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ZAGŁADA W PAMIĘCI WIĘŹNIÓW 
SONDERKOMMANDO



Dzisiaj krótka historia zapre‑
zentowanego medalu Krzyż 
Walecznych – Na Polu Chwa‑
ły z 1920 r. Wiosną tegoż 
roku wuj Kazimierz wraz 
z Marszałkiem Piłsudskim  
i polską armią udał się do Ki‑
jowa! Nie przebywali tam dłu‑
go, ale właśnie w tym czasie 
wuj Kazimierz odniósł ranę 
cielesną, lecz nie w trakcie 
zmagań z wrogiem, ale pod‑
czas pojedynku na szabelki 
z kolegą oficerem o względy 

pewnej ukraińskiej piękno‑
ści. Ojczyzna w potrzebie,  
a prywata romansowa kwitnie 
i zadaje rany. Obrażenie nie 
było ciężkie, pojedynkowicze 
pojednali się, fronty zmieniły 
kierunek – i by wziąć udział  
w „Cudzie nad Wisłą” przed 
95 laty i otrzymać wspomnia‑
ny medal, trzeba było wracać 
do Polski! Medal ów nie nale‑
żał do rzadkości, ale można go 
było dostać tylko „za coś”... Za 
co otrzymał go wuj Kazimierz, 

dokładnie nie wiem. Zapewne 
za ogólnie rozumianą „dziel‑
ność”! W okresie międzywo‑
jennym wuj Kazimierz pełnił 
różne funkcje: był sekretarzem 
osobistym wojewody tarno‑
polskiego, wyższym urzędni‑
kiem w Ministerstwie Skarbu 
w Warszawie aż do wybuchu 
wojny. W jej trakcie i podczas 
okupacji działał w konspiracji. 
Po wojnie był krótko dyrek‑
torem PGR-ów za Ziemiach 
Odzyskanych, ale wnet – „ze 

względów klasowych” – utra‑
cił to stanowisko i został... 
księgowym w maleńkiej spół‑
dzielni szewskiej w miastecz‑
ku koło Łodzi. I tak „tułał się” 
zawodowo i etatowo przez 
cały okres Polski Ludowej! Za‑
prezentowany medal jest za‑
pisem w naszej historii i chwa‑
lebnym faktem w wojennej 
biografii wuja Kazimierza! 

Andrzej Winogrodzki

W 90. numerze „Osi” zachęcamy do lektury. 7 październi‑
ka upłynęło 71 lat od buntu więźniów Sonderkommando  
w obozie Auschwitz-Birkenau. Z okazji rocznicy ukazała się 
książka Zagłada w pamięci więźniów Sonderkommando. Jej au‑
torem jest dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński, który 
zestawił ze sobą fragmenty relacji, wspomnień, zeznań proce‑
sowych, ale także zapisków dokonywanych w czasie istnienia 
obozu. Na kolejnych stronach znajdą Państwo opis publikacji, 
a także jej krótki fragment. 
Oprócz tego podsumowujemy 29. posiedzenie Międzynaro‑
dowej Rady Oświęcimskiej, a także piszemy o darze firmy 
Volkswagen AG i Międzynarodowego Komitetu Oświęcim‑
skiego dla Muzeum Auschwitz. 
Historia zaczyna się w rodzinie… – taki tytuł nosi pierwsza 
edycja polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu, które‑
go współorganizatorem był Międzynarodowy Dom Spo‑
tkań Młodzieży. Jego uczestnikami jest 22 młodych lu‑
dzi, którzy interesują się historią II wojny światowej oraz 
społeczną pamięcią o tych wydarzeniach. Temat rodziny  

i historii rozważany jest z dwóch perspektyw: roli rodzin  
w historii oraz historii w rodzinie. Więcej na stronach MDSM. 
Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy podsumowujemy 
VI Europejski Warsztat organizowany przez Fundację Mak‑
symiliana Kolego. Na stronach Centrum Żydowskiego nato‑
miast przeczytają Państwo o filmie dokumentalnym Eszter 
Hajdú, pt. Wyrok na Węgrzech, który opowiada historię  proce‑
su czterech neonazistów, oskarżonych o zabójstwo sześciorga 
Romów,  w tym pięcioletniego dziecka.
Na koniec zaproszenie na koncert. 23 października  
o godz. 17.00 w sali koncertowej oświęcimskiej szkoły mu‑
zycznej wystąpi rumuński kwartet Kammerstyll. Zabrzmi 
muzyka kompozytorów, którzy zginęli w czasie wojny  
w niemieckich obozach koncentracyjnych: Viktora Ullmanna, 
Gideona Kleina oraz Erwina Schulhoffa. Szczegóły na ostat‑
niej stronie „Osi”.

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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Podczas posiedzenia dyrektor 
Muzeum dr Piotr M.A. Cywiń‑
ski podsumował najważniejsze 
działania w Miejscu Pamięci 
Auschwitz, które miały miej‑
sce od ostatniego posiedzenia 
Rady. Istotnym tematem jego 
wystąpienia były najważniejsze 
prace związane z konserwacją 
i zabezpieczeniem autentyzmu 
Miejsca Pamięci. Dyrektor Cy‑
wiński wspomniał m.in. o za‑
kończonym remoncie budynku 
Archiwum, historycznego blo‑
ku 24 byłego obozu Auschwitz 
I, konserwacji poobozowych 
tekstyliów, a także o planowa‑
nym projekcie przygotowania 
katalogu wszystkich napisów 
i oznaczeń znajdujących się na 
oryginalnych walizkach przy‑
wożonych przez Żydów de‑
portowanych na Zagładę, które 
znajdują się w Zbiorach Mu‑
zeum. 

W prezentacji dyrektora mowa 
była również o rozpoczętej kil‑
ka tygodni temu konserwacji 
baraków murowanych byłego 
obozu Auschwitz II-Birkenau. 
Poprzedziły ją bardzo szczegó‑
łowe badania mające na celu 
dostarczenie danych służących 
do opracowania szczegółowe‑
go programu konserwacji dla 
tych unikatowych budynków. 
Projekt, który obecnie wszedł 
w kluczową fazę, realizowany 
jest w ramach Globalnego Pla‑
nu Konserwacji – wieloletniego 
programu prac konserwator‑
skich w Miejscu Pamięci Ausch‑
witz finansowanego ze środków 
Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

Na kontach Fundacji, w której 
wsparcie zaangażowało się 35 
państw, znajduje się obecnie ok. 
90 mln euro. Od trzech lat dłu‑

gofalowe prace konserwatorskie 
w Miejscu Pamięci Auschwitz fi‑
nansowane są z zysków z Kapi‑
tału Wieczystego zarządzanego 
przez Fundację. W 2014 r. kwota 
ta wyniosła 4,6 mln złotych, na‑
tomiast szacunki na rok 2015 to 
6,4 mln złotych przeznaczonych 
na konserwację. 

W najbliższym czasie kontynu‑
owane będą prace mające na 
celu ochronę ruin komór gazo‑
wych i krematoriów II i III na 
terenie byłego obozu Auschwitz 
II-Birkenau. – Kilka lat temu 
dzięki finansowemu wspar‑
ciu Fundacji Ronalda Laudera 
udało się ustabilizować grunt 

w pobliżu pozostałości po pod‑
ziemnych komorach gazowych. 
Kontynuacja tego projektu bę‑
dzie dotyczyć konserwatorskie‑
go zabezpieczenia rozbieralni 
– mówił Piotr Cywiński. 

Na posiedzeniu mówiono także 
m.in. o trwających ważnych pro‑
jektach inwestycyjnych związa‑
nych z utworzeniem nowego 
Centrum Obsługi Odwiedzają‑
cych oraz siedziby Międzyna‑
rodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, pro‑
jektach edukacyjnych, a także 
planach wydawniczych. Nie‑
długo ukaże się nowy przewod‑
nik po Miejscu Pamięci, który 

w tej chwili tłumaczony jest na 
kilkanaście języków. Wydane 
zostanie również włoskie, fran‑
cuskie i niemieckie tłumaczenie 
książki Auschwitz od A do Z. Ilu-
strowana historia obozu.  

Dyskutowano także cały czas 
o rosnącej frekwencji na tere‑
nie Miejsca Pamięci. Dzięki 
wprowadzonemu na począt‑
ku roku internetowemu sys‑
temowi rezerwacji oraz regu‑
lacji liczby osób wchodzących 
na historyczny teren, znacznie 
więcej osób rozpoczyna zwie‑
dzanie w godzinach poran‑
nych lub popołudniowych. 
Duża frekwencja nie powodu‑

je zatem tłoku na samej ekspo‑
zycji. 

Podczas posiedzenia mówiono 
również o przyszłości terenów 
byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego w Płaszowie, 
przedstawiono raport dotyczą‑
cy formalnej sytuacji miejsc pa‑
mięci utworzonych na terenach 
byłych niemieckich nazistow‑
skich obozów koncentracyjnych 
i zagłady. Podsumowano rów‑
nież najważniejsze działania 
i wyzwania w miejscach pamię‑
ci Stutthof, Majdanek, Bełżec, 
Treblinka, Kulmhof oraz Gross‑
-Rosen.

Paweł Sawicki

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau
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29. POSIEDZENIE MIĘDZYNARODOWEJ 
RADY OŚWIĘCIMSKIEJ

Trwające najważniejsze prace konserwatorskie, jak również rozpoczęte projekty inwestycyjne związane 
z edukacją i obsługą odwiedzających, to niektóre tematy obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 
29. posiedzeniu MRO, które odbyło się 12 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w War‑

szawie, przewodniczyła prof. Barbara Engelking.

