusja 
10.00 – 10.40 prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński / Instytut Historii UP im. 
KEN w Krakowie 
Czy Polacy byli rzeczywiście zniewoleni przez komunistów po II wojnie? 
10.40 – 11.00 dyskusja 
11.00 – 11.30 przerwa kawowa 

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

11.30 – 12.10 prof. dr hab. Marek Kornat / Zakład Dziejów Dyplomacji i 
Systemów Totalitarnych PAN 
II wojna światowa w rosyjskiej pamięci historycznej 
12.10 – 12.30 dyskusja 

SeSja iV: gRuPy RóWnOLegŁe i, ii, iii 
13.30 – 14.00 wystąpienia wprowadzające do grup I, II, III 
14.00 – 15.00 wystąpienia uczestników konferencji (4 x 15 minut) 
15.00 – 15.30 dyskusja 
15.30 – 16.00 przerwa kawowa 
16.00 – 17.00 wystąpienia uczestników konferencji (3 x 20 minut) 
17.00 – 17.30 dyskusja 
17.30 – 18.00 PODSUMOWANIE NA FORUM SESJI I, II, III 

30 Maja (sobota) 
SeSja V: RacHunKi SuMienia, RacHunKi KRZyWD 
9.00 – 9.40 dr Piotr Trojański / Instytut Historii UP im. KEN w Krakowie 
Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwitz 
w świetle archiwalnych materiałów procesowych Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu 
9.40 – 10.20 prof. dr hab. Andrzej Żbikowski / Studium Europy Wschod-
niej Uniwersytetu Warszawskiego 
Powojenne rozliczenia z policją żydowską 
10.20 – 11.00 dyskusja 
11.00 – 11.30 przerwa 
11.30 – 12.10 prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek / Instytut Historii Uniwer-
sytetu Śląskiego 
Polacy w służbie Wehrmachtu oraz ich powojenne losy 
12.10 – 12.30 dyskusja 
12.30 – 13.30 przerwa 

SeSja Vi: LuDOBójSTWO i cO DaLej 
13.30 – 14.10 prof. dr Jan Grabowski / Uniwersytet w Ottawie 
Czy można było być w Polsce świadkiem Zagłady – i jakie z tego wynikają dla nas 
wszystkich konsekwencje 
14.10 – 14.50 dr Alicja Bartuś 
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego WSB w Chorzowie / Fundacja na 
rzecz MDSM 
Rozgrzeszenie po wyznaniu winy 
14.50 – 15.20 dyskusja 
15.20 – 16.00 przerwa kawowa 
16.00 – 17.30 spotkanie ze świadkami historii
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Ekspozycja składa się  
z 25 paneli w języku pol-
skim i angielskim two-
rzących dwa wątki te-
matyczne. Historyczna 
część wystawy przedsta-
wia przebieg kolejnych 
fal żydowskiej imigracji 
do Ziemi Świętej (tzw. 
aliji) począwszy od okre-
su zaborów przez dwu-
dziestolecie międzywo-
jenne, po czasy Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludo-
wej. Uzupełnieniem sze-

roko zarysowanego tła 
historycznego są panele 
przedstawiające indy-
widualne losy polskich 
Żydów, którzy wnieśli 
szczególny wkład w bu-
dowę państwa Izrael. Na 
wystawie można odna-
leźć sylwetki twórców  
i prekursorów syjoni-
zmu, pierwszych człon-
ków Knesetu, a także lu-
dzi nauki i wojskowych. 
Na warstwę ikonogra-
ficzną całości składają się 
unikatowe zdjęcia otrzy-
mane z polskich oraz 
izraelskich archiwów. 

Wystawa powstała  
w ubiegłym roku, a jej 
wernisaż odbył się w  
Centrum Kultury Ży-

dowskiej na krakowskim 
Kazimierzu (24 paździer-
nika 2014 r.). Uroczystość 
ta była  jednym  z wy-
darzeń towarzyszących 
międzynarodowej kon-
ferencji Doświadczenia 
współpracy polsko-izra-
elskiej. W 130. rocznicę 
Kongresu Syjonistycz-
nego w Katowicach. Od-
była się ona w  gmachu 
głównym Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Kra-
kowie. W obradach wzię-

li udział  uczeni z Polski, 
Niemiec i Izraela. Celem 
obu wydarzeń  było kon-
tynuowanie dialogu do-
tyczącego zarówno prze-
szłości, jak i przyszłości 
współpracy między Pol-
ską a Izraelem.

„To, czegośmy się na-
uczyli tam i co przy-
wieźliśmy ze sobą, jest 
pod względem ilościo-
wym niezwykle poważ-
nym wkładem w budo-
wę gospodarki i techniki 
produkcyjnej w Izraelu 
na wysokim poziomie.  
I może jeszcze ważniej-
sze są wartości ideowe, 
któreśmy ze sobą przy-
wieźli: umiłowanie wol-
ności, niezależność i nie-

podległość i nieugięta 
wola, która rodzi ruch 
powstańczy, opór, wal-
kę podziemną, która nie 
cofa się przed represja-
mi i więzieniami, przed 
ofiarą życia i przed szu-
bienicą – oto atmosfera  
i tradycja, w której wy-
chowaliśmy się w Pol-

sce” − te słowa Johana 
Badera, polskiego Żyda, 
który dotarł do Erec Izra-
el w 1943 r. wraz z Armią 
Andersa, mogą posłużyć 
za jedną z myśli prze-
wodnich wystawy. 
 
 

Kuratorzy wystawy:

Dr Batya Brutin  
Beit Berl College

Dr Ewa Węgrzyn, 
Instytut Judaistyki  

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Mgr Katarzyna Odrzywołek, Uni-
wersytet Pedagogiczny im. KEN

WERNISAŻ WYSTAWY 
PRZYBYLIŚMY Z POLSKI... 

