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WYSTAWA FORBIDDEN ART W AKADEMII 
WOJSKOWEJ USA W WEST POINT



Niektórzy uważają, że 
przedmioty mają cha-
rakterystyczną dla nich 
„osobowość” i „charak-
ter”, a nawet „duszę”, 
szczególnie te przez 
lata czy dziesięciolecia 
bliskie pewnym miej-
scom czy osobom. Może 
rzeczywiście tak jest, 
a „biografia” rzeczy 
i przedmiotów skorelo-
wana jest i skoligacona 
z dziejami ich posiada-
czy i właścicieli, miło-
śników i kolekcjonerów. 
Opowiem dzieje przed-
miotu, który z pewno-
ścią pochodzi z kategorii 
przedmiotów „z duszą”. 
XIX-wieczny mosiężny 
nóż do otwierania ko-
pert w kształcie pawia 
z długim ogonem, poda-
runek pani doktorowej 
Ślosarczykowej, właści-
cielki willi zwanej dziś 
Pałacykiem, to dar od 
niej dla mego ojca, gdy 
w połowie 1945 r. za-
mieszkał w Oświęcimiu 
w kamienicy przy ulicy 
Jagiełły 23 (też będącej 
własnością pani dokto-
rowej), gdzie otworzył 
pierwszą w powojen-
nym Oświęcimiu kance-
larię adwokacką. Z wy-
posażenia domowego 
czy kancelaryjnego nie 
miał nic, a więc wszyst-
ko od kogoś musiał na-
być lub dostać. Od pani 

doktorowej otrzymał w de-
pozycie, a właściwie w da-
rze szeroki stół mający być 
biurkiem, małą półeczkę na 
akta i stojącą lampę – nie 
biurową czy biurkową, ale 
salonikową ze szklanym 
zielonym kloszem, frędzel-
kami i na złotej nóżce. I ów 
nóż do otwierania kopert – 

dziś artefakt – z minionej 
epoki przez lata służący 
mężowi pani doktorowej 
w jego gabinecie – le-
karzowi społecznikowi, 
działaczowi narodowemu 
i niepodległościowemu 
Antoniemu Ślosarczyko-
wi. I tak jeden przedmiot 
o użytkowej i estetycznej 

urodzie „spotkał” dwie 
rodziny, które w tym 
spotkaniu, dzisiaj tylko 
wspomnieniowym, trwa-
ją do dziś. Na zdjęciu nóż 
obok starych listów. 

Andrzej Winogrodzki

W bibliotece Akademii Wojskowej Stanów Zjed-
noczonych w West Point 9 lutego otwarto wysta-
wę pt. Forbidden Art (Sztuka zakazana). Wydarzenie 
zorganizowano z okazji obchodzonej niedawno 72. 
rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Przy-
gotowana przez Muzeum Auschwitz ekspozycja 
prezentuje historie 20 dzieł sztuki wykonanych nie-
legalnie i z narażeniem życia przez więźniów obo-
zów koncentracyjnych. Relacja wewnątrz numeru,  
a także na stronie z fotoreportażem.W lutym Cen-
trum Żydowskie odwiedziła Monika Sznajderman, 
autorka książki Fałszerze pieprzu. To historia opo-
wiadająca losy jej rodziny. Podczas spotkania au-
torskiego, poprowadzonego przez Karolinę Turzę, 
uczestnicy mogli obejrzeć także pokaz slajdów  
z niektórymi fotografiami opublikowanymi w książ-
ce. W „Osi” rozmowa z autorką, a także recenzja 
jej książki. 26 młodych ludzi w styczniu odwiedzi-
ło Centrum Dialogu i Modlitwy w ramach projektu 
Rady Młodzieży z Oldham pt. Słuchać głosu Ziemi. 
To międzynarodowy, multimedialny program, pro-
wadzony od 2009 r., którego celem jest m.in. podnie-
sienie świadomości młodych ludzi na temat Holo-
kaustu oraz rozwijanie świadomości istnienia takich 
zagrożeń jak: dyskryminacja, nietolerancja czy nie-

nawiść w kontekście europejskim. Piszemy również 
o VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, który 
zaprezentowano w Stuttgarcie, premierze opery Pa-
sażerka w teatrze muzycznym Im Revier w Gelsen-
kirchen, a także o wystawie Literackie Obrazy Holo-
kaustu. „Pasażerka” Zofii Posmysz w Centrum Sztuki 
Prześladowanej w Solingen. W „Osi” także dwie 
zapowiedzi. Międzynarodowe Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau organizuje międzynaro-
dową konferencję poświęconą edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, która odbędzie się w dniach 4-5 lipca 
2017 r. Będzie ona częścią obchodów 70. rocznicy 
utworzenia Muzeum. Szczegóły wewnątrz numeru, 
a uczestnicy mogą rejestrować się przez stronę in-
ternetową www.auschwitz.org. Natomiast w związ-
ku z utrzymującą się wysoką liczbą odwiedzających 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, która  
w ubiegłym roku osiągnęła poziom dwóch milionów 
osób, poszukujemy kandydatów na przewodników 
współpracujących z Muzeum. Więcej informacji na 
stronie 5.
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

POLSKO‑HOLENDERSKO‑BRYTYJSKA 
WSPÓŁPRACA EDUKATORÓW. SEMINARIA 

AUSCHWITZ – HISTORIA I EDUKACJA 
W MIEJSCU PAMIĘCI

W styczniu i lutym 2017 r. w Miejscu Pamięci Auschwitz odbyły się kolejne seminaria z cyklu Auschwitz – Hi-
storia i Edukacja zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście we 
współpracy z holenderskim Uniwersytetem HAN w Nijmegen oraz brytyjskim Uniwersytetem w Nor-

thampton. Wzięli w nich udział holenderscy nauczyciele i edukatorzy oraz brytyjscy studenci zainteresowani pogłę-
bianiem swojej wiedzy dotyczącej historii Auschwitz i Holokaustu.

Oprócz zwiedzania studyj-
nego Miejsca Pamięci Ausch-
witz, uczestnicy seminariów 
wzięli udział w licznych za-
jęciach warsztatowych, od-
bywających się w Zbiorach, 
Archiwum, Pracowniach 
Konserwatorskich oraz na 
wystawach narodowych. 
W programie seminarium 
znalazły się też wykłady 
akademickie oraz zajęcia 
dotyczące znaczenia Ausch-
witz w edukacji historycznej. 
Uczestnicy seminariów po-
znali także historię polskich 
Żydów, odwiedzając Mu-
zeum Żydowskie w Oświę-
cimiu, a także zwiedzając 
krakowski Kazimierz i Pod-
górze, gdzie zobaczyli m.in. 

Fabrykę „Emalia” Oskara 
Schindlera.
– Rozszerzająca się współ-
praca MCEAH z różnymi 
jednostkami edukacyjnymi 
i badawczymi wskazuje na 
rosnące zainteresowanie 
różnych grup zawodowych 
możliwością udziału w po-
głębionych programach stu-
dyjnych odbywających się 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz. Uczestnicy dotychcza-
sowych seminariów podkre-
ślają zwłaszcza to, jak istotna 
jest dla nich możliwość wizy-
ty w autentycznym Miejscu 
Pamięci oraz poznawania 
różnych aspektów historii 
Auschwitz i Holokaustu wła-
śnie tutaj –  powiedział To-

masz Kobylański z MCEAH.
– Grupa holenderskich na-
uczycieli i naukowców od-
wiedziła Muzeum Ausch-
witz oraz Centrum Edukacji. 
Dzięki wieloletniej umowie 
o współpracy nauczyciele, 
naukowcy i studenci z Uni-
wersytetu HAN mogą od-
wiedzić autentyczne Miejsce 
Pamięci. Bardzo interesujące 
było dla nas zobaczenie tego, 
w jaki sposób Centrum uka-
zuje perspektywę ofiar m.in. 
poprzez wsłuchiwanie się 
w głosy ocalonych i inne ich 
osobiste historie. To skłania 
do myślenia o naszych po-
stawach we współczesnym 
świecie oraz pozwala za-
stanowić się, w jaki sposób 

skłaniać naszych studentów 
do odpowiedzialnego oby-
watelstwa. W zaśnieżonej 
przestrzeni byłego obozu 
milczeliśmy, próbując wy-
obrazić sobie niewyobrażal-
ne – powiedział dr Marc van 
Berkel z Uniwersytetu HAN 
w Nijmegen.
– Nasi studenci i pracownicy 
spędzili trzy dni wypełnione 
wizytami z przewodnikiem, 
pełnymi informacji zajęcia-
mi, które razem stworzyły 
głęboko poruszające, edu-
kacyjne doświadczenie na 
wielu płaszczyznach. Do-
ceniamy również wsparcie 
udzielone nam w zorganizo-
waniu wizyty w Krakowie – 
na Starym Mieście, w dziel-

nicy żydowskiej i przestrzeni 
byłego getta – powiedział dr 
Toby Purser z Uniwersytetu 
w Northampton. – Uczel-
nia planuje zorganizować 
wspólnie z Miejscem Pamięci 
wizytę studyjną dla nauczy-
cieli szkół ponadpodstawo-
wych z Northamptonshire 
w ramach ich szkolenia za-
wodowego. Cieszymy się, że 
będziemy mogli w przyszło-
ści zacieśniać naszą współ-
pracę – dodał dr Purser.
W 2016 r. Miejsce Pamięci 
Auschwitz odwiedziło 271 
tysięcy osób z Wielkiej Bryta-
nii oraz 35 tysięcy z Holandii. 

