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W majowej „Osi” wspominamy Profesora Wła-
dysława Bartoszewskiego – byłego więźnia obo-
zu Auschwitz, „Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata”, historyka, dziennikarza, pisarza, dyplo-
matę, wieloletniego przewodniczącego Międzyna-
rodowej Rady Oświęcimskiej, Fundatora Fundacji 
Auschwitz-Birkenau. Władysław Bartoszewski 
zmarł 24 kwietnia 2015 r. 

Wiele miejsca poświęcamy nowej wystawie stałej 
w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu. Wystawa 
stała Oszpicin została oparta na materialnych i nie-
materialnych działaniach, definiujących na nowo 
obraz zabytkowej architektury jako tła do opowie-
dzenia historii żydowskich oświęcimian. Oszpicin 
(hebr. goście) – tak nazywali swoje miasto miesz-
kający tu od XVI w. Żydzi, którzy aż do wybuchu 
II wojny wiedli normalne życie. 
Muzeum Żydowskie będzie można zwiedzać m.in. 

w ramach XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. Więcej informacji o całym progra-
mie znajdą Państwo na ostatniej stronie miesięcz-
nika.

Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy prze-
czytają Państwo o wizycie w Oświęcimiu ośmior-
ga młodych ludzi z Hiroszimy w Japonii. Była to 
część wyjazdu edukacyjnego do Polski i Holandii, 
z okazji zbliżającej się 70. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej oraz zrzucenia bomby atomo-
wej nad Hiroszimą. Uczestniczyli w niej studenci  
z uniwersytetu w Hiroszimie i uczniowie ze szko-
ły średniej, związani z Centrum Mediów na rzecz 
Pokoju.

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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od redakcji

W nawiązaniu do poprzedniego felietonu, nt. spóźnionego listu do kancelarii adwokackiej mojego ojca, kilka ogólniejszych 
uwag na ten temat. Załączam odbitkę legitymacji studenckiej ojca z Uniwersytetu Wiedeńskiego z 1914 r. świadczącą o tym, 
że każdy maturzysta, nawet z dalekiej galicyjskiej prowincji, jaką w tamtym czasie był Sanok, mógł zostać studentem każ-
dej wyższej uczelni na terenie Austro-Węgier, a nawet całej Europy, jeśli dysponował odpowiednim funduszem na ten cel.  
A nawet i bez niego mógł pobierać uczelniane nauki, jeśli w czasie studiów podjął pracę zarobkową np. guwernera lub kore-
petytora w jakiejś zamożnej rodzinie, jak było w przypadku ojca. Wiedeńskie studia ojca trwały tylko rok, potem ze względów 
wojenno-frontowych, a głównie osobisto-romansowych znalazł się on na terenie Ukrainy Zakarpackiej w Użhorodzie, gdzie 
pracował jako nauczyciel i gdzie zetknął się ze Stanisławem Vincenzem, autorem głośnej huculskiej epopei Na wysokiej połoni-
nie. Kiedy ustąpiły względy osobisto-romansowe, choć jeszcze nie wojenno-frontowe, podjął ojciec przerwane studnia praw-
nicze, najpierw na Uniwersytecie Lwowskim, a potem Jagiellońskim, gdzie uzyskał – już po wojnie – stopień doktora prawa. 
W okresie międzywojennym prowadził kancelarie adwokackie w Samborze i Lesku, a po wojnie jako pierwszy oświęcimski 
adwokat przez dwadzieścia lat kancelarię w tym mieście. Gdzie „odnalazł” go, niestety za późno, potencjalny zagraniczny 
klient Jakub Hofstätter z rodziny Schönkerów. 

Andrzej Winogrodzki
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ProFesor zMarł

Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz nr 4427, gdzie trafił jako nastolatek w drugim transpor-
cie warszawskim we wrześniu 1940 r. W obozie przebywał do kwietnia 1941 r., gdy został zwolniony, 
prawdopodobnie dzięki staraniom Czerwonego Krzyża, w którym pracował podczas okupacji.

Podczas wojny był pra-
cownikiem Biura Informa-
cji i Propagandy Komendy 
Głównej Armii Krajowej, 
współzałożycielem Rady 
Pomocy Żydom „Żegota”  
i Powstańcem Warszawskim. 
Był zastępcą kierownika Refe-
ratu Żydowskiego w Departa-
mencie Spraw Wewnętrznych 
Delegatury Rządu na Kraj. Bez-
pośrednio po wojnie dwukrot-
nie aresztowany, przesiedział 
w więzieniach stalinowskich 
prawie siedem lat, a w czasie ca-
łego okresu komunistycznego 
był nieustannie inwigilowany  
i represjonowany.
W 1963 r. uznany za „Spra-
wiedliwego wśród Narodów 
Świata”.
Od 1978 r. był członkiem  
i wykładowcą Towarzystwa 
Kursów Naukowych oraz 
„Uniwersytetu Latającego”, 
a w latach 1980-81 członkiem 
NSZZ Solidarność. Podczas 
Stanu Wojennego internowany 
w Białołęce i Jaworzu.
Był czołowym historykiem 
Powstania Warszawskiego, 

a także tematyki II wojny 
światowej i Zagłady, wykła-
dowcą m.in. Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskie-
go i kilku uniwersytetów  
w Niemczech.
Był wieloletnim dziennika-
rzem, działaczem PEN-clubu, 
jego sekretarzem generalnym, 
a w ostatnich dekadach jego 
wiceprezesem, prezesem i pre-
zesem honorowym. Wielolet-
nim współpracownikiem oraz 
członkiem zespołu „Tygodni-
ka Powszechnego”.
W wolnej Polsce został ambasa-
dorem RP w Wiedniu, następ-
nie dwukrotnie był Ministrem 
Spraw Zagranicznych, Senato-
rem oraz w ostatnich latach Se-
kretarzem Stanu w Kancelarii 
Premiera. Od 2001 r. przewod-
niczył Radzie Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.
Przewodniczył w latach 
dziewięćdziesiątych Mię-
dzynarodowej Radzie Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, 
a następnie – utworzonej  
w 2000 r. – Międzynarodo-
wej Radzie Oświęcimskiej. 

W tej funkcji był głównym 
twórcą międzynarodowego 
konsensusu nad kształtem  
i przyszłością Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau. W roku 
2009 został Fundatorem Fun-
dacji Auschwitz-Birkenau, ma-
jącej na celu zachowanie auten-
tyzmu przestrzeni i pozostało-
ści poobozowych. Jest autorem 
ok. 50 publikacji książkowych  
i ponad półtora tysiąca artyku-
łów. 
Odznaczany wielokrotnie, 
m.in. Orderem Orła Białego,  
a także najwyższymi odzna-
czeniami wielu państw. Dok-
tor honorowy 11 uniwersy-
tetów z pięciu krajów. Uzna-
wany przez wielu za wybitny 
autorytet.
Odszedł bezkompromiso-
wy propaństwowiec, wielki 
Mąż Stanu. W pewien sposób 
skończyła się historia XX wie-
ku. Odszedł Człowiek, który 
więcej dał Rzeczpospolitej, niż 
miał. 

dr Piotr M.A. Cywiński
Dyrektor Muzeum Auschwitz

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau
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Podpisanie Deklaracji Pamięci podczas 66. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

Prof. Władysław Bartoszewski
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„kaŻdy MoŻe otWorzyĆ oczy  
Na rzeczy NaPraWdĘ WaŻNe”.

Poniżej prezentujemy rozmowę z prof. Władysławem Bartoszewskim, którą przeprowadził w 2008 r. Tomasz 
Kobylański. Została ona wyróżniona w konkursie Auschwitz moja ziemia – historia i pamięć po sześćdziesięciu la-
tach, adresowanym do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Jego wątkiem przewodnim byli Ludzie dobrej woli,  

a mottem słowa Wisławy Szymborskiej „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono…”. Tekst nie był dotąd publikowa-
ny. Dziś Tomasz Kobylański jest pracownikiem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Tomasz Kobylański: „Tyle 
wiemy o sobie, ile nas 
sprawdzono...” – zdaje się, 
że słowa Wisławy Szym-
borskiej mają znaczenie 
ponadczasowe, jednak dla 
osoby, która doświadczyła 
okrucieństw wojny, prze-
żyła Powstanie Warszaw-
skie oraz wyszła żywa  
z auschwitz mają one cał-
kowicie inną wymowę?

Władysław Bartoszew-
ski: Z pewnością takie do-
świadczenia jak wojna czy 
zagrożenie życia sprawiają, 
że człowiek lepiej poznaje 
samego siebie, swoje re-
akcje w sytuacjach nieco-
dziennych, słabości charak-
teru. Ale ważniejsze jest coś 
innego: traumatyczne do-
świadczenia mogą nauczyć 
dostrzegania i doceniania 
spraw z pozoru błahych, 
do których na co dzień nie 
przywiązujemy wagi. Nie 
trzeba zresztą sięgać do 
przeżyć wojennych. Czę-
sto słyszymy lub czytamy 
relacje osób po ciężkiej 
chorobie lub wypadku, 
które zdały sobie sprawę  
z wartości spraw podsta-
wowych: mam na myśli 
relacje z bliskimi, rodziną, 
przyjaciółmi, innymi ludź-
mi. Czy dotyczy to wy-
łącznie osób posiadających 
ciężkie życiowe doświad-

czenia? Moim zdaniem 
nie. Każdy może otworzyć 
oczy na rzeczy naprawdę 
ważne. Nie trzeba prze-
trwać wojny lub czasów 
totalitarnych dyktatur, aby 
cenić wolność. Po prostu 
wystarczy uczyć się z do-
świadczeń poprzedników. 
Wystarczy pamiętać.

Mawia się, iż ofiarowane 
komuś dobro wraca do 
nas ze zdwojoną siłą. W 
Pańskim przypadku wy-
glądało to jednak nieco 
inaczej: wydarzenia okre-
su II wojny światowej 
ułożyły się tak, iż to naj-
pierw Pan otrzymał nie-
jako kredyt zaufania od 
losu. Gdy wycieńczony 
morderczą pracą trafił Pan 
do obozowego Kranken-
bau, niejaki doktor no-
wak dał Panu, 18-letniemu 
wówczas chłopcu, nowe 
życie. Współwięźniowie 
pomogli Panu do tego ży-
cia powrócić. Czy właśnie 
wydarzenia z grudnia 
1940 r. uświadomiły Panu 
w szczególny sposób, iż 
musi Pan się jakoś zre-
wanżować? 