WKŁAD POLSKICH ŻYDÓW W BUDOWĘ 
PAŃSTWA IZRAEL

12 marca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbył się wernisaż wystawy Przybyliśmy z Polski... 
Wkład polskich Żydów w budowę Państwa Izrael. 

Wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy
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SZaLOM IZraeL!

Uczestnicy polsko-niemiecko-izraelskiej wymiany młodzieży, którzy wiosną 2014 r. spędzili  dziesięć wspól-
nych dni w Magdeburgu, Strzegomiu i Oświęcimiu, spotkali się ponownie w Izraelu, by przez kolejnych 
jedenaście dni pogłębiać zawartą w Europie znajomość i wspólnie odkrywać kraj swoich izraelskich kole-

żanek i kolegów.

− Po długiej podróży do-
tarliśmy na lotnisko w Tel 
Awivie, a stamtąd udali-
śmy się pociągiem dalej na 
północ, do miejscowości 
Nahariya. Zamiast wycze-
kiwanego słońca powita-
ła nas ulewa, silny wiatr 
i przenikający chłód. Ale 
też radosny uśmiech na-
szych izraelskich znajo-
mych i gorące przyjęcie  
w ich domach − wspomi-
nają uczestnicy projektu.

Pierwszy tydzień polska  
i niemiecka młodzież oraz 
jej opiekunowie spędzili  
u rodzin izraelskich 
uczestników seminarium 
w kibucach Ein Hamifratz 
i Gesher Haziv. Wspólnie 
spędzony czas, rodzin-
ne wyjazdy na targ arab-
ski do Akko, wspinaczka  
w grotach Rosh Hanikra, 
wieczorne spotkanie w ki-
bucowej świetlicy dla mło-
dzieży, podczas którego 
goście z Europy uczyli się, 
jak samemu przygotować 
pyszny falafel, gra w krę-
gle, czy wspólne zakupy 
dały możliwość lepszego 
poznania codziennego ży-
cia młodych Izraelczyków 
i specyfiki społeczności 
żyjącej w kibucu. „To był 
bardzo mile spędzony 
czas” – napisały na blogu 
niemieckie uczestniczki 
Mara i Lara.
Wśród mieszkańców kibu-
cu Ein Hamifratz  (utwo-
rzonego przez emigrantów 
żydowskich z Polski) moż-
na znaleźć wielu świad-
ków czasu. Z naszą grupą 
spotkali się dwaj z nich:  
Izaak Katz oraz Benek She-
ron.
Izaak Katz urodził się na 
Węgrzech. W roku 1944, 
gdy rozpoczął się proces 
deportacji węgierskich 

Żydów do Auschwitz, 
miał dziewięć lat. Matka  
i on trafili najpierw do get-
ta, ojciec – z pochodzenia 
Rumun – opuścił ich, gdy 
Itzik miał zaledwie dzie-
więć miesięcy. Małżeń-

stwo z nim uratowało jed-
nak matkę Itzika od Zagła-
dy. Trafiła do Auschwitz, 
ale jako zdrowa, silna  
i wysportowana kobieta  
z rumuńskim paszportem 
nie została skierowana do 
komory gazowej, lecz wy-
wieziono ją do obozu pracy  
w Czechach. Itzik przez 
wiele miesięcy ukrywał 
się w Budapeszcie. Dzię-
ki pomocy raz jednej, raz 
drugiej cioci i szczęśliwym 
zbiegom okoliczności 
przeżył Holokaust.
Po wojnie trafił najpierw 
do szpitala dla dzieci 
żydowskich we Francji,  
a potem został adopto-
wany przez katolicką ro-
dzinę i wrócił na Węgry. 
Nie wiedział, co stało się  
z jego najbliższymi, ale 
miał nadzieję, że przynaj-
mniej jedna z budapesztań-
skich cioć przeżyła. Wysłał 

na jej adres list, podając  
w nim swoje miejsce po-
bytu. Matce udało się 
przez Słowację wrócić do 
Budapesztu i odnaleźć 
krewnych. Dzięki listowi 
odnalazła również syna. 
Nie została jednak na Wę-
grzech, lecz jako żołnierz 
armii izraelskiej wyjechała 
do Izraela i zamieszkała  
w Akko.
W 1949 roku Izaak przyje-
chał do matki i został już w 
Izraelu na zawsze. Osiedlił 
się w kibucu Ein Hami-
fratz, gdzie żył i pracował 
jak każdy członek lokalnej 
społeczności. Swoje losy 
opisał w wydanej niedaw-
no po hebrajsku książce. 

Losy Benka Sherona (pol-
skie nazwisko Szklarz) 
były zupełnie inne. W mo-
mencie wybuchu II wojny 

światowej miał zaledwie 
roczek. Jego rodzice ucie-
kli w 1939 roku z War-
szawy do Rosji i, zgodnie  
z ówczesnym prawem, 
które zabraniało żydow-
skim emigrantom pozostać  
w jednym miejscu dłużej 

niż trzy miesiące, tułali się 
od Syberii aż po Kazach-
stan. Mimo trudnych wa-
runków przeżyli wszyscy 
i w 1947 roku wrócili do 
Warszawy. 
W 1954 r. rodzice rozwie-
dli się i matka podjęła de-
cyzję o wyjeździe do Kra-
kowa. Tak bardzo go to 
zabolało, że nie chciał już 
z nią mieszkać, a że znał 
dzieci żydowskie z domu 
dziecka postanowił, że 
zamieszka z nimi. Dzięki 
życzliwości kierownika 
placówki został przyjęty 
jako „sierota socjalna” i był 
prawdopodobnie jedynym 
dzieckiem, które mimo iż 
miało zarówno matkę, jak 
i ojca, przebywało w domu 
dziecka. Tam nauczył się 
życia w „komunie”, co 
bardzo mu się przydało, 
gdy razem z matką i bra-

tem wyjechał do Izraela. 
Do kibucu Ein Hamifratz 
przychodził najpierw na 
naukę języka hebrajskiego. 
By móc uczęszczać na lek-
cje, musiał przepracować 
codziennie cztery godzi-
ny na rzecz społeczności 

kibucu. W ten sposób po-
znawał coraz więcej miesz-
kańców Ein Hamifratz,  
nawiązywał przyjaźnie  
i uczył się życia w tej spo-
łeczności. − Dobrze się tam 
czułem, gdyż podobnie jak 
w Domu Dziecka wszyst-
ko było zorganizowane, 
zaplanowane, ludzie wza-
jemnie sobie pomagali, 
wspólnie pracowali i od-
poczywali. 