MCEAH

Uczestnicy seminarium Auschwitz – Historia i Edukacja podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

ŚWIADOMOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
– PRZYSZŁOŚĆ – MIĘDZYNARODOWA 

KONFERENCJA EDUKACYJNA NA TEMAT 
AUSCHWITZ I HOLOKAUSTU

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau 
organizuje międzynarodową konferencję poświęconą edukacji o Auschwitz i Holokauście, która odbędzie 
się w dniach 4-5 lipca 2017 r. Będzie ona częścią obchodów 70. rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum  

Auschwitz-Birkenau. Rozpoczynamy nabór uczestników chętnych do udziału w dyskusjach panelowych. 
Problematyka konferencji zogni-
skowana zostanie wokół nastę-
pujących zagadnień:
• Przesłanie Auschwitz – party-
kularyzm versus uniwersalizm.
• Współczesne reprezentacje 
i recepcja Auschwitz.
• Świadkowie historii depozyta-
riuszami pamięci.
• Nośniki pamięci – świadectwa 
materialne i nowe technologie.
• Wizyta w Miejscu Pamięci 
jako szczególne doświadczenie 
edukacyjne.
• Szoa wyzwaniem dla przy-
szłości.
Na program konferencji składać 
się będą: dyskusje panelowe, 
warsztaty oraz prezentacje rezul-
tatów aktualnych badań i przy-
kłady dobrych praktyk. Obrady 
odbywać się będą w różnych 
przestrzeniach Miejsca Pamięci 
Auschwitz. Językami konferen-

cji będą angielski i polski.
Jeżeli są Państwo zaintereso-
wani udziałem w konferencji 
i wygłoszeniem referatu lub 
przedstawieniem prezentacji 
prosimy o wypełnienie i przesła-
nie formularza rejestracyjnego, 
dostępnego na stronie interneto-
wej Muzeum, w terminie do 10 
marca 2017 r.
Wersja robocza programu kon-
ferencji dostępna jest na stronie 
www.auschwitz.org. Organiza-
torzy zapewniają wyżywienie 
oraz zakwaterowanie w poko-
jach dwuosobowych, nie pokry-
wają jednak kosztów podróży 
i ubezpieczenia. Rejestracja dla 
uczestników bez referatów/pre-
zentacji zostanie uruchomiona 
po 10 marca 2017 r. 

MCEAH

Wiedza, którą otrzymaliśmy od Świadków, obliguje nas do podjęcia debaty do-
tyczącej wyzwań w edukacji o Auschwitz i Holokauście, które stoją przed nami 
współcześnie i będą stać w przyszłości. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali 
wybitni intelektualiści, przedstawiciele miejsc pamięci i muzeów z całego świata, 
którzy podejmą refleksję nad obecnym stanem i znaczeniem edukacji historycznej 
prowadzonej w miejscach pamięci. W programie znajdą się także wystąpienia pre-
zentujące wyniki najnowszych badań oraz przykłady dobrych praktyk.
Przypadająca w lipcu tego roku 70. rocznica utworzenia Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau będzie inspiracją nie tylko do podsumowania dotychczaso-
wych działań edukacyjnych, ale również próbą zastanowienia się nad przesłaniem 
Auschwitz i Holokaustu, jego aktualnością i znaczeniem dla współczesnych poko-
leń. W związku z tym warto także poddać krytycznej analizie założenia metodyczne 
i praktykę edukacji o Holokauście, jak również odpowiedzieć sobie na pytanie, jak 
będzie realizowana w przyszłości.
Międzynarodowa debata będzie także okazją dla podkreślenia roli, jaką zarówno 
Auschwitz, jak i inne miejsca pamięci oraz muzea odgrywają w kształtowaniu świa-
domości historycznej młodzieży i dorosłych, dotyczącej wiedzy, jak również for-
mowania postaw obywatelskiej odpowiedzialności oraz zapobiegania zbrodniom 
ludobójstwa.

IDEA KONFERENCJI

Konferencja Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość w 2015 r. 
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

NABÓR KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, któ-
ra w ubiegłym roku osiągnęła poziom dwóch milionów osób, poszukujemy kandydatów na przewodni-
ków współpracujących z Muzeum. 

Własnoręcznie podpisane 
podania wraz z listami mo-
tywacyjnymi, CV i kopiami 
dyplomów bądź certyfi-
katów językowych należy 
składać osobiście w Sekreta-
riacie Muzeum bądź wysy-
łać na adres:

Państwowe Muzeum  
Auschwitz-Birkenau, ul. 
Więźniów Oświęcimia 20, 
32-603 Oświęcim, z dopi-
skiem „Metodyka Oprowa-
dzania” do 31 maja 2017 r.
Podania złożone po tej dacie 
oraz wysłane przy pomocy 

poczty e-mail nie będą roz-
patrywane.
Muzeum zastrzega sobie 
prawo odpowiedzi na wy-
brane zgłoszenia. Zaakcep-
towanie zgłoszenia jest rów-
noznaczne z zaproszeniem 
kandydatów na rozmowę 

kwalifikacyjną, nie oznacza 
jednak przyjęcia na kurs 
przygotowawczy.
Rozmowy kwalifikacyjne 
odbywać się będą w sierp-
niu. O terminie Muzeum 
poinformuje mailowo bądź 
telefonicznie. Więcej infor-

macji można uzyskać drogą 
mailową: tomasz.michal-
do@auschwitz.org. 

MCEAH

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW OPROWADZAJĄCYCH 
W NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKACH:

• angielskim
• chińskim
• chorwackim
• czeskim
• francuskim
• greckim
• hebrajskim
• japońskim
• koreańskim
• niderlandzkim

• niemieckim
• norweskim
• polskim
• portugalskim
• rumuńskim
• serbskim
• słowackim
• szwedzkim
• węgierskim
• włoskim

Przed kandydatami stawiane są następujące wymagania:
• dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, preferowane wykształcenie historyczne, filologiczne, pedagogicz-

ne lub inne zgodne z działalnością Muzeum,
• biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dot. cudzoziemców),
• umiejętność pracy z ludźmi i w zespole,
• udokumentowana znajomość języków obcych minimum na poziomie B2 (dyplomy licencjata studiów filologicznych, bądź 

certyfikat na poziomie B2 i wyższym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

Kandydaci nie spełniający ww. wymagań nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dodatkowo mile widziane:
• udział w szkoleniach z zakresu historii II wojny światowej oraz nauczania o Holokauście,
• przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z młodzieżą,

Odwiedzający Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w 2016 r. 
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

NOWY ZARZĄD 
FRIENDS OF 

AUSCHWITZ-BIRKENAU FOUNDATION

Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation, organizacja od 2013 r. wspierająca działania Fundacji Auschwitz-Bir-
kenau w Stanach Zjednoczonych, rozszerzyła skład swojego zarządu. Nowymi członkami zostali: Joel Citron, 
Elly Kleinman, Harry Krakowski oraz Ronald S. Lauder. Dołączyli oni do zasiadających w nim do tej pory Gail 

Becker, Carrie Menkel-Meadow, Martina Karlinsky’ego oraz Kathy H. Rocklen.
Nowym przewodniczącym 
zarządu został wybrany 
Ronald S. Lauder, filan-
trop i kolekcjoner sztuki, 
przewodniczący Świato-
wego Kongresu Żydów, 
członek Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej, któ-
ry od ponad dwóch dekad 
regularnie wspiera Miejsce 
Pamięci Auschwitz-Birke-
nau. Dzięki niemu w 2003 
r. w Muzeum stworzono 
jedne z najnowocześniej-

szych na świecie pracowni 
konserwatorskich.
Celem powołanej w 2009 r. 
Fundacji Auschwitz-Birke-
nau jest stworzenie Fundu-
szu Wieczystego służącego 
finansowaniu prac konser-
watorskich i zachowaniu 
wszystkich autentycznych 
pozostałości po byłym 
niemieckim nazistowskim 
obozie koncentracyjnym 
i zagłady Auschwitz-Bir-
kenau.

