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26. MARSZ ŻYWYCH
W MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ



Dzisiaj, zgodnie z czasem  
i porą roku, wiosenno-folk-
lorystyczny wątek: zdjęcie 
pocztówki wydanej w 1938 
r. przez Salon Malarzy Pol-
skich w Krakowie z repro-
dukcją obrazu Zofii Stry-
jeńskiej Śpiewak wędrowny. 
Coś o autorce: Zofia Stry-
jeńska urodziła się w 1894 
r. w Krakowie. Była jedną  
z wybitniejszych polskich 
malarek i graficzek, przed-
stawicielek stylu art déco. 
Nazwana przez Mieczy-
sława Grydzewskiego 
„księżniczką polskiej sztu-
ki” jest autorką kompozy-
cji o tematyce rodzajowej, 
inspirowanych folklorem 
słowiańskim, wątkami z lu-
dowych zwyczajów, legend 
i staropolskiej literatury. 
Stworzyła m.in. cykl Boż-
ków słowiańskich, Paschę, ilu-
stracje do o Monachomachii 
Krasickiego, Tańce polskie, 
a także wykonała dekora-
cję pawilonu polskiego na 
Wystawie Światowej w Pa-
ryżu w 1925 r. składającą się  
z cyklu Dwunastu miesięcy, 
ukazujących wiejskie pra-
ce. Ponadto wykonała także 
dekoracje na jednej z kamie-
nic Rynku Starego Miasta  
w Warszawie czy dekoracje 
na statkach M/s Piłsudski 
i M/s Batory. Szerzej o jej 
twórczości można przeczy-
tać w opublikowanej w 2015 
r. książce Angeliki Kuźniak 
Stryjeńska. Diabli nadali. 
Pocztówkę z wizerunkiem 
śpiewaka wysłano z Łodzi 
do Sambora z okazji imie-
nin adresatki, Marii, 13 
sierpnia 1938 r.

Andrzej Winogrodzki

„Będziemy promować edukację i pamięć o Holokauście  
w naszych szkołach i uniwersytetach i zapewniać właściwe 
materiały do nauczania oraz źródła, aby zapewnić, że przy-
szłe pokolenia będą rozumieć przyczyny Holokaustu i roz-
ważą jego straszliwe konsekwencje” – zapisali w specjalnej 
deklaracji ministrowie edukacji kilkunastu krajów, w tym 
Polski i Izraela, którzy wzięli udział w 26. Marszu Żywych. 
Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów, ale 
także duża grupa polskiej młodzieży, przeszło 24 kwietnia 
spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Ausch-
witz I na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Relacja  
z Marszu wewnątrz majowej „Osi”.
 
Czy ludzka natura może być aż tak nieodgadniona w swej 
dwoistości? Czy też można mieć mózg tak „wyprany” przez 
system, by uwierzyć, że inni to podludzie lub pasożyty; by 
wracać z „pracy” w obozie jak z pracy w biurze, fabryce, pie-
karni, szpitalu? Te i inne pytania postawili aktorzy Teatru 

Trans-Atlantyk w spektaklu pt. Album Karla Höckera, który 
można było obejrzeć w Międzynarodowym Domu Spotkań 
Młodzieży, o którym przeczytają Państwo na stronie 7 i 8.
 
W „Osi” wspominamy także Helmuta Morloka, zmarłego 10 
marca 2017 r. niemieckiego architekta, który był twórcą wy-
jątkowej architektonicznej formy MDSM, a także jego wielo-
letnim przyjacielem i opiekunem.
 
Polecamy również rozmowę z Agatą Agatowską, oświęcim-
ską rzeźbiarką, której rzeźby wpisały się w krajobraz mia-
sta Oświęcimia i która gościła w kwietniu w Cafe Bergson, 
a także tekst o wystawie pt. „Here I stand”. Reformacja i jej 
następstwa w Centrum Dialogu i Modlitwy.
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

26. MARSZ ŻYWYCH. DEKLARACJA PAMIĘCI 
MINISTRÓW EDUKACJI

24 kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył 
się 26. Marsz Żywych. Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów, ale także duża grupa polskiej mło-
dzieży, przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz 

II-Birkenau.