Gdy matka wraz z jego 
młodszym bratem podję-
ła decyzję o wyjeździe do 
USA, postanowił pozostać 
w Izraelu i po dzień dzi-
siejszy mieszka w Ein Ha-
mifratz. Polskę odwiedza 
prawie co roku. Mimo iż 
nikt z bliskich krewnych 
już tam nie mieszka, lubi 
jeździć do kraju swojego 
pochodzenia i chętnie spo-
tyka się również z Pola-
kami odwiedzającymi Za-
chodnią Galileę. − Pytajcie, 
o co chcecie. Odpowiem na 
każde wasze pytanie – ta-
kimi słowami pan Benek 
zachęcił polskich uczestni-
ków do rozmowy, a możli-
wość dyskutowania z nim 
po polsku sprawiła, że py-
tań nie było końca.
„Jak żyje się dzisiaj w kibu-
cu? Dlaczego Żydzi nie lu-
bią Polaków? Czy trudno 
nauczyć się hebrajskiego? 
Jak się Pan teraz czuje, od-
wiedzając Polskę?” − pyta-
ła młodzież, a pan Benek 
z radością podejmował 
rozmowę na temat obecnej 
sytuacji w Izraelu, relacji 
między Żydami i Araba-
mi, czy antysemityzmu  
w Polsce. Była to wspania-
ła lekcja zarówno historii, 
jak i wychowania obywa-
telskiego, która bez wąt-
pienia pozostanie w pa-
mięci uczestników.

Lekcja historii na Masadzie

Grupa w Akko
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Ciekawym doświadcze-
niem była również wizyta 
w szkole Sulam Tsor w ki-
bucu Gesher Haziv. „Szko-
ła, jak szkoła” – skwitowali 
polscy uczniowie po krót-
kiej wizycie na lekcji bio-
logii, w bibliotece i szkol-
nej siłowni oraz spotkaniu  
z członkami szkolnej gru-
py teatralnej. Od typowej 
polskiej czy niemieckiej 
szkoły odróżnia ją jednak 
to, że spełnia nie tylko 
funkcję edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży. Ki-
buc położony jest daleko 
od miasta, nie ma więc w 
pobliżu żadnej rozrywki, 
dlatego popołudniami od-
bywają się w szkole róż-
ne dodatkowe zajęcia dla 
młodszych i starszych, 
integrujące lokalną spo-
łeczność, jak np. warsztaty 
teatralne czy fotograficz-
ne. Można tam skorzystać 
z dostępu do Internetu, 
wypożyczyć książkę, czy 
poćwiczyć na siłowni. 
Szkoła jest centrum kultu-
ralno-rozrywkowym dla 
wszystkich mieszkańców 
Gesher Haziv i jak wiele 
innych szkół położonych 
w odległych zakątkach 
Izraela, dofinansowy-
wana jest przez państwo  
z pieniędzy uzyskanych 
z loterii organizowanych 
w całym kraju. Do szko-
ły Sulam Tsor uczęszcza 
800 uczniów, klasy liczą 
zazwyczaj od 27 do 30 
uczniów (średnia krajowa 
wynosi 42 uczniów). 

Poznanie szkoły Sulam 
Tsor było jednym z ele-
mentów kontynuacji pracy 
nad tematem przewod-
nim projektu Czy sukcesy  
w nauce (nie) zależą od po-
chodzenia? i dyskrymina-
cji rasowej we współczesnej 
szkole. Na terenie Izraela 
szkoły są z reguły arab-
skie albo żydowskie. Reli-
gijne lub świeckie. Szkoła 
Sulam Tsor jest typową 
lokalną szkołą dla dzieci 
i młodzieży żydowskiej 
i zasadniczo różni się od 
bilingwalnej szkoły The 
Max Rayne School, zało-
żonej przez NGO A Hand 
in Hand, którą odwiedzili-

śmy w Jerozolimie. 
Muzułmanie i Żydzi uczą-
cy się nie tylko w jednej 
szkole, ale w mieszanych 
klasach? Wydaje się to nie-
możliwe. A jednak! W pię-
ciu otwartych na terenie 
Izraela szkołach (w Gali-
lei, Kfar Kara, Hajfie, Jaffie  
i Jerozolimie) jest to możli-
we. Młodzi Palestyńczycy  
i Izraelczycy wspólnie uczą 
się wszystkich przedmio-
tów w języku hebrajskim 

i arabskim, w tym rów-
nież obu religii, zawierają 
przyjaźnie, wspólnie spę-
dzają czas wolny. „Troje 
uczniów w naszym wieku 
spotkało się z nami i byli 
tak otwarci, że opowie-
dzieli nam o trudnościach, 
korzyściach i różnicach  
w porównaniu z »typową« 
szkołą w Izraelu. Ogrom-
ne wrażenie zrobił na nas 
fakt, że można wspólnie 
uczyć się i żyć w pokoju” 
− napisała na blogu nie-
miecka grupa. „Uczniowie 
tej szkoły opowiedzieli 
nam o swoich doświadcze-
niach, o jej wyjątkowości,  
o zaangażowaniu rodzi-
ców oraz o tym, że możli-
we jest by Arabowie i Ży-
dzi żyli, uczyli się i wycho-
wywali wspólnie” – sko-
mentował na blogu Yair, 
opiekun izraelskiej grupy 
uczestników projektu.
Spotkanie w The Max Ray-
ne School pokazało, że 
wzajemne poznanie i zro-
zumienie oraz dobra wola, 
otwartość i tolerancja dla 
inności są właściwą i moż-

liwą drogą do pokojowego  
współistnienia Palestyń-
czyków i Izraelczyków,  
a pochodzenie, kultura, 
tradycja czy stosunek do 
służby wojskowej nie mu-
szą wcale różnić muzuł-
manów i żydów.