Dzięki corocznym odset-
kom możliwa jest realizacja 
opracowanego przez spe-
cjalistów Globalnego Planu 
Konserwacji, czyli pełne-
go, wieloletniego progra-
mu prac konserwatorskich 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz. Najważniejszym, 
realizowanym obecnie 
i finansowanym ze środ-
ków Fundacji, projektem 
jest konserwacja baraków 
murowanych na terenie 

byłego obozu Auschwitz 
II-Birkenau.
Do tej pory darczyńcy 
ze Stanów Zjednoczo-
nych wsparli Fundację  
Auschwitz-Birkenau m.in. 
tworząc Sześć Filarów Pa-
mięci – każdy w wysoko-
ści 1 miliona euro. Łączna 
suma deklaracji finanso-
wych w Funduszu Wieczy-
stym wynosi obecnie ok. 
113 milionów z planowa-
nych 120 milionów euro, 

natomiast na kontach Fun-
dacji znajduje się już ponad 
101 milionów euro.
Miejsce Pamięci 
i Państwowe Muzeum  
Auschwitz-Birkenau to zo-
bowiązanie pamięci i edu-
kacji przyszłych pokoleń 
całego świata. Każdy może 
wspomóc wysiłki zachowa-
nia autentyzmu Auschwitz 
dla przyszłych pokoleń. 

Paweł Sawicki

Ronald S. Lauder podczas 70. rocznicy wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

WYSTAWA FORBIDDEN ART W AKADEMII 
WOJSKOWEJ USA W WEST POINT

W bibliotece Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point 9 lutego otwarto wystawę pt. Forbidden 
Art (Sztuka zakazana). Wydarzenie zorganizowano z okazji obchodzonej niedawno 72. rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Podczas wizyty w West 
Point dyrektor Muzeum dr 
Piotr M. A. Cywiński wy-
głosił również wykład dla 
studentów Akademii Woj-
skowej, którego głównym 
tematem był autentyzm 
Miejsca Pamięci jako fun-
dament zrozumienia do-
świadczenia historycznego 
dla powojennych pokoleń. 
Przygotowana przez Mu-
zeum Auschwitz ekspo-
zycja Forbidden Art pre-
zentuje historie 20 dzieł 
sztuki wykonanych niele-
galnie i z narażeniem życia 
przez więźniów obozów 
koncentracyjnych. Na wy-
stawie zobaczyć można 
znakomitej jakości repro-
dukcje fotograficzne tych 
prac artystycznych, poznać 
biografie autorów i prze-
czytać fragmenty relacji 
świadków.
– Wystawa Forbidden Art, 
która pokazuje sztukę wy-
konaną przez więźniów 
obozów koncentracyjnych, 
inspiruje i uczy. Dzięki tym 
wyjątkowym dokumentom 
możemy poznać koszmar 
codzienności obozowego 
życia, ale także zobaczyć 

moc ludzkiego ducha, któ-
ry pozwalał na tworzenie 
w tych najgorszych z moż-
liwych okolicznościach. 
Ekspozycja przypomina 
nam, że musimy mieć w so-
bie pokorę, aby poznawać 
głębię zła, ale też zdoby-
wać wiedzę o tym, jak po-
tęga człowieczeństwa może 
pokonać takie zło – powie-
działa podczas otwarcia 
wystawy generał brygady 
Cindy Jebb, dziekan Rady 
Akademickiej West Point.  
– Mimo upływającego cza-
su sprawiającego, że od-
dalamy się od tego wyjąt-
kowo ciemnego momentu 
w historii i nasza pamięć 
zaciera się, cały czas mu-
simy uczyć się i pamiętać 
o tym upadku człowieka 
i złu, które doprowadziło 
do śmierci w Auschwitz 1,1 
miliona ludzi, w większo-
ści Żydów, ale także Pola-
ków, Romów, sowieckich 
jeńców wojennych i ludzi 
innych narodowości – do-
dała generał Jebb.
Marcin Chumiecki, dyrek-
tor Polskiej Misji w Orchard 
Lake, dzięki współpracy 
z którą wystawa Forbid-

den Art prezentowana jest 
w Stanach Zjednoczonych, 
podkreślił, iż ma nadzie-
ję, że ekspozycja będzie 
ważnym doświadczeniem 
edukacyjnym dla kade-
tów West Point. – Jesteśmy 
bowiem w miejscu, które 
można nazwać epicentrum 
amerykańskiej tożsamości, 
w miejscu, gdzie wartościa-
mi są męstwo i cnota, gdzie 
dziedzictwo patriotyzmu 
i służby kształtuje nowe 
pokolenia Amerykanów 
i Amerykanek po to, aby 
mogli oni chronić wolność, 
która tak bliska jest nam 
wszystkim – powiedział.
– Kiedy dziś zderzamy się 
z pracami artystycznymi 
więźniów Auschwitz, cały 
czas zadajemy sobie pyta-
nie, jak to w ogóle możliwe, 
że w tamtym nieludzkim 
świecie w ogóle istniała 
sztuka. Za drutami obozu 
ekspresja artystyczna sta-
wała się czymś więcej. Była 
sposobem na to, aby prze-
trwać, bowiem dzięki niej 
można było zachować i jed-
nocześnie wyrazić własne 
człowieczeństwo – pod-
kreślił dyrektor Muzeum 

Auschwitz dr Piotr M. A. 
Cywiński.
Ekspozycja Forbidden Art 
podzielona jest na dwie 
części. W pierwszej ukaza-
ne są obozowe realia – róż-
ne sceny z funkcjonowania 
obozu, a także portrety 
więźniów. W drugiej na-
tomiast zobaczyć można 
różne formy ucieczki od 
obozowej rzeczywistości: 
karykatury, album z życze-
niami czy też bajki pisane 
przez więźniów dla swoich 
dzieci.
Wystawa pokazuje prace 
Zofii Stępień, Haliny Oło-
muckiej, Józefa Szajny, 
Franciszka Jaźwieckiego, 
Włodzimierza Siwierskie-
go, Mieczysława Kościel-
niaka, Petera Edela, Josefa 
Sapcaru i innych nie za-
wsze znanych z imienia 
i nazwiska więźniów. Po-
większone i podświetlone 
reprodukcje fotograficz-
ne zostały umieszczone 
w specjalnie zaprojektowa-
nych drewnianych pane-
lach wystawowych, które 
nawiązują do architektury 
obozowych baraków. Każ-
dej pracy towarzyszy ko-

mentarz historyczny oraz 
fragmenty archiwalnych 
relacji.
„Jak uchwycić i wyrazić 
to co niewyobrażalne? Jak 
przedstawić całe piekło 
Auschwitz za pomocą mi-
nimalnych środków wyra-
zu i w atmosferze wiecz-
nego strachu? Jak pokazać 
strach, bezradność i roz-
pacz, ale też tęsknotę za 
wolnością? Jak w nieludz-
kim świecie Auschwitz nie 
zatracić człowieczeństwa 
i resztek godności? Pre-
zentowane na wystawie 
prace, próba zmierzenia 
się artystów z obozowym 
doświadczeniem, w jakimś 
stopniu pozwalają odpo-
wiedzieć na te pytania” – 
czytamy w folderze towa-
rzyszącym ekspozycji.
Prezentacja wystawy For-
bidden Art w West Point 
możliwa jest dzięki współ-
pracy Muzeum oraz Pol-
skiej Misji w Orchard Lake. 
Kadeci tej słynnej amery-
kańskiej akademii wojsko-
wej mogli oglądać wystawę 
przez cały miesiąc.