Tegoroczny Marsz odby-
wał się 75 lat po rozpoczę-
ciu masowych deportacji 
europejskich Żydów do 
niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady Ausch-
witz, gdzie zdecydowana 
większość z przywiezio-
nych była natychmiast 
mordowana w komorach 
gazowych. Najliczniejszą 
grupę deportowanych Ży-
dów stanowili obywatele 
Węgier – ok. 430 tys., a tak-
że obywatele II Rzeczypo-
spolitej – ok. 300 tys.
Wśród uczestników Mar-
szu byli ministrowie edu-
kacji z kilkunastu krajów, 
w tym Anna Zalewska 
z Polski oraz Naftali Ben-
nett z Izraela. Przed roz-
poczęciem Marszu wraz 
z dyrektorem Muzeum 
dr. Piotrem M. A. Cywiń-
skim złożyli oni wieńce 
pod Ścianą Śmierci na 
dziedzińcu bloku 11 w by-
łym obozie Auschwitz I. 
Ministrowie zwiedzili też 
wystawę Szoa w bloku 27 
przygotowaną przez In-
stytut Yad Vashem w Jero-
zolimie. Później przy po-
mniku w byłym obozie 
Auschwitz II-Birkenau, 
upamiętniającym ofia-
ry obozu, zapalili znicze 
i złożyli kwiaty.
– Edukacja w Miejscu Pa-
mięci to nie tylko lekcja 
historii. Przejście przez 
autentyczny poobozowy 
teren to bowiem czas nie-
zwykle ważnej refleksji. 
Właśnie w Auschwitz naj-
pełniej można zmierzyć 
się z najważniejszymi 
pytaniami o człowieka, 
o społeczeństwo, o skutki 
pogardy, nienawiści czy 
antysemityzmu – powie-
dział dyrektor Muzeum 
Auschwitz dr Piotr M. A. 
Cywiński.
– Obecność ministrów 
edukacji podczas Marszu 
Żywych ma duże znacz-
nie także dla przyszłości 
edukacji, bo to dzięki ich 
wsparciu często możliwa 
jest organizacja przyjaz-
dów młodych ludzi do 
Miejsca Pamięci. Młodzi 
ludzie powinni umieć 
przeciwstawić się niena-
wiści, a my musimy dać im 
szansę poczucia i poznania 
ostrzeżenia płynącego dla 
nas z tragedii Auschwitz, 

Szoa i obozów koncentra-
cyjnych – podkreślił dy-
rektor Cywiński.
Główne uroczystości Mar-
szu Żywych odbyły się 
przy pomniku upamięt-
niającym ofiary obozu, 
położonym w pobliżu ruin 
komór gazowych i krema-
toriów II i III. Zapłonęło 
tam sześć symbolicznych 
zniczy symbolizujących 
sześć milionów ofiar Ho-
lokaustu. Odczytano tam 
również wspólną deklara-
cję ministrów edukacji:
„Podejmujemy uroczyste 
zobowiązanie, aby pa-
miętać i upamiętnić mi-
liony żydowskich ofiar 
Holokaustu, ludobójstwo 
przedstawicieli narodowo-
ści romskiej, jak również 
inne masowe okrucień-
stwa związane z Holokau-
stem. Będziemy szanować 
ocalałych, którzy wciąż są 
z nami, i oddawać cześć 
tym, którzy sprzeciwiali 
się złu nazistowskiej tyra-
nii.
Zobowiążemy się do zwal-
czania wszelkich form 
negowania Holokaustu, 
a także zwalczania anty-
semityzmu, uprzedzeń 
w stosunku do Romów 

i wszystkich form rasizmu 
i nietolerancji.
Zainspirowani Deklaracją 
Międzynarodowego Fo-
rum Sztokholmskiego nt. 
Holokaustu z 2000 r. bę-
dziemy wzmacniać moral-
ne zobowiązanie naszych 
narodów oraz polityczne 
zobowiązanie naszych rzą-
dów i międzynarodowych 
organizacji do kontynu-

acji dzielenia się tragiczną 
historią Holokaustu i do 
przeciwstawiania się tym, 
którzy próbują zaprzeczać 
lub zniekształcać tę część 
naszej historii.
Będziemy promować edu-
kację i pamięć o Holokau-
ście w naszych szkołach 
i uniwersytetach i zapew-
niać właściwe materiały 
do nauczania oraz źródła, 

aby zapewnić, że przyszłe 
pokolenia będą rozumieć 
przyczyny Holokaustu 
i rozważą jego straszliwe 
konsekwencje”.
Na zakończenie ceremonii 
wspólnie odmówiono ka-
disz – żydowską modlitwę 
za zmarłych. 