29. posiedzenie MRO

29. posiedzenie MRO. Kazimierz Albin i Halina Birenbaum
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Dziękując za przekazane 
samochody, dyrektor Mu‑
zeum, dr Piotr M.A. Cy‑
wiński, podkreślił, że zaan‑
gażowanie Volkswagena to 
nie tylko pomoc związana 
z transportem, m.in. przy 
przejazdach odwiedza‑
jących pomiędzy byłymi 
obozami Auschwitz i Birke‑
nau: – Jest to także realna 
pomoc w różnych pracach 
na terenie Miejsca Pamięci, 
poprzez przyjazdy licznych 
grup wolontariuszy ze szkół 
Volkswagena. W ostatnim 
roku to także nowa, bardzo 
obiecująca współpraca przy 
licznych projektach eduka‑
cyjnych, wydawniczych, 
konferencjach czy semina‑
riach. Tak długie i stabilnie 
rozwijające się partnerstwa 
między wielkimi korpo‑
racjami a światem kultury 
i edukacji nie są częste – po‑
wiedział.
– Nasze partnerstwo z kon‑
cernem Volkswagen AG, 
budowane od wczesnych lat 
dziewięćdziesiątych dzięki 
pomocy Międzynarodowe‑
go Komitetu Oświęcimskie‑
go, rozwija się coraz bardziej 

i wpływa na zrozumienie 
historii w coraz to nowszych 
rocznikach młodych ludzi – 
podkreślił dyrektor Cywiń‑
ski.
Wiceprezydent Międzyna‑
rodowego Komitetu Oświę‑
cimskiego Christoph Heub‑
ner powiedział, iż obserwo‑
wany obecnie wzrost liczby 
odwiedzających, zwłaszcza 
osób młodych, bardzo cie‑
szy byłych więźniów obozu. 
– Wyrażają oni także szcze‑
gólne podziękowania dla 
młodych ludzi z Volkswa‑
gena, którzy przyjeżdżają 
tu, aby pomóc w działaniach 
Muzeum. Ta praca, ale tak‑
że empatia w stosunku do 
pamięci o tym miejscu jest 
ich największym darem. 
Teraz do tego daru dołącza‑
my dwa samochody, które 
pomogą w przyszłej pracy 
Muzeum – powiedział Chri‑
stoph Heubner.
– Dla młodych ludzi z Volks‑
wagena z Niemiec oraz dla 
ich polskich kolegów praca 
na terenie Państwowego 
Muzeum Auschwitz‑Birke‑
nau to wyjątkowe doświad‑
czenie, które zostaje na całe 

życie. Cieszymy się, że my 
do tego doświadczenia mo‑
żemy dołożyć ten dar. Je‑
steśmy wdzięczni za współ‑
pracę z Międzynarodowym 
Komitetem Oświęcimskim 
oraz Muzeum Auschwitz – 

powiedziała Ines Doberanz‑
ke, przedstawicielka firmy 
Volkswagen.
W ostatnich latach Muzeum 
otrzymało od firmy Volks‑
wagen AG oraz MKO m.in. 
dwa autobusy, które bez‑

płatnie przewożą odwiedza‑
jących pomiędzy oddalony‑
mi od siebie o ponad 2 km 
byłymi obozami Auschwitz 
I i Auschwitz II-Birkenau. 

Paweł Sawicki

DAR VOLKSWAGENA DLA  
MIEJSCA PAMIĘCI AUSCHWITZ

Muzeum Auschwitz otrzymało w darze dwa samochody od firmy Volkswagen AG oraz Międzynarodo‑
wego Komitetu Oświęcimskiego. Współpraca Miejsca Pamięci oraz firmy Volkswagen trwa od ponad 
dwóch dekad. Obejmuje m.in. przyjazdy grup młodzieżowych, które poznają historię niemieckiego na‑

zistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i jednocześnie pomagają m.in. przy różnych pracach 
mających na celu zachowanie autentyzmu poobozowych reliktów.

Muzeum Auschwitz otrzymało w darze dwa samochody od firmy Volkswagen AG oraz Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego

Muzeum Auschwitz otrzymało w darze dwa samochody od firmy Volkswagen AG  
oraz Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

– Odbieram tę decyzję jako 
bardzo ważny krok w kie‑
runku coraz bardziej wspól‑
nego myślenia i działania na 
rzecz pamięci o tak licznych, 
niewinnych ofiarach wiel‑
kich totalitaryzmów XX w., 
a także na rzecz spraw niero‑
zerwalnie złączonych z prze‑
strzeganiem praw człowieka 
i podstawowych wolności 
obywatelskich – powiedział 
dyrektor Piotr Cywiński.
– Od lat wzmacniamy wy‑
mianę doświadczeń z różny‑
mi ludźmi Memoriału, któ‑
rych postawy i poświęcenie 
osobiste bardzo cenię i po‑
dziwiam – dodał.
Dyrektor Cywiński wielo‑
krotnie był uczestnikiem, 
wraz z aktywistami Memo‑
riału, w wielu wydarzeniach 
poświęconych pamięci by‑
łych więźniów sowieckich 
łagrów, m.in. na terenie za‑
mkniętego niedawno Mu‑
zeum Represji Politycznych 
w obszarze byłego obozu 
dla więźniów politycznych 
Perm-36 u podnóża Uralu. 
Od 2012 r. szef Memoriału 
Arsenij Rogiński jest człon‑
kiem Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej.
„Memoriał” to niezależna 
pozarządowa rosyjska orga‑
nizacja zajmująca się doku‑
mentowaniem i upowszech‑
nianiem wiedzy o ofiarach 
represji komunistycznych 
oraz ochroną praw człowie‑

ka w Rosji i krajach byłego 
ZSRR. Oficjalnie działa od 
1989 r. Wśród jego założy‑
cieli byli m.in. Andriej Sacha‑
row i Siergiej Kowalow.
Na przełomie 2014 i 2015 r. 
wydawało się, że istnienie 
Memoriału jego zagrożone. 

Rosyjskie Ministerstwo Spra‑
wiedliwości zgłosiło wnio‑
sek do Sądu Najwyższego 
o likwidację Stowarzyszenia, 
ponieważ nie spełniało nie‑
których nowych wymogów 
prawa rosyjskiego. Po doko‑
nanych zmianach w statucie 

PIOTR M.A. CYWIŃSKI CZŁONKIEM 
MOSKIEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

MEMORIAŁ

We wrześniu 2015 r. zarząd Stowarzyszenia Memoriał w Moskwie zdecydował o przyjęciu do grona człon‑
ków tej organizacji dr. Piotra M.A. Cywińskiego, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

sąd oddalił wniosek o roz‑
wiązanie Memoriału.
Istotną częścią działalności 
Memoriału są studia nad 
polskimi ofiarami represji, 
w tym zbrodni katyńskiej. 
W tym celu w 2005 r. powsta‑
ła Komisja Polska Stowarzy‑

szenia, której koordynatorem 
jest Aleksander Gurjanow. Me‑
moriał od 1992 r. ściśle współ‑
pracuje z Ośrodkiem KARTA, 
tworząc Indeks Represjono‑
wanych, który jest całościową 
imienną dokumentacją losów 
obywateli polskich represjono‑
wanych przez organa władzy 
sowieckiej w latach 1939–56. 
Zweryfikowane dane publiko‑
wane są w postaci tomów obej‑
mujących ofiary różnych kate‑
gorii represji.
Za walkę o ujawnienie praw‑
dy o Katyniu Stowarzyszenie 
w grudniu 2012 r. zostało uho‑
norowane przez ministra spraw 
zagranicznych RP Radosława 
Sikorskiego nagrodą Pro Digni‑
tate Humana (Na rzecz godno‑
ści ludzkiej).
18 września tego roku w sie‑
dzibie Memoriału w Moskwie 
zaprezentowano nowo wydany 
tom Zabici w Katyniu. Znalazły 
się w nim informacje o każdym 
z 4415 obywateli Polski rozstrze‑
lanych przez NKWD wiosną 
1940 r. w Lesie Katyńskim. Sto‑
warzyszenie ogłosiło, że planuje 
również wydanie podobnych 
ksiąg pamięci polskich jeńców 
wojennych rozstrzelanych 
w innych miejscach zbrodni 
NKWD. 

Były obóz dla więźniów politycznych Perm-36

Szef memoriału Arsenij Rogiński na posiedzeniu Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Tegorocznymi laureatka‑
mi stypendiów zostały trzy 
uczennice Liceum Ogólno‑
kształcącego im. S. Konarskie‑
go w Oświęcimiu: Karolina 
Twardy, Kamila Małysiak 
i Adrianna Klawińska.
Kapituła Funduszu w skła‑
dzie:  Leszek Szuster – dyrek‑
tor MDSM, dr Alicja Bartuś 
– przewodnicząca Zarządu 
Fundacji MDSM, Janusz 

Toczek – polonista, nauczy‑
ciel LO im. St. Konarskiego 
w Oświęcimiu, Waldemar 
Rudyk – artysta, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chełmku 
wyróżniła laureatki jako obie‑
cujące, zdolne i zmotywowane 
do działania osoby. Cechuje je 
obowiązkowość, pracowitość 
i samodzielność, co pozwa‑
la im z sukcesami poszerzać 

swoją wiedzę i umiejętności 
oraz realizować wyznaczone 
cele. Na szczególną uwagę za‑
sługuje fakt, że potrafią łączyć 
naukę w szkole ze społeczną 
aktywnością i wolontariackim 
wspieraniem lokalnych inicja‑
tyw.
Karolina Twardy podejmie 
studia na Uniwersytecie Pe‑
dagogicznym w Krakowie 
na kierunku administracja, 

starając się łączyć naukę z pa‑
sją – śpiewem. Kamila Mały‑
siak, która już w momencie 
rozpoczęcia nauki w gimna‑
zjum łączyła swoją przyszłość 
z zawodem nauczycielki ję‑
zyka polskiego, rozpocznie 
studia licencjackie na Uni‑
wersytecie Jagiellońskim na 
kierunku polonistyka‑kom‑
paratystyka. W toku studiów 
magisterskich uzupełniają‑

cych planuje wybrać specjal‑
ność nauczycielską. Adrianna 
Klawińska wybrała kierunek 
zarządzanie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W przyszłości 
planuje również kształcenie 
w kierunku prawa i edytor‑
stwa. Przyszłym studentkom 
życzymy powodzenia. 

Bożena Grzywa

STYPENDIA WRĘCZONE

W dniu 28 września 2015 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu po raz 16 wrę‑
czone zostały stypendia z Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów. Celem funduszu jest wspieranie 
młodzieży Ziemi Oświęcimskiej, uczniów szkół średnich o ponadprzeciętnych uzdolnieniach, pragną‑

cych podjąć naukę na wyższych uczelniach, a którym sytuacja finansowa uniemożliwia kontynuowanie edukacji.