Paweł Sawicki

Wystawa Forbidden Art w Akademii Wojskowej USA w West Point Otwarcie wystawy Forbidden Art 
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Podczas finisażu wysta-
wy 24 stycznia w galerii 
Foyer Domu Williego Ble-
ichera, Leszek Szuster, dy-
rektor Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu, zaprezento-
wał historię powstania Bien-
nale i podkreślił jej znaczenie 
w ramach obchodów jubile-
uszu 30-lecia MDSM. Zwró-
cił również uwagę na nie-
zwykłą aktualność tematów 
poruszanych przez artystów 
zaprezentowanych na plaka-
tach Biennale. Następnie hi-
storyk sztuki i dyrektor Mu-
zeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK w Krakowie Maria 
Anna Potocka wprowadzi-
ła ok. 70 przybyłych gości, 

wśród nich, także członków 
Polsko-Niemieckiego Towa-
rzystwa Badenii i Wittenber-
gi, do historii polskiego pla-
katu i jego roli w odniesieniu 
do tematyki praw człowie-
ka. Dziękujemy partnerom 
z Fundacji AnStifter, a szcze-
gólnie pani Heidemarie Roth 
i panu Peterowi Grohman-
nowi za współpracę i za 
możliwość zaprezentowania 
Biennale w tak prestiżowym 
miejscu. 

Jérôme Déodat

Tłumaczenie: 
Maria Knapik-Wciślak

VI BIENNALE PLAKATU 
SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO W STUTTGARCIE

Od 5 do 29 stycznia 2017 r. w galerii Foyer Domu Williego Bleichera w Stuttgarcie zostało zaprezento-
wane VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. Na wernisaż, który odbył się 5 stycznia, a zarazem 

otwarcie nowego roku w galerii przybyło wielu gości. Uroczystość odbyła się pod hasłem:  Speak up for 
those who cannot / Dajmy głos tym, którzy mówić nie mogą! Było to nawiązanie do plakatu Freedom of 
speech chińskiego artysty YiMing Liu, który został uhonorowany nagrodą specjalną Fundacji AnStifter 
podczas VI Biennale.

VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w galerii Foyer w Domu Williego Bleichera w Stuttgarcie

Do wydarzeń towarzyszą-
cych premierze należało 
spotkanie z Zofią Posmysz 
– świadkiem historii i autor-
ką powieści Pasażerka, które 
odbyło się 26 stycznia w Foy-
er des Großen Hauses i dało 
możliwość uczestnikom 

osobistej rozmowy i pozna-
nia Zofii Posmysz. Rozmo-
wę moderował dr Norbert 
Abels.
Następnie dokonano uroczy-
stego otwarcia wystawy Zo-
fia Posmysz. Auschwitz i lite-
ratura autorstwa Marii Anny 

Potockiej, dyrektor Muzeum 
Sztuki Współczesnej MO-
CAK w Krakowie. Na wy-
stawie zaprezentowane zo-
stało życie i twórczość Zofii 
Posmysz, a także film Aufse-
herin Franz (2016), który jest 
częścią wywiadu filmowego 

z panią Zofią autorstwa Ma-
rii Anny Potockiej i został 
zrealizowany w Międzyna-
rodowym Domu Spotkań 
Młodzieży.
Wystawa pt. Zofia Posmysz. 
Auschwitz i literatura będzie 
prezentowana w Teatrze Mu-

zycznym im Revier w Gel-
senkirchen do 2.04.2017.

MDSM

PREMIERA PASAŻERKI W GELSENKIRCHEN

W dniu 28 stycznia 2017 r. odbyła się premiera opery Pasażerka w teatrze muzycznym Im Revier 
w Gelsenkirchen.

Spotkanie z Zofią Posmysz Wystawa Zofia Posmysz. Auschwitz i literatura
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Wystawa prezentuje bio-
grafię pisarki i jej twór-
czość literacką, zaczynając 
od pierwszych polskich 
publikacji autorki na temat 
Auschwitz. Podczas uro-
czystości głos zabrali Ernst 

Lauterjung – burmistrz 
Solingen, prof. dr Jürgen 
Wilhelm – przewodniczą-
cy Zgromadzenia Regionu 
Nadrenii, Jürgen Kaum-
kötter – kurator Centrum 
Sztuki Prześladowanej, dr 

Maria Anna Potocka – dy-
rektor MOCAK i Leszek 
Szuster.
Dyrektor MDSM przedsta-
wił w swoim wystąpieniu 
teczkę warsztatów ARGU-
MENT – BIOGRAFIA. War-

tości humanistyczne w świe-
cie odczłowieczonym, która 
wywołała duże zaintereso-
wanie. Na zakończenie ku-
rator wystawy pani Mag-
dalena Mazik wraz z Zofią 
Posmysz i Jürgenem Kaum-

kötterem oprowadzili gości 
po wystawie. 

Jérôme Déodat

Tłumaczenie: 
Maria Knapik-Wciślak

LITERACKIE OBRAZY HOLOKAUSTU. 
„PASAŻERKA” ZOFII POSMYSZ W SOLINGEN

W dniu 27 stycznia 2017 r. obyło się otwarcie wystawy Literackie Obrazy Holokaustu. „Pasażerka” 
Zofii Posmysz w Centrum Sztuki Prześladowanej (Zentrum für verfolgte Künste) w Solingen, 
zorganizowanej przez Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Otwarcie wystawy Literackie Obrazy Holokaustu. „Pasażerka” Zofii Posmysz Otwarcie wystawy Literackie Obrazy Holokaustu. „Pasażerka” Zofii Posmysz 

Otwarcie wystawy Literackie Obrazy Holokaustu. „Pasażerka” Zofii Posmysz 
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WYWIAD Z MONIKĄ SZNAJDERMAN AUTORKĄ 
KSIĄŻKI FAŁSZERZE PIEPRZU. 

HISTORIA RODZINNA

W dniu 22 lutego Centrum Żydowskie odwiedziła Monika Sznajderman, autorka książki Fałszerze 
pieprzu. Historia rodzinna, opowiadającej losy jej rodziny. Podczas spotkania autorskiego, popro-
wadzonego przez Karolinę Turzę, uczestnicy mogli obejrzeć także pokaz slajdów z niektórymi 

fotografiami opublikowanymi w książce. Po części dotyczącej okoliczności powstania książki, przyszedł 
czas na pytania od publiczności licznie zgromadzonej w Café Bergson. Poniżej publikujemy rozmowę Mo-
niki Sznajderman z Marią Jakubiec z Radia Oświęcim.

Książka opowiada hi-
storię rodziny, a raczej 
dwóch rodzin: polskiej 
ze strony matki i żydow-
skiej ze strony ojca. Pro-
szę powiedzieć, jak po-
znali się Pani rodzice?
Moi rodzice spotkali się 
jako młodzi lekarze, świe-
żo po studiach, na oddzia-
le szpitalnym, gdzie oboje 
pracowali, i tam zaczęła 
się, jak sądzę, ich miłość.

W Polsce obecnie panują 
dość negatywne nastro-
je w stosunku do innych 
kultur. Czy pisząc o mi-
łości swoich rodziców, 
chciała Pani ukazać rów-
nież ten aspekt, w którym 
ludzie pochodzący, moż-
na powiedzieć, z dwóch 
różnych światów, mogą 
się odnaleźć, pokochać?
To jest moja osobista hi-
storia, więc nie chciała-
bym uogólniać – to że 
akurat ta historia zakoń-
czyła się szczęśliwie, nie 
oznacza, że jest to jakaś 
bardzo powszechna rzecz. 
U nas – dzięki mojej mat-

ce i mojemu ojcu – dwie 
rodziny, żydowska i pol-
ska, spotkały się i histo-
ria potoczyła się dalej, 
wspólnym nurtem, ale – 
powtarzam – w polskiej 
rzeczywistości był to ra-
czej wyjątek niż reguła.

Czy Pani ojciec doświad-
czył akceptacji ze strony 
rodziny Pani matki?
Tak, doświadczył akcep-
tacji. Ciekawe, że mój oj-
ciec jako lekarz kardiolog 
ratował życie mojemu 
dziadkowi narodowcowi, 
który spędził dziewięć 
lat w więzieniu. Wyszedł 
w ‘56 roku z bardzo scho-
rowanym sercem. Jest 
w tym coś paradoksal-
nego – Żyd komunista 
leczy Polaka narodowca, 
prominentnego członka 
partii, w założeniach któ-
rej było to, żeby w Polsce 
nie było już nigdy więcej 
Żydów.