Nie chodzi tu o rewanż, ile 
bardziej o zobowiązanie. 
Bez pomocy, jakiej udzieli-
li mi zupełnie obcy ludzie, 
współwięźniowie, nie prze-

żyłbym obozu. Dzięki nim 
ocalałem i to uświadomiło 
mi przede wszystkim, że 
moje ocalenie musi nadać 
mojemu dalszemu życiu 
konkretny sens. Za spra-
wą  Zofii Kossak pozna-
łem kapłana – księdza Jana 
Zieję, który powiedział mi 
wprost: „Bóg chciał szcze-
gólnie, żebyś wyszedł  
z obozu cało, dlatego te-
raz musisz na to odpowie-
dzieć. Pomagać dotknię-
tym, przede wszystkim 
tym, którzy najbardziej 
tego potrzebują. Ludzie, 
którzy potrzebują twojej 
pomocy, przyjdą do ciebie 
sami, sami się znajdą, jeżeli 
będziesz uważnie patrzył”. 
Od tych słów zaczęło się 
właśnie moje nowe życie.

Okazywanie sobie wza-
jemnej pomocy przez 
współwięźniów już od 
początkowych dni istnie-
nia obozu nie było zja-
wiskiem odosobnionym. 
Tym samym transportem, 
co Pan, do obozu trafił rtm. 
Witold Pilecki (numer 
obozowy 4859) – współor-
ganizator ruchu oporu w 
KL auschwitz.

W warunkach obozowych 
o życiu lub śmierci decy-
dowały często minimalne 
nawet gesty pomocy czy 

kilka nieostrożnie wypo-
wiedzianych słów. Mnie 
uratował wspomniany już 
tu doktor Nowak, czło-
wiek, który później zmarł 
na tyfus w obozie na lu-
belskim Majdanku. Dzięki 
niemu trafiłem do lazare-
tu, gdzie jako lekarze pra-
cowali także więźniowie 
polityczni, Polacy. To im,  
a także współwięźniom, 
którzy się mną zaopieko-
wali, zawdzięczam oca-
lenie. Byłem wówczas na 
granicy śmierci. Naczelny 
lekarz, doktor Władysław 
Dering, o którym później 
dowiedziałem się, że dzia-
łał właśnie w organizacji 
Witolda Pileckiego, z po-
czątku nie widział dla mnie 
szans i odmówił przyjęcia. 
To była rozterka, przed 
jaką lekarze stawali co-
dziennie. Kogo ratować? 
Komu pozwolić umrzeć? 
Gdyby wówczas skierowa-
no mnie z powrotem do 
pracy, nie przeżyłbym ko-
lejnych dni. W zeznaniach 
świadków przeczytałem po 
wojnie, jakobym także ja 
podczas pobytu w lazarecie 
pomagał ludziom. Byłem 
świeżo po maturze, miałem  
w pamięci bogaty reper-
tuar poetycki, więc kiedy 
nabrałem nieco sił, mogłem 
godzinami recytować wier-
sze. Dla innych chorych tak 

pozornie zwykła sprawa 
oznaczała bardzo wiele. Pi-
sałem także listy do rodzin 
współwięźniów.  

Z drugiej strony – jak 
przedstawiała się kwestia 
niesienia pomocy więź-
niom z zewnątrz – przez 
mieszkańców Oświęcimia 
i okolic? Po dzień dzisiej-
szy historykom udało się 
ustalić 1200 nazwisk takich 
osób. Czy w czasie Pań-
skiego pobytu w ausch-
witz wiedział Pan coś  
o tego typu działaniach?

Do Oświęcimia trafiłem 
w początkowym okresie 
istnienia obozu. Wówczas 
nikt dobrze nie wiedział, co 
kryje się za ogrodzeniami. 
Ja sam pamiętam, że od-
czuwałem naiwną nadzie-
ję na widok bramy ze słyn-
nym napisem Arbeit macht 
frei – praca czyni wolnym. 
Sądziłem, że znalazłem 
się w obozie pracy. Wi-
dok komina krematorium, 
który mylnie wziąłem za 
komin fabryczny, jeszcze 
umocnił mnie w tym fał-
szywym przekonaniu. Po 
przyjeździe wysiadaliśmy  
w szczerym polu. Nikt  
z moich współtowarzyszy 
nie wiedział, że znaleź-
liśmy się w Oświęcimiu. 
Zresztą nikt nie wiedział-

ROZMOWa Z PROF. WŁaDySŁaWeM BaRTOSZeWSKIM
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15 listopada 1993 r. Otwarcie wystawy w bloku 11. Złożenie hołdu Ofiarom pod Ścianą Śmierci
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by, czym jest Oświęcim. 
Myślę, że podobnie było 
wśród miejscowej ludno-
ści. Świadomość praw-
dziwego przeznaczenia 
obozu, a wraz z nią wola 
niesienia pomocy pojawiły 

się dopiero później, kiedy 
już zniknęły iluzje. Ja sam 
byłem kilkakrotnie zatrud-
niony przy pracach wybu-
rzeniowych poza obozem, 
ale pracowaliśmy wśród 
opuszczonych domów, z 
których wysiedlono miesz-
kańców, a kontakty z ludź-

mi z zewnątrz były natu-
ralnie ograniczone. Moim 
najpiękniejszym wspo-
mnieniem po zwolnieniu 
jest jedzenie, którym po-
częstowano mnie i moich 
towarzyszy w pociągu. 

Formą pomocy w warun-
kach bezradności były 
na pewno próby utrwa-
lenia śladów i dowodów 
hitlerowskich zbrodni 
przez mieszkańców okolic 
Oświęcimia. Podczas eks-
humacji masowych gro-
bów w roku 1946 poznałem 

pewnego gajowego, który 
podczas wojny obserwo-
wał miejsca rozstrzeliwań, 
liczył ofiary, oznaczał 
zbiorowe mogiły. Nie był 
w stanie nikomu przyjść  
z pomocą, ale utrwalał śla-

dy. Podobnie jak ja.

W kwietniu 1941 r. opusz-
cza Pan obóz. Miał Pan 
sporo szczęścia.

W moich wspomnieniach  
z czasów obozowych czę-
sto powraca zdanie: „mia-

łem szczęście”. Rzeczywi-
ście, szczęście pomogło mi  
w wielu sytuacjach, i wte-
dy, i później. Niektórzy 
nazywają to przypadkiem, 
inni zrządzeniem Opatrz-
ności, jeszcze inni wyro-

kiem losu. Osobiście wiem 
natomiast, że poza szczę-
ściem ocalenie z Oświęci-
mia zawdzięczam przede 
wszystkim ludziom, jak 
wspomniałem, często zu-
pełnie mi obcym, z który-
mi znalazłem się wówczas  
w obozie. Z drugiej strony, 

byłem świadkiem wielu sy-
tuacji, gdy ktoś poświęcał 
swoje życie dla ratowania 
innych. Czy można mó-
wić, że ludzie ci w przeci-
wieństwie do mnie mieli 
pecha? Nie. W sytuacji 

próby wykazali się czło-
wieczeństwem, odwagą, 
zdolnością do największe-
go poświęcenia. Prawdzi-
wym szczęściem jest to, 
że dzisiaj nikt podobnych 
prób przechodzić nie musi. 
W nawiązaniu do pierw-
szego pytania mogę tylko 
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63. rocznica wyzwolenia Auschwitz. 2008 r.
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60. rocznica wyzwolenia Auschwitz. 2005 r.
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Marsz Żywych. 2005 r.

Konferencja Pamięć – Świadomość – Odpowiedzialność. 2007 r. Na fotografii z Marianem Turskim
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powtórzyć: powinniśmy to 
doceniać. 

W Warszawie okresu II 
wojny światowej nawiązu-
je Pan dziesiątki znajomo-
ści i poznaje wiele znako-
mitych postaci. Każdora-
zowo wśród postaci, które 
miały olbrzymi wpływ na 
Pańskie życie pojawia się 
nazwisko Zofii Kossak. 
Czy słowa fundatorki Rady 
Pomocy Żydom „Kto jest 
bierny wobec zła, ten jest 
jego współuczestnikiem” 
były dla Pana motywacją 
do dalszego działania?

Bierność, obojętność wobec 
zła uważam w pewnych 
warunkach za największy 
grzech ludzkości, ponieważ 
za przyczyną bierności do 
głosu dochodzi nienawiść. 
Ludzi prawdziwie złych 
nie jest wielu, ale to właśnie 
oni w warunkach bierne-
go przyzwolenia i braku 

zdecydowanego sprzeciwu 
zyskują możność działa-
nia, w czego efekcie często 
popełniają najokrutniejsze 
zbrodnie. Biernie, obojętnie 
zachowująca się większość 
akceptuje szaleństwa jedno-
stek. Inną twarzą bierności 
jest brak reakcji w obliczu 
cierpienia, brak woli nie-
sienia wsparcia ofiarom 
przemocy. Rozmawiamy  
o czasach wojny, ale sprawa 
jest jak najbardziej aktual-
na. Stanowi jeden z podsta-
wowych problemów nasze-
go codziennego życia. Jeste-
śmy obojętni wobec ludzi, 
obok których mieszkamy, 
pracujemy. Wobec sąsiadów  
i przechodniów na ulicy. 
W grudniu 2007 r. w nie-
mieckiej prasie toczyła się 
burzliwa dyskusja na temat 
przemocy wśród młodzieży 
i obojętności otoczenia. Wy-
wołał ją przypadek brutal-
nego pobicia emerytowane-
go nauczyciela, który w me-

trze zwrócił dwóm nasto-
latkom uwagę na zakaz pa-
lenia. Ten człowiek nie był 
obojętny. Szkoda, że inni 
byli… Mówię o obojętno-
ści z wyboru. Ludzie bierni 
mają często wybór: mogą 
się sprzeciwić, lecz tego nie 
robią. Bo nie mają w tym 
własnego interesu. Bo uwa-
żają, że ich to nie dotyczy. 
Takie myślenie ma katastro-
falne rezultaty. Pamiętajmy 
jednak, że istnieje rodzaj 
bierności spowodowany 
zastraszeniem. Do moich 
najgorszych wspomnień z 
obozu należy apel, podczas 
którego esesmani na oczach 
kilku tysięcy więźniów wy-
szukali sobie ofiarę – nota 
bene też nauczyciela, tak jak  
w powyższym przykładzie. 
Wywlekli go przed front 
i zakatowali, prawdopo-
dobnie na śmierć. Trwało 
to około kwadransa. Stało 
nas pięć tysięcy mężczyzn 
wyprężonych na baczność. 