Podczas uroczystości głos 
zabrał Christoph Heubner 
– wiceprezydent wyko‑
nawczy Międzynarodowe‑
go Komitetu Oświęcim‑
skiego i inicjator przedsię‑
wzięcia, przedstawiciele 
Volkswagen AG, Leszek 
Szuster – dyrektor MDSM, 

Andrzej Kacorzyk – zastęp‑
ca dyrektora Państwowego 
Muzeum Auschwitz‑Birke‑
nau. Spotkanie moderowa‑
ne było przez Ines Dobe‑
ranzke. 
„To drzewko przypomi‑
na o ludności żydowskiej 
z wielu krajów Europy, 

która została zamordowa‑
na w Auschwitz i opłakuje 
wszystkie ofiary niemiec‑
kich socjalistów narodo‑
wych. Opowiada także  
o wielu praktykantach, 
menadżerach i majstrach 
z Volkswagena AG, którzy 
od 1986 r. razem z polską 

młodzieżą, polskimi kole‑
żankami i kolegami wzięli 
udział w programie kon‑
cernu Praca w Miejscach 
Pamięci i wspólnie z Mię‑
dzynarodowym Komite‑
tem Oświęcimskim gości‑
li w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży 

w Oświęcimiu” – w tych 
słowach przedstawiona 
została idea przedsięwzię‑
cia, zapisana na pamiątko‑
wej tablicy zlokalizowanej 
wraz z jabłonią przed bu‑
dynkiem głównym MDSM. 

Bożena Grzywa

JABŁOŃ PAMIĘCI

27 sierpnia 2015 r. w Domu Spotkań odbyło się uroczyste posadzenie Jabłoni Korbiniana. Drzewko wyho‑
dowane zostało potajemnie w 1944 r. przez księdza Korbiniana Aignera, będącego wówczas więźniem 
obozu koncentracyjnego Dachau. W roku 1985, w 100. rocznicę urodzin księdza, odmiana ta otrzymała 

nazwę „Korbinian”. 

Uroczyste posadzenie Jabłoni Korbiniana
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Od lewej Adrianna Klawińska,  
Kamila Małysiak, Karolina Twardy

W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu po raz 16. wręczone zostały stypendia 
z Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

WYOBCOWANIE W NORYMBERDZE

Dnia 13 września 2015 r. w zamku Almoshof otwarta została wystawa prac Pawła Warchoła i Beli Farago Ent-
fremdung – Wyobcowanie, wspólne przedsięwzięcie miasta Norymbergii, galerii Destillarta z Buchschwabach, 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży i Fundacji Judaica Centrum Kultury Żydowskiej z Krakowa. 

Obaj artyści przedstawili swoje prace jako odautorski komentarz do problematyki wyobcowania. 

Symboliczne, wielkofor‑
matowe obrazy oraz por‑
trety Beli Farago zostały 
zestawione z rysunkami 
tuszem Warchołów oraz 
Całunów. Konfrontacja 
przyniosła znakomite 
efekty. Komentarz do 
wystawy w kontekście 
problematyki wyobcowa‑
nia przedstawił Leszek 
Szuster, dyrektor MDSM 
oraz współwłaściciel ga‑
lerii Destillarta Martin 
Kreß, wygłaszając lauda‑
cję w imieniu Joachima 
Russka, dyrektora CKŻ.  
„Dzisiejsza cywilizacja 
nie lubi prawdziwych 
twarzy. Ludzie muszą 
być piękni. Kult uniwer‑
salnego »piękna« stał się 
ogromnym biznesem, me‑
dycyna i farmacja to jedne 
z najważniejszych filarów 
światowej gospodarki. 

Kosmetyki, siłownie i fit‑
ness kluby rzeźbią nasze 
ciała, coraz częściej wręcz 
karykaturalnie” – napisał 
Joachim Russek. „Gdy nie 
pomaga farmacja i chirur‑
gia plastyczna, masowo 
poddaje się je zabiegom 
w cyfrowych atelier fo‑
tograficznych. Zwykły, 
zwłaszcza dojrzały lub 
starszy człowiek, nawet 
nie z wadami, ale ze swą 
»codziennością« wyglądu, 
zaczyna czuć się odrzuco‑
ny. Przecież takich twarzy 
nie ma w mediach. Są twa‑
rze »plastikowo piękne« 
lub twarze zmęczone czy 
okrutne, przerysowane 
tłem wojny i głodu”. 
Przesłanie wystawy na‑
brało szczególnie aktual‑
nego charakteru w świetle 
bieżących wydarzeń i kon‑
fliktów związanych z sy‑

tuacją uchodźców. Ponad 
80 uczestników wydarze‑
nia z uznaniem przyjęło 
nie tylko prace artystów, 
lecz także koncert muzy‑
ki i tańców afrykańskich 
w wykonaniu Tomasa On‑
druska i Joseline Amutu‑
haire z Ugandy. 
Organizacja wystawy, po‑
dobnie jak ubiegłoroczna 
prezentacja opowiadania 
Zofii Posmysz Chrystus 
oświęcimski,  była możli‑
wa dzięki wsparciu mia‑
sta Norymbergii, a także 
życzliwości Silvie Preu‑
ßer – zastępcy kierownika 
urzędu ds. kontaktów za‑
granicznych. 

MDSM

Bela Farago – ur. 1958 r., absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Norymberdze i Karlsruhe, uczeń Geor‑
ga Baselitza. Od roku 1987 pracuje jako konserwator 
dzieł sztuki, zajmuje się także rysunkiem i malar‑
stwem.

Paweł Warchoł – ur. 1958 r., absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Ka‑
towicach (dyplom z grafiki książkowej oraz z malar‑
stwa i rysunku), w 2011 r. obronił doktorat na ASP 
w Katowicach. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, 
grafiką wydawniczą i plakatem oraz fotografiką. 
Prace oświęcimskiego artysty eksponowane były 
na ponad 460 wystawach zbiorowych. Jest autorem 
ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych oraz 
zdobywcą licznych nagród na najbardziej prestiżo‑
wych konkursach rysunku w Polsce i zagranicą.

Wystawa prac Pawła Warchoła i Beli Farago Entfremdung – Wyobcowanie

Otwarcie wystawy prac Pawła Warchoła i Beli Farago Entfremdung – Wyobcowanie

Wystawa prac Pawła Warchoła i Beli Farago Entfremdung – Wyobcowanie
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Są to osoby, które interesują 
się historią II wojny świato‑
wej oraz społeczną pamięcią 
o tych wydarzeniach, chcia‑
łyby przeprowadzić badania 
na temat losów własnych 
rodzin przed, w czasie i po 
II wojnie światowej, byłyby 
gotowe przekazywać pa‑
mięć o tych wydarzeniach 
w rodzinie, a także podzielić 
się zebranymi doświadcze‑
niami na forum grupy.
Podczas projektu obejmują‑
cego kilkudniowe warsztaty 
w Niemczech (sierpień 2015 
r.), w Polsce (październik 
2015 r.) i na Ukrainie (ma‑
rzec 2016 r.) temat rodziny 
i historii będziemy rozważać 
wspólnie z dwóch perspek‑
tyw: roli rodzin w historii 
oraz roli historii w rodzinie.
Od 23 do 29 sierpnia 2015 
r. trwała pierwsza część 
projektu. Seminarium mia‑
ło miejsce w malowniczej 
wiosce Oldau w Niemczech, 
niedaleko dawnego obozu 
koncentracyjnego Bergen‑
-Belsen. Grupa mieszkała 
w Domu im. Anny Frank. 
Wspólne spotkanie i pracę 

rozpoczęliśmy od wzajem‑
nego zapoznania się w kon‑
tekście naszych biografii, 
rodzin i krajów, z których 
pochodzimy. Kolejne zajęcia 
miały na celu przygotowa‑
nie nas do wizyty w Miej‑
scu Pamięci Bergen-Belsen 
– wspólnie obejrzeliśmy 
i dyskutowaliśmy o filmie 
dokumentalnym Waiting for 
the Homeland, opowiadają‑
cym o losach Toni i Josefa 
Dreilingerów, wyzwolo‑
nych w obozie Bergen‑Bel‑
sen. Grupę polską po terenie 
Muzeum i Miejsca Pamięci 
oprowadzał dr Karl Liedke, 
który zwrócił naszą uwa‑
gę na losy polskich jeńców 
wojennych oraz żydowskich 
i nie-żydowskich więź‑
niów obozu koncentracyj‑
nego Bergen-Belsen. Wiele 
nowych informacji, a tak‑
że wzruszeń, dostarczyły 
nam warsztaty w oparciu 
o pisemne i filmowe świa‑
dectwa Ocalałych, które 
gromadzone są regularnie 
w Archiwum Bergen‑Bel‑
sen. W ramach warsztatów 
na temat historii mówio‑

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE… 
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKI PROJEKT 

DLA MŁODZIEŻY

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Fundacja Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/
Miejsce Pamięci Bergen-Belsen i Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa „Fundacje Wolności” we 
współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce zaprosiły do udziału w pierw‑

szej edycji polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu Historia zaczyna się w rodzinie… 22 młodych ludzi z Polski, 
Ukrainy i Niemiec.  

Podróż do Niemiec była dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Owszem, była 
trochę męcząca, ale świetnie się bawiliśmy, rozmawiając ze sobą. 

Ogromnym, a zarazem pozytywnym zaskoczeniem był dla nas przydział pokoi. Zmę-
czeni po długiej podróży dowiedzieliśmy się, że powinny być one dzielone przez uczest-
ników pochodzących z różnych krajów. Dzięki temu mogliśmy się lepiej zintegrować,  
a tym samym podszkolić nasz angielski. 