Paweł Sawicki

Marsz Żywych jest częścią międzynarodowego projektu edukacyjne-
go, który odbywa się w Polsce i Izraelu. Przez prawie tydzień grupy 
odwiedzają miejsca związane z tradycją żydowską oraz Zagładą. Dru-
ga część programu odbywa się w Izraelu.
Marsze Żywych organizowane są od 1988 r. w Dniu Pamięci o Zagła-
dzie (Jom HaSzoa), którego data związana jest z powstaniem w getcie 
warszawskim. W pierwszym marszu wzięło udział około 1,5 tysiąca 
Żydów. Od 1996 r. odbywają się corocznie. Największy miał miejsce 
w 2005 r., w 60. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, kiedy uczestniczyło 
w nim około 20 tys. osób.
Holokaust stanowił bezprecedensową próbę masowego mordu przy 
użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była 
przeprowadzona w takiej skali. W założeniach miał doprowadzić do 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, czyli wymordowania 
całego narodu. W Auschwitz, największym ośrodku zagłady, Niemcy 
zgładzili ponad milion sto tysięcy ludzi, głównie Żydów, a także Pola-
ków, Romów, jeńców radzieckich i obywateli innych narodów.
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THE FUTURE OF AUSCHWITZ AND THE 
HOLOCAUST EDUCATION IN AUTHENTIC 

MEMORIAL SITES 

W dniach 15-19 marca 2017 r. odbył się drugi etap polsko-holenderskiego seminarium dla edukatorów re-
alizowanego w ramach projektu The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial 
Sites. Wzięli w nim udział nauczyciele, dydaktycy oraz pracownicy muzeów i miejsc pamięci z Polski 

i Holandii.
– Uczestnicy seminarium mieli 
możliwość udziału w spotka-
niach z przedstawicielami ho-
lenderskich instytucji, których 
działalność dotyczy edukacji 
o II wojnie światowej i Zagła-
dzie – powiedział Tomasz Ko-
bylański z MCEAH. – Podczas 
licznych prezentacji oraz zajęć 
warsztatowych, uczestnicy 
mieli możliwość skonfron-
towania zarówno swojej do-
tychczasowej wiedzy na temat 
okupacji w Holandii i sytuacji 
holenderskich Żydów, jak 
również udziału w dyskusjach 
dotyczących m.in. wyzwań 
stojących przed edukatora-
mi zajmującymi się edukacją 
o Holokauście w Polsce oraz 
Holandii – kontynuował. – 
Bardzo ważnym elementem 
seminarium była możliwość 
spotkania z Ocalałym z Holo-
kaustu Michaelem Gelberem, 
który nie tylko przedstawił 
swoje doświadczenia życia 
w okupowanej Holandii, jak 
i działania edukacyjne, w które 
był zaangażowany po wojnie, 
ale również osobiście pokazał 
uczestnikom seminarium waż-
ne miejsca związane z historią 

Żydów w Rotterdamie – pod-
kreślił Kobylański.
W trakcie seminarium edu-
katorzy z Polski i Holandii 
odwiedzili m.in. Dom Anny 
Frank oraz inne amsterdam-
skie placówki takie jak: Naro-
dowe Muzeum Holokaustu, 
Muzeum Żydowskie, Synago-
gę Portugalską oraz Muzeum 
Ruchu Oporu. W trakcie po-
bytu w Rotterdamie odwie-
dzili m.in. Rotterdam Univer-
sity of Applied Sciences, gdzie 
uczestnicy seminarium mieli 
możliwość udziału w dysku-
sji z młodymi edukatorami 
na temat ich perspektywy 
nauczania o II wojnie świato-
wej. Seminarzyści zapoznali 
się także z działalnością klubu 
piłkarskiego Feyenoord oraz 
działającej przy nim Funda-
cji Giovanniego van Bronc-
khorsta, którego edukatorzy 
prowadzą działania na rzecz 
edukacji antydyskryminacyj-
nej. Podczas wizyty w Vught 
odwiedzili z kolei Miejsce Pa-
mięci znajdujące się na terenie 
byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjne-
go Herzogenbusch, zapoznając 

się z jego misją edukacyjną.
– Drugi etap seminarium był 
doskonałą okazją do kon-
tynuacji dyskusji na temat 
przyszłości edukacji o Ausch-
witz i Holokauście, zapocząt-
kowanej przez uczestników 

podczas pierwszego etapu 
seminarium, który odbył się 
w Miejscu Pamięci Auschwitz 
oraz w Krakowie – powiedzia-
ła Zuzanna Janusik z MCEAH. 
– Edukatorzy mieli możliwość 
wymiany swoich spostrzeżeń 

dotyczących podobieństw oraz 
różnic w edukacji o II wojnie 
światowej i Zagładzie w Pol-
sce oraz Holandii. Kontakty 
nawiązane w trakcie semina-
rium z pewnością będą owo-
cowały współpracą pomiędzy 