Wzajemne poznawanie się 
oraz przeplatanie religii  
i kultur było nieodłącznym 
elementem naszego projek-
tu. Młodzi żydzi i chrześci-

janie wspólnie modlili się 
w Bazylice Grobu Bożego, 
luterańskim Kościele Zba-
wiciela i przy Ścianie Pła-
czu w Jerozolimie. Wspól-
nie zwiedzali Kafernaum  
i Kościół Błogosławieństw 
nad Jeziorem Galilejskim. 
Wspólnie uczestniczy-
li w kolacji szabasowej.  
A podczas spotkania  
w Polsce wspólnie z ro-
dzinami goszczącymi 
obchodzili Święta Wiel-

kanocne. W ten spo-
sób poznawali religię  
i zwyczaje koleżanek i ko-
legów.
Nie zabrakło również 
wspólnego odkrywania hi-
storii miejsc, które odwie-
dziliśmy: Akko, Masady 
i Jerozolimy oraz wspól-
nej kąpieli w Morzu Mar-
twym.
Ostatnim punktem progra-
mu, niejako zwieńczają-
cym cały projekt – na po-
czątku którego uczestnicy 
zwiedzili Muzeum Żydow-
skie w Berlinie, a następnie 
Państwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau − była 
wizyta w Instytucie Yad 
Vashem. Podczas wieczor-
nych warsztatów uczestni-
cy podjęli próbę podsumo-
wania całego, trwającego 
w sumie 22 dni projek-
tu w Niemczech, Polsce  
i Izraelu. Odpowiadając na 
cztery pytania: Jakie do-
strzegłem różnice w kultu-
rze pamięci i co to dla mnie 
oznacza? Jak jest moja od-
powiedzialność w kwe-
stii upamiętniania? Czego 

chciałbym się jeszcze wię-
cej dowiedzieć na temat II 
wojny światowej? Co we-
dług mnie powinno zrobić 
społeczeństwo (rząd, szko-
ła, NGO’s) w kwestii upa-
miętnienia? − młodzi Po-
lacy, Niemcy i Izraelczycy 
podjęli istotną dyskusję na 
temat współczesnych rela-
cji polsko-niemiecko-izra-
elskich. Wśród zapisanych 
uwag można przeczytać: 
„Każdy kraj pamięta hi-

storię bardziej ze swojego 
punktu widzenia, ogólne 
fakty są te same, ale szcze-
góły bardziej związane  
z własnym krajem. (…) 
Rozmawiaj z ludźmi z in-
nych krajów o przeszło-
ści, by poznać inny punkt 
widzenia. (…) Nie ważne,  
o kim mówimy − akceptuj-
my się wzajemnie, respek-
tujmy różnice. (…) Chcia-
łabym dowiedzieć się 
więcej na temat wydarzeń  
w Europie po II wojnie”.
Dyskusję tą można by za-
kończyć dwoma cytatami 
z blogu prowadzonego 
przez cały projekt: „Kie-
dykolwiek będziesz roz-
mawiać z ludźmi różnych 
narodowości i z różnych 
miejsc, miej umysł otwar-
ty tak szeroko, jak tylko 
potrafisz” − napisał Karol, 
a inny uczestnik dodał: 
„Próbuj postępować tak, 
jak mówi nazwa Fundacji 
»Pamięć, Odpowiedzial-
ność i Przyszłość«: ucz się 
z przeszłości i pamiętaj o 
niej, odpowiedzialnie do-
konuj zmian we właści-
wym kierunku i spróbuj 
ulepszać przyszłość”. 

Projekt został zorganizo-
wany przez  Ekumenicz-
ne Gimnazjum Katedralne 
w Magdeburgu, Face to 
Face Hilla w Izraelu i Ze-
spół Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu we 
współpracy z Międzyna-
rodowym Domem Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu.

Więcej o projekcie moż-
na dowiedzieć się na blo-
gu:  http://trilateral2014.
wordpress.com/

Projekt zrealizowany dzię-
ki wsparciu finansowemu w 
ramach Programu EUROPE-
ANS FOR PEACE Fundacji 
„Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość” (EVZ), Pol-
sko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, Ministerstwu 
Kultury Landu Sachsen-
-Anhalt, Landeszentrale für  
Politische Bildung (Sachsen-
-Anhalt).

Podczas zwiedzania instytutu Yad Vashem

Zwiedzanie Kafernaum

W bibliotece szkoły Sulam Tsor
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W   Café Bergson odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Brzostek: historia pewnego powrotu w reżyserii  
Simona Targeta. Gościem specjalnym spotkania był prof. Jonathan Webber. 

BRZOSTEK: 
HISTORIA PEWNEGO POWROTU 

Bohaterem filmu jest profe-
sor Jonathan Webber, któ-
ry wraca do miejscowości 
Brzostek, w której pocho-
wany został jego dziadek. 
Gdy dociera na miejsce, 
niewielkiego miasteczka 
na Podkarpaciu, jedynym 
śladem po cmentarzu ży-
dowskim jest niezabudo-
wany pas zieleni. Bohater  
z pomocą miejscowego 
burmistrza, księdza i lo-
kalnej społeczności odbu-
dowuje dawny kirkut i do-
prowadza do jego rekonse-
kracji. Uderzający jest fakt, 
że na tę ceremonię przygo-
towano 50 krzeseł, a przy-
szło 600 osób, czyli niemal 
cała lokalna społeczność. 