Przeżyliśmy chwile pełne refleksji, mieliśmy czas na zastanowienie się nad wyborami  
i motywacją ludzi, którzy przeżyli piekło na ziemi. Podczas zwiedzania miejsca pa-
mięci Bergen-Belsen poznaliśmy kilka historii, które wywarły na nas duże wrażenie, 
pomogły wyobrazić sobie realia życia w czasie wojny. Wspólnie wymienialiśmy się 
swoimi doświadczeniami, poglądami, obserwacjami. Zdobywaliśmy wiedzę w nietypo-
wy i ciekawy sposób, np. podczas prezentacji przygotowanej przez Dianę Gring, która 
zajmuje się przeprowadzaniem wywiadów ze świadkami historii. Mogliśmy nie tylko 
poznawać dzieje II wojny światowej w niekonwencjonalny sposób, ale też dowiedzieć 
się wiele o trzech różnych krajach od siebie nawzajem.

Może trudne tematy w pewnym sensie pomogły zbudować więź między nami, ponie-
waż przez ten krótki okres zdążyliśmy zawiązać obiecujące przyjaźnie. Przełomowym 
momentem był dla nas wszystkich wieczór ukraiński zorganizowany 24 sierpnia z oka-
zji Dnia Niepodległości Ukrainy. 

Nigdy nie zapomnę fascynującego ukraińskiego wieczoru, kiedy robiliśmy tradycyjne 
lalki. Atmosfera, jaka panowała wśród nas, pozwoliła rozluźnić się w czasie przezna-
czonym na integrację i rozrywkę. Zapoznaliśmy się wtedy z obyczajami i językiem, 
nauczyliśmy się tańczyć belgijkę, śpiewać polskie piosenki i wznosić ukraiński toast!

Wyjazd do Niemiec był dla mnie okazją nie tylko do lepszego poznania historii, odwie-
dzenia byłego obozu Bergen-Belsen, nabycia umiejętności przeprowadzania wywiadu, 
ale przede wszystkim do nawiązania nowych przyjaźni. Ludzie, których poznałam, 
pochodzili z trzech różnych państw, jednak wiele nas łączyło, bardzo szybko nawiąza-
liśmy nowe znajomości i zintegrowaliśmy się. Najmniejszego problemu nie stanowiła 
nawet bariera językowa czy drobne różnice kulturowe.

Niesamowite było spotkanie młodzieży z obcych państw o bardzo podobnej, lecz nie-
identycznej kulturze. Cieszę się, że poznałem tak wielu wspaniałych, pozytywnych 
ludzi, z którymi codziennie spędzałem miło czas. Te chwile na długo pozostaną  
w mojej pamięci. Z niektórymi, pomimo zakończenia pierwszej części projektu, cały 
czas jesteśmy w kontakcie.

Wszyscy doskonale czuliśmy się w swoim towarzystwie. To zgranie najbardziej uwi-
doczniło się w ostatnim dniu: gdy po sympatycznym wieczorze i wspólnym grillo-
waniu wróciliśmy do pokojów, nikt nie miał ochoty pójść spać. Każdy chciał jeszcze 
spędzić wspólnie jak najwięcej czasu. Miłym zaskoczeniem był fakt, że seminarzyści 
z Niemiec nie spali całą noc, aby się z nami pożegnać, pomimo tego że wyjeżdżaliśmy 
bardzo wcześnie rano. Opuściliśmy Oldau pełni nowych wrażeń, znajomości i z na-
dzieją, by miesiące do następnego spotkania minęły nam jak najszybciej...

Trzy różne kraje, cztery różne języki, 22 osoby, po części tak różne, po części tak podob-
ne. Każdy ze swoim własnym pierwiastkiem indywidualności, swoim talentem. Razem 
jednak stworzyliśmy piękną, harmonijną całość.

Międzynarodowy projekt „Historia zaczyna się w rodzinie…” to wydarzenie, które na 
długo pozostanie w mojej pamięci. Ten tydzień był najlepszym tygodniem moich waka-
cji. Bardzo chętnie bym tam wrócił. Niezmiernie się cieszę, że wizyta w Niemczech to 
dopiero pierwsza część projektu i z moimi nowymi znajomymi spotkam się ponownie  
w Oświęcimiu, a potem we Lwowie. 

Dom Ciszy w Bergen‑Belsen

TYDZIEŃ SEMINARYJNY W NIEMCZECH OCZAMI  
POLSKICH UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW:
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

nej, poznawaliśmy techni‑
ki prowadzenia wywiadu 
i uczyliśmy się je stosować, 
aby podczas drugiej części 
projektu w Polsce, na forum 
grupy, podzielić się infor‑
macjami i doświadczeniami 
zebranymi podczas badań 
nad naszymi historiami ro‑
dzinnymi. 
W październiku spotkamy 

się na drugiej części pro‑
jektu w MDSM Oświęcim. 
Odwiedzimy były obóz 
koncentracyjny i zagłady  
Auschwitz‑Birkenau, zaj‑
miemy się zagadnieniem: 
o czym i jak w naszych ro‑
dzinach prowadzony jest 
dialog międzypokoleniowy 
na temat historii oraz w jaki 

Wycieczka do Celle Zapoznanie się

Podsumowanie seminarium Warsztaty – Świadectwa Ocalałych z Bergen-Belsen 

sposób powstaje świado‑
mość historyczna. Szczegól‑
ną uwagę poświęcimy lo‑
som rodzin żydowskich de‑
portowanych do Auschwitz, 
z których większość została 
tu zamordowana. Poprzez 
odkrycie różnych historii ro‑
dzinnych ukażemy, jak po‑
szczególne pokolenia w Pol‑
sce, Niemczech i na Ukra‑

inie pamiętają o przeszłości, 
jakie podobieństwa i różnice 
pojawiają się w obrębie da‑
nego kraju i pomiędzy inny‑
mi państwami.
Wiosną 2016 r. planuje‑
my kolejne spotkanie na 
Ukrainie. Poznamy miejsca 
pamięci we Lwowie oraz 
w oparciu o różnorodne źró‑

dła losy rodzin dotkniętych 
skutkami niemieckiej i so‑
wieckiej polityki okupacyj‑
nej oraz nazistowskiej zagła‑
dy w Europie. Efekty wspól‑
nej pracy zostaną opracowa‑
ne i udostępnione szerszej 
publiczności na przygoto‑
wanej przez uczestników 
i zespół prowadzący stronie 
internetowej. 

Czym cały wyjazd zaowo‑
cował? Dowiemy się pod 
koniec października, w cza‑
sie trwania drugiej części 
projektu w MDSM, gdzie 
uczestnicy zaprezentują 
swoje zadanie domowe – 
wywiad dotyczący losów 
własnej rodziny podczas II 
wojny światowej. 

Tekst: 
Barbara Boba, Paulina Bożyk, 
Agnieszka Kawczak, Domini-
ka Pituła, Aleksandra Płonka, 
Jakub Gomółka, Jakub Ka-
mieniarz, Łukasz Kowalski, 
Grzegorz Rusek, Elżbieta Pa-
sternak

Koordynacja i prowadzenie 
projektu: 

Elżbieta Pasternak (Między-
narodowy Dom Spotkań Mło-
dzieży w Oświęcimiu), Daniel 

Seifert (Fundacja Dolnosak-
sońskich Miejsc Pamięci/
Miejsce Pamięci Bergen-Bel-
sen), Oleksa Stasevych, Ha-
lyna Bunio, Oleh Ovcharenko 
(Międzynarodowa Organiza-
cja Pozarządowa „Fundacje 
Wolności”)

Projekt jest finansowa-
ny przez Polsko-Niemiecką 

Współpracę Młodzieży i Fun-
dację im. Friedricha Eberta 
Przedstawicielstwo w Polsce.

Nasze biografie – warsztaty Old like a tree Wieczór ukraiński
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NIKT NIE BYŁ BLIŻEJ SEDNA ZAGŁADY. 
KSIĄŻKA ZAGŁADA W PAMIĘCI WIĘŹNIÓW 

SONDERKOMMANDO

7 października 2015 r. upłynęło 71 lat od buntu więźniów Sonderkommando w niemieckim nazistowskim obo‑
zie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Z okazji rocznicy ukazała się książka Zagłada w pamięci 
więźniów Sonderkommando. Jej autorem jest dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr 

M.A. Cywiński.

Sonderkommando była 
to grupa robocza, złożona 
głównie z więźniów ży‑
dowskich, których Niemcy 
zmusili do obsługi komór 
gazowych, stosów spaleni‑
skowych i krematoriów.
W książce fragmenty ich 
relacji, wspomnień, zeznań 
procesowych, ale także 
zapisków dokonywanych 
w czasie istnienia obozu, ze‑
stawione są w cztery części. 
Pierwsza dotyczy selekcji 
do Sonderkommando i nie‑
samowitego szoku, którego 

doświadczyli owi młodzi 
na ogół ludzie, zdawszy 
sobie sprawę, jakiej pracy 
oczekują od nich Niemcy.
W drugiej części następu‑
je opis instalacji zagłady. 
W trzeciej – jej przebieg, 
począwszy od dotarcia ofiar 
na miejsce zbrodni, poprzez 
rozbieralnię, komorę ga‑
zową, krematorium, aż po 
usunięcie pozostałego po 
całych transportach popio‑
łu. W czwartej – opis buntu 
Sonderkommando, jedyne‑
go zbiorowego oporu zbroj‑

nego w historii KL Ausch‑
witz. Na końcu przeczytać 
można fragmenty relacji 
opisujące wpływ przeżyć 
na psychikę tych, którzy 
pracę przy komorach gazo‑
wych przeżyli.
Zdaniem autora stworzenie 
jednej wspólnej opowieści 
z relacji przesiąkniętych tak 
traumatycznym doświad‑
czeniem nie było prostym 
zadaniem. „Członkowie 
Sonderkommando relacjo‑
nują swoje wspomnienia 
w bardzo specyficzny spo‑

sób. Relacje te pochodzą 
z różnych miejsc – z bu‑
dynków komór gazowych, 
z krematoriów, znad dołów 
paleniskowych… Inne też 
są w swej naturze zapiski 
uczynione w samym obo‑
zie, w cieniu kominów kre‑
matoryjnych, w inny sposób 
brzmią powojenne zeznania 
procesowe, a jeszcze inaczej 
wywiady i wspomnienia 
spisane po dekadach” – na‑
pisał we wstępie dr Piotr 
M.A. Cywiński.
Publikacja ukazała się 
w rocznicę buntu więźniów 
Sonderkommando. 7 paź‑
dziernika 1944 r. w trakcie 
nierównej walki więźnio‑
wie zdołali podpalić bu‑
dynek krematorium IV, 
wkrótce potem akcję pod‑
jęli także ich koledzy z kre‑
matorium II. Przecięli oni 
druty ogrodzenia i zaczęli 
uciekać w kierunku połu‑
dniowym. Podczas walki 
użyli prymitywnych grana‑
tów, do wykonania których 
użyli materiału wybucho‑
wego zdobytego z naraże‑
niem życia od więźniarek 
pracujących przy monta‑