II ETAP PROJEKTU POLSKO-HOLENDERSKIEGO

„Historia dzieje się w czasie i przestrzeni. O ile więc miniony okres 
można próbować dogłębnie poznać dzięki źródłom pisanym, o tyle 
samodzielne odkrywanie przestrzeni, w której owa historia powsta-
wała, daje zdecydowanie pełniejszy, bardziej namacalny i żywy obraz 
dziejów. Dlatego tak cenne dla mnie stało się seminarium zorganizo-
wane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Dom Anny 
Frank w Amsterdamie.
Zatopienie się w historię Anny, opisanej przez nią samą na kartach Pa-
miętnika, i spacer po miejscach, w których spędziła swoje krótkie życie, 
stworzył niepowtarzalną możliwość konfrontacji tego, co wyobrażo-
ne, z tym, co realne. Wspólne warsztaty i rozmowa z holenderskimi 
nauczycielami dały szansę na zrozumienie specyfiki dziejów Holandii 
podczas lat okupacji, a zwiedzanie miejsc pamięci i muzeów pozwoli-
ły na poznanie holenderskiego sposobu widzenia II wojny światowej 
i metod, w jaki wiedza o nich jest przekazywana współczesnym poko-
leniom”. 

Andrzej Górniak 
III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Krakowie

Wizyta w Miejscu Pamięci w Vught
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„Seminarium zorganizowane przez MCEAH i Dom Anny Frank 
w Amsterdamie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
pomiędzy nauczycielami z Holandii i Polski. Szczególnie inspirujące 
były prezentacje przykładów dobrych praktyk moich polskich i ho-
lenderskich kolegów, które pokazały, że istotnym elementem nauki 
o Zagładzie, historii II wojny światowej czy tolerancji są projekty edu-
kacyjne, edukacja rówieśnicza i nauka przez działanie. Podczas wizy-
ty studyjnej w muzeach w Amsterdamie i Rotterdamie miałam okazję 
zaobserwować, że wymierne rezultaty edukacyjne można uzyskać, 
pokazując w sposób przemyślany wojenne losy dzieci i nastolatków 
w kontekście artefaktów odnoszących się do przeżytych doświadczeń, 
pomaga w tym także interaktywne wykorzystanie nowoczesnej tech-
nologii”.

Beata Pisarczyk-Zabiciel
III LO Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zamościu

edukatorami z obu państw, 
którzy wyrazili chęć realizacji 
wspólnych projektów i przed-
sięwzięć w przyszłości – pod-
sumowała Janusik.
Pierwszy etap seminarium 
(link: http://auschwitz.org/
muzeum/aktualnosci/wym-
iana-doswiadczen-unik-
atowa-mozliwosc-spojrzenia-
na-edukacje-o-auschwitz-i-
holokauscie,1856.html) miał 
miejsce w październiku ubie-
głego roku. 
Trzyletni projekt jest wspólną 
inicjatywą Międzynarodowe-
go Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście oraz Domu 
Anny Frank w Amsterdamie, 
która zyskała akceptację i fi-
nansowanie ze środków Mini-
sterstwa Spraw Zagranicz-

nych Królestwa Niderlandów. 
W jego ramach planowane są 
także szkolenia dla przewod-
ników-edukatorów z miejsc 
pamięci oraz młodych liderów 
z Polski i Holandii, przygoto-
wanie materiałów edukacyj-
nych dla młodzieży dostęp-
nych on-line oraz seria szkoleń 
przewodnickich i przygotowa-
nie materiałów edukacyjnych 
dla odwiedzających z niepeł-
nosprawnością. W realizację 
poszczególnych zadań zaan-
gażowane są również inne in-
stytucje, m.in. Stowarzyszenie 
Centrum Polsko-Niemieckie 
w Krakowie i Fundacja Dom 
Pokoju z Wrocławia. 