Mimo że większość Żydów 
pochodzi z terenów Polski, 
ze względu na traumę wy-
nikającą z Zagłady wielu 
nie postrzega pozytywnie 
kraju swojego pochodze-
nia. Profesor Webber za-
prasza Żydów związanych 
z miasteczkiem, aby zwery-
fikowali poglądy dotyczące 
miejsca, z którego pocho-
dzą. W filmie głos zabiera-
ją m.in.: Anne Applebaum, 
Prof. Norman Davies  
i rabin Michael Schudrich. 
Jest to film, który nikogo 
nie pozostawia obojęt-

nym, pokazuje bowiem 
relacje polsko-żydowskie 
w całej ich złożoności  
i jest ważnym głosem  
w refleksji nad współcze-
snym życiem żydowskim 
w Polsce.

Film został uhonorowany 
Nagrodą Specjalną Preze-
sa Telewizji Polskiej Juliu-
sza Brauna 12. Warszaw-
skiego Festiwalu Filmów  
o Tematyce Żydowskiej.

Jonathan Webber to, bry-
tyjski antropolog społecz-
ny, profesor w Instytucie 
Studiów Europejskich na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Wcześniej, przez 20 
lat wykładał na Uniwersy-
tecie Oxfordzkim. W roku 
1988 rozpoczął badania w 
Galicji. Ich efektem było 
założenie Żydowskiego 
Muzeum Galicja w Krako-
wie oraz publikacja książki 
Rediscovering Traces of Me-
mory. The Jewish Heritage of 
Polish Galicia (Indiana Uni-
versity Press, 2009). Jona-
than Webber był członkiem 
Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej. W 1999 r. 
został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi za wkład  
w dialog polsko-żydowski. 

CŻ

Centrum Żydowskie
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Projekcja filmu Brzostek: historia pewnego powrotu

Spotkanie z Prof. Jonathanem Webberem
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Przyjechali z różnych stron Europy: Rosji, Ukrainy, Niemiec i Austrii, aby w tym nieporównywalnym z 
żadnym innym miejscu na ziemi – Auschwitz-Birkenau − zmierzyć się z trudną i wymykającą się zrozumieniu 
pamięcią, utrwalić ją i zachować przed zapomnieniem. 

ABY PAMIĘĆ PRZETRWAŁA.
 VI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODYCH 

DZIENNIKARZY W OŚWIĘCIMIU

Od 22 do 28 stycznia 2015 r. 
w Centrum Dialogu i Modli-
twy odbyło się Międzynaro-
dowe Spotkanie dla młodych 
dziennikarzy, zatytuowane 
70 lat po Auschwitz, które już 
po raz szósty zorganizowało 
Stowarzyszenie Maksymi-
lian Kolbe Werk z Freiburga. 
Okazją była przypadająca  
w tym roku 70. rocznica wy-
zwolenia obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz i innych 
nazistowskich obozów kon-
centracyjnych.
W pierwszej części tego dwu-
etapowego projektu, wzięli 
udział świadkowie histo-

rii − byli więźniowie obo-
zów koncentracyjnych i gett 
oraz 20 młodych adeptów 
dziennikarstwa. Idea tych 
spotkań, odbywających się 
cyklicznie co roku w Miejscu 
Pamięci Auschwitz-Birkenau  
i w miejscach pamięci na te-
renie Niemiec, wpisuje się 
w działania Stowarzysze-
nia, które od ponad 40 lat 
wspiera byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych  
i gett. Dzisiaj można jesz-
cze bezpośrednio porozma-
wiać ze świadkami historii.  
W niedalekiej przyszłości nie 
będzie to już możliwe. Stąd 

zaangażowanie organizacji 
w utrwalenie wspomnień 
byłych więźniów, będących 
swoistym testamentem. 
W trakcie sześciu intensyw-
nie spędzonych dni młodzi 
dziennikarze odwiedzili 
Miejsce Pamięci, uczestniczy-
li w spotkaniach ze świadka-
mi historii: Jackiem Zielinie-
wiczem, Zdzisławą Włodar-
czyk i dr Leonem Weintrau-
bem, którzy, mimo wieku  
i trudów podróży, przybyli 
na spotkanie. Wzięli udział  
w warsztatach prowadzo-
nych przez specjalistów z 
dziedziny technik medial-

nych, podczas których zaj-
mowali się zarówno zagad-
nieniami dotyczącymi kultu-
ry pamięci i upamiętniania, 
jak również kwestią medial-
nego przekazywania historii.
Z przeprowadzonych wy-
wiadów z ocalałymi, z do-
świadczeń pobytu w Miejscu 
Pamięci i uczestnictwa w 70. 
rocznicy wyzwolenia byłego 
obozu Auschwitz-Birkenau 
powstały różnego rodzaju 
formy przekazu dziennikar-
skiego: artykuły, film, au-
dycje radiowe czy nagrania 
świadectw. Niektóre z nich 
zostały już opublikowane 

w mediach niemieckich, 
rosyjskich i szwajcarskich. 
Pierwsza część projektu −  
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz − dobiegła końca. Po-
czucie niesienia ciężaru histo-
rii pozostaje. Nakarmieni mą-
drością i nadzieją ludzi, któ-
rzy w piękny sposób mówią 
o równości, tolerancji, miłości 
i odpowiedzialności za pokój 
na świecie jest przesłaniem 
ocalałych i wezwaniem dla 
młodych dziennikarzy do 
dalszych działań na rzecz 
kultury pamięci.

Beata Sereś

Prędkość przyspieszającego samolotu wciska mnie głęboko w miękkie siedzenie fotela. Silniki warczą, 
nabieramy prędkości. Powoli nos samolotu wznosi się w kierunku nieba, a nudności ściskające żołądek, 
mówią mi, że na pewno oderwaliśmy się od podłoża. Lecimy. Wznosimy się wyżej i wyżej.