żu zapalników i pocisków 
w pobliskich zakładach 
Union. Uciekinierzy zostali 
jednak zabici przez oddzia‑
ły pościgowe SS.
W wyniku buntu i egzeku‑
cji, jakich dokonali w tym 
dniu esesmani, zginęło ok. 
450 z 660 więźniów Son‑
derkommando. Więźniom 
udało się zabić trzech i zra‑
nić kilkunastu uzbrojonych 
esesmanów.
„Opis buntu Sonderkom‑
mando został poprzedzony 
najbardziej wymownym 
wprowadzeniem, jakie chy‑
ba kiedykolwiek powstało 
w dziejach literatury. Jest 
nim tekst zatytułowany Noc 
księżycowa Załmena Gra‑
dowskiego, napisany jesz‑
cze przed buntem, przez 
jednego z jego organizato‑
rów i zakopany w ziemi. 
Autor zginął podczas bun‑
tu. Tekst pozostał. Lament 
Gradowskiego wprowadzi 
nas najpełniej w to, co się 
działo w głowach ludzi 
zmuszanych do najcięż‑
szych prac pod tytułowym 
księżycem” – napisał Piotr 
Cywiński we wstępie.

Piotr M.A. Cywiński Zagłada w pamięci więźniów Sonderkommando

Jedna z trzech fotografii wykonanych potajemnie przez Sonderkommando
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Jego zdaniem relacje i wspo‑
mnienia członków Sonder‑
kommando są świadec‑
twem niebywałej destrukcji 
podstawowych elementów 
człowieczeństwa, anihilacji 
uczuć, wrażliwości, ale są 
także świadectwem woli 
życia mimo wszystko. Na‑
wet w sytuacji, w której 
szansa na przeżycie zdawa‑
ła się całkowicie nierealna.
„W wielu relacjach pojawia 
się oczywiste stwierdzenie, 
że kto tego nie przeżył, nie 
będzie potrafił sobie tego 
nawet w części wyobrazić. 
Zanim sformułuje się jaką‑
kolwiek ocenę postaw i wy‑
borów ludzkich więźniów 
Sonderkommando, warto 
sobie tę naszą całkowitą 
niezdolność do wyobra‑
żenia sobie tego piekła na 
ziemi w pełni uzmysłowić” 
– czytamy.
Publikacja dostępna jest 
w księgarni internetowej 
Muzeum.
Książka jest drugą częścią 
cyklu Miejsce Prawdy, który 
historię byłego niemieckie‑
go nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
opisze głosami świadków 
historii, tych, którzy piekło 
Auschwitz‑Birkenau sami 
przeszli. Jako pierwsza 
ukazała się książka Początki 
Auschwitz w pamięci pierw-
szego transportu polskich 
więźniów politycznych. 

PS

Plan komory gazowej i krematorium IV
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Marcel Nadjar (nr 119116)
Czym więcej czasu mijało, 
tym bardziej zdawaliśmy 
sobie sprawę, że nasz czas 
się zbliża.

Abraham Dragon (83360)
Od czasu do czasu cho‑
dziły pogłoski, że chcą nas 
zabić.

Załmen Lewental (nr nie-
ustalony)
Wierzyliśmy, że Niem‑
cy będą chcieli za każdą 
cenę zatrzeć wszelkie śla‑
dy swych dotychczaso‑
wych zbrodni. Tego zaś 
nie mogą dokonać inaczej, 
jak przez zgładzenie całe‑
go naszego komanda, nie 
pozostawiając przy życiu 
nikogo z nas. I dlatego 
w zbliżającym się froncie 
nie widzieliśmy żadnej 
szansy dla nas.

Szlama Dragon (83359)
Ponieważ krematoria 
w tym czasie nie potrze‑
bowały już do obsługi tylu 
ludzi, przeto obawialiśmy 
się, że zostaniemy sami 
zagazowani i dlatego też 
postanowiliśmy urządzić 
powstanie. Nasza sytuacja 
stawała się coraz bardziej 
krytyczna i groźna. Byli‑
śmy już zdeterminowani, 
nie mogliśmy dłużej cze‑

kać. Właściwie nie mieliśmy 
już żadnego wyboru.

Henryk Tauber (90124)
Albo przedrzeć się na wol‑
ność, albo zginąć.

Szlama Dragon (83359)
Plany były różne: jeden 
z nich zakładał zabicie es‑
esmanów w czasie nocnej 
służby w krematorium, prze‑
branie się w ich mundury 
i ucieczkę.
[...]

Eliezer Eisenschmidt (80764)
Brałem też udział w wyrabia‑
niu broni, mianowicie spe‑
cjalnych noży. To były noże 
używane przez Żydów do 
kidusz. Na nożach był napis 
„Le-szabat kodesz”. To były 
długie noże z białym trzon‑
kiem. Moje zadanie polegało 
na ostrzeniu tych noży z czte‑
rech stron i robieniu z nich 
swego rodzaju bagnetów.

Dov Paisikovic (A-3076)
W ramach przygotowywane‑
go buntu więźniowie dostar‑
czali mi noże, bagnety, dwa 
granaty. Te granaty znalezio‑
no w ubraniach 30 polskich 
partyzantów, którzy zostali 
przywiezieni jako martwi 
(padli w boju) i w kremato‑
rium byli spaleni. Przedmio‑
ty te chowałem w skrytce na 

strychu krematorium, pod 
dachem.

Marcel Nadjar (119116)
Udało nam się zdobyć dyna‑
mit z Unionwerke w zamian 
za wielką sumę dolarów – 
który zakopaliśmy na dzie‑
dzińcu krematorium.

Eliezer Eisenschmidt (80764)
Braliśmy metalowe puszki 
po konserwach z wołowiny, 
napełnialiśmy je materiałem 
wybuchowym i wkładaliśmy 
knot. Dodawaliśmy do tego 
kawałki metalu, z drutu kol‑
czastego. Granaty miały się 
rozlecieć na możliwie dużo 
kawałków, a tym samym 
ranić jak największą liczbę 
ludzi.

Szlama Dragon (83359)
Kiedy wciągnąłem się 
w ruch oporu, przynosił do 
mnie od czasu do czasu – 
czasami codziennie, czasem 
raz w tygodniu – materiały 
wybuchowe, z których nasi 
koledzy robili ręczne grana‑
ty, wykorzystując do tego 
blaszane puszki. Schowałem 
te prowizoryczne granaty 
w moim materacu.

Shlomo Venezia (182727)
Dowiedziałem się o buncie 
w ostatniej chwili, jak więk‑
szość ludzi z Sonderkom‑

mando. Niczego się nie 
domyślałem. Trzymanie 
wszystkiego w ścisłej 
tajemnicy to była ko‑
nieczność, bo któryś 
z nas, słabszy psychicz‑
nie, mógł donieść Niem‑
com o buncie, mając na‑
dzieję, że ocali własną 
skórę. Zaledwie dwa dni 
przed wybuchem buntu 
stało się oczywiste, że 
coś się szykuje. Ale nikt 
nie śmiał otwarcie o tym 
mówić. Coś wisiało w po‑
wietrzu.

Szlama Dragon (83359)
W październiku sytuacja 
nasza wydała nam się być 
groźną i dlatego posta‑
nowiliśmy nie zwlekać. 
Wyprowadzono naszą 
grupę z krematorium IV 
na dziedziniec i rozpo‑
częto selekcję. W tamtym 
okresie przyjeżdżało co‑
raz mniej transportów 
i większość więźniów 
z Sonderkommando nie 
było już potrzebnych. 
Niemcy chcieli wyselek‑
cjonować dokładnie 100 
więźniów. Kilku z nas 
natychmiast chciało roz‑
począć powstanie, bez 
czekania na rozkaz, bo 
przygotowania nie były 
jeszcze zakończone. […]

FRAGMENT ROZDZIAŁU BUNT:
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WYROK NA WĘGRZECH

W dniu 8 października br. w Oświęcimiu, w Café Bergson, odbył się pokaz wyjątkowego filmu do‑
kumentalnego Eszter Hajdú, pt. Wyrok na Węgrzech, który opowiada historię  procesu czterech 

neonazistów, oskarżonych o zabójstwo sześciorga Romów,  w tym pięcioletniego dziecka. Spotkanie po‑
prowadziła dr Dagmara Mrozowska. Projekcja filmu została zorganizowana przez Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu, przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Oświęcimiu, Prawami Człowieka w Filmie, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Społecznym 
Instytutem Filmowym. 