Mam pytanie w odnie-
sieniu do tytułu książki, 
który jest ciekawy i zapa-

da w pamięć. Wspomnia-
ła Pani już na spotkaniu, 
że pochodzi on z nagłów-
ka jednej z gazet. Czy 
mogłaby Pani coś więcej 
opowiedzieć o nim?
Tak, to była gadzinówka, 
która wychodziła do 28 
września 1942 r., czyli do 
czasu, kiedy zakończyła 
się wielka akcja w get-
cie warszawskim i kie-
dy już prawie nie było 
tam Żydów. Publikowała 
ona artykuły i ogłosze-
nia, kreujące absurdalnie 
inną rzeczywistość niż ta 
realna – tak jakby chciała 
tę prawdziwą rzeczywi-
stość zakłamać. Na przy-
kład o tym, jak wspaniale 
rozwija się szkolnictwo, 
lecznictwo i dobroczyn-
ność w getcie... Między 
różnymi artykułami zna-
lazłam ogłoszenie firmy 
Saturn, która ostrzegała 
Żydów przed kupowa-
niem produktu, będące-
go, poprzez dodanie spo-
rku polnego mielonego, 
sfałszowanym pieprzem. 
W obliczu tysięcy idących 

na Umschlagplatz było to 
kompletnie surrealistycz-
ne i wydało mi się trafną 
metaforą samotności – do-
słownej i metafizycznej – 
w jakiej umierali Żydzi, 
w jakiej umierał mój dzia-
dek i jego młodszy syn 
Aluś.

Gdy patrzymy na okład-
kę Fałszerzy pieprzu, wi-
dzimy wspólnie bawiącą 
się rodzinę. Kogo przed-
stawia fotografia?
To jest fotografia przed-
stawiająca moją żydow-
ską rodzinę w latach 30. 
Jest na niej mój dziadek 
Ignacy, moja  babka Ame-
lia i jej dwóch synów, czy-
li mój ojciec Marek i Aluś, 
jego młodszy brat, który 
zginął w sierpniu 1942 r. 
prawdopodobnie w Tre-
blince albo w drodze do 
niej. Pisanie o Alusiu było 
dla mnie najtrudniejsze 
i najbardziej bolesne.

Jest to już Pani czwarta 
książka, ale tym razem 
pisała Pani o sprawach, 

które dotyczą Pani samej. 
Czy to było trudniejsze, 
czy wręcz przeciwnie: 
było to naturalne, proste, 
przyszło samo z siebie?
To była książka, która 
przyszła do mnie sama. 
Natomiast nie znaczy to, 
że była dla mnie łatwa. 
Opisuję dwie historie: ży-
dowską i polską i pisaniu 
każdej z nich towarzyszył 
zupełnie inny rodzaj trud-
ności. Opisywanie historii 
żydowskiej rodziny było 
strasznie trudne emocjo-
nalnie, ponieważ wie-
działam, jak skończy się 
życie tych ludzi. Ożywia-
jąc ich, zaprzyjaźniając się 
z nimi, wiedziałam, że to 
tylko na chwilę, bo prze-
cież oni zginą. Natomiast 
opisując rodzinę polską, 
musiałam się zmagać 
z bardzo wieloma trud-
nymi pytaniami. To była 
trudność natury bardziej 
intelektualnej. Musiałam 
się zmierzyć z historią, 
z rolą ziemiaństwa, z an-
tysemityzmem w różnych 
jego odmianach. Ale oczy-

Centrum Żydowskie

Spotkanie z Moniką Sznajderman w Centrum Żydowskim 
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Centrum Żydowskie

wiście przysporzyło mi to 
także wielu rozterek emo-
cjonalnych, bo przecież 
dotyczyło mojej własnej 
rodziny.

Czy w książce widać 
kontrast pomiędzy pol-
ską a żydowską rodziną, 
o którym opowiadała 
Pani na spotkaniu? Mam 
tu na myśli m.in. sytu-
ację, w której w tym sa-
mym czasie polski dzia-
dek pojedynkował się 
na wyścigach konnych, 
zaś żydowski przebywał 
w getcie.
Tak, książka jest trochę 
zbudowana na takich 
kontrapunktach. Moja 
polska rodzina w całości 
przeżyła, owszem, straci-
ła majątki, ale jednak jest 
to niewiele w porówna-
niu ze stratą życia, a moja 
żydowska rodzina poza 
moim ojcem w całości zo-
stała zgładzona. W tym 
samym czasie, kiedy moja 
żydowska babka ginęła 
w pogromie w ‘41 roku, 
150 kilometrów na zachód 
moja polska babcia i jej 
rodzina pozowała mala-
rzowi do serii portretów. 
Więc były to dwa zupełnie 
różne światy, a dzieliło je 
tylko 150 kilometrów.

Czy zbieranie fotografii, 
dokumentów zajęło Pani 
dużo czasu, czy może już 
wcześniej się Pani tym 
zajmowała?
Pisałam tę książkę stop-
niowo, na początku to 
w ogóle nie miała być 
książka. Trudno mi te-
raz odtworzyć te etapy. 
Odnalazłam na przykład 
dokumenty dotyczące 
mojej żydowskiej rodziny 
z Radomia i całkowicie 
wyciągnęłam ją z nieist-
nienia, bo to była rodzi-
na, od której mój dziadek 
Ignacy się odciął. Uciekł 
do bardziej zasymilowa-
nej rodziny swojej żony, 
a mojej babki Amelii,  i się 
w nią wżenił. Mój ojciec 
nigdy nie był w Radomiu. 
W dzieciństwie nie poznał 
swoich dziadków, więc to 
była rodzina, o której nikt 
nie mógł mi niczego po-
wiedzieć i musiałam ich 
całkowicie odtworzyć. 
Przy pomocy radomskich 
archiwistów udało mi się 
zdobyć parę dokumen-
tów, mogłam zobaczyć 
kilka twarzy i już był to 
jakiś początek historii.

Dokumenty zbierała Pani 
w prezencie dla ojca?
Tak, przygotowałam na 
którąś gwiazdkę dla nie-
go taką książkę złożoną 
z dokumentów, wycin-
ków z przedwojennych 
gazet, fotografii, i te do-
kumenty pozwoliły na-
wiązać nam rozmowę 

o tych wszystkich strasz-
nych rzeczach, o których 
wcześniej nie umieliśmy 
rozmawiać. Gdyby nie to,  
nadal trwalibyśmy w mil-
czeniu, nadal pływaliby-
śmy w tej ciszy, i nie mo-
glibyśmy się spotkać.

Wychowywała się Pani 
w rodzinie polskiej. Czy 
jakieś rytuały, święta ob-
chodzi Pani z kultury, re-
ligii żydowskiej?
Jestem osobą niewierzą-
cą i tak zostałam wycho-
wana. Świętowaliśmy jak 
wszyscy Boże Narodze-
nie, Wielkanoc, ale w spo-

sób pozbawiony religijnej 
głębi. Tym bardziej nic 
mnie nie łączy z juda-
izmem. Mam przyjaźnie 
żydowskie i uczestniczę 
w różnych formach ży-
dowskiego życia, na tyle 
na ile jest to możliwe 
w kraju, w którym niemal 
nie ma Żydów, natomiast 
to nie jest naturalny po-
wrót ani do religii, ani do 
kultury żydowskiej, bo po 
prostu nikt mi tego nie 
przekazał w spadku.

Czy coś się zmieniło po 
napisaniu tej książki?
Na pewno mój ojciec jest 

bardzo szczęśliwy. Dużo 
osób do mnie pisze i dzie-
li się swoimi historiami. 
Poza tym po wielu latach 
poczułam radość pisa-
nia. 20 lat zajmowałam 
się książkami innych au-
torów, prowadziłam wy-
dawnictwo. Pisanie dało 
mi dawno zapomniany 
luksus skupienia się na 
jednej rzeczy. Zasmako-
wałam w tym.