MCEAH

Spotkanie z dyrektorem Domu Anny Frank Ronaldem Leopoldem

Oprowadzanie po Rotterdamie przez Michaela Gelbera, ocalonego z Zagłady
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DYREKTOR MUZEUM AUSCHWITZ DR PIOTR 
CYWIŃSKI PRZEWODNICZĄCYM RADY 

PROGRAMOWEJ ŻIH 

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński, został wybrany przewodniczą-
cym Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Na 
posiedzeniu Rady nowej kadencji, które odbyło się 26 kwietnia 2017 r., obecny był wiceminister kultury i dzie-

dzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Rada jest organem inicjatyw-
nym i opiniodawczym Dy-
rektora ŻIH, którym obecnie 
jest prof. Paweł Śpiewak. 
Członkowie Rady są po-
woływani i odwoływani na 
jego wniosek przez ministra 
kultury i dziedzictwa naro-
dowego spośród osób spoza 
Instytutu posiadających tytuł 
naukowy lub stopień nauko-
wy doktora, będących wybit-
nymi specjalistami z dziedzi-
ny historii i kultury Żydów 
– przedstawicieli ośrodków 
uniwersyteckich oraz innych 
instytucji naukowych z kraju 
i zagranicy.
– To dla nas zaszczyt, że Piotr 
Cywiński przyjął zaproszenie 
do Rady Programowej ŻIH. 
Jest on jednym z najbardziej 
doświadczonych muzealni-
ków, kierujący największym 
Miejscem Pamięci na świecie. 
Ma cenne dla nas doświad-
czenie jako muzealnik, archi-
wista, wreszcie historyk. Wie-
lokrotnie zwracaliśmy się do 
niego po różne rady i zawsze 
były to rady rzeczowe, mocne 
i przekonywujące – powie-
dział dyrektor ŻIH Paweł 
Śpiewak.
Dyrektor Piotr Cywiński od 
ponad roku jest także kon-
sultantem ŻIH przy projek-
cie przygotowywanej nowej 
wystawy stałej Instytutu, 
poświęconej Archiwum Rin-
gelbluma i tworzącej je grupy 
Oneg Szabat.
Historia Żydowskiego In-

stytutu Historycznego się-
ga 1947 r. kiedy powstał on 
w wyniku przekształcenia 
Centralnej Żydowskiej Ko-
misji Historycznej działającej 
przy Centralnym Komitecie 
Żydów Polskich. 1 stycz-
nia 2009 r. minister kultury 
i dziedzictwa narodowego 
nadał mu status państwowej 
instytucji kultury. Od tej pory 
nosi on także imię Emanuela 
Ringelbluma. ŻIH zajmuje się 

pogłębianiem i upowszech-
nianiem wiedzy o historii 
i kulturze Żydów, zwłaszcza 
Żydów polskich oraz przed-
stawianiem jej jako ważnego 
elementu światowego dzie-
dzictwa kulturowego. 
Archiwum Instytutu jest jed-
nym z najbogatszych zaso-
bów źródłowych do badań 
historii Żydów w Polsce. 
W swoich zbiorach posiada 
dokumentację organizacji ta-

kich, jak: Centralny Komitet 
Żydów Polskich, Joint, He-
brajskie Stowarzyszenie Po-
mocy Imigrantom HIAS czy 
Towarzystwo Propagowania 
Pracy wśród Żydów, posiada 
także prace studentów szkół 
wyższych i seminariów rabi-
nackich dotyczące historii, fi-
lozofii i religioznawstwa, do-
kumenty gmin żydowskich, 
a także dokumenty dotyczące 
II wojny światowej.

Najważniejszym z nich jest 
Podziemne Archiwum Getta 
Warszawskiego, tzw. Archi-
wum Ringelbluma, odnale-
zione w gruzach warszaw-
skiego getta w 1946 i 1950 r. 
Liczy ono 1680 jednostek ar-
chiwalnych (ok. 25 tys. kart). 
Archiwum zostało utworzo-
ne jesienią 1940 r. dzięki ini-
cjatywie dr. Emanuela Rin-
gelbluma. Zbiór tworzony 
był przez kilkudziesięciu ży-
dowskich literatów, nauczy-
cieli, naukowców czy działa-
czy społecznych działających 
w podziemnej organizacji na-
zwanej Oneg Szabat.
Głównym celem grupy było 
badanie i dokumentowanie 
różnych aspektów życia spo-
łecznego polskich Żydów 
pod okupacją niemiecką. 
Zgromadzone przez Oneg 
Szabat materiały stanowią 
obecnie jeden z najważniej-
szych zasobów archiwalnych 
dziejów Holokaustu, w szcze-
gólności zagłady dokonanej 
przez nazistowskie Niemcy 
na Żydach polskich. W 1999 
r. UNESCO umieściło Archi-
wum Ringelbluma na liście 
Pamięci Świata (Memory of 
the World), obejmującej naj-
cenniejsze zabytki światowe-
go piśmiennictwa. 

