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Order dla dyrygenta

Seniorka roku z medalem

Wyprawa za Kr¹g Polarny

Pamiêci wiê�niów podobozów Auschwitz:

Jawischowitz i Budy, a tak¿e mieszkañców

Brzeszcz i okolic, którzy pomagali wiê�niom

obozu, po�wiêcony by³ projekt �Trasa Pamiê-

ci� zrealizowany przez Urz¹d Gminy w Brzesz-

czach przy znacznym udziale partnerów, w ra-

mach programu Europa dla obywateli - dzia-

³anie 4 - Aktywna pamiêæ europejska. Na jego

realizacjê Komisja Europejska przyzna³a grant

w wysoko�ci 15 228 euro. Uroczyste podsumo-

wanie projektu odby³o siê 30 wrze�nia w O�rod-

ku Kultury.

W ramach projektu �Trasa Pamiêci� powsta³
film dokumentalny �Przerwana lekcja� opowia-
daj¹cy o pomocy niesionej przez okoliczn¹ lud-
no�æ wiê�niom obozu Auschwitz, a wy�wietlony
podczas  uroczystego  podsumowania  projektu.
Oprócz  tego ukaza³y  siê  dwie  ksi¹¿ki:  �Gmina
Brzeszcze w latach okupacji niemieckiej 1939-1945�
- przewodnik po wybranych miejscach  i obiek-
tach na terenie gminy Brzeszcze zwi¹zanych
z  obozem Auschwitz  oraz  z  akcj¹  pomocy
wiê�niom,  a  tak¿e  przet³umaczona  z  jêzyka
francuskiego ksi¹¿ka �Jawischowitz podobóz
Auschwitz� mówi¹ca o historii  tego podobozu.

Autorem  przewodnika  jest  historyk  dr  Jacek
Lachendro,  ksi¹¿kê  przet³umaczy³  Jaros³aw
Mensfelt,  a  re¿yserem  filmu  jest  Pawe³ Sawicki.
Wszyscy  s¹  pracownikami  o�wiêcimskiego Pañ-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dwaj
pierwsi mieszkañcami Brzeszcz.

W ramach projektu dodatkowo w czterech miej-
scach ka�ni na terenie gminy stanê³y pami¹tkowe
tablice: przy kopalni wêgla kamiennego, gdzie pra-
cowali wiê�niowie podobozu, przy lokalnym cmen-
tarzu komunalnym, gdzie pochowane s¹ ofiary Mar-
szu �mierci  oraz  na miejscu  dwóch  podobozów

Auschwitz: Jawischowitz i Budy. Zarówno ksi¹¿-
ka, jak i przewodnik znajd¹ siê w zasobach szkol-
nych i miejskich bibliotek.

- Mam zaszczyt  przedstawiæ  jeden  z  elemen-
tów projektu - publikacjê, któr¹ trzymam w rêku -
mówi³ podczas uroczysto�ci Jacek Lachendro.
- Przewodnik sk³ada siê z czterech czê�ci. Pierwsza
jest krótkim wprowadzeniem historycznym, a jego
celem  jest  pokazanie  t³a  dla  opisywanych przeze
mnie zasadniczej czê�ci przewodnikowej - wyda-
rzeñ i osób.

fo
t. 

E
w

a 
P

aw
lu

si
ak

Trasa Pamiêci

Pielgrzymka �ladem muszli

Orderem Pro Ecclesia et Pon-

tifice uhonorowany zosta³ Zdzis³aw

Ko³odziej, organista i zarazem dy-

rygent parafialnego chóru �Can-

ticum Novum� dzia³aj¹cego przy

ko�ciele Matki Bo¿ej Bolesnej w Ja-

wiszowicach - Osiedlu. To najwy¿-

sze odznaczenie ko�cielne przy-

znawane przez urzêdy watykañskie

i papie¿a dla �wieckich w Ko�ciele.