Byliśmy widzami, żaden  
z nas nic nie zrobił. Ja też 
tam byłem i też nic nie zro-
biłem – i uważam to jeszcze 
dziś za życiowy wstyd. Było 
to celowo zorganizowane 
widowisko. I cel osiągnięto: 
baliśmy się. 

Był Pan współtwórcą Rady 
Pomocy Żydom działającej 
pod kryptonimem „Żego-
ta”. Badania historyków 
mówią, iż w uratowanie 
jednej osoby pochodzenia 
żydowskiego trzeba było 
zaangażować kilkana-
ście osób. Zaangażowanie  
i oddanie się sprawie przez 
Pana i Pańskich kolegów 
z „Żegoty” było ogromne, 
mimo że za pomoc Żydom 
okazywaną przez „gojów” 
groził najwyższy wymiar 
kary. Mimo to zawsze po-
wtarza Pan, iż „nigdy nie 
wiadomo czy zrobiliśmy 
wystarczająco dużo”.

W moich wspomnieniach 
w tomie Warto być przy-
zwoitym poruszałem py-
tanie, czy Polacy byli  
w stanie udzielić Żydom 
wydatniejszej pomocy. 
Kwestia ta nie może być 
rozpatrywana w oderwa-
niu od sytuacji terroru 
hitlerowskiego, zastrasze-
nia, stałych prześladowań  
i narażenia życia. Więk-
szość z nas, pracujących 
w podziemiu, robiła, co 
mogła. Ale rozterka oczy-
wiście pozostanie, zwłasz-
cza, gdy ktoś miał realną 
szansę udzielenia pomocy 
na szerszą skalę i nie sko-
rzystał lub uważa, że nie 
skorzystał z niej w peł-
ni.  Jest wzruszająca scena  
w finale filmu Lista Schin-
dlera, gdzie tytułowy boha-
ter zdaje sobie sprawę, że 
mógł uratować więcej ist-
nień ludzkich. Za cenę gar-
nituru, zegarka, odznaki… 
Odpowiedzią jest stojące 
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wokół niego zgromadze-
nie uratowanych od zagła-
dy. Ludzi, którzy ocaleli, 
założyli rodziny, stali się 
zalążkiem nowych poko-
leń wnuków i prawnuków. 
Według słynnego powie-
dzenia – kto ratuje jedno 
życie, ratuje cały świat.  
W dosłownym sensie całe-
go świata uratować się nie 
da. Człowieka tak. To już 
bardzo dużo… 

Działania Rady Pomocy 
Żydom zostały po wojnie 
docenione. W alei Spra-
wiedliwych instytutu yad 
Vashem 28 października 
1963 r. zostało zasadzone 
drzewko upamiętniające 
osoby, niosące pomoc Ży-
dom z ramienia „Żegoty”. 
Miesiąc później – 28 listo-
pada 1963 r. Pan również 
dostąpił tego zaszczytu.

Sadzenie drzewka jest oczy-
wiście gestem symbolicz-

nym, ukierunkowanym na 
przyszłość. Jako wyraz pa-
mięci, hołdu ofiarom, jako 
ostrzeżenie. Świadkowie 
Holokaustu, ocaleni, lu-
dzie niosący wtedy pomoc, 
wszyscy w przeciągu na-
stępnych dziesięciu, kilku-
nastu lat odejdą. Pozostaną 
po nich dzieci, wnuki, pra-
wnuki. Ważne, aby to oni 
stali się spadkobiercami pa-
mięci, potrafili ją zachować 
i wyciągać z niej wnioski. 

W świadectwie wydanym 
Panu przez instytut yad 
Vashem czytamy: „redak-
tor Władysław Bartoszew-
ski [...], który z narażeniem 
własnego życia i podkre-
ślenia godną, szlachet-
ną odwagą uczestniczył  
w dziele ratowania prze-
śladowanych Żydów. Izra-
el nigdy nie zapomni tych 
humanitarnych czynów”. 
niejednokrotnie podkre-
ślał Pan, iż naród żydowski 

to naród bardzo wdzięczny. 
Życia ludzkiego nie ratuje 
się z myślą o wdzięczności. 
Wdzięczność ocalonych to 
przyjaźń i pamięć. Ja sam 
wspominałem już tutaj, że 
posiadam dozgonny dług 
wdzięczności wobec osób, 
dzięki którym uratowano 
mnie z obozu. Większość 
z nich już nie żyje. Ja żyję  
i przez wszystkie lata sta-
rałem się postępować tak, 
aby moje ocalenie nie po-
szło na marne. Starałem 
się spłacać dług. W zamian 
za to otrzymałem przy-
jaźń wielu ludzi w Izraelu. 
Otrzymuję od nich ciepłe 
listy, jestem honorowym 
obywatelem Izraela, pod-
czas odwiedzin jestem trak-
towany jak bliska osoba. To 
największa wdzięczność,  
o jakiej można marzyć.

W jednym z wywiadów 
powiedział Pan, iż chciał-
by, by napis na Pańskim 

grobie brzmiał: „żołnierz 
armii Krajowej, historyk, 
dyplomata”. a czym jest 
dla Pana sam tytuł „Spra-
wiedliwego Wśród naro-
dów Świata”? 

Miano „Sprawiedliwego 
Wśród Narodów Świata” 
nie jest w moim odczu-
ciu wyróżnieniem rów-
noznacznym z nagrodą 
czy uznaniem szczegól-
nych osiągnięć. Jest czymś 
ważniejszym i głębszym,  
a jednocześnie bardzo pod-
stawowym: świadectwem 
przynależności do gro-
na ludzi, z których każdy  
w nieludzkich czasach po-
trafił pozostać człowiekiem. 
Wśród „Sprawiedliwych” 
są oczywiście prawdziwi 
bohaterowie. Ci ludzie dla 
ratowania innych zdobywa-
li się rzeczywiście na wy-
jątkowe akty odwagi i po-
święcenia. Ale równie do-
brze wystarczyło pozostać 

wiernym podstawowym 
wartościom. Wystarczyło, 
jak często powtarzam, być 
przyzwoitym. Nic więcej.  
I znowu: nie dotyczy to wy-
łącznie czasów wojennych. 
Zadziwiające jest to, że  
w warunkach wolności, po-
koju i wielorakich możliwo-
ści ciągle zdarzają się ludzie, 
dla których trudne jest za-
chowanie człowieczeństwa 
w codziennych relacjach  
z innymi. Dlatego warto tę 
cechę doceniać także dzi-
siaj. Jest to przesłanie, które 
często kieruję do ludzi mło-
dych. W pewnym sensie, 
każdy z nich może stać się 
obecnym odpowiednikiem 
„Sprawiedliwego Wśród 
Narodów Świata”. W obec-
nych warunkach nie musi 
w tym celu oczywiście na-
rażać własnego życia ani ra-
tować cudzego. Wystarczy, 
jeśli zachowa uczciwość  
i przyzwoitość. 
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Wśród zaproszonych na wer-
nisaż gości znaleźli się: konsul 
generalny Niemiec, dr Wer-
ner Koehler z małżonką, rek-
tor Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie, prof. Stanisław 
Tabisz oraz jej prorektor, prof. 
Jan Tutaj, przewodniczący 
Rady Powiatu, Radosław Wło-
szek, wiceprezydent miasta, 
Maria Pędrak, przedstawiciel 
Fundacji Konrada Adenauera 
Michael Quaas, który wraz  
z dyrektorem Leszkiem Szuste-
rem powitał gości jako główny 
partner przedsięwzięcia, człon-
kowie Zarządu i Rady Fundacji 
na rzecz MDSM, artyści i przy-
jaciele Pawła Warchoła.

Wydarzenie artystyczne usy-
tuowano w kontekście 70. 
rocznicy wyzwolenia nazi-
stowskiego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau. 
Wystawa przygotowana zosta-
ła we współpracy z Fundacją 
Konrada Adenauera w Polsce 
oraz Międzynarodowym Ko-
mitetem Oświęcimskim. Ho-
norowy patronat objął Związek 
Polskich Artystów Plastyków. 
Wszyscy przybyli otrzymali 
trzyjęzyczny katalog-album, 
zaopatrzony w reprodukcje 
prac artysty, jak i ciekawe tek-
sty teoretyczne na temat sztuki 
Pawła Warchoła, poświęconej 

wciąż aktualnemu tematowi, 
jakim jest Auschwitz.

Ekspozycja ma charakter retro-
spektywny. Artysta zaprezen-
tował następujące cykle:
Alfabet Auschwitz, Auschwitz, 
Walce, Fragmenty, Bunkry, Skar-
gi Hioba, Szamot, Obiekty, które 
powstawały na przestrzeni 
ćwierćwiecza (1988–2012). 
Wszystkie prace to rysunki 
czarnym tuszem.

Tekstem otwierającym wspo-
mniany wyżej katalog jest 
Ciemność i światło..., autorstwa 
prof. Stanisława Tabisza. Jego 
tytuł zwraca m.in. uwagę na 
technikę pracy artysty. War-
choł perfekcyjnie operuje wa-
lorem, natężeniem barwy – od 
czerni, poprzez całą gamę sza-
rości, aż do bieli. Autor zwraca 
również uwagę na mroczność 
tematyki Auschwitz, a zarazem 
konieczność jej podejmowania 
przez twórców w imię ostrze-
gania nadchodzących pokoleń. 
Co ciekawe, temat ten znajduje 
swoją kontynuację, zupełnie 
niezależnie, w innym tekście, 
autorstwa Jerzego Madeyskie-
go, który wynosi go na całkiem 
inny poziom: „[P. Warchoł] 
Ograniczył więc swój język do 
rysunku i ascetycznej, czarno-
-białej tonacji wiedząc, że – jak 

twierdził Nietzsche – postrze-
ganie świata w symbolach jest 
warunkiem wielkiej sztuki, zaś 
czerń i biel grają w naszej kultu-
rze rolę szczególną. […] Wszak 
czerń jest personifikacją zła, 
nienawiści, ohydy, tragedii, ka-
tastrofy, zniszczenia i rozpadu. 
Jej przeciwieństwo – biel, wyra-
ża życie, odkupienie i prawdę. 
Zestawienie bieli z czernią na-
tomiast wyzwala z niezwykłą 
mocą światło. [...] Czyż zatem 
Auschwitz nie prowokuje bądź 
też nie zmusza wręcz do mó-
wienia o nim poprzez światło 
i jego brak? […] Język sztuki 
Warchoła jest więc adekwatny 
do treści. To zaś stwierdzenie, 
jakże proste i lapidarne, odnosi 
się do nielicznych tylko arty-
stów. Tych najlepszych, którzy 
są mistrzami w swoim fachu, 
bo wszak mistrza poznaje się  
w ograniczeniach”.