Paweł Sawicki

Spotkanie Rady Programowej ŻIH
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Rzecz w tym, iż w przedstawie-
niu Teatru Trans-Atlantyk pt. 
Album Karla Höckera nie zobaczy-
my potworów, choć przez scenę 
przewiną się znamienne nazwi-
ska niemieckich zbrodniarzy 
hitlerowskich: Rudolfa Hössa, 
Josefa Mengele, Richarda Baera, 
Josefa Kramera. Towarzyszyć 
im będą wcale niepałające sady-
zmem i okrucieństwem młode 
esesmanki – ich asystentki, pełne 
młodzieńczego wigoru i kobie-
cości.

Asumpt do powstania spektaklu 
dał album 116 zdjęć, należący do 
oficera SS, Karla Höckera, adiu-
tanta Richarda Baera. Zbiór rze-
czonych fotografii wszedł w po-
siadanie Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie dopiero w 2006 
r. i mógł zastanawiać o tyle, iż – 
choć pochodził z obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz-Birkenau 
– nie zarejestrowano w nim ni-
czego oprócz towarzyskich spo-
tkań, weekendowych wyjazdów 
wypoczynkowych do Między-
brodzia Bialskiego czy Porąbki, 
portretów wspomnianych wyżej 
osób – rozmawiających, zrelak-
sowanych, uśmiechniętych, roz-
śpiewanych. 

Paul Bargetto, reżyser widowi-
ska, Amerykanin, dyrektor no-
wojorskiego festiwalu teatru nie-
zależnego „undergroundzero”, 

powiedział: – Naszym celem jest 
pokazanie sprawców Holokau-
stu przez szkło powiększające 
ich własnego widzenia samych 
siebie.

W przedstawieniu ważną rolę 
odgrywa „teatralizacja”. Akto-
rzy za wszelką cenę chcą nam 
pokazać, że tylko „odgrywają” 
wspomniane postacie (Brech-
towski dystans). Służy temu 
zabieg zastosowany w prologu: 
aktorzy wchodzą na scenę ubra-
ni w czarne bluzki i dopiero na 
oczach widza zakładają teatral-
ny kostium, czyli esesmański 
mundur. Podkreśla to także 
scena ćwiczenia przez jednego 
z aktorów niemieckiej wymowy, 
jak również wtrącanie się reży-
sera w aktorskie improwizacje, 
co sprawia wrażenie, jakbyśmy 
byli na próbie w teatrze. Jest tam 
także scena, gdy jedna z aktorek 
odmawia wykonania gestu hitle-
rowskiego pozdrowienia, nawet 
na potrzeby sztuki, tłumacząc to 
swoimi przekonaniami. 

Ponieważ kluczową rolę 
w spektaklu pełnią dokumen-
talne zdjęcia z albumu Höckera, 
wyświetlane na dużym ekranie 
umieszczonym za plecami ak-
torów, ci nieustannie próbują 
ustawić się dokładnie tak, jak 
bohaterowie fotografii (zwracając 
uwagę na wyraz twarzy, gesty, 

„CHCIELIBYŚCIE SIĘ ROZGLĄDAĆ DOOKOŁA 
CZY CHODZILIBYŚCIE Z ZAMKNIĘTYMI 

OCZAMI?...”
CO MOŻNA WYCZYTAĆ Z ALBUMU 

FOTOGRAFII KARLA HÖCKERA?