Centrum Żydowskie

Co sam film czyni wyjąt‑
kowym? Zarówno reży‑
serka, jak i ekipa filmowa 
brali udział we wszyst‑
kich 167 dniach trwania 
przesłuchań, co czyni 
pracę Hajdú wyjątkową, 
oddającą w pełni to, ja‑
kie nastroje panowały nie 
tylko na sali sądowej, ale 
także w społeczeństwie 
węgierskim, które do 
Romów jest nastawione 
ksenofobicznie. Oczywi‑
ście, reżyserka filmu, nie 
była w stanie pokazać 
wszystkich ujęć, musiała 
z wielu z nich zrezygno‑
wać, co, jak powiedziała 
zgromadzonym tego dnia 
w Cafe Bergson, sprawi‑
ło jej wiele przykrości. 
Negatywne nastawienie 
społeczności węgierskiej 
do Romów pokazują ze‑
znania świadków, rodzin, 
przyjaciół oskarżonych, 
którzy w całej sytuacji nie 
widzieli nic złego, co wię‑
cej, zdaniem wielu z nich, 
sami Romowie, byli sobie 
winni stosunku do nich. 
Jedna z przesłuchiwa‑
nych kobiet powiedzia‑
ła, że to Romowie byli 
prowodyrem zamieszek, 
że to Romowie chodzili 
z nożami, kradli i zacze‑
piali innych. W filmie 
doskonale widać, że Wę‑
grzy nie bali się Romów, 
co więcej uważali ich na 
równi z Żydami, za swo‑
jego największego wroga, 
z którym nie tylko nie da 
się współistnieć, ale na‑
leży ich wyeliminować 
z jakiegokolwiek życia 
społecznego, a najlepiej 
unicestwić ich.
Przesłuchano wiele po‑

szkodowanych Romów, 
od starszych kobiet, 
przez mężczyzn, po dzie‑
ci. Większość z nich bała 
się oskarżonych neonazi‑
stów. Należy nadmienić, 
że sala sądowa była bar‑
dzo mała, a zeznający mu‑
sieli stać metr od oskarżo‑
nych i czuli oddech neo‑
nazistów na swoich ple‑
cach. Jedna z Romek nie‑
mal straciła głos, jak sama 
powiedziała, z powodu 
stresu, który zaciskał jej 
struny głosowe. Inna ze 
świadków w procesie, 
której w nodze utkwiło 
siedem odłamków śrutu, 
powiedziała, że boi się 
zeznawać przy oskarżo‑
nych i ci w trakcie jej ze‑
znań musieli opuścić salę 
rozpraw.  
Myślę, że najdobitniej 
ukazującym całą sprawę 
jest przypadek 12-let‑
niego chłopca, o którym 
wspomniała w trakcie 
dyskusji Eszter Haj‑
dú, niestety musiała ten 
kadr wyciąć, gdyż był 
zbyt drastyczny. 12-letni 
Rom, w momencie, gdy 
stanął przed neonazista‑
mi, z przerażenia stracił 
przytomność. To właśnie 
najmłodsi przedstawicie‑
le społeczności romskiej, 
najbardziej przeżywali to, 
co działo się na Węgrzech. 
Każdego dnia wstawali 
z obawą o swoje życie. 
Mimo młodego wieku, 
zdawali sobie sprawę, 
że mogą stracić nie tylko 
zdrowie, ale nawet życie 
tylko i wyłącznie z tego 
powodu, że urodzili się 
Romami. Co więcej, dzie‑
ciom tym nie zapewniono 

żadnej opieki. Po stra‑
cie ojca, brata, najmłodsi 
Romowie, jak gdyby ni‑
gdy nic, po kilku tygo‑
dniach szli do szkoły, nie 
otrzymując tam żadnego 
wsparcia od nauczycieli, 
o kolegach i koleżankach 
nie wspominając. 
Niestety, zarówno ze 
strony władzy centralnej, 
jak i lokalnej, Romowie 
nie otrzymywali należytej 
pomocy. Nie jest to tylko 
i wyłącznie wina obecnej 
władzy. Wiele lat wcze‑
śniej na Węgrzech docho‑
dziło do rasistowskich 
zbrodni. Warto dodać, że 
Eszter Hajdú oraz jej eki‑
pa filmowa nie starali się 
o dofinansowanie swo‑
jego filmu z bardzo pro‑
stego powodu: przepisy 
Narodowego Węgierskie‑
go Funduszu Filmowego, 
mówią, że ten zastrzega 
sobie prawo do ostatecz‑
nego montażu, co w świe‑
tle istniejącej sytuacji 
politycznej na Węgrzech, 
pozwalało mieć obawy, 
że film zostałby zmonto‑
wany zgodnie z wolą po‑
lityków, a na to reżyserka 
filmu nie chciała pozwo‑
lić. 
W trakcie procesu sądo‑
wego dowiadujemy się, 
że ratownik medycz‑
ny, przybyły na miejsce, 
mimo widocznej rany 
postrzałowej głowy u pię‑
cioletniego chłopca (uka‑
zanej na drastycznych 
zdjęciach), stwierdził, 
że zgon nastąpił przez 
zaczadzenie. Niektórzy 
z policjantów, którzy 

omijali dowody zbrodni 
w postaci łusek pistole‑
tu, po całej sprawie nie 
ponieśli żadnych konse‑
kwencji, a wręcz prze‑
ciwnie – kilkoro z nich 
awansowało. Pokazuje to 
dobitnie, jak funkcjonują 
służby i jak wygląda sy‑
tuacja polityczna w tym 
kraju. 
Wyrok na Węgrzech zo‑
stał dostrzeżony przez 
zwykłych obywateli wę‑
gierskich dzięki temu, że 
zdobył nagrody na kilku 
europejskich festiwalach. 
Reklamowano go na Wę‑
grzech jako wielkie wy‑
darzenie, które swoimi 
efektami zaskoczyło wie‑
le osób. Film ukazał zu‑
pełnie inny obraz tego, 
jakim kreują go media, 
ludzie byli zaskoczeni 
tym, że z Romami można 
rozmawiać normalnie, że 
są to tacy sami ludzie jak 
oni. Co więcej, Romowie 
mieszkają na Węgrzech 
od co najmniej kilku stu‑
leci, a aż 90% z nich jako 
języka ojczystego używa 
właśnie języka węgier‑
skiego. Wyrok na Węgrzech 
z całą pewnością zmienił 
postrzeganie tej sprawy 
przez wielu Węgrów. 
Na koniec warto zwrócić 
uwagę, że zagrożeniem 
dla Romów paradok‑
salnie nie było czterech 
neonazistów, spośród 
których trzech skazano 
na karę dożywotniego 
więzienia, ale mieszkańcy 
Węgier, których negatyw‑
ne podejście doprowa‑
dziło do podobnych sytu‑

acji, jak ta przedstawiona 
w filmie. Romowie często 
nie asymilują się z Węgra‑
mi, gdyż, ze względu na 
nastawienie Węgrów do 
nich, uważają ich za swo‑
ich wrogów. Wielkim pro‑
blemem jest bieda wśród 
Romów, brak należytego 
dostępu do edukacji. Tak 
naprawdę to nie Romów 
należy zintegrować z wę‑
gierskim społeczeństwem, 
należy nauczyć społeczeń‑
stwo, jak tolerować inne 
nacje, jak z nimi współist‑
nieć i tworzyć wspólnotę, 
a nie wrogie obozy. 
Po projekcji filmu odby‑
ła się dyskusja, w której, 
warto zaznaczyć, udział 
wzięli zarówno starsi 
mieszkańcy ziemi oświę‑
cimskiej, jak i studenci 
PWSZ w Oświęcimiu, co 
pokazuje zainteresowanie 
tematem, chęcią spojrze‑
nia na problem prześla‑
dowania Romów na Wę‑
grzech przez wiele osób, 
niezależnie od wieku. 
Najprościej powiedzieć, 
że Romowie to złodzieje, 
bandyci i wykluczyć ich 
ze społeczeństwa. Może 
wręcz przeciwnie, należy 
podać im ręce, pokazać, 
że nie są obcy i są równo‑
prawnymi obywatelami 
krajów, w których żyją.

Piotr Bąk
Student I roku studiów II stopnia  

na kierunku Politologia
w Państwowej  

Wyższej Szkole Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Oświęcimiu
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Spotkanie przez pokazem filmu Wyrok na Węgrzech
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Gest biskupów polskich do niemieckich „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, którego 50. rocznicę 
obchodzimy w tym roku, przyświeca działaniom Fundacji św. Maksymiliana Kolbe, organizacji 
zaangażowanej w budowanie pokoju i pojednania na świecie. Jak wtedy niemożliwe okazało się realne i 

z inicjatywy jednej ze stron rozpoczęło drogę ku pojednaniu, to również obecnie mamy nadzieję przezwyciężyć 
to co boli narody europejskie. Warsztaty dają nam okazję do spotkania, rozmowy, dzielenia się tym, co boli, 
emocjami, stereotypami…

 POKÓJ TO WSPÓLNOTA POMIĘDZY LUDŹMI,  
W KTÓREJ BÓG POWINIEN MIEĆ ZAWSZE MIEJSCE 

Spotykamy się „u progu Ausch‑
witz”, gdyż jest on najbardziej 
rozpoznawalnym symbolem, 
a zarazem rzeczywistością, któ‑
ra była i która mówi o ranach 
zbrodni, ale i o leczeniu, pojed‑
naniu i pracy na rzecz pokoju. 
Te dni miały wiele punktów 
kulminacyjnych. Warsztaty roz‑
poczęły się wprowadzeniem 
pana Andrzeja Kacorzyka, 
wicedyrektora Muzeum. Po‑
wiedział, jak wiele wysiłku się 
wkłada, by ocalić sferę material‑
ną, to znaczy autentyzm miejsca 
i by przygotować się na fakt, że 
odchodzą byli więźniowe. Ale 
czy on rzeczywiście przema‑
wia? Ceremonię 70. rocznicy 
wyzwolenia obozu oglądało 
pół miliarda ludzi, ale czy to nas 
jakoś przemienia? Coś w nas 
robi? Jest to najbardziej odwie‑
dzane muzeum w Polsce – ok 
1,5 mln ludzi w 2014 r. oprowa‑
dzanych w 19 języków. 
Zawsze mocnym momentem 
jest zwiedzanie terenów by‑
łego obozu oraz spotkanie ze 
świadkami – byłymi więźnia‑
mi. Trudno wyrazić tę radość, 
jak każdego roku przyjeżdżam, 
a oni jeszcze są wśród nas. Cho‑
ciaż do ostatniej chwili czekamy 