Rysunki są naturalistyczne. 
Benedyktyńska dokładność, 
szczegółowość i wielokrotność 
pociągnięć pisakiem do tuszu, 
mnogość narysowanych linii 
porażają patrzącego. Żmud-
ność wykonania przekłada się 
na kaliber tematu, z którym 
niewielu artystów podjęło 
chęć zmierzenia się. Jak widać, 
mimo upływu lat, symbolika 
Auschwitz nadal ma wielką 

siłę nośną – jest ciemną kartą hi-
storii, której ludzkość powinna 
się wstydzić do końca świata,  
a jednocześnie nigdy nie moż-
na przestać o tym mówić. 
Przywołana (podczas dyskusji 
panelowej) przez Ch. Heubne-
ra Simone Weil powiedziała, że 
kiedy odejdą świadkowie wy-
darzeń w Auschwitz, to sztuka 
przejmie ich rolę.

Kiedy 30 lat temu po raz pierw-
szy zwiedzałam obóz koncen-
tracyjny, zaproszono naszą 
klasę do jednego z budynków  
i poproszono, byśmy usiedli.  
W pewnym momencie prze-
wodniczka zwróciła się do 
jednej z osób: „Siedzisz na 
krzesełku używanym przez 
więźniów obozu”. Osoba ta 
natychmiast poderwała się 
na nogi. Zydelek przestał być 
zwykłym, drewnianym, pry-
mitywnym meblem. Podobny 
zabieg stosuje Paweł Warchoł: 
wychodzi od szczegółu. Są 
to elementy architektonicz-
ne (wieże, bunkry, kawałki 
ogrodzenia) lub przedmioty 
(kamienne walce, krążki sza-
motowe). Bez znajomości ich 
pochodzenia i przeznaczenia 
są po prostu rzeczami, obiek-
tami. Kontekst Auschwitz 
zmienia diametralnie ich „je-
stestwo”.

Podczas oglądania wystawy 
uwagę patrzącego przyciąga 
osiem rysunków charakte-
rystycznych wież wartowni-
czych, oznaczonych literami 
od A do I. To tytułowy Alfabet 
Auschwitz. Precyzyjnie odda-
na faktura drewna, dachów-
ki, szkła w oknie. Bezdusz-
ny obiekt architektoniczny?  
A jednak zawiera w sobie po-
tencjał obecności w nim esesma-
na, wyposażonego w karabin 
maszynowy. Bunkry – pojedyn-
cze betonowe schrony, bez zna-
jomości kontekstu wyglądają 
jednak jak monstrualne hełmy 
średniowiecznych rycerzy albo 
przypominają totemiczne po-
sągi niezrozumiałych, okrut-
nych, pogańskich bóstw. Walce 
– charakterystyczny, żłobiony 
krzyż służący do zamocowania 
uchwytu nasuwa skojarzenie 
z archeologicznymi wykopa-
liskami z czasów pierwszych 
chrześcijan czy Celtów. Jednak 
znajomość przeznaczenia be-
tonowych walców do ugniata-
nia żwiru na placu apelowym 
oraz wyrównywania ulic obo-
zowych, a także skojarzenie  
z bestialskim kapo, który w 
furii kierował swym pojazdem 
(walcem) zaprzężonym w sa-
mych więźniów i traktował ich 
jak konie pociągowe, zajeżdża-
jąc niektórych na śmierć – na-

NiGdy Nie MoŻNa PrzestaĆ  
o tyM MÓWiĆ!

WystaWa rysUNkÓW PaWła WarcHoła 
ALFABET AUSCHWITZ

Wernisaż odbył się 25 kwietnia 2015 r. Otwierając wystawę, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań 
Młodzieży, Leszek Szuster, poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci prof. Władysła-
wa Bartoszewskiego, który zmarł dzień wcześniej. Ten niezwykle żywotny do końca swoich dni, emanu-

jący radością życia człowiek, wybitny mąż stanu, pisarz, żołnierz AK, były więzień Auschwitz stał się symbolem 
polsko-niemieckiego pojednania po II wojnie światowej. Mimo krzywd, jakich doznał od Niemców, nie żywił 
nienawiści i pogardy, lecz starał się uczynić wszystko, by pomiędzy oboma narodami zapanowały dobrosąsiedz-
kie stosunki. Podczas głównych uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 85. urodzin profesora, 
MDSM wraz z Fundacją Konrada Adenauera, podarował mu portret autorstwa Pawła Warchoła.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Wernisaż wystawy Alfabet AuschwitzDyskusja panelowa: Christoph Heubner, Leszek Szuster, Henryk Waniek
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daje dziełu makabryczną głębię 
i odsłania prawdę.
Wypalone z gliny krążki z cy-
frami i dziurką na przeciągnię-
cie sznurka czy rzemyka świet-
nie prezentowałyby się na szyi 
jako numerologiczny amulet, 
gdyby nie fakt, iż hitlerowcy 
stosowali je do identyfikacji 
kremowanych zwłok. Wkłada-
no je razem z ciałem do pieca, 
by po 20 minutach wyjąć krą-
żek wraz z popiołem i włożyć 
do urny z tym samym nume-
rem. Rodzina zamordowanego 
więźnia Polaka zawiadamiana 
była przez władze obozowe  
o możliwości pobrania, za opła-
tą, urny z prochami. Jednak już 
na początku 1941 r. zaprzesta-
no tej praktyki.
Nadgryzione zębem czasu be-
tonowe elementy ogrodzenia 
pod napięciem, z powyginany-
mi ekspresyjnie metalowymi 
drutami zyskują człowieczy 
wymiar poprzez zatytułowa-
nie cyklu: Skargi Hioba. 
Równie wielkie wrażenie wy-
wołują cykle kolaży: Auschwitz 

i Fragmenty. Tym razem po-
czątkiem do snucia rysunkowej 
narracji są wklejone przez arty-
stę fragmenty autentycznych, 
historycznych fotografii, przed-
stawiających np. ludzkie szcząt-
ki. Artysta dorysowuje do nich 
szerszy kontekst przestrzenny, 
który stanowi jego osobisty, 
emocjonalny komentarz do 
przedstawionych obrazów – sta-
cji obozowej Drogi Krzyżowej 
(Auschwitz).

Dyskusja panelowa, moderowa-
na przez dyrektora MDSM, no-
siła tytuł: Alfabet Auschwitz. Ele-
mentarz rozumienia współczesności. 
Wzięli w niej udział: Christoph 
Heubner – poeta, historyk, ger-
manista, politolog,współtwórca 
filmów dokumentalnych, wice-
prezydent Międzynarodowe-
go Komitetu Oświęcimskiego, 
od lat związany z MDSM oraz 
Henryk Waniek – urodzony w 
Oświęcimiu artysta malarz i pla-
kacista, historyk, religioznawca, 
jeden z najbardziej opiniotwór-
czych krytyków sztuki.

Na pytanie prowadzącego, 
czy twórczość Pawła Warcho-
ła pozwala zrozumieć Ausch-
witz, Ch. Heubner przypo-
mniał obraz Petera Brueghela 
pt. Upadek Ikara, na którym 
Ikar spada do morza niezau-
ważony przez pracujących 
w polu rolników i pasterzy. 
Warchoł, poprzez swoje ry-
sunki, próbuje przyciągnąć 
wzrok tego skupionego na 
codziennej pracy chłopa i 
uświadomić mu, że nie tylko 
to się liczy, ale że kiedyś, na 
oświęcimskiej ziemi, doszło 
do tragedii, o której każdy 
musi wiedzieć i nikt nie może 
zapomnieć.
Leszek Szuster zwrócił uwa-
gę, iż Paweł Warchoł repre-
zentuje pokolenie urodzo-
ne kilka lat po wojnie i jego 
dzieła mogą być tylko inter-
pretacją tematu Auschwitz. 
W odpowiedzi H. Waniek 
zdefiniował pojęcie sztuki 
jako wewnętrznej prawdy, 
będącej wynikiem poszuki-
wań i odkryć samego artysty. 

Dodał, iż prawdy tej Pawłowi 
Warchołowi na pewno nie 
można odmówić. Artysta sam 
wybrał Oświęcim jako miej-
sce zamieszkania (urodził się  
w Krakowie, studiował w Ka-
towicach), co w sposób natu-
ralny i na zasadzie dobrowol-
nego wyboru skłoniło go do 
konfrontacji z rzeczywistością 
byłego obozu.
Na ile więc ta wystawa pozwa-
la rozumieć rzeczywistość? H. 
Waniek: „Pawle, twoje dzieła 
nikogo niczego nie nauczą, bo 
to kawałek historii człowie-
czeństwa, która toczy się cały 
czas. Kto z nas pamięta dzisiaj  
o wojnie trzydziestoletniej 
czy rewolucji francuskiej? Ta 
historia jest bardzo stara. Ale 
nigdy dosyć jej powtarzania”. 
Ch. Heubner: „W powtarza-
niu tkwi sens. Zwłaszcza w 
tym świecie wypełnionym 
młodymi ludźmi. Mam na-
dzieję, że oni się tu czegoś 
nauczą, dowiedzą o sobie i 
wykorzystają w kreowaniu 
świata przyszłości”.

Po dyskusji miało miejsce wzru-
szające wydarzenie. Obywatel 
Niemiec, Mario Dittebrand, 
od 10 lat zajmujący się prywat-
nie tematyką Auschwitz, po-
stanowił na rowerze przebyć 
odcinek 486 km z Bautzen do 
Oświęcimia, co zajęło mu czte-
ry dni. Przywiózł ze sobą dwa 
czeki po 350 euro (dobrowol-
ne datki zebrane przez niego  
w Niemczech), które przekazał 
na ręce przedstawiciela Mu-
zeum Auschwitz (z przeznacze-
niem na archiwizację świadectw  
i utrzymanie substancji Mu-
zeum) oraz Dyrektora MDSM – 
na potrzeby pracy z młodzieżą. 
Sam zadeklarował chęć współ-
pracy z Domem w zakresie 
przywożenia do Oświęcimia 
grup osób zainteresowanych 
tematem, powołując się na po-
ruszającą rozmowę z byłym 
więźniem Auschwitz, Marko 
Feingoldem, który powiedział 
mu: „Zrób wszystko, żeby nie 
zapominali”. 