Pod nami rozciągają się za-
śnieżone pola i lasy Polski. 
Zwarta powłoka chmur za-
nurza krajobraz w mlecz-
noszarym świetle. Nagle 
„mleczną zupę” przebija 
mieniący się promień słoń-
ca i spada na moją twarz. 
Ciepłe słońce wpada przez 
okno samolotu. Między 
nami jak okiem sięgnąć 
rozciąga się morze z biało-
-złotej, mieniącej się waty. 
Jesteśmy znowu w podró-
ży.
W drodze powrotnej do 
domu − z cienia Auschwitz. 
Zszokowani, zrozpaczeni 
okrucieństwem, które zo-
baczyliśmy i usłyszeliśmy. 
Wracamy jednak wzboga-
ceni. Niesiemy dziedzic-
two. To jest tylko część 
ogromnej spuścizny, której 
rozmiaru w pełni nigdy 
nie zrozumiemy. Uczu-
cia i wspomnienia pana 
Jacka, pani Włodarczyk i 
pana Weintrauba, które 
nosimy ze sobą w naszych 
laptopach i kamerach, są 
ciężarem, który niełatwo 
jest dźwigać. To jest jakieś 
zadanie − przestroga: „Ro-
zumiecie, co przeżyliśmy 
− teraz zróbcie coś z tym”.
Wiedza, że nasze audycje i 
artykuły mogły oddać tyl-
ko ulotne chwile z życia 
tych szlachetnych ludzi, 
pozostawia gorzki posmak. 

Czarną dziurę. Nie mo-
żemy w pełni zachować 
tej wiedzy. Wdzięczność 
za doświadczenia jest w 
cieniu ogrmonej odpowie-
dzialności, którą nosimy na 
naszych barkach.
Na koniec podróży wra-
camy kimś innym, aniżeli 
byliśmy przedtem. Nasza 
podróż do Auschwitz za-
kończyła się, rozpoczęła się 
nowa, wielka podóż.

Jak możemy dalej pra-
cować? Jak możemy z 
powrotem wrócić do co-
dzienności? Jak możemy 
niezrozumiałe uczynić zro-
zumiałym, niewyrażalne-
mu dać wyraz w słowach, 
jeśli tych, którzy przeżyli 
horror hitlerowskich obo-
zów zagłady nie ma wśród 
nas? Jak możemy wyjaśnić 
naszym dzieciom, wnukom 
i prawnukom, że istnieje 

różnica pomiędzy zabija-
niem a zagładą? Że strach 
przed nieznanym może do-
prowadzić wszystkich do 
pochłonięcia nienawiścią. 
Że w żadnym wypadku 
brak działania, nierobienie 
niczego, przyglądanie się, 
zgadzanie się na wszyst-
ko, chowanie głowy, nigdy 
nie może być wyborem. Że 
ustawodawstwo może być 
pożywką dla najgorszej 

niesprawiedliwości? Że 
niesprawiedliwość w żad-
nym momencie nie może 
oczekiwać na akceptację? 
Że głupota i ślepa niena-
wiść niekiedy również za-
służyły na pięść w twarz, 
jak opowiadał pan Wein-
traub. Tego nie wiem, ale 
wiem jedno: musimy spró-
bować. 

Tobias Schreiner

Uczestnicy spotkania w Oświęcimiu
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JACEK LACHENDRO 
AUSCHWITZ PO WYZWOLENIU

• 25 marca
 DEMONTAŻE LITERATURY – 

ULEGŁOŚĆ MICHELA HOUELLEBECQA
25 marca o godz. 18.00 zapraszamy do czytelni Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI 
na kolejne spotkanie w ramach Demontaży Literatury. Tym razem temat nie 
tyle kontrowersyjny, co bardzo aktualny: „Kalifat Europa. Symulator katastrof 
Michela Houellebecqua”. Przez trzy kwadranse dr Jerzy Franczak z Katedry 
Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
będzie mierzył się z najnowszą powieścią Michela Houellebecqa – Soumission.
Narratorem, a zarazem głównym bohaterem Soumission jest pracownik 
naukowy Sorbony, Francois, który obserwuje jak na tej paryskiej uczelni 
zaczynają, z dnia na dzień, obowiązywać islamskie prawa i obyczaje. Sorbona 
zostaje przemianowana Uniwersytet Islamski, a profesorowie muszą wybierać 
pomiędzy przejściem na islam, a zwolnieniem z uczelni. Kobiety na ulicach 
Paryża, do tej pory tak wolne, teraz zaczynają chodzić w chustach, a spodnie 
zamieniają na czadory. W wywiadzie dla „The Paris Review” pisarz zaznaczył, 
że nie do końca wierzy, że tak będzie wyglądała Francja w 2022 roku, ale póki 
co, symptomy są jednoznaczne.
Zapraszamy do uczestniczenia wszystkich miłośników dobrej i pięknej 
literatury.
Biblioteka Galeria Książki 

• 29 marca
Wielki charytatywny Kiermasz Wiosenny 
W godzinach od 9.30 do 18.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie się 
odbywał kolejny Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny organizowany 
przez Fundację „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” i Oświęcimskie Centrum 
Kultury. Kiermaszowi będą towarzyszyły prezentacje artystyczne. To 
jubileuszowa – już 10 edycja charytatywnego kiermaszu. Mamy nadzieję, że – 
jak zawsze – będziecie Państwo z nami. 
Kiermaszowi będzie przyświecał szczytny cel – pomoc dla jednej z 
podopiecznych fundacji  – 17-miesięcznej Kornelki Sówki z Zaborza, która 
cierpi ma wadę ośrodkowego układu nerwowego połączoną z małogłowiem, 
zaburzenia kostno-stawowe, wzmożone napięcie mięśni rąk i nóg – porażenie 

czterokończynowe. Ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki, 
hipoterapii, specjalistycznej rehabilitacji metodą Vojty, korzysta również z 
terapii logopedycznej.