Dwie presti¿owe nagrody ode-

bra³a w pa�dzierniku prezesuj¹ca 18

lat Fundacji Pomocy Spo³ecznej

Anna Zalwowska. Jako lider lokal-

nej organizacji pozarz¹dowej przy-

znaj¹cej stypendia dla uczniów, zo-

sta³a odznaczona Medalem Komisji

Edukacji Narodowej za wk³ad pra-

cy w wychowanie i o�wiatê. W III

Ma³opolskim Plebiscycie �Poza Ste-

reotypem� zdoby³a tytu³ Seniorki

Roku 2008.

Na wyprawê po Skandynawii

wyruszyli 18 lipca. Pokonali 9500

km. Wyjazd trwa³ trzy tygodnie.

Grupa liczy³a 9 osób. W�ród nich

by³ brzeszczanin Roman Pud³owski.

Wiele jest sposobów na odpoczy-

nek, wyciszenie i przemy�lenie dotych-

czasowego ¿ycia. Dla jednych jest to

chwila spêdzona w samotno�ci, dla

drugich pokonanie pieszo wielu ki-

lometrów. Ten drugi rodzaj okaza³

siê idealny dla Teodora W¹tora - ro-

dowitego jawiszowianina, który

podj¹³ siê wyzwania odbycia piel-

grzymki do Santiago de Compostela.

Przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Pamiêci o Auschwitz z Francji z t³umaczem Jadwig¹ Senkowsk¹
(druga z lewej) podczas konferencji podsumowuj¹cej projekt

Brzeszcze     Jawiszowice     Przecieszyn     Skidziñ     Wilczkowice     Zasole
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Aktualno�ci

Druga prowadzi po  trasie nazwanej przez nas
Tras¹ Pamiêci. Trasa rozpoczyna siê na Borze,
na terenie dawnego Folwarku Budy przy obec-
nym przedszkolu  a  dawnej  szkole,  gdzie  osa-
dzone by³y wiê�niarki z Karnej Kompanii, a pó�-
niej wiê�niarki z podobozu Budy. Dalej wiedzie
przez Brzeszcze teren podobozu Jawischowitz,
wsi Jawiszowice, a¿ do Zasola, gdzie stoi po-
mnik ku czci Kostka Jagie³³y, miejsca, w któ-
rym Kostek zgin¹³ w 1944 r. Trzecia czê�æ jest
zarysem historii  pomocy mieszkañców gminy
Brzeszcze niesionej wiê�niom KL Auschwitz.
Przygotowuj¹c  tê  czê�æ  przewodnika  by³em
�wiadomy, ¿e nie jestem
w  stanie wymieniæ  na-
zwisk wszystkich  osób,
które  pomaga³y  wiê�-
niom, dlatego jej uzupe³-
nieniem jest czê�æ czwar-
ta. To wykaz mieszkañ-
ców  gminy  Brzeszcze
nios¹cych  pomoc wiê�-
niom KL Auschwitz. Jest
on  oparty  na  publikacji
Pañstwowego Muzeum,
która ukaza³a siê pod re-
dakcj¹ dr Henryka �wie-
bockiego �Ludzie dobrej
woli�. Na  tej  podstawie
z 1200 nazwisk uda³o siê
wyodrêbniæ 314 z naszej
gminy.

Ca³o�æ  publikacji
dope³niaj¹  62  zdjêcia,
w wiêkszo�ci archiwalne,
pochodz¹ce  z  Pañstwo-
wego Muzeum Auschwitz-
Birkenau,  z  archiwum
KWK �Brzeszcze�, Sto-
warzyszenia  na  rzecz
Gminy Brzeszcze �Brzost� oraz osób prywat-
nych: Stanis³awa Sajdaka z Jawiszowic i Miro-
s³awa Ganobisa z O�wiêcimia.

Jaros³aw Mensfelt  prezentuj¹c  ksi¹¿kê
�Jawischowitz podobóz Auschwitz� przywo³y-
wa³ pamiêci¹ teren przy obecnej ul. Dworcowej,
gdzie w czasie wojny mie�ci³ siê podobóz.