Małgorzata Gwóźdź

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Wernisaż wystawy Alfabet AuschwitzPrzekazanie czeków dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz MDSM

Wernisaż wystawy Alfabet Auschwitz
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Jakże inaczej brzmi to sło-
wo – ciepło, miękko, piesz-
czotliwie – w stosunku do 
zimnego, ostrego Auschwitz, 
które nakryło miasto cału-
nem śmierci, jakby nic przed 
i po oraz poza obozem, tutaj 
nie istniało. Jest to brzemię 
tak silne, że od początku 
tworzenia projektu nowej 
wystawy najważniejsze stało 
się zaakcentowanie przeja-
wów dawnego życia. Zbu-
dowanie jej narracji choćby  
z okruchów tego, co się zacho-
wało, nie tylko fizycznie, ale 
także w pamięci świadków, 
czy w przekazach ustnych 
ich potomków. Każdy z eks-
ponowanych materialnych  
i niematerialnych elemen-
tów wystawy dobrany zo-
stał z ogromnym pietyzmem  
i atencją. Jest przywołaniem 
konkretnych wydarzeń, lu-
dzi, miejsc, które składają się 
na opowieść. Wystawa ma 
być apoteozą życia i zaprze-
czeniem stereotypów, któ-
re ciążą nad Oświęcimiem. 
Oczywiście nie dało się po-
minąć w narracji wystawy 
wątku Zagłady. Okres ten 
otwiera jednak cykl fotografii 
wykonanych w przededniu 
wojny, przedstawiających 
żydowskich i chrześcijań-
skich mieszkańców miasta, 
kopiących wspólnie okopy 
przeciwczołgowe. Być może 
każdy z tych uśmiechnię-
tych, patrzących w obiektyw 
ludzi przeczuwał zbliżający 

się kataklizm, ale na zdję-
ciach tego nie widać. Domi-
nuje atmosfera zabawy jak 
na pikniku. 

Kompleks budynków przy 
placu ks. Jana Skarbka: daw-
ny dom Kornreichów i Dat-
tnerów, synagoga Chewra 
Lomdej Misznajot i dom 
rodziny Klugerów, wraz  
z wewnętrznym dziedziń-
cem pomiędzy nimi, został 
zintegrowany za pomocą 
zróżnicowanych środków 
architektonicznych i spójne-
go systemu identyfikacji wi-
zualnej. Wszelkie ingerencje  
w zabytkową tkankę wyko-
nane zostały w szacunku dla 
historii i pierwotnego charak-
teru miejsca. Wnętrza zostały 
wyczyszczone ze zbędnych 
szczegółów. Rozmaite ele-
menty ekspozycyjne powią-
zane z tematyką wystawy 
usystematyzowano zgodnie 
z układem chronologicznym, 
a sale przyporządkowano 
poszczególnym okresom  
z dziejów oświęcimskiej spo-
łeczności żydowskiej. Więk-
szość wnętrz utrzymano w 
jasnej kolorystyce. Muzeum 
„otwarto” dla przechodniów 
poprzez odsłonięcie okien 
oraz wprowadzenie okrą-
głych otworów w drzwiach 
głównych z szybą i soczew-
ką, poprzez które można zaj-
rzeć do środka. Planowana 
wymiana istniejącej barierki 
na ławkę z drewna egzo-

tycznego przed Muzeum 
Żydowskim od strony Placu 
Ks. J. Skarbka ma dodatko-
wo stworzyć przyjazną prze-
strzeń, zarówno zachęcającą 
do wejścia do wnętrza, jak  
i odpoczynku dla zwiedzają-
cych. 

Koncepcja ekspozycji oparta 
została na zasadzie narracji 
narastającej linearnie, zgod-
nie z upływem czasu. Do-
minującą staje się przepły-
wająca przez pomieszczenia  
i gabloty multimedialna 
wstęga, opowiadająca hi-

storię poprzez zabytki, do-
kumenty, fotografie, filmy. 
Zasada ta została podkre-
ślona przez wprowadze-
nie pośredniego oświetle-
nia w salach i w gablotach.  
W holu głównym linia 
świetlna ukryta została  
w „przeciętym” sklepieniu 
kolebkowym. Podkreśla ona 
oś łączącą strefę wejściową 
z poszczególnymi pomiesz-
czeniami i otwartym tarasem 
na dziedzińcu wewnętrz-
nym, z widokiem na zamek 
w Oświęcimiu.

Ważnym motywem kształto-
wania ekspozycji i aranżacji 
wnętrz były różne interpre-
tacje „odkrywania historii” 
zbudowanej z autentycznych 
elementów kultury material-
nej, jakie udało się pozyskać. 
Tuż po wejściu do Muzeum 
trafiamy na element ekspo-
zycyjny pokryty miedziany-
mi zaśniedziałymi panelami. 
Smuga przeszlifowana w po-
kryciu ukazuje poszczególne 
fazy starzenia się materiału 
– od matowego seledynu, 
poprzez brąz, złoto aż po re-
fleksyjną płaszczyznę przy-
pominającą lustro. Inspiracją 
dla takiego potraktowania 
materiału stały się ekspona-
ty znajdujące się w kolekcji 
Muzeum – trzon lampy Ner 
Tamid, ramiona żyrandoli, 
świeczników, pochodzące 
z wykopalisk archeologicz-
nych przy ulicy Berka Jose-

lewicza w Oświęcimiu, na 
terenie po Wielkiej Synago-
dze, która w nocy z 29 na 
30 listopada 1939 r. została 
spalona przez hitlerowców, 
a której zgliszcza w 1941 r. 
zostały rozebrane. Z kolei 
efekt lustrzanej płaszczyzny 
na wysokości wzroku zwie-
dzających ma zmuszać ich 
do osobistej refleksji na temat 
historycznych wydarzeń. Jest 
to swoiste spotkanie przywo-
łanych we wspomnieniach, 
żyjących tu niegdyś ludzi 
ze współczesnością. Zabieg 
ten ma również wskazać na 
podejmowane przez Cen-
trum działania edukacyjne 
i antydyskryminacyjne. Po-
przez perforowany napis 
Oszpicin w trzech językach, 
wycięty w miedzianej bryle, 
zwiedzający mogą podglą-
dać wyświetlany cyklicznie 
fragment przedwojennego 
amatorskiego filmu Davida 
Kurtza, z osobliwym portre-
tem zbiorowym mieszkań-
ców żydowskiej dzielnicy. 
Ukazuje on ludzi w różnym 
wieku – kobiety, mężczyzn  
i licznie zgromadzoną przed 
okiem kamery dzieciarnię. 
Jest to jedyny niepochodzą-
cy stąd okruch przeszłości, 
który przywodzi skojarzenia 
z ówczesnym Oświęcimiem, 
a przedstawia mieszkańców 
przedwojennego Nasielska. 
W przerwach między projek-
cjami, w metaforycznej pu-
stce po zgładzonej społecz-

OSZPICIN. zaPoMNiaNa Historia 
oŚWiĘciMia zBUdoWaNa  

z okrUcHÓW PaMiĘci

Projekt nowej wystawy stałej Oszpicin i aranżacji wnętrz Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu oparty został 
na materialnych i niematerialnych działaniach, definiujących na nowo obraz zabytkowej architektury jako 
tła do opowiedzenia historii żydowskich oświęcimian. Oszpicin (hebr. goście) – tak nazywali swoje miasto 

mieszkający tu od XVI w. Żydzi, którzy aż do wybuchu II wojny wiedli normalne życie. 

Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu: Wystawa Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia
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ności żydowskiej, jaka po-
została w powojennym kra-
jobrazie miasta, we wnętrzu 
formy pojawiają się ciekawe 
efekty świetlne, zmieniające 
się w zależności od pory dnia 
i natężenia światła.

Podobny wielowarstwowy 
motyw odkrywania historii 
miejsca oraz interpretacji ma-
teriału pojawia się w ekspo-
zytorze w sali Polski Ludowej. 
Tym razem pasmo lustrzane 
wykonane zostało na po-
rdzewiałej blasze, w której 
pod otworami z soczewkami 
ukryte są reprinty wybranej 
korespondencji, prowadzo-
nej po wojnie między Polaka-
mi mieszkającymi w Oświę-
cimiu, a ich rozsianymi po 
świecie żydowskimi przyja-
ciółmi, ocalałymi z Zagłady. 
Graniastosłupy trójkątne  
z miedzi i zardzewiałej bla-
chy sugerują kierunek zwie-
dzania, akcentują też począ-
tek i koniec ekspozycji.

Trójkątne kształty rzutów 
opisywanych ekspozyto-
rów nawiązują do rozerwa-
nych i zdeformowanych 
ramion Gwiazdy Dawida, 
a kierunki, które wyzna-
czają poszczególne formy, 
wskazują miejsca emigracji 
żydowskich mieszkańców 
Oszpicina. Dla dopełnie-
nia całej koncepcji obecnie 
planowana jest realizacja 
podobnych obiektów na ze-
wnątrz. Pierwszy ustawiony 
na Placu Ks. J. Skarbka ma 
być widoczny od strony Ryn-
ku, a wierzchołkiem wska-
zywać wejście do Muzeum 
Żydowskiego. Element ma 
intrygować swoją formą, tak 
aby ludzie zaglądali do jego 
wnętrza, w którym ukryte 
zostaną w formie fotopla-
stikonu rysunki, fotografie  
i teksty nawiązujące do nar-
racji wystawy stałej. Eks-
pozytor ma zaskakiwać, 
skłaniać do refleksji oraz za-
chęcać do odwiedzenia Mu-
zeum. Drugi obiekt ustawio-

ny na dziedzińcu wewnętrz-
nym Muzeum od strony 
Zamku ma służyć zwiedzają-
cym do pozostawienia śladu 
swojej obecności w formie 
„wpisu” do interaktywnej, 
multimedialnej „wirtualnej 
księgi gości”.