na potwierdzenie przybycia 
i dopiero ich przyjazd oznacza, 
że jeszcze dali radę. Dla niektó‑
rych z nich opowiadanie stało 
się pewnego rodzaju misją i tak 
się dobrze z tym czują, że opo‑
wiadając, mówili o „naszym 
niemieckim obozie”… Dla nas 
słuchających brzmi to upiornie, 
ale oni przeżyli tutaj swoją mło‑
dość. Zofia Posmysz, autorka 
Pasażerki, powiedziała mi, że 
w obozie zostawiła swoją mło‑
dość. 
Arcybiskup diecezji Bamberg 
w Niemczech, Ludwig Schick 
– towarzyszy nam co roku 
w warsztatach. W swoim wy‑
stąpieniu przypomniał sław‑
ny już list biskupów polskich 
do niemieckich, opowiedział 
o wspólnej petycji obu episko‑
patów do Papieża o uznanie 
Maksymiliana Kolbego jako 
błogosławionego. Słuchając 
tego wszystkiego, zaczęłam so‑
bie uświadamiać, że ważne są 
wspólne deklaracje, ale uwiary‑
godnieniem naszych wysiłków 
jest wspólne działanie i wspólne 
cele. Arcybiskup w swoim prze‑
mówieniu wskazał pięć zadań 
Kościoła katolickiego w pro‑
cesie pojednania. Pierwsze za‑

danie to mówienie na kateche‑
zie o pojednaniu w różnych 
kontekstach, drugie zadanie to 
rozumienie, że pojednanie jest 
procesem a nie produktem, na‑
stępnie, że pojednanie wymaga 
cierpliwości. Kolejna sprawa 
to potrzeba świadomości oraz 
samoświadomości, by uznać 
własną winę. Ostatnie w końcu 
to konieczność uznania słabości 
ludzi i narodów.
Największe emocje budzą 
prezentacje perspektyw naro‑
dowych. W pierwszy dzień to 
niemiecka, rosyjska i polska, 
w drugi – w zależności od 
uczestników. W tym roku mie‑
liśmy również perspektywę 
ukraińską. Nie była to łatwa 
konfrontacja. Jednych poru‑
szyła emocjonalność, co za tym 
idzie pewien subiektywizm, 
który sprawia, że siebie wybie‑
lamy, wskazując na winy in‑
nych. Drudzy uważali, że wła‑
śnie o to chodzi – by mówić to, 
co jest wewnątrz, to co boli, po‑
rusza, a perspektywa ukraińska 
obecnie jest przepełniona gory‑
czą i niepewnością. Mamy się 
otwierać, ale nie raniąc innych. 
Nasze narracje są jak kontener, 
który trzeba otworzyć, by zoba‑

czyć, co jest głęboko. Pojednanie 
to szukanie prawdy w narracji 
innych.  
Uważam, że właśnie o to chodzi 
w tych warsztatach, abyśmy 
się lepiej nawzajem rozumieli. 
W ten sposób, przez pięć dni 
budujemy więzi i wzajemne za‑
ufanie.
Na  koniec, po tygodniu roz‑
mów spotkaliśmy się na Drodze 
Krzyżowej w Birkenau, którą 
przeszliśmy w milczeniu. Ktoś 
powiedział, że była ona wyzwa‑
niem, staniemy się po niej trosz‑
kę inni. Pozwala ona również 
zrozumieć wątpliwości, a także 
była pewnego rodzaju odpowie‑
dzią, a cały tydzień nas do niej 
prowadził.    
W podsumowaniu poruszył 
mnie Zenel Drangu, były wię‑
zień w komunistycznej Albanii, 
obecnie wice-przewodniczący 
Stowarzyszenia byłych Więź‑
niów Politycznych i Repre‑
sjonowanych w Albanii. Sam 
doświadczył wieloletniego cier‑
pienia i tortur, ale cieszył się, że 
przyjechał do Oświęcimia i mógł 
dotknąć cierpienia i spotkać się 
z więźniami. – Zabieram ze sobą 
to doświadczenie, by opowie‑
dzieć to tym, z którymi siedzia‑

łem w więzieniu – powiedział.
W podsumowaniu uczestnicy 
byli wdzięczni za doświadcze‑
nie bycia na warsztatach. Dla 
wielu możliwość uczestnictwa 
okazała się jak zadanie, by dzie‑
lić się doświadczeniem, a nie 
tylko wiedzą. Bo jak powiedział 
ktoś inny: – Przyszłość nie może 
ignorować przeszłości i szukać 
ukojenia w wyparciu. Trzeba 
sobie zadać trud patrzenia twa‑
rzą w twarz złu i to trzeba robić 
dla przyszłości. 
Jeden z kleryków powiedział na 
zakończenie: – Gdyby Jezus był 
w Auschwitz, stałoby się z nim 
to samo, co stało się z innymi 
Żydami. Nigdy nie patrzyłem 
na to w ten sposób, pomimo że 
wiedziałem, że jest Żydem. 
Auschwitz nie daje odpowie‑
dzi. – Przyjechałem z jednym 
pytaniem dlaczego, a wyjeż‑
dżam z drugim. Jedna z uczest‑
niczek pięknie powiedziała:  
– Musimy zawsze doceniać 
życie. Auschwitz jest otwartą 
raną, ale wokół niej koncentruje 
się życie. I to jest wartość, którą 
dostrzegli uczestnicy. 

Uczestniczka warsztatów 
Marta Titaniec
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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ALEKSANDRA ZAPRUTKO-JANICKA 
OKUPACJA OD KUCHNI. 

KOBIECA SZTUKA PRZETRWANIA

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Myśląc o II wojnie światowej, ostatnim chyba zagadnieniem, jakie przychodzi nam do głowy, jest kwe‑
stia tego, co ludzie wówczas jedli. Był głód – wiadomo, ale kto i jak zdobywał każdego dnia jedzenie 

w czasach, kiedy go zwyczajnie nie było? Jak usiłowano zaspokoić chociaż minimalne potrzeby organizmu, 
kiedy szklanka mleka była na wagę złota? O tych i o innych aspektach walki z pustymi żołądkami opowiada 
zaskakująca książka Aleksandry Zaprutko-Janickiej Okupacja od kuchni. Kobieca sztuka przetrwania.

Kultura

dwóch głównych ośrodkach 
miejskich – Warszawie i Kra‑
kowie. O terenach wiejskich 
niemal nie wspomina, ale ma 
ku temu powód – mieszkań‑
cy wsi, mimo nałożonych na 
nich wysokich kontyngen‑
tów, z racji bliskości terenów 
uprawnych, mieli zwykle zde‑
cydowanie większe możliwo‑
ści zorganizowania żywności 
niż mieszkańcy miast. A jej 
zdobywanie poza systemem 
kartkowym było konieczne – 
normy ustalone na początku 
wojny przez niemieckie wła‑
dze okupacyjne były drastycz‑
nie małe: „w ciągu niespełna 2 
miesięcy warszawiacy otrzy‑
mali na osobę – 3 kilogramy 
chleba, 25 gramów cukru, 200 
gramów soli i 100 gramów 
ryżu”. W późniejszych mie‑
siącach sytuacja była nieco 
lepsza, ale zawsze niewystar‑
czająca – mieszkańcy miast 
na ogół głodowali. Konieczne 
było zatem zdobywanie żyw‑
ności nielegalnie, czyli na czar‑
nym rynku. 

Działo się to na kilka sposo‑
bów: ci, którzy mieli rodzinę 
na wsi przywozili nielegalnie 
żywność do miasta bezpo‑
średnio od nich, inni zdoby‑
wali ją poprzez korzystanie 
z drugiego ogniwa łańcucha 
przemytniczego – kupowa‑
li ją od szmuglerów, reszta 
była skazana na zdobywanie 
żywności na czarnym rynku, 

gdzie wg autorki można było 
dostać w zasadzie każdy pro‑
dukt – jedynym ogranicze‑
niem była jego niebotyczna 
zazwyczaj cena. Ci, którzy nie 
mieli znajomych czy rodziny 
na wsi lub nie stać ich było 
na zakup żywności po cenach 
czarnorynkowych, próbowali 
radzić sobie na inne sposoby: 
uprawiali żywność w przydo‑
mowych ogródkach i parkach. 
Zaprutko-Janicka przytacza 
także przypadki hodowania 
królików w łazience czy trzy‑
mania kozy w podwórku ka‑
mienicy, by zapewnić dziecku 
dostęp do deficytowego mle‑
ka. 

Autorka przytacza także 
rozmaite przykłady radze‑
nia sobie z brakiem jedzenia 
przez gospodynie domowe. 
Począwszy od zupy z niczego, 
kawy z żołędzi, poprzez tort 
z fasoli, na budyniu z kapusty 
skończywszy. Kobiety, bo to 
one odpowiadały za przygo‑
towywanie posiłków, musiały 
wznieść się na wyżyny kre‑
atywności, by przygotować 
coś z niczego. Kreatywność 
Polek była tak wielka, że pod‑
czas II wojny korzystały z niej 
także Brytyjki – po uprzednim 
zapoznaniu się z książką Zofii 
Nowosielskiej Polish Wartime 
Cookery Book.  

Autorka opisuje także sposo‑
by radzenia sobie z aprowiza‑

cją w czasie Powstania War‑
szawskiego. Powstańcy mieli 
zapasy żywności przygotowa‑
ne na kilka dni, bo tyle w zało‑
żeniu miało trwać powstanie. 
Nikt nie przewidywał, że sto‑
lica podda się dopiero po 63 
dniach, w czasie których także 
trzeba było jakoś zapełnić żo‑
łądki. Przytacza relacje osób 
zajmujących się zdobywa‑
niem wówczas żywności dla 
powstańców, gotowaniem, pi‑
sze także o ryzyku związanym 
z tą pracą. Na uwagę zasługu‑
je także „smaczek” w postaci 
przytoczonej anegdoty o ge‑
nerale Borze‑Komorowskim 
spożywającym – uwaga – kota 
w śmietanie. 

Brakiem, na który można na‑
rzekać po zapoznaniu się z pu‑
blikacją, jest zawężenie tematu 
do polskich kobiet, pochodzą‑
cych z warstwy średniej i inte‑
ligenckiej. Nie ma w książce 
opisu zmagań z głodem lud‑
ności żydowskiej, a przecież to 
także była ludność polska. Jak 
wspomina w nocie autorskiej 
Aleksandra Zaprutko-Janicka 
„Jej dramatyczne losy [lud‑
ności żydowskiej] zasługują 
na odrębne publikacje”. Być 
może zatem powstanie druga 
część książki – uzupełniająca 
temat o ludność żydowską. 