Czym jest spowodo-
wana dzisiejsza wizyta 
w oświęcimskim Café 
Bergson? Czy jest to seria 
spotkań autorskich, czy 

może jednorazowe spo-
tkanie?
Mam sporo spotkań, ale 
uważnie wybieram miej-
sca, bo wydaje mi się, że 
to bardzo intymna, oso-
bista historia. W Oświę-
cimiu w Café Bergson 
czułam się bezpiecznie 
z moją opowieścią.

Czy zamierza Pani konty-
nuować pisanie w takim 
stylu?
Nie wiem, ale nie wyklu-
czam... . 

Rozmawiała 
Maria Jakubiec 
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Projekt grupy młodzieży 
z Oldham wykorzystu-
je sztukę, media i formy 
warsztatowe w celu pozna-
nia problemów i wyzwań 
stojących współcześnie 
przed młodymi ludźmi, 
a wizyta w Miejscu Pa-
mięci Auschwitz umożli-
wia im również rozwijanie 
wrażliwości i zrozumienie 
zagadnień z przeszłości. 
W trakcie pięciodniowe-
go pobytu w Polsce gru-
pa odwiedziła były obóz 
Auschwitz-Birkenau oraz 
Kraków, gdzie zapozna-
ła się z historią dzielnicy 
Kazimierz i losami jej lud-
ności w trakcie II wojny 
światowej.
– Kiedy w Oldham pa-
trzymy na uprzedzenia, 
to widzimy, że często wy-
wodzą się one z braku zro-
zumienia i strachu przed 
nieznanym. Chcieliśmy 
porozmawiać z kimś, kto 
pokonał strach i pomógł 
innej osobie uciec od hor-
roru Holokaustu – powie-
dział Chris Lewis, opie-
kun Młodzieżowej Rady 
z Oldham. – Spotkanie 
w Muzeum Galicja z panią 
Mirosławą Przebindow-
ską-Gruszczyńską, oso-
bą uhonorowaną tytułem 
„Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata”, po-
zwoliło nam odczuć, jak 
utożsamić się uczuciowo 
z kimś, kto wydaje się nam 
obcy, komu chcemy pomóc 
– dodał Lewis.

Pani Gruszczyńska-Prze-
bindowska opowiadała 
bohaterską historię o tym, 
jak jej rodzina ryzykowała 
wszystkim, aby uchronić 
młodą żydowską dziew-
czynę, której udało się 
uciec z krakowskiego 
getta. Rodzina Przebin-
dowskich zdobyła dla niej 
świadectwo chrztu oraz 
zameldowała ją pod zmie-
nionym nazwiskiem Marii 
Malinowskiej. Od tej pory 
Miri, bo tak ją nazywały 
siostry Przebindowskie, 
przedstawiana była w ich 
domu jako Maryla, krew-
na ze wschodniej granicy. 
Dziewczyna mieszkała ra-
zem z nimi do końca woj-
ny. 
Podczas jednego z wieczo-
rów członkowie warszta-
tów teatralnych z Oldham 
zaprezentowali, goszczą-
cej w tym czasie w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy 
grupie studentów z Uni-
wersytetu Wyoming, ory-
ginalne przedstawienie 
pt. Nadzieja. Mimodram 
zainspirowany został wy-
darzeniami z II wojny 
światowej. 
Młodzi ludzie dyskuto-
wali na tematy nienawi-
ści, nietolerancji, dyskry-
minacji oraz tolerancji 
i zrozumienia, a następ-
nie omawiali, co te słowa 
znaczą dla nich. Wówczas 
na bazie tych przemyśleń 
powstało niewielkie „pop 
up” przedstawienie, któ-

re może być wykonywa-
ne w dowolnym miejscu 
i niewielkim nakładem 
środków. Forma przeka-
zu tego przedsięwzięcia 
rozwijała się, by ostatecz-
nie stworzyć najbardziej 
czytelny z możliwych 
przekaz, którego język nie 
będzie barierą. Z powodu 
braku szacunku do dru-
giego człowieka miliony 
osób straciło życie i nadal 
je traci. Nadzieją dla ludzi 
jest tolerancja, która bu-
duje relacje między ludź-
mi, pomaga zrozumieć 
świat, różne kultury i od-

mienności. To przesłanie 
chcieli przekazać widzom 
w Centrum Dialogu, jak 
również w Muzeum Gali-
cja w Krakowie w trakcie 
swojej podróży do Polski 
młodzi ludzie z Oldham. 
Projekt i kolejne jego edy-
cje mają również na celu 
rozwijanie umiejętności 
przywódczych u młodych 
ludzi, którzy są reprezen-
tatami młodzieży w swo-
im mieście. Dzięki takim 
atrybutom bedą mogli 
przeciwstawić się dyskry-
minacji. 
– To było wyjątkowe do-

świadczenie zarówno dla 
młodych ludzi, dla mnie, 
jak również innych pra-
cowników, którzy towa-
rzyszyli tej podróży – po-
wiedziała Jodie Barber, 
zajmująca się organizacją 
i zarządzaniem sprawami 
Młodzieżowej Rady Ol-
dham. – Myślę, że ta po-
dróż przemówiła do mło-
dych i w przyszłości staną 
się oni wzorem dla swoich 
rówieśników z Oldham – 
dodała Barber. 

Beata Sereś
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CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY 
I WARSZTATÓW TEATRALNYCH Z OLDHAM  

W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY 

26 młodych ludzi w styczniu odwiedziło Centrum Dialogu i Modlitwy w ramach projektu Rady 
Młodzieży z Oldham pt. Słuchać głosu Ziemi. To międzynarodowy, multimedialny program, pro-
wadzony od 2009 r., którego celem jest m.in. podniesienie świadomości młodych ludzi na temat 

Holokaustu oraz rozwijanie świadomości istnienia takich zagrożeń jak: dyskryminacja, nietolerancja czy 
nienawiść w kontekście europejskim. 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Mimodram Nadzieja Spotkanie z panią Mirosławą Gruszczyńską-Przebindowską

Wizyta w byłym obozie Auschwitz
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MONIKA SZNAJDERMAN FAŁSZERZE PIEPRZU 

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY MARZEC 2017

ojcem, który przez getto, 
obóz na Majdanku, trafi do 
Auschwitz, a po wojnie bę-
dzie próbował odbudować 
swoje życie? 
Sznajderman porównuje 
losy rodziny żydowskiej 
i polskiej. Zestawia ze sobą 
poszczególne wydarzenia. 
„Podróżuje w czasie”, gdy 
opowiada o przybyciu do 
Auschwitz swojego ojca 
i tym, co wówczas działo 
się w Warszawie: „Tego 
samego dnia, gdy bydlęcy 
wagon pociągu wiozącego 
mojego szesnastoletniego 
ojca wypluł go na obozo-
wą Judenrampe, gdy uda-
ło mu się przejść pierwszą 
selekcję w Auschwitz, gdy 
został zdezynfekowany 
w odcinku BIb i gdy póź-
niej na lewym przedramie-
niu tatuowano mu numer, 
mieszkańcy Warszawy, 
jak donosi propagandowy 
»Nowy Kurier Warszaw-
ski«, mogli uczestniczyć 
w doskonałej rewii pod 
tytułem Śmiejmy się […]. 
W koktajlbarze przy Wa-
reckiej 1 grano muzykę 
nastrojową, a Cafe Watra 
przy Moniuszki 5 kusiła 
bufetem obficie zaopatrzo-
nym”. Porównanie losów 
polskich i żydowskich 
nieodparcie przypomina 
o tekście prof. Jana Błoń-
skiego Biedni Polacy patrzą 
na getto. Następuje splece-
nie tych losów, które często 
postrzegane osobno, działy 
się przecież jednocześnie, 
o czym często się zapomi-
na. Historia rodziny Sznaj-
dermanów i Lachertów 
pokazuje skomplikowaną 
złożoność losów polsko-
-żydowskich, których tak 

• 1-30 marca 
Konkurs Kto jest dla Ciebie wzorem?
Oświęcimskie Forum Praw Człowieka zaprasza do udziału w konkursie Kto jest 
dla Ciebie wzorem? Jeżeli masz 16-24 lata prześlij swą krótką wypowiedź (max pół 
strony maszynopisu) na e-mail: wronkadominika@gmail.com z załączonymi 
danymi, tj. imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz dowolne swoje zdjęcie. 
Najciekawsze wypowiedzi znajdą się na majowej wystawie MÓJ BOHATER/
MOJA BOHATERKA, która będzie towarzyszyła konferencji Oświęcimskiego 
Forum Praw Człowieka pt. Europa wobec wyzwań XXI wieku. Bohaterowie 
i antybohaterowie. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną bilety na 
Life Festival Oświęcim. Swoje wypowiedzi można przysyłać do 30 marca.
Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