• 9 kwietnia
Spotkanie z Klaudią Tasz
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu i koło PTT w Oświęcimiu zapraszają 
na spotkanie z Klaudią Tasz, która w swojej książce Przeżyłem, więc wiem. 
Nieznane kulisy wypraw wysokogórskich spisała i opracowała wspomnienia 
Ryszarda Szafirskiego (rocznik 1937), alpinisty i himalaisty, opowiadającego 
o swoim życiu taternickim i ujawniającego fakty związane z polskimi 
wyprawami górskimi lat 1960- 1981. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00.
Biblioteka Galeria Książki

• 10 kwietnia
Beltaine i glendalough − muzyka i taniec
O godzinie 18.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się widowisko 
muzyczno-taneczne − niezwykłe zderzenie irlandzkiej i bretońskiej muzyki 
oraz irlandzkiego tańca na żywo - w wykonaniu zespołu muzycznego Beltaine 
i grupy tanecznej Glendalough.
Oświęcimskie Centrum Kultury 

• 18 kwietnia
Koncert grupy Shalosh
Shalosh (hebr. trzy), tworzy trójka muzyków pochodzących z Nowego Yorku 
oraz Izraela. Zespół to mieszanka rozmaitych jazzowych stylów, wpływów 
rocka, muzyki klasycznej, elektronicznej afrykańskiej oraz bliskowschodniej. 
Tuż po wydaniu debiutanckiego albumu The Bell Garden, o muzykach 
zrobiło się głośno na całym świecie. Płyta przykuła uwagę słuchaczy 
szczególnie w Europie, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Południowej Afryce, 
a prasa uznała krążek za jedną z najbardziej obiecujących pozycji na jazzowym 
rynku muzycznym ubiegłego roku. Koncert muzyków rozpocznie się w Cafe 
Bergson o godzinie 20.00.
Cafe Bergson  

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY MARZEC/KWIECIEń 2015

W bogato ilustro-
wanym archiwal-
nymi fotografiami 
albumie przeczy-
tać można m.in.  
o pomocy me-
dycznej udziela-
nej byłym więź-
niom Auschwitz, 
o pochówku 
zwłok ofiar, po-
mocy mieszkań-
ców Oświęcimia  
i okolicznych miej-
scowości udzielo-
nej wyzwolonym 
więźniom, pracach 
radzieckiej oraz 
polskiej komisji 
badających zbrod-
nie niemieckie 
na terenie byłego 
obozu. Jeden z roz-
działów poświę-
cony jest również 
historii sowieckich 
obozów dla nie-
mieckich jeńców 

wojennych, które jesienią 
1945 r. utworzone zostały 
na terenie byłego obozu.

– Historia terenów by-
łego obozu Auschwitz 
od chwili wyzwolenia 
do utworzenia Muzeum 
wciąż pozostaje mało 
znana. Dlatego celem pu-
blikacji jest przybliżenie 
czytelnikom w możliwie 
przystępny sposób naj-
ważniejszych zagadnień 
wiążących się z byłym 
obozem w tym okresie. 
Należy zaznaczyć, że 
szereg ówczesnych wy-
darzeń i zjawisk mia-
ło znaczący wpływ na 
kształtowanie się pamię-
ci o Auschwitz – powie-
dział dr Jacek Lachendro. 
Książka dostępna jest w 
księgarni internetowej 
Miejsca Pamięci. 

Paweł Sawicki

Auschwitz po wyzwoleniu to nowa publikacja Muzeum autorstwa historyka Centrum Badań dr. Jacka 
Lachendro przygotowana w związku z 70. rocznicą wyzwolenia Auschwitz. Jest to przede wszystkim 
historia tego, co działo się na terenach byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego  

i zagłady Auschwitz od momentu wyzwolenia, aż po utworzenie Państwowego Muzeum w 1947 r.

Auschwitz po wyzwoleniu
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Zasole (część I)
Fakt, że pamięć o ofiarach 
Konzentrationslager (KL) 
Auschwitz, największego na-
zistowsko-niemieckiego obozu 
zagłady Żydów europejskich, a 
także ludzi innych narodowości,  
w pierwszym rzędzie Polaków, 
Sinti i Romów oraz sowieckich 
jeńców wojennych, utrwala  
w Oświęcimiu i okolicy nie tylko 
utworzony w 1947 r. na części 
terenów byłego obozu Państwo-
we Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, najpewniej nie jest znany 
szerszym kręgom społecznym 
w Polsce, a przede wszystkim 
poza jej granicami. 
W latach 1984–2005 utworzo-
no w Oświęcimiu i okolicy – z 
inicjatywy różnych środowisk, 

niemieckich, polskich i ży-
dowskich – sześć innych in-
stytucji, m.in. Międzynarodo-
wy Dom Spotkań Młodzieży  
i Centrum Żydowskie, którym 
statutowo, względnie z racji 
charakteru działalności, przy-
padła rola ośrodków utrwalania 
pamięci o ofiarach obozu. Znaj-
duje ona też wyraz w powsta-
łych w przeróżnych miejscach 
i w różnym czasie, w części 
niedługo po wojnie, pomnikach  
i tablicach pamiątkowych, rów-
nież w wystroju wewnętrznym 
i zewnętrznym niektórych ko-
ściołów. Do ofiar obozu nawią-
zują także nazwy niektórych 
ulic miasta. Ponadto godne 
uwagi są zachowane poza ob-
rębem Muzeum, coraz mniej 

liczne pozostałości po obozie. 
W oświęcimskiej dzielnicy Za-
sole przy ulicy św. Maksymi-
liana Kolbego, w budynkach 
przedwojennego przedsiębior-
stwa Monopolu Tytoniowego,  
w których podczas wojny mie-
ściły się magazyny zaopatrze-
nia załogi obozu, funkcjonuje 
od 2005 r. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Wi-
tolda Pileckiego, rotmistrza 
Wojska Polskiego, jednego  
z czołowych działaczy więź-
niarskiego Ruchu Oporu  
w obozie, straconego w 1948 r. 
w Warszawie z nakazu władz 
komunistycznych. Szkoła znaj-
duje się niedaleko Miejsca Pa-
mięci Auschwitz (terenu byłego 
obozu macierzystego Ausch-
witz I) i byłych żwirowisk, w 
których esesmani dokonali 
szereg egzekucji więźniów 
przez rozstrzelanie, a także  
w pobliżu miejsca przy rze-
ce Sole, gdzie podczas wojny 
wrzucano przez pewien czas 
prochy ofiar obozu. 