W kolejnych pomieszcze-
niach podejmowane inter-
wencje dostosowane są do 
zachowanych elementów 
historycznej architektury. 
W sali Początki podłużna 
gablota „wyrasta” ze sta-
rych drewnianych schodów 
i kolorystycznie zlewa się 
z nimi w jedną całość. Są  
w niej eksponowane reprinty 
XVI-, XVII- i XVIII- wiecz-
nych dokumentów oraz naj-
starsza macewa – fragment 
płyty nagrobnej z cmentarza 
żydowskiego w Oświęcimiu. 
Na plecach gabloty w formie 
dekoracji znajdują się grafiki 
z modlitewnika Machzor ke-
-minchag kahal kadosz Aszke-
nazim (wyd. Aharon ben Uri 
Lipman, Sulzbach 1709) ze 
znakami zodiaku przedsta-
wiającymi ówczesne zawody 
i rzemiosła. W położonych na 
wyższym poziomie dwóch 
pomieszczeniach synagogi 
Chewra Lomdej Misznajot 
ingerencje architektoniczne 
zostały ograniczone do mi-
nimum. W żeńskiej części 
synagogi wszystkie ekspo-
naty związane z częścia-
mi wystawy Galicja i Mię-
dzy Wojnami umieszczono  
w podłużnych gablotach, na-
wiązujących kolorystycznie 
do zabytkowej drewnianej 
podłogi. Ze starych murów 
zdjęto wszystkie ramy z re-
produkcjami pochodzącymi 
z wcześniejszej wystawy 
stałej, eksponując pierwotną 
formę wnętrza i fragmenta-
rycznie odsłonięte zdobienia. 
Poprzez celowe pozostawie-
nie na ścianach nieregular-
nych plam, odcisków sta-
rych ram i różnych odcieni 
kolorystycznych uzyskano 
unikalną naturalną, graficz-

ną mozaikę. Przenikają ją 
ze zmienną siłą zależną od 
pory dnia: refleksy świetlne 
z wysokich okien synagogi 
oraz projekcja z widokami 
dawnego Oświęcimia ze sta-
rych pocztówek i zestawem 
zdjęć z początku XX wieku 
aż po 1939 r. Przestrzeń sy-
nagogi wypełnia dźwiękiem 
chasydzka przypowieść wy-
konana przez Shlomo Carle-
bacha, która opowiada o lo-
sie Chaskele, który pomagał 
nosić towar na targu w mie-
ście Oszpicin. To połączenie 
surowego świadectwa czasu 
i historii z działaniami nie-
materialnymi tworzy rodzaj 
współczesnej interpretacji ar-
chitektoniczno-plastycznego 
ornamentu. 
Układ kolejnego wnętrza 
– głównej części synagogi 
został praktycznie niezmie-
niony. 
Nieco inny charakter mają 
dalsze sale. Wąskie pomiesz-

czenie ilustrujące tematykę 
Zagłady bazuje na płynnie 
zagiętej ścianie z wycięciem 
na wysokości wzroku „za-
mykającej” obserwatora  
w niewielkim, jasnym wnę-
trzu. Czarno-biała wygięta 
linia z fotografiami prowadzi 
widzów od 1939 r. – przeded-
nia wybuchu wojny, począt-
ku okupacji hitlerowskiej, 
pierwszych prześladowań, 
poprzez rozbiórkę Wielkiej 
Synagogi, wysiedlenia lud-
ności żydowskiej z miasta 
w marcu i kwietniu 1941 r., 
przybycia do Będzina, por-
trety oświęcimian z obozów 
i gett, aż po wyzwolenie. 
Wzdłuż wstęgi mała gablota 
skrywa dokumenty, listy, ko-
pie gazet, zamykając widza 
w klaustrofobicznym świecie 
zagłady. Nastrój podkreśla 
dźwięk ze wspomnieniami 
świadków, którzy przeżyli. 
Analogiczną wstęgę wyko-
nano w sali Pamięć, gdzie 
jedenaście monitorów wielo-
dotykowych z interaktywną 
aplikacją otacza widza obra-
zem i dźwiękiem. Nim w sali 
pojawią się zwiedzający, na 
wygaszaczu przez wszyst-
kie ekrany przepływa rzeka 
Soła – jako metafora upływu 
czasu, ale też jako uniwersal-
ny i ponadczasowy element 
łączący losy wszystkich po-
koleń mieszkańców Oświę-
cimia. Po uruchomieniu 
instalacji na wstędze, przed 
zwiedzającym ukazują się 
mocno wykadrowane por-
trety oświęcimskich Żydów, 
pochodzące z różnych okre-
sów. Po dotknięciu danej fo-
tografii widoczne stają się ich 
pełne kadry lub wyświetlany 
jest film oraz krótka informa-
cja o sportretowanej osobie. 
Instalacja pulsuje i co kilka 
minut układ się zmienia. W 
miejsce poprzednich poja-

wiają się nowe osoby. Przy-
padek rządzi, czy w danym 
momencie mamy szansę ko-
goś poznać.
Szatnia przy wyjściu na taras 
również podąża za podob-
nym schematem – narracji 
liniowej – rząd ruchomych 
uchwytów przecina na jed-
nym poziomie trzy ściany 
niewielkiej wnęki.   
Aby pobudzić ciekawość 
widzów oraz zachęcić do 
zgłębiania wystawy w części 
elementów wykorzystano 
ciekawe zjawiska optyczne, 
związane z użyciem szkieł  
i soczewek o różnych roz-
miarach (np. w drzwiach 
wejściowych). 

Projekt stał się pretekstem do 
wyjątkowego, sensoryczne-
go postrzegania i doświad-
czania architektury i historii. 
Nowe wnętrza mają działać 
na wszystkie zmysły, od za-
skakujących układów prze-
strzennych, poprzez zmien-
ne efekty związane z dzia-
łaniem światła i cienia, pre-
cyzyjny dobór materiałów, 
aż poi najmniejszy detal. To 
wszystko powinno sprzyjać 
nieśpiesznemu, wnikliwe-
mu i fascynującemu proce-
sowi odkrywania kolejnych 
warstw historii –  zbudowa-
nych z okruchów – relacji 
świadków i materialnych 
świadectw przywołujących 
pamięć o Oszpicinie. 

Magdalena Poprawska
(Imaginga Studio, Kraków)

Bartosz Haduch 
(NArchitekTURA, Kraków)
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XVii MałoPoLskie dNi dziedzictWa 
kULtUroWeGo. BYŁ SOBIE CZAS

Małopolski Instytut Kultury, Samorząd Województwa Małopolskiego, Gospodarze obiektów zapra-
szają na XVII edycję Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (www.dnidziedzictwa.pl), w ra-
mach których co roku, podczas dwóch majowych weekendów, można nieodpłatnie zwiedzać kilka-

naście wybranych obiektów. 

Centrum Żydowskie

Tematem tegorocznej edycji 
wydarzenia będzie czas – jed-
na z uniwersalnych kategorii 
miary otaczającego nas świa-
ta. Czas jest doświadczeniem 
powszechnym, łączy się  
z pojmowaniem świata przez 
daną epokę, świadomością 
ludzi, rytmem życia, obrzęda-
mi, a także architekturą. Pod-
czas Dni Dziedzictwa będzie 
nas również interesował, jak 
zawsze, czas historyczny za-
trzymany w pokazywanych 
przez nas zabytkach. Zasta-
nowimy się nad czasem: sło-
necznym, astronomicznym, 
kalendarzowym, mierzonymi 
za pomocą gnomonów, zega-
rów, kalendarzy. Przyjrzymy 
się także rytmom przyrody, 
ludowemu kalendarzowi ob-
rzędowemu.  
W 2015 r. w ramach Mało-
polskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego podczas dwóch 
weekendów (16–17 maja, 23–
24 maja) zaprezentujemy 10 
zabytków, zlokalizowanych 
na czterech trasach zwie-
dzania: dwóch krakowskich 
(obydwa weekendy), zachod-

niej (16–17 maja) i północnej 
(23–24 maja). 
Na trasie zachodniej podczas 
pierwszego weekendu zwie-
dzający będą mieli okazję zo-
baczyć m.in. Synagogę i Mu-
zeum Żydowskie w Oświę-
cimiu (pl. ks. J. Skarbka 5, 
Oświęcim, powiat oświęcim-
ski). W XIX i XX w. Oświęcim 
był ważnym ośrodkiem reli-
gijnym judaizmu na terenach 
Galicji Zachodniej. Na terenie 
gminy żydowskiej działały 
stowarzyszenia dobroczynne, 
religijne, kulturalne i sporto-
we, jak również partie poli-
tyczne o zróżnicowanym za-
barwieniu ideowym. Podczas 
Dni Dziedzictwa zapraszamy 
Państwa do synagogi Chewra 
Lomdej Misznajot, Muzeum 
Żydowskiego i domu rodzi-
ny Klugerów – miejsc, któ-
re w przywracaniu pamięci  
o Żydach z Oświęcimia od-
grywają rolę szczególną. 
W Muzeum Żydowskim mo-
żemy obejrzeć dwie nowo-
czesne ekspozycje, pierwsza 
z nich to Oszpicin – tak Ży-
dzi w języku jidysz nazywali 

Oświęcim. Opowiada o ży-
dowskiej przeszłości miasta, 
której początki sięgają I. poło-
wy XVI w. Druga – Nowe ży-
cie – to swoista mozaika utka-
na z osobistych relacji byłych 
mieszkańców Oświęcimia, 
żyjących obecnie w Izraelu. 
Dla dzieci na sobotę 16 maja 
przygotowaliśmy warsztaty 
dotyczące czasu i kalendarza 
żydowskiego. Warta podkre-
ślenia jest możliwość zwie-
dzenia cmentarza żydowskie-

go w towarzystwie dr. Jacka 
Proszyka.
Już po raz czwarty wyda-
rzeniu towarzyszyć będzie 
bezpłatna publikacja autor-
stwa Katarzyny Kobylarczyk, 
dziennikarki i reportażystki. 
Książkę będzie można otrzy-
mać wraz z pamiątkową 
pieczątką w punktach infor-
macyjnych przy wszystkich 
obiektach tegorocznych Ma-
łopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. 

Szczegółowe informacje  
o wszystkich obiektach na 
stronie internetowej: www.
dnidziedzictwa.pl.
Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny.