Agnieszka Juskowiak-Sawicka

• 24 października
 Oskar i Ruth 

Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na spektakl Oskar i Ruth w 
wykonaniu aktorów z Teatru Stanisława Wyspiańskiego z Katowic. 
Tragikomiczne dzieje tytułowej pary małżeńskiej są kanwą pełnej miłości 
i humoru sztuki Ingmara Villqista. Występują: Anna Kadulska i Andrzej 
Dopierała
Bilet wstępu: 30 zł. Rezerwacja biletów od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr tel. 032 2111 490.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 25 października
57. Krakowski Salon Poezji w MDSM
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu serdecznie 
zaprasza na 57. Krakowski Salon Poezji pt. Świat jest teatrem, aktorami 
ludzie, który odbędzie się w MDSM 25 października 2015 o godzinie 
19.00. Fragmenty dramatów i wybrane sonety Williama Szekspira 
zaprezentują Małgorzata Kochan i Katarzyna Tlałka, aktorki Teatru 
Ludowego w Krakowie, przy akompaniamencie Piotra Kudełki. Projekt 
współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Oświęcim, Starostwa 

Powiatowego Oświęcim, Banku Pekao, Drukarni Dimograf, 
Cukierni Orlicki oraz Joachima S. Russka.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

• 7 listopada
Wesoła wdówka
Operetka Franza Léhara Wesoła wdówka zostanie 
zaprezentowana przez artystów Opery Śląskiej w Bytomiu. 
Operetka już od ponad 100 lat utrzymuje się na scenach 
operetkowych i operowych całego świata. Jest jednym 
z najpopularniejszych dzieł w literaturze operetkowej i 
najwybitniejszą pozycją w dorobku kompozytora. Sławę 
i miłość widzów zawdzięcza pięknej i czarującej muzyce, 
niezapomnianym ariom i duetom oraz dowcipnemu, pełnemu 
zaskakujących zwrotów akcji. Libretto Wesołej wdówki obfituje 
w wiele paradoksów, które w finale, po wielu zwrotach akcji i 
karkołomnych zabiegach librecistów, szczęśliwie rozwiązują się.
Godz. 18.00. Czas trwania: 160 minut (2 przerwy). Bilety: 70 zł, 
60 zł, 50 zł, 20 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury 

skupia na terenach General‑
nego Gubernatorstwa i jego 

Już na początku publikacji au‑
torka zastrzega, że swą uwagę 

Aleksandra Zaprutko-Janicka - Okupacja od kuchni. Kobieca sztuka przetrwania
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Stare miasto – część IV

Istnieje on od XVIII w. 
(pierwszy niezachowany 
oświęcimski kirkut utwo‑
rzono w XVI w. w innym 
miejscu). Podczas drugiej 
wojny światowej cmen‑
tarz został całkowicie zde‑
wastowany przez okupan‑
tów niemieckich. Zgładzi‑
li oni niemal wszystkich 
spośród siedmiu tysięcy 
przedwojennych żydow‑
skich mieszkańców mia‑
sta. W 1945 r. pochowa‑
no na terenie cmentarza 
jedną z więźniarek obo‑
zu Auschwitz, zmarłą 
wkrótce po wyzwoleniu. 
W pierwszych latach 
powojennych cmentarz 
uporządkowali i otoczy‑
li murem ocaleli z Holo‑
kaustu Żydzi. Ponownie 
uporządkowano go w la‑
tach 80. XX w. Ogółem za‑
chowało się tam blisko 
1000 kamieni nagrobnych. 
Z części z nich utworzono 
dwa pomniki-lapidaria. 

Po wojnie rodzina Schar‑
fów z Nowego Jorku, fi‑
nansując w znacznym 
stopniu renowację ne‑
kropolii, doprowadziła 
do odbudowy swego ro‑
dzinnego, okazałego gro‑
bowca (ohelu). W drugim 
ohelu, położonym bliżej 
bramy cmentarza, spoczy‑
wa od 2000 r. były wię‑
zień Auschwitz, ostatni 
żydowski mieszkaniec 
Oświęcimia Szymon Klu‑
ger, którego dom niedaw‑
no odrestaurowano, two‑
rząc Café Bergson.
Brama prowadząca do 
cmentarza żydowskiego 
znajduje się przy ulicy  
J. Dąbrowskiego. Klucz 
do niej należy uprzednio 
wypożyczyć w Centrum 
Żydowskim. 
Od północy z cmentarzem 
sąsiaduje Szpital Powia‑
towy im. św. Maksymi‑
liana. Wybór patrona nie 
jest tu jedynym wyrazem 
upamiętnienia ofiar obo‑
zu Auschwitz. W holu 

szpitalnym przy kaplicy 
znajduje się tablica po‑
święcona zasłużonym le‑
karzom, „ludziom wiel‑
kiego serca”, Tadeuszowi 
Chowańcowi i Antoniemu 
Grzywie. W 1963 r. opu‑
blikowano  w „Zeszytach 
Oświęcimskich” (nr 7) 
wspomnienie T. Chowań‑
ca pt. Epilog, jeden z naj‑
bardziej wstrząsających 
opisów wyzwolenia obo‑
zu. W holu widnieje też 
napis przypominający, że 
pod koniec XX w., niewąt‑
pliwie w znaczącej mierze 
ze względu na pamięć o  
ofiarach Auschwitz, Kon‑
gregacja Sióstr św. Fran‑
ciszka z Vierzehnheili‑
gen-Staffelstein (Niemcy) 
sfinansowała rozbudowę 
szpitala o kompleks po‑
radni specjalistycznych, 
kaplicę i salę konferencyj‑
ną.
Przy wejściu do sąsiadu‑
jącego ze szpitalem od 
północy hospicjum rzuca 
się w oczy tablica z napi‑
sem: „By przetrwała pa‑
mięć o tych, którzy mieli 
odwagę ryzykując życiem 
pomagać więźniom hitle‑
rowskiego obozu koncen‑
tracyjnego Auschwitz‑Bir‑
kenau. August Kowalczyk 
[tu zamieszczono rycinę 
popiersia A. Kowalczy‑
ka], były więzień KL 
Auschwitz‑Birkenau nr 
obozowy 6804, aktor te‑
atralny i filmowy, reży‑
ser, działacz społeczny, 
współpomysłodawca [fak‑
tycznie zasadniczy inicja‑
tor – przyp. A.S.] i współ‑
twórca »Pomnika‑hospi‑
cjum Miastu Oświęcim« 
w Oświęcimiu, w którym 
29 lipca 2012 r. zakończył 
oświęcimską drogę  ży‑
cia. W rocznicę śmierci 
Augusta Fundatorzy”. 
August Kowalczyk zbiegł 
w 1942 r. z karnej kampa‑
nii w Birkenau, po czym 
w niedalekiej górnoślą‑
skiej miejscowości Bojszo‑
wy ukrywały go przez bli‑
sko dwa miesiące rodziny 
Lysków i Szklorzów. Do 
końca niemieckiej okupa‑
cji Polski walczył w sze‑
regach partyzantki (AK) 
w okolicach Miechowa. 
Na obrzeżu posesji Ly‑
sków w Bojszowach ufun‑
dował po wojnie pomnik‑
-krzyż upamiętniający 
udzieloną mu tam pomoc. 
Z pamięcią o  tej pomocy 

wiąże się motto tekstu na 
tablicy w hospicjum, któ‑
re powstało jako swoiste 
podziękowanie byłych 
więźniów Auschwitz dla 
niosących im pomoc oko‑
licznych mieszkańców.

 
Dr Andrzej Strzelecki

(Szerzej na temat cmenta-
rza żydowskiego, hospicjum 
i A. Kowalczyka patrz m.in.: 
„Oszpicin. Przewodnik po 

żydowskiej historii Oświę-
cimia”, (koncepcja: Tomasz 
Kuncewicz, teksty: Artur 
Szyndler). Oświęcim 2014; 
www.sztetl.org.pl; artykuł pt. 
„70. Rocznica buntu karnej 
kompanii. Świadectwo Au-
gusta Kowalczyka nr 6804”, 
opublikowany w „Osi” nr 50; 
www.polskieradio.pl/5/3/Art-
ykul/654362,Zmarl-August-
K o w a l c z y k - z o l n i e r z - A K -
uciekinier-z-Auschwitz; www.
hospicjum-oswiecim.pl).

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Tym razem proponujemy odwiedzenie trzech miejsc pamięci znajdujących się na wschodnim skraju Starego 
Miasta, przy ulicy Wysokie Brzegi. Jednym z nich jest cmentarz żydowski położony u zbiegu tej ulicy z ul. 
J. Dąbrowskiego.

Historia

Hospicjum w Oświęcimiu Tablica pamiątkowa przy wejściu do hospicjum 

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana Cmentarz Żydowski w Oświęcimiu
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ZAPROSZENIE NA KONCERT

Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego 
Piątek, 23 października, 

godz. 17.00

KWARTET KAMMERSTYLL (RUMUNIA):
Alexandra Crisan – skrzypce
Carmen Paulescu – skrzypce

Rafaela Diana Ivascu – wiolonczela
Marcel Camenită – altówka

Program:

Viktor Ullmann – 3. kwartet smyczkowy
Erwin Schulhoff – pięć utworów na kwartet smyczkowy 

Gideon Klein – wariacja i fuga 

WSTĘP WOLNY

Kwartet Kammerstyll powstał w 2011 r. w rumuńskim mieście Timisoara, gdzie członkowie zespołu przygotowują 
swoje występy, a także prowadzą ciągły duchowy dialog z wyrafinowaną, wymagającą, ale równocześnie wyjąt‑
kowo ciepłą publicznością. Zespół tworzą absolwenci Akademii Muzycznej im. Gheorghe Dimy w Kluż-Napoka 
(Rafaela Diana Ivascu – wiolonczela oraz Marcel Camenită – altówka) oraz absolwenci Wydziału Muzycznego 
Uniwersytetu w Timisoara (Alexandra Crisan – skrzypce oraz Carmen Paulescu – skrzypce). Kwartet Kammerstyll 
dąży do przekazywania bogatych artystycznych wrażeń zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych scenach.
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