• 12 marca 
 Koncert Wiedeński
 Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Wiedeński, podczas którego 

zabrzmią najbardziej znane utwory Johanna Straussa – popisowe arie z operetek: 
Zemsta nietoperza, Baron cygański, Wesoła wdówka, Księżniczka czardasza oraz między 
innymi walc Nad pięknym modrym Dunajem. 
W koncercie wezmą udział soliści operowi: Katarzyna Staroń i Jędrzej Tomczyk, 
którym będzie towarzyszył Kameralny Zespół Straussowski, złożony z muzyków 
młodego pokolenia, laureatów międzynarodowych konkursów muzycznych, 
w składzie: Emilia Zawisza, Klaudyna Wąsiewicz i Andrzej Tulik. 
Regulamin rezerwacji i zakupu biletów dostępny jest na stronie internetowej 
Oświęcimskiego Centrum Kultury: www.ock.org.pl. 
Godz. 17.00, bilety: 65 zł, 60 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 27 marca
 Eliminacje powiatowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-

skiego
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na eliminacje powiatowe 
62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które kwalifikują 
do udziału w eliminacjach rejonowych w Krakowie. Konkurs jest 
imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
dorosłych i prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: 
recytatorskiego, Wywiedzione ze słowa, teatrów jednego aktora, poezji 
śpiewanej – w drodze wielostopniowych eliminacji. Organizatorem 
eliminacji powiatowych w Oświęcimiu jest Oświęcimskie Centrum 
Kultury, które przyjmuje zgłoszenia do 15 marca 2017 r.
Szczegółowych informacji o eliminacjach udziela Agnieszka Berny, tel. 
(33) 842-57-82, e-mail: instruktorzy@ock.org.pl. 
Godz. 10.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 31 marca – 1 kwietnia 
Noc z Andersenem
Oświęcimskie Forum Praw Człowieka zaprasza do udziału w Miejska 
Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu zaprasza dzieci w wieku 8-12 
lat na Noc z Andersenem pod hasłem „Dobry humor z Andersenem”. 
W programie nocy m.in.: warsztaty artystyczne Wesoły domek Andersena, 
dowcipne podchody, zabawy na wesoło. Zapisy przyjmowane są od 7 
do 24 marca. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci, które nie uczestniczyły 
jeszcze w nocnej zabawie w Bibliotece. Regulamin dostępny jest na 
stronie www.mpb-oswiecim.pl/noc-z-andersenem /. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki 
w Oświęcimiu 

O tym, że książka w ogó-
le powstała zdecydowały 
dwa wydarzenia: nadejście 
pisma z sądu, informują-
cego o tym, że gdzieś w 
Wawrze leży działka, któ-
rej spadkobiercą jest rodzi-
na autorki, oraz przesłanie 
przez dalekich krewnych 
do ojca autorki fotografii, 
cudem ocalonych przed 
niepamięcią. Na fotogra-
fiach umieszczone były 
odręczne adnotacje doty-
czące osób na nich przed-
stawionych, jedyne mate-
rialne ślady pochodzące ze 
spokojnego świata sprzed 
Zagłady. Ślady, jak pisała 
Susan Sontag, dostarczają-
ce dowodów rzeczowych, 
pozwalających wierzyć, 
że istnieli. I to one zade-
cydowały o rozpoczęciu 
rozmów, których nie było 
od zawsze. Bolesnych roz-
mów ojca i córki o świecie, 
który przepadł. 
Losy rodziny Moniki 
Sznajderman częściowo 
odzwierciedlają losy pol-
skich i żydowskich rodzin 
w czasie II wojny świato-
wej. Częściowo, bo  zawę-
żone są do losów polskich 
rodzin ziemiańskich i zasy-
milowanych niereligijnych 
Żydów. I choć autorka 
opowiada historię rodzi-
ny Sznajdermanów i La-
chertów z ostatnich 100 lat 
(bo rok urodzenia dziadka 
autorki i jej samej – 1959 – 
jest cezurą czasową, jaką 
ta przyjęła w książce), to 
najistotniejszym punk-
tem odniesienia dla losów 
jej rodziny jest, jak sama 
wskazuje, Holokaust. 
Przewija się on przez całą 
książkę, „wisi” nad losami 

całej rodziny, nieustannie 
o sobie przypomina. Czy-
tając o kolejnych członkach 
żydowskiej części rodziny, 
patrząc na ich uśmiechnię-
te na fotografiach twarze, 
spodziewamy się, jak TO 
się skończy. Na przykład 
gdy autorka opisuje zdję-
cie z 5 czerwca 1939 r.: „To 
zdjęcie zrobiono w Warsza-
wie. Żegnacie wyjeżdżają-
cych do Stanów krewnych. 
[…] Wszyscy są pogodni, 
uśmiechnięci. A jednak to 
zdjęcie, choć tak radosne, 
przejmuje mnie smutkiem 
i lękiem, bo wiem więcej 
niż wy, choć wy tam by-
liście, nie ja”. Dalej pisze: 
„[…] na tych pozornie nie-
naruszonych fotografiach 
pojawia się cień dosłow-
ny, materialny. To cierń 
nadchodzących czasów, 
bo wiemy więcej, bo zna-
my koniec. Dlatego one 
także skażone są śmiercią. 
W gruncie rzeczy każde 
zdjęcie – nawet najrado-
śniejsze – mówi bowiem, 
przywołując […] słowa 
Jacka Leociaka, »o śmier-
ci dokonanej w czasie 
przyszłym«. Szczególnie 
zaś gdy było zrobione tuż 
przed wojną – wtedy ów 
cień staje się w dwójnasób 
mroczny i gęstnieje”. 
Podobną narrację o swo-
ich żydowskich krewnych 
autorka stosuje przez całą 
książkę. Można dojść do 
wniosku, że próbuje oswo-
ić czytelnika z tym, co nie-
uniknione, z nadejściem 
końca. Ale czy w ogóle 
można przygotować się 
na to, co np. wydarzy się 
dziewięcioletnim Alusiem, 
wujem autorki, albo z jej 

Monika Sznajderman jest obok Andrzeja Stasiuka założycielką wydawnictwa Czarne publikującego m.in. 
literaturę faktu. W swoim dorobku ma kilka publikacji z dziedziny antropologii. Pod koniec 2016 r. opu-
blikowała książkę, w której opisuje losy swojej polsko-żydowskiej rodziny. 

Kultura

naprawdę nie da się jednak 
ze sobą porównać. Każda 
próba zestawienia ich, po-
równania, skazana jest na 

porażkę, bo były to losy 
jednak zupełnie różne. 

Agnieszka Juskowiak-Sawicka

Monika Sznajderman Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna
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Bielany

W centrum Bielan, we 
wschodniej części placu 
św. Macieja, wznosi się 
pomnik w formie  nie-
wielkiego muru zbudowa-
nego z dużych kamieni. 
Widnieje na nim rzuca-
jący się z daleka w oczy 
znak Polski Walczącej 
oraz dwie tablice z tek-
stami. Tekst zasadniczy 
brzmi: „W hołdzie żołnie-
rzom Armii Krajowej od-
działu »Sosienki«, którzy 
w latach 1943-1945 nieśli 
pomoc więźniom nie-
mieckiego obozu koncen-
tracyjnego i obozu zagłady 
KL Auschwitz-Birkenau. 
Za trudy walki z oku-

pantem niemieckim, lata 
zniewolenia sowieckiego, 
a także lata zapomnienia 
cześć Im i chwała. Bielany 
27 września 2006 r.”. Na 
drugiej tablicy umieszczo-
ne jest bogate pod wzglę-
dem treści swoiste epita-
fium, zaczynające się od 
słów: „Walczyli o nadzieję 
człowieka i wiarę”. 
Pomnik powstał z inicja-
tywy i w wyniku starań 
Towarzystwa Miłośników 
Bielan. Wybudowano go 
– jak stwierdził historyk 
Marcin Dziubek w wyda-
nej w 2016 r., przedsta-
wionej w poprzednich 
numerach „Osi” książce 
na temat oddziału „So-
sienki” – „z kamienia, któ-

rym w okresie okupacji 
rękoma więźniów obozu 
Auschwitz wybrukowano 
drogę”.