Małopolski Instytut Kultury
Kontakt: dnidziedzictwa@
mik.krakow.pl  

CŻ

NikoLa daVid – koNcert

14 maja 2015 r. o godz. 19.00 w Centrum Żydowskim odbędzie się koncert kantora liberalnej Gminy Ży-
dowskiej Beth Shalom w Monachium. Akompaniował będzie Piotr Gębiś. Wstęp wolny. 

Nikola David urodził się 
w Serbii, gdzie studiował 
na Akademii Muzycz-
nej w Nowym Sadzie.  
W roku 1998 otrzymał 
stypendium Fundacji An-
ni-Eisler-Lehmann, które 
pozwoliło mu ukończyć 
swoją artystyczną edu-
kację w Peter-Cornelius-
-Conservatoire w nie-
mieckiej Moguncji, jak 
również w Szkole dla 
kantorów na Abraham 
Geiger College, działa-
jącej na Uniwersytecie  
w Poczdamie.  
Nikola David gościł na 
wielu międzynarodo-
wych festiwalach, m.in. 
w Bułgarii, Izraelu, Nor-
wegii, Grecji, Macedonii 
oraz Czarnogórze. Po-
nadto, jako solista – te-
nor, wcielał się w szereg 
znaczących ról z klasycz-
nego repertuaru, wyko-
nywał także utwory m.in. 

Bacha, Mozarta, Haydna, 
Schuberta, Mendelsohna. 
W roku 2014 Nikola Da-

vid został kantorem Libe-
ralnej Gminy Żydowskiej 
w Monachium.

Rezerwacja bezpłatnych 
biletów: info@ajcf.pl lub 
telefonicznie: 33 844 70 02. 

Liczba miejsc jest ograni-
czona. 

CŻ
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W dniach 22-25 marca br. w Centrum Dialogu i Modlitwy gościło ośmioro młodych ludzi z Hiroszimy  
w Japonii. Wizyta była częścią wyjazdu edukacyjnego do Polski i Holandii, z okazji zbliżającej się 70. rocznicy 

zakończenia II wojny światowej oraz zrzucenia bomby atomowej nad Hiroszimą. Uczestniczyli w niej studenci  
z uniwersytetu w Hiroszimie i uczniowie ze szkoły średniej, związani z Centrum Mediów na rzecz Pokoju, które 
powstało u boku Chugoku Shimbun, jednego z największych wydawnictw w Japonii.

z PrzesłaNieM PokojU 
z HirosziMy do aUscHWitz

Od 2008 r. Agencja pro-
wadzi dwujęzyczną, an-
gielsko-japońską stronę 
internetową poświęconą 
wyłącznie doniesieniom 
mającym związek z sze-
roko rozumianą tematyką 
pokojową, upamiętnie-
niem ofiar ataku nuklear-
nego oraz zagadnieniami 
dotyczącymi rozbrojenia 
jądrowego. 
„To był pierwszy raz, kie-
dy wysłaliśmy grupę mło-
dzieży ze szkół średnich  
i uniwersytetu z Japonii 
do Europy” – podkreślił 
dyrektor Centrum Me-
diów na rzecz Pokoju 
(Peace Media Center), To-
momitsu Miyazaki. „Uwa-
żam, że jest to bardzo 
ważne, że młodzi ludzie 
z Hiroszimy uczestniczyli 
w tej podróży, aby uczyć 
się o Holokauście. Pokła-
dam nadzieję, że to do-
świadczenie da im szansę, 
na rozważenie roli i odpo-
wiedzialności Hiroszimy” 
– dodał Miyazaki.
Wyjazd edukacyjny był 
sponsorowany przez Fun-
dację Dzieło Pokoju z Hi-
roszimy i obejmował wi-
zytę w Oświęcimiu oraz  
w Amsterdamie, gdzie 
młodzi Japończycy od-
wiedzili dom, w którym 
ukrywała się Anna Frank. 
Grupie młodzieży to-
warzyszył dziennikarz 
wydawnictwa Chugoku 

Shimbun – Uzaemonnaot-
suka Tokai.
W trakcie czterodniowego 
pobytu w naszym mieście 
grupa adeptów dzienni-
karstwa odwiedziła Miej-
sce Pamięci, poznała hi-
storię miasta i wysłuchała 
świadectwa byłego więź-
nia Auschwitz-Birkenau, 
prof. Wacława Długobor-
skiego.
Młodzi Japończycy spo-
tkali się również z zastęp-
cą dyrektora PMA-B An-
drzejem Kacorzykiem oraz  
z prezydentem Oświę-
cimia Januszem Chwie-
rutem, którym wręczyli 
przesłanie pokojowe od 
Kazumi Matsui, burmi-
strza miasta Hiroszima 
i jednocześnie przewod-
niczącego Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia 
Burmistrzów Miast Poko-
ju. Czytamy w nim m.in.: 
„Chciałbym oddać hołd 
nieustannym wysiłkom 
tego miejsca w celu za-
chowanie pamięci o tra-
gediach, które nastąpi-
ły w czasie II światowej  
i przekazać ostrzeżenie 
dla ludzkości. 
[...] W dniu 6 sierpnia 1945 
r. o godz. 8.15, w mgnie-
niu oka Hiroszima legła 
w gruzach. Wśród mate-
riałów atomowego bom-
bardowania , które uka-
zują skutki poniesionych 
ofiar i liczbę osób, które 

przeżyły, nasze Muzeum 
przekazuje wspomnienia 
ocalałych. Istnieje jednak 
obawa, że te wspomnienia 
z czasem przeminą.
Aby być pewnym, że błę-
dy przeszłości nie zostaną 
powtórzone, niezbędne 
jest przekazywanie pa-
mięci o ofiarach następ-
nym pokoleniom”.

Ważnym punktem wi-
zyty w Oświęcimiu było 
również spotkanie z lo-
kalną młodzieżą, którą 
reprezentowali uczniowie  
z LO im. Konarskiego. 
Po przedstawieniu się, 
goście z Hiroszimy opi-
sali swoje odczucia po 
wizycie w byłym obozie  
A u s c h w i t z - B i r k e n a u , 
dyskutowali na tematy 
roli i odpowiedzialności 
Oświęcimia i Hiroszimy 
w podtrzymywaniu pa-
mięci o tamtych wydarze-
niach oraz, jak zaznaczył 
jeden z oświęcimskich li-
cealistów: „o konieczności 
pogłębienia nauki historii 
przez obecne i przyszłe 
pokolenia, tak aby fałszy-
we przekonanie, że Holo-
kaust nie był dziełem na-
zistów, nie rozwijało się”. 

„Żyjąc w Hiroszimie, 
skupiamy się tylko na 
pielęgnowaniu tragedii, 
którą to miasto przeży-
ło” – pisał w posumowa-
niu po podróży Tomo-
mitsu Miyazaki. „Mam 
nadzieję, że wizyta stu-
dyjna była dla uczestni-
ków okazją do pozna-
nia historii o tragediach  
i cierpieniach, jakich do-
świadczyli inni ludzie. 
Uczestnicy odnajdą po-
dobieństwa między sobą 
a innymi, które, jak ocze-
kuję, otworzą im nowe 
horyzonty w staraniach  
o przekazywanie informa-
cji o tych wydarzeniach 
przyszłym pokoleniom” – 
dodał. 

Beata Sereś

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau
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Spotkanie z prof. Wacławem Długoborskim, byłym więźniem Auschwitz 
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„Mieszkając w Hiroszimie, mam wiele możliwo-
ści, aby poznać wydarzenia związane z atomo-
wym bombardowaniem mojego miasta. Nie mia-
łam jednak zbyt wielu okazji do poznania innych 
historii z czasów wojny. W trakcie tej podróży 
chciałabym pogłębić wiedzę o Holokauście i do-
wiedzieć się, jak odczuwają to młodzi ludzie z tej 
samej generacji. Po powrocie do domu opowiem 
innym o tym, co widziałam i czego doświadczy-
łam” – pisała Maiko Hanaoka, 16-letnia uczennica 
szkoły średniej, przed podróżą do Europy.
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MaGdaLeNa eMiLeWicz-PiÓro, Piotr 
M.a. cyWiŃski AUSCHWITZ LEGACIES

• 15-16 maja
 XXIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewają-

cych Poezję Amor sprawił...
15 maja
godz. 10.00 Prezentacje konkursowe (kategoria: poezja 
śpiewana)
godz. 18.00 AMOR dla...  nagrody... wyróżnienia...  koncert 
laureatów
godz. 19.00 Tu i Tu – koncert Marty Bizoń 
16 maja
godz. 10.00 Prezentacje konkursowe (kategoria: recytacja)
godz. 17.00 AMOR dla...  nagrody... wyróżnienia...  koncert 
laureatów
Oświęcimskie Centrum Kultury 

• 22 maja
Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA 
KSIĄŻKI w Oświęcimiu zaprasza na spotkanie autorskie 
z Olgą Tokarczuk, połączone z odsłonięciem tablicy w Ali 
Pisarzy. Olga Tokarczuk jest jedną z najważniejszych postaci 
polskiej współczesnej prozy. Trzykrotnie nominowana 
do Nagrody NIKE, za każdym razem zdobywała Nagrodę 
Czytelników. Laureatka Nagrody Fundacji Kościelskich 
(1997) oraz Paszportu „Polityki” (1997). Była nominowana 
do Międzynarodowej Dublińskiej Nagrody Literackiej, 
odebrała prestiżową nagrodę niemiecką Mosty Berlina 
(wraz z tłumaczką Domu dziennego, domu nocnego Ester 
Kinsky).
Jej książki tłumaczono na wiele języków, m.in. niemiecki, 
angielski, francuski, hiszpański, węgierski, litewski, czeski, 
duński, estoński, serbski, szwedzki, włoski, japoński. Na 
podstawie jej utworów powstają inscenizacje teatralne,  
a niektóre doczekały się także ekranizacji. Ostatnią jej 
powieścią są Księgi Jakubowe .