- Na tym miejscu spêdzi³em dzieciñstwo, tu
obecnie spêdzam d³ugie chwile. Mówiê o parku
na�wietlonym s³oñcem, miejscu spokojnym, któ-
re w czasie wojny by³o strasznym - opowiada³
Jarek Mensfelt. - Codziennie przechodzê tymi
alejkami z moim psem i nie jest to spacer tylko
z Mi�kiem po parku. Czêsto przychodzi mi do
g³owy historia opisana w tej ksi¹¿ce. Historia
o psie i cz³owieku, takim jak ja. To by³ syn ko-
mendanta, który z psem chodzi³ do obozu i szczu³
nim wiê�niów. Ten pies z tym m³odym Niem-
cem doprowadzili do �mierci wielu osób. W koñ-
cu pies zosta³ przez wiê�niów zabity, zjedzony,
skóra zakopana. To wszystko dzia³o siê w tym
miejscu� To tylko jedna historia z wielu opisa-
nych w tej ksi¹¿ce. Bardzo dramatycznych, bo
w czasie II wojny �wiatowej miejsce to by³o na-
znaczone cierpieniem i �mierci¹. Polski nie by³o
na mapie, granica przebiega³a Generaln¹ Guber-
ni¹ niedaleko st¹d, a my byli�my czê�ci¹ wiel-

kiej Rzeszy. Kopalnia Brzeszcze-Jawiszowice na-
zywa³a siê Jawischowitz Grube.

Bezpo�rednim bod�cem do napisania projek-
tu �Trasa pamiêci� sta³ siê nabór - w kwietniu 2008 r.
- projektów w ramach programu Unii Europejskiej
- Europa dla obywateli  - dzia³anie 4  - Aktywna
pamiêæ europejska.

W ramach tego dzia³ania wspierane s¹ m.in.
projekty wi¹¿¹ce siê z ochron¹ g³ównych obiek-
tów  i miejsc  pamiêci  zwi¹zanych  z masowymi
przesiedleniami,  by³ych  obozów koncentracyj-
nych i innych nazistowskich miejsc mêczeñstwa,
projekty na rzecz zachowania pamiêci o ofiarach,
a tak¿e o osobach, które w skrajnie trudnych wa-
runkach ratowa³y innych przed holokaustem.

Prac¹ zespo³u, który mia³ przygotowaæ i zre-

alizowaæ projekt koordynowa³a burmistrz Teresa
Jankowska.  Z  ramienia Urzêdu Gminy  udzia³
w przygotowaniu projektu wziêli: £ukasz  Joñ-
czy, Marek Zarzycki i Arkadiusz Laszczyk z Wy-
dzia³u Promocji i Rozwoju. W pracê zaanga¿o-
wali siê dr Jacek Lachendro i dyrektor O�rodka
Kultury w Brzeszczach Ma³gorzata Wójcik. Za-
rys  projektu  na  bazie  za³o¿eñ wyznaczonych
w trakcie spotkañ zespo³u rozwin¹³ w zasadni-
czej mierze Marek Zarzycki.

W�ród za³o¿eñ projektów znalaz³o siê prze-
t³umaczenie ksi¹¿ki �Jawischowitz, annexe d�Au-
schwitz�, powstanie broszury opisuj¹cej wa¿niej-
sze wydarzenia, miejsca  i postacie, postawienie
tablic pami¹tkowych w miejscach zwi¹zanych
z mêczeñstwem ludzi oraz przede wszystkim za-
rejestrowanie  przekazów ustnych mieszkañców
naszej gminy, którzy w latach okupacji w ró¿ny
sposób pomagali wiê�niom. Naturaln¹ kolej¹ rze-
czy by³o zatem nagranie filmu dokumentalnego.

- Przy okazji kompletowania zespo³u okaza³o
siê, ¿e zasadnicze dzia³ania w projekcie jeste�my
w stanie zrealizowaæ w³asnymi zasobami ludzki-
mi, tzn. przy udziale mieszkañców gminy Brzesz-
cze - mówi burmistrz Teresa Jankowska. - Do prze-
t³umaczenia  ksi¹¿ki  zaprosili�my  Jaros³awa
Mensfelta,  rzecznika  prasowego Pañstwowego