Malec

Z historią obozu Ausch-
witz związana jest w Mal-
cu XIX-wieczna, rozbudo-
wana po drugiej wojnie 
światowej kapliczka, znaj-
dująca się pomiędzy skrzy-
żowaniem ulic Kościelnej 
i Por. Stefana Jasieńskiego 
a wybudowanym w końcu 
XX w. kościołem pw. Św. 
Jana Kantego. Na jednej 
z jej zewnętrznych ścian 
widnieje tablica z napisem: 
„»Tobie Ojczyzno« [poni-
żej Znak Spadochronowy 

przedstawiający spadają-
cego do ataku orła], Stefan 
Dołęga-Jasieński, por. rez., 
1914-1945, kawaler orderu 
Virtuti Militari, obrońca 
Polski z 1939 r., żołnierz 
Armii Krajowej – cicho-
ciemny ps. »Urban«, wy-
konując rozkaz komendy 
głównej AK nawiązania 
współpracy z obozowym 
ruchem oporu postrzelo-
ny i ujęty  28/29 września 
1944 r. przez hitlerowców 
w pobliżu tej kapliczki, 
zginął w KL Auschwitz. 
Pamięci bohatera miesz-
kańcy Malca, Fundacja By-
łych Żołnierzy Jednostek 
Specjalnych »Grom«. [Tu 
mały znak krzyża] Rok ju-
bileuszowy 2000”.  

Rannego „Urbana” 
umieszczono w obozie 
Auschwitz, w szpitalu 
obozowym. Po wylecze-
niu przebywał do ok. 6 
stycznia 1945 r. w celi nr 
21 w podziemiach więzie-
nia obozowego funkcjonu-
jącego w bloku 11. Zginął 
w niewyjaśnionych dotąd 
okolicznościach. W wy-
mienionej celi zachowały 
się do dzisiaj wyryte przez 
niego na drzwiach rysunki 
symbolizujące różne etapy 
jego życia.

Chełmek

W czasie od paździer-
nika do grudnia 1942 r. 
funkcjonował na północ-

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

W 23 artykułach opisaliśmy dotąd miejsca pamięci o ofiarach kompleksu obozowego Auschwitz znajdują-
ce się w Oświęcimiu i okolicy (poza terenem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau). Obraz tego 
upamiętnienia nie byłby pełny bez uwzględnienia takiż miejsc położonych w nieco dalszej odległości od 

Oświęcimia, mianowicie w Bielanach, Malcu k. Kęt oraz w Chełmku.

Historia

Pomnik w Bielanach Kapliczka w Malcu

Tablica poświęcona por. Stefanowi JasieńskiemuPomnik w Chełmku
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Historia

no-wschodnim skraju 
Chełmka (w dzielnicy Pa-
protnik) podobóz obozu 
Auschwitz. Umieszczo-
nych w nim 150 więźniów, 
głównie Żydów, zatrud-
niono przy oczyszczaniu 
stawów, z których pobiera-
no wodę na potrzeby miej-
scowej fabryki obuwia. 47 
z nich nie przeżyło poby-
tu w tym obozie, więk-
szość pozostałych zmarła 
wkrótce po przeniesieniu 
ich z powrotem do obozu 
Auschwitz. Na terenie by-
łego podobozu wzniesio-
no i uroczyście odsłonięto 
w 1969 r. pomnik, którego 
główny element stanowi 
betonowa płyta z napisem: 

„Ofiarom faszyzmu z roku 
1942, Chełmek 1969, Koło 
ZBoWiD, społeczeństwo” 
oraz wizerunkami twarzy 
wyrażających cierpienie. 
Na innych tablicach po-
mnika figurują nazwiska 
88 mieszkańców Chełm-
ka, wśród nich 32 Żydów, 
którzy zginęli w wyniku  
zbrodniczej geopolityki III 
Rzeszy. 
Według relacji jednego 
z mieszkańców Chełmka 
niemieccy okupanci zwozi-
li do wymienionej fabryki 
duże ilości zużytego obu-
wia. Niewątpliwie było to 
obuwie zagrabione Żydom 
– ofiarom tzw. ostatecz-
nego rozwiązania kwestii 

żydowskiej, tzn. zagłady 
Żydów realizowanej m.in. 
w Auschwitz i innych obo-
zach.
W numerze 104 „Osi” 
wspomnieliśmy o szere-
gu baterii przeciwlotni-
czych rozmieszczonych 
w połowie 1944 r. wokół 
Oświęcimia, celem obrony 
przed nalotami lotniczy-
mi zakładów IG Farben 
wybudowanych w Oświę-
cimiu – Dworach, zara-
zem o odbywających przy 
tych bateriach pomocniczą 
służbę wojskową młodo-
cianych uczniach różnych 
szkół niemieckich (Luft-
waffenhelfer). Jedna z tych 
jednostek stacjonowała 

również we wschodniej 
części Chełmka. Jednym 
z  uczniów-żołnierzy, któ-
rzy przebywali w Chełm-
ku, był Konrad Plieninger. 
W  2001 r. opublikował 
on książkę pt. Erzählt es 
Euren Enkeln! Ludwigsbur-
ger Oberschüler im Zweiten 
Weltkrieg. Im Einsatz an der 
„Heimatfront“ und an der 
Flak [Opowiedzcie o tym 
swym wnukom! Licealiści 
z Ludwigsburga podczas 
drugiej wojny światowej, 
na „froncie ojczyźnianym” 
i w artylerii przeciwlotni-
czej], w której zamieścił 
swoje osobiste wspomnie-
nia, wspomnienia kolegów, 
także fragmenty ich kore-

spondencji wojennej i róż-
ne notatki. W tekstach tych 
znalazły odzwierciedlenie 
m.in. wrażenia, jakich do-
znawali młodzi, indoktry-
nowani Niemcy, stykając 
się z różnymi szokującymi 
ich świadectwami funkcjo-
nowania obozu Auschwitz, 
np. obserwując więźniów, 
którzy musieli wykopywać 
transzeje przy działach 
przeciwlotniczych.  Jedne-
go z wycieńczonych pracą 
ponad siły więźniów na 
polecenie obozowych nad-
zorców omalże nie zakopa-
no żywcem, poniekąd dla 
zabawy. Wkrótce potem 
wstrząśnięty tą sceną Plie-
niger chciał wyrazić swą 
dezaprobatę wobec swego 
przełożonego, jednak nie 
uczynił tego. Po latach na-
pisał, że wstydzi się tego 
zaniechania. Należy zazna-
czyć, że jest on też autorem 
wstrząsającej publikacji 
dotyczącej warszawskie-
go getta „Ach es ist alles 
ohne Ufer...”. Briefe aus dem 
Warschauer Ghetto [„Ach, 
wszystko to bez nadziei 
na dotarcie do brzegu…”. 
Listy z getta warszawskie-
go]. 

Dr Andrzej Strzelecki

(Poza wymienionymi książ-
kami M. Dziubka i K. Plie-
ningera bliżej odnośnie do 
przedstawionych tu obiektów 
i wydarzeń patrz m.in.: relacja 
Józefa Kubiścika w archiwum 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau; monografia podobozu 
Chełmek autorstwa Emeryki 
Iwaszko w „Zeszytach Oświę-
cimskich” nr 12; http://www.
malec.kety.pl; http://mok-
sir.chelmek.pl; Adam Cyra, 
„Spadochroniarz »Urban«. 
Ppor. Stefan Jasieński, 1914-
-1945”, Oświęcim 2005).

Tablice na pomniku w Bielanach

Pomnik w Chełmku

Fo
t. 

P
aw

eł
 W

al
ig

ór
a

Fo
t. 

A
gn

ie
sz

k
a 

Ju
sk

ow
ia

k
-S

aw
ic

k
a

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 107, marzec 2017

16151413121110987654321



FOTOREPORTAŻ
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9 lutego br. w bibliotece Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point z okazji obchodzonej nie-
dawno 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz 
została otwarta wystawa pt. Forbidden Art (Sztuka zakazana). Szersza relacja dostępna jest na s. 7. Poniżej pu-

blikujemy fotografie z tego wydarzenia. Fotografował Paweł Sawicki.
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