• 23 maja
Po co są matki?  – spektakl w wykonaniu Joanny 
Żółkowskiej i Pauliny Holtz

23 maja 2015 r. o godzinie 19.00 w Oświęcimskim Centrum 
Kultury odbędzie się spektakl z Teatru Polonia w Warszawie 
– w reżyserii Roberta Glińskiego, w wykonaniu Joanny 
Żółkowskiej i Pauliny Holtz – którego humor portal Teatr 
dla Was scharakteryzował jako „spod znaku Woody’ego 
Allena”, pt. Po co są matki?  Morze. Plaża. Parasol. Dwa łóżka. 
Dwa drinki. Dwie kobiety. Matka i córka. Czy wystarczą im 
„czułe słówka”, aby zmienić toksyczną miłość w uczucie 
prawdziwe? Czy pokonają samotność i zrozumieją się 
nawzajem?
Sztuka Hindi Brooks podejmuje odwieczny problem 
relacji matki z córką. To zależność niezwykle intensywna, 
skomplikowana, często burzliwa i niejednoznaczna. 
Na dodatek, jeśli w tle stoją mężczyźni, których funkcja 
polega na komplikowaniu życia. W córce matka widzi 
swoje nadzieje, także spełnienie swych marzeń. Często 
przypisuje jej swoje lęki. Chce chronić ją przed złem tego 
świata, a w konsekwencji dręczy ją i ogranicza wolność. 
Nadopiekuńcza matka pragnie zostać partnerem swojej 
córki. A zbuntowana córka szuka w matce oparcia. 
Czy jednak wystarczy pojechać na wspólne wakacje  
i na słonecznej plaży obdarować się nawzajem ciepłymi 
słówkami? No właśnie i czy po to są matki? A może po to, 
żeby czasem przytulić i dać klapsa? Albo żeby ukarać, lub 
nagradzać? Tęsknić, płakać? A może żeby uczyć miłości, 
żeby prowadzić za rękę, żeby powiedzieć co jest dobre, a co 
złe? Może odpowiedź leży w pytaniu „A po co są dzieci?”.
Bilety: 55 złotych
Oświęcimskie Centrum Kultury 

• 28 maja
VII Konkurs Muzyki Instrumentalnej O Złoty Klucz 
Wiolinowy
W Domu Kultury w Kętach rywalizować będą uczestnicy VII 
Konkursu Muzyki Instrumentalnej O Złoty Klucz Wiolinowy . 
Od godz. 10.00 do godz. 13.00 trwać będą przesłuchania 
dzieci młodszych. O godz. 14 natomiast rozpoczną się 
przesłuchania dzieci starszych i zespołów.
Więcej informacji na stronie internetowej DK.
Dom Kultury w Kętach 

kULtUraLNy rozkład jazdy Maj 2015

Publikacja, którą przygoto-
wano w języku angielskim, 
to wybór, który stara się  
z jednej strony odzwiercie-
dlić w sposób przekrojowy 
Zbiory Miejsca Pamięci, ale 
przede wszystkim ma uka-
zać złożoność historii tego 
największego z niemieckich 
nazistowskich obozów kon-
centracyjnych i zagłady.
Jak piszą autorzy we wstę-
pie, każdy z przedmiotów, 
nawet tych występujących 
w masowej ilości, jest do-
kumentem bardzo indy-
widualnych, osobistych 
dramatów. Niektóre przed-
mioty są podpisane, prawie 
wszystkie noszą ślady uży-
wania. Każdy z przedmio-
tów zabranych w ostatnią 

drogę zdawał się być na tyle 
cenny i niezbędny w życiu 
codziennym jego właścicieli, 
że znalazł miejsce w niewiel-
kim dozwolonym bagażu. 
Oprócz przedmiotów zwią-
zanych z ofiarami obozu, 
w katalogu znaleźć można 
także obiekty związane z za-
łogą SS, takie jak hełmy czy 
buty wartownicze. Są wśród 
nich także narzędzia wyko-
rzystywane przez załogę SS 
do znęcania się nad więźnia-
mi i wykonywania kar. Wie-
le obiektów dowodzi tego, 
jak drobiazgowo zaplano-
wana i zorganizowana była 
obozowa biurokracja.
Wśród pozostałości poobo-
zowych zachowało się także 
sporo z wyposażenia blo-

ków i  baraków, w których 
mieszkali więźniowie tj. 
prycze, szafy, stoły, zydle, 
a także pasiaki, drewniane 
saboty i miski więźniarskie.
Duża część z prezentowa-
nych obiektów znajduje się 
na wystawie głównej Miej-
sca Pamięci. Jednak wiele 
przedmiotów – na przy-
kład zachowane esesmań-
skie archiwa, jest chroniona  
i w oryginale pokazywana 
jedynie specjalistom i bada-
czom. Podobnie jest z przed-
miotami, które – przede 
wszystkim ze względu na 
przyjęty tok narracji lub też 
wymagania konserwator-
skie – nie znalazły swego 
miejsca w obrębie istniejącej 
wystawy muzealnej.  

Po raz pierwszy w historii Muzeum Auschwitz opublikowało katalog swoich zbiorów. Wydany  
w języku angielskim album prezentuje w bardzo kompleksowy sposób autentyczne przedmioty związane 
z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Są to zarówno tysiące przed-

miotów osobistych należących do ofiar Auschwitz, a także dokumenty i rzeczy pozostawione przez esesmanów  
z załogi obozowej.

Auchwitz Legacies
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W części z nich pod ko-
niec 1944 r. umieszczono 
kilka tysięcy więźniarek, 
inne były wykorzystywane 
m.in. jako magazyny obo-
zowe i koszary SS. 6 stycz-
nia 1945 r. miała tu miejsce 
ostatnia publiczna egzeku-
cja więźniów KL Ausch-
witz. Zostały wtedy powie-
szone cztery więźniarki ży-
dowskie: Ala Gertner, Róża 
Robota, Regina Szafirsztajn  
i Estera Wajcblum za 
dostarczanie materia-
łów wybuchowych  
z pobliskiej fabryki Union 
więźniom Sonderkomman-
do, przygotowującym się 
do powstania (o buncie 
tym była mowa w poprzed-
nim odcinku). Upamiętnia-
jąca je tablica znajduje się 
na terenie Państwowego 
Muzeum, przy wejściu do 
bloku 27, w którym mie-
ści się wystawa żydowska 
„Szoa”. 
W jednym z bloków osie-
dla, położonym na jego 
p o ł u d n i o w o - w s c h o d -
nim skraju, w pobliżu ul. 
Więźniów Oświęcimia, 
mieści się kościół Para-
fii rzymsko-katolickiej 
p.w. Miłosierdzia Bożego  
i tzw. Oratorium – ka-
tolicki ośrodek kultury, 
których istnienie stanowi 
kontynuację działalności 
duszpasterskiej i społecz-
nej Towarzystwa Salezjań-
skiego (Towarzystwa św. 
Franciszka Salezego) na 
Zasolu, rozpoczętej w 1916 
r. i wznowionej po woj-
nie w 1947 r. Dominującą  
w prezbiterium figurę 
Chrystusa, a także umiesz-

czone po jej prawej i le-
wej stronie tabernakulum  
i napis „Tak Bóg umiło-
wał świat”, otaczają or-
namenty kojarzące się 
zarówno z chrystusową 
„koroną” cierniową, jak  
i obozowymi drutami kol-
czastymi. Porównanie wy-
mienionego napisu z mę-
czeństwem ofiar niemiec-
kiego nazizmu ginących za 
drutami kolczastymi moż-
na zrozumieć, uświadamia-
jąc sobie, że w niemieckich 
obozach koncentracyjnych 
i całej okupowanej przez III 
Rzeszę Europie nie brakło 
ludzi, którzy z narażaniem 
życia ratowali innych od za-
głady. W westybulu można 
zapoznać się z dokumen-
tami przypominającymi  
o zbrodniach dokonanych 
na Salezjanach przez nie-
mieckich nazistów. Jednym 
z 16 księży i braci salezjań-
skich – ofiar KL Auschwitz 
– był ksiądz Józef Kowal-
ski, w 1999 r. uznany przez 
Kościół katolicki za błogo-
sławionego. Gdy w obozo-
wej łaźni nie wykonał roz-
kazu podeptania swojego 
różańca, został skierowany 
do karnej kompanii. Zginął 
w lipcu 1942 r.
Niekiedy w tym kościele 
odprawiane są uroczyste 
nabożeństwa poprzedzają-
ce uroczystości organizo-
wane na terenie Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Przy wejściu do 
kościoła widnieje tablica 
pamiątkowa poświęcona 40 
Polakom, ofiarom pierwszej 
egzekucji przez rozstrze-
lenie w Auschwitz, doko-

nanej w listopadzie 1940 r.  
w pobliskim dole po wydo-
bytym żwirze.
Naprzeciw kościoła, na 
skwerze u zbiegu ul. 
Więźniów Oświęcimia  
i Obozowej, znajduje się 
mały cmentarz, na którym  
w zbiorowych mogiłach 
spoczywa ok. 700 ostatnich 
ofiar  Auschwitz, w części 
zamordowanych przez SS, 
w części zmarłych wkrót-
ce po wyzwoleniu w szpi-
talach zorganizowanych 
przez sowiecką, wojskową 
służbę medyczną i ochot-
niczą ekipę Polskiego Czer-
wonego Krzyża, wskutek 
skrajnego wycieńczenia 
fizycznego i nabytych  
w obozie chorób. Obok mo-
giły stoi nieduży pomnik 
z napisem: „Żołnierzom 
Armii Radzieckiej – oswo-
bodzeni, 1945”. W dniu 27 
stycznia 1945 r. żołnierze 
Armii Czerwonej wyzwo-
lili w KL Auschwitz ok. 7 
tys. więźniów. 

dr Andrzej Strzelecki

(Szerzej na temat działal-
ności Salezjanów na Zasolu  
i ich losu podczas drugiej woj-
ny światowej patrz: ks. Jan 
Krawiec SDB, „Działalność 
duszpastersko-wychowawcza 
Salezjanów w  Oświęcimiu na 
Zasolu 1916-1983”. Kraków 
2013. Natomiast odnośnie do 
cmentarza patrz m.in.: An-
drzej Strzelecki, „Wyzwolenie 
KL Auschwitz, nr III specjal-
ny Zeszytów Oświęcimskich”, 
Oświęcim 1974; Jacek Lachen-
dro, „Auschwitz po wyzwole-
niu”, Oświęcim 2015).

toPoGraFia PaMiĘci

Od strony północnej z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau sąsiaduje osiedle im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Stanowi je dwadzieścia bloków wybudowanych podczas wojny jako tzw. przedłużenie obozu 
(Lagererweiterung). 
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Tablica upamiętniająca ostatnie ofiary Auschwitz
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Kościół Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego
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