Rektorat uczelni mieści się  
w budynku określanym pod-
czas wojny jako Stabsgebäude, 
a obecnie Collegium Primum.  
W tym właśnie budynku  
w czerwcu-lipcu 1940 r. prze-
bywało przejściowo 728 pierw-
szych więźniów politycznych 
KL Auschwitz, Polaków i kilku-
nastu polskich Żydów. Na po-
dwórzu obok budynku musieli 

odbywać, pod nadzorem eses-
manów, mordercze ćwiczenia, 
zwane „sportem”. Pierwszymi 
ofiarami tych ćwiczeń byli Ży-
dzi. Tu zaczęło się piekło Ausch-
witz. Przypomina o tym tablica 
pamiątkowa umieszczona na 
ścianie budynku rektoratu. 
Jedno ze zdań tekstu tej tablicy 
przypomina, że KL Auschwitz, 
obok funkcji obozu koncentra-
cyjnego, pełnił rolę najwięk-
szego nazistowskiego ośrodka 
bezpośredniej zagłady Żydów 
europejskich.
W 2009 r., w trakcie prac remonto-
wych w drugim budynku Wyż-
szej Szkoły Zawodowej (Colle-
gium sub Horologio) odkryto  
w ścianie niecodzien-
ne znalezisko – butelkę,  
w której znajdował się zwinię-
ty w rulon kawałek papieru, 
najprawdopodobniej fragment  

papierowego worka na ce-
ment. Butelkę tę zamurowali  
w ścianie, we wrześniu 1944 
r. więźniowie budujący tam 
schron przeciwlotniczy dla 
członków załogi obozu. Było 
to sześciu Polaków i jeden 
Żyd francuski. Najwyraźniej 
nie będąc pewni, czy prze-
żyją obóz, wypisali na kart-
ce swe nazwiska, miejsco-
wości, z których pochodzili  
i numery obozowe, dodając, iż 
wszyscy byli w wieku od 18 do 
20 lat. Niedługo po tym odkry-
ciu udało się odnaleźć dwóch 
spośród nich: Wacława Sobcza-
ka oraz Alberta Veissida. Miejsce 
odkrycia przekształcono w inte-
resująco wyglądającą  małą eks-
pozycję, której centralny element 
stanowi kopia znalezionej kartki 
(oryginał przekazano do Archi-
wum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau).
W kolejnej części przyjrzymy się 
kolejnym miejscom upamiętnie-
nia znajdującym się na Zasolu.

dr Andrzej Strzelecki

(Szerzej na temat losu więźniów 
z pierwszego transportu patrz np. 
„Księgi Pamięci” (19–tomowa do-
kumentacja poświęcona Polakom 
deportowanym do KL Auschwitz  
z różnych regionów okupowanej 
Polski), t. 1 (Warszawa-Oświęcim 
2002), s. 93–197 (opracowanie Ire-
ny Strzeleckiej). Ponadto na temat 
zakwaterowania w latach 1942-44 
w Stabsgebäude więźniarek, głównie 
Żydówek: Lore Shelley, Schreiberin-
nen des Todes. Bielefeld 1992.
Więcej informacji na temat odna-
lezionego w PWSZ listu znaleźć 
można na stronach internetowych 
Muzeum oraz PWSZ. Ponad-
to na temat brawurowej ucieczki 
przebranych w mundury eses-
mańskie czterech więźniów sa-
mochodem z przedstawionego tu 
terenu: „Uciekinier” (film w reży-
serii Marka Tomasza Pawłowskiego  
z 2006 r.)  

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Rozpoczynamy publikację nowego cyklu, który jego autor, emerytowany historyk Muzeum dr Andrzej Strze-
lecki zatytułował „Topografia Pamięci”. Jego teksty ułożą się w swoisty przewodnik po miejscach upamięt-
niających ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, zlokalizowane 

w Oświęcimiu i w okolicach. 

Historia

W tym miejscu odnaleziono notatkę więźniów

Budynek Collegium Primum PWSZ

Kopia odnalezionej w PWSZ notatki
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FOTOREPORTAŻ

3 marca 2015 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu została otwarta wystawa 
Josefa Malego w ramach cyklu Mistrzowie rysunku europejskiego. W sali Forum MDSM zaprezentowanych 
zostało 18 dynamicznych, abstrakcyjnych rysunków artysty oraz dwa wielkoformatowe kolaże. Wernisaż 

otworzył Leszek Szuster – dyrektor MDSM, Paweł Warchoł – kurator wystawy oraz Milan Mazur – historyk 
sztuki, dyrektor Považskiej Galerii Sztuki w Žylinie, który wprowadził gości wernisażu do wystawy. „Rysunek 
Malego jest szafrowany, linia jest wolna, często przechodzi w kontrast z czerniami i bielami. Dzieło ulega ukoń-
czeniu przy użyciu miękkich ołówków. Każdy z jego obrazów uwzględnia czas i stan, analizuje indywidualne 
przeżycia, wewnętrzny pejzaż artysty i jego osobiste spojrzenie w głąb siebie”. 

Josef Maly urodził się w 1958 r. w Žylinie. Swoje prace wystawia od 1977 r., głównie na Słowacji, w Czechach  
i w Polsce. Wystawa w MDSM czynna będzie do 3 kwietnia 2015 r. Fotografował Krzysztof Janik. 
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