Muzeum Auschwitz-Birkenau, �wietnie znaj¹ce-
go tematykê i w³adaj¹cego biegle m.in. jêzykiem
francuskim. Dr  Jacek Lachendro  by³  kandyda-
tem do napisania broszury - pó�niejszego prze-
wodnika po wybranych miejscach pamiêci oraz
do sprawowania opieki merytorycznej nad pro-
jektem.  Film  dokumentalny mia³  byæ  dzie³em
miejscowego stowarzyszenia �Obiektyw�, które
z powodzeniem pe³ni rolê lokalnej telewizji. Je-
dynie dzia³ania polegaj¹ce na wykonaniu tablic
pami¹tkowych czy druku ksi¹¿ek nie mia³y jesz-
cze przypisanych konkretnych wykonawców.
W tym czasie nie wiedzieli�my jeszcze, jak¹ for-
mê i tre�æ przybior¹ poszczególne elementy, co
musi siê w nich znale�æ, jak dok³adnie ma wy-
gl¹daæ broszura czy ksi¹¿ka, nie mówi¹c ju¿

o tablicach czy filmie doku-
mentalnym. Bardzo trudnym
zadaniem by³o zatem oszaco-
wanie  kosztów  projektu,
zw³aszcza w tak krótkim cza-
sie  i  dla  tego  typu,  obcych
nam  na  co  dzieñ  przedsiê-
wziêæ. Wiedzieli�my, ¿e dla
pog³êbienia wiedzy miesz-
kañców gminy i ludzi spoza
naszego terenu, powinni�my
wydrukowaæ  spor¹  liczbê
ksi¹¿ek, przewodnik w jêzy-
ku polskim i co najmniej an-
gielskim. Wiedzieli�my,  ¿e
film  i  tablice  pami¹tkowe
równie¿ musz¹  zostaæ prze-
t³umaczone.

Ostatecznie  bud¿et  pro-
jektu  ustalono  na  25  380
euro, czyli ok. 91 000 z³ oraz
dotacjê na poziomie 15 228
euro, czyli ok. 54 000 z³. Na-
pisali�my wniosek. O�rodek
Kultury w Brzeszczach oraz
Stowarzyszenie  Obiektyw
sta³y siê oficjalnymi partne-

rami projektu. Jako partnera wskazano te¿ fran-
cuskie stowarzyszenie Association Fond Memo-
ire  d�Auschwitz  (AFMA), wydawcê  orygina³u
ksi¹¿ki �Jawischowitz, annexe d�Auschwitz�.

We wrze�niu  2008  r. wp³ynê³a  do Urzêdu
Gminy decyzja Komisji Europejskiej o dofinan-
sowaniu projektu.

Wiosn¹ br. Urz¹d Gminy nawi¹za³ kontakt
z przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia na rzecz Pa-
miêci o Auschwitz (Association Fond Memoire
d�Auschwitz), Isabelle Choko, pochodz¹c¹ z £odzi,
ale mieszkaj¹c¹ od wielu lat w Pary¿u, w celu
uzyskania zgody na przet³umaczenie i wydanie
ksi¹¿ki w jêzyku polskim. Pani Isabelle Choko,
panowie Charles Baron  i Jaques Celiset, czyli
zarz¹d stowarzyszenia AFMA po zapoznaniu siê
z projektem nie tylko wyrazili zgodê, ale rów-
nie¿ zadeklarowali przyjazd na konferencjê pod-
sumowuj¹c¹ projekt. Zastrzegli  jednak, ¿e za-
le¿y im na owocnym spotkaniu, zw³aszcza z m³o-
dzie¿¹ i nauczycielami. I tak siê sta³o.

- Trwa³o krêcenie zdjêæ do filmu. Pawe³ Sawicki,
dziennikarz Programu II Polskiego Radia, pra-
cownik  Sekcji wizerunku  i  komunikacji  Pañ-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przyj¹³
na siebie rolê autora scenariusza i re¿yserii fil-
mu, przeprowadzi³ wywiady z bohaterami i u¿y-
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Trasa Pamiêci

Koordynator projektu �Trasa Pamiêci� Teresa Jankowska i re¿yser filmu �Przerwana lekcja� Pawe³
Sawicki dziêkuj¹ Wandzie ¯ak za przekazanie �wiadectwa historii dla potomnych