Czy ludzka natura może być aż tak nieodgadniona w swej dwoistości? Czy też można mieć mózg 
tak „wyprany” przez system, by uwierzyć, że inni to podludzie lub pasożyty; by wracać z „pracy” 
w obozie jak z pracy w biurze, fabryce, piekarni, szpitalu; by nie zauważać tego ogromu cierpienia 

i dehumanizacji; by wyzbyć się ludzkich odruchów; by stać się bestią? 

sposób ułożenia ciała), co też ma 
wpłynąć na odczucie sztuczności 
tej sytuacji u widza. I to jest też 
punkt wyjścia do snucia drama-
turgii tego widowiska, wymyśla-
nia dialogów:

„Awansowałem, jadę do Ausch-
witz” – mówi właściciel albumu, 
33-letni  były kasjer w banku, 

obecnie adiutant komendanta 
Baera, wcześniej „pracujący” na 
Majdanku; żonaty, dwoje dzieci. 
„Cieszę się, że będziesz w Ausch-
witz” – stwierdza jego kolega, 
oficer SS. „I na pewno rozwiniesz 
tam skrzydła” – dodaje żona. 
„Maszerowaliśmy na strzelnicę. 
Było pięknie. Śpiewaliśmy. Pach-
niało żniwami. Było coś roman-
tycznego w powietrzu. Poezja, 
Göethe, Schiller, Mann – nie, obaj 
bracia Mann byli zdrajcami. Tego 
dnia poczułem, jak dobrze jest 
być częścią takiej dużej grupy 
ludzi” – oto pierwsze refleksje 
z nowej pracy.

Kolejne sekwencje przedstawie-
nia wyznaczane są przez poja-
wiające się na ekranie fotogra-
fie. Błahość tematów rozmów: 
o pogodzie, wypiciu koniaku, 
tresurze młodego owczarka nie-
mieckiego – przestaje być fraszką 
w momencie, gdy widz zestawi 
ją ze swoją wiedzą na temat rze-
czywistości obozów śmierci. Nie-
winna zabawa ze szczeniakiem 
od razu uruchamia w naszej 
wyobraźni obraz krwiożerczych 
bestii, którymi szczuto bezbron-
nych więźniów. I w tym momen-
cie nie ma już mowy o teatra-
lizacji, dystansie. Wszystko, co 

najstraszniejsze, dzieje się nie na 
scenie, lecz w głowie widza. 
Wraz z kolejnymi obrazami po-
jawiają się coraz bardziej dwu-
znaczne wypowiedzi bohate-
rów: „Może wy, gdybyście byli 
na moim miejscu, chcielibyście 
się rozglądać dookoła, a może 
chodzilibyście z zamkniętymi 
oczami?” – mówi Karl.

Jako widzowie moglibyśmy 
oczekiwać choćby cienia huma-
nitarnej refleksji, a przynajmniej 
jakiegoś moralnego niepokoju 
wśród kadry Auschwitz. Nic 
z tego, jakiekolwiek przejawy 
zwątpienia rozwiewane są przez 
głównego bohatera słowami: 
„Jeżeli masz wątpliwości, to zna-
czy, że myślisz, czujesz, jesteś 
człowiekiem, pracujesz nad sobą. 
Ale musisz pamiętać, że to, co 
robimy, jest dobre. Zawsze, kie-
dy pada rozkaz, to wiem, że jest 
ponad wszystkim. Kiedy byłem 
dzieckiem, widziałem, jak zabi-
jali cielątko. Uderzyli je obuchem 
siekiery. Ugięło się. Potem jeszcze 
raz i jeszcze. Zrozumiałem. Mu-
sisz tak robić. Tym się żywisz. Sil-
niejszy przetrwa”. To może jedy-
ny i dość blady w tym spektaklu 
sposób nawiązania do nazistow-
skiej ideologii, która stworzyła 

Przedstawienie Teatru Trans-Atlantyk pt. Album Karla Höckera
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

tych zbrodniarzy. Ale jest w tym 
pewna manipulacja, bo czyż 
sami, na co dzień, nie żywimy 
się mięsem? A może reżyser pro-
wokacyjnie mruga do nas okiem: 
hej, a czy wy nie moglibyście się 
znaleźć na ich miejscu?
Doktor Mengele, Anioł Śmierci, 
w charakterystycznym białym 
fartuchu, przedstawiony został 
jako mężczyzna o zagadkowym 
uśmiechu, mogący się podo-
bać kobietom, znany meloman: 
„Orkiestra obozowa grała tylko 
dla mnie i dla 50 karłów. «Macie 
państwo wspaniałą publiczność» 
– powiedziałem do orkiestry. 
A potem sam, nasycony muzy-
ką, osobiście odprowadzam te 
karły do krematorium”.
A co powie Josef Mengele jako  
wykształcony lekarz, który 
oprócz selekcji na rampie, doko-
nywał przerażających ekspery-
mentów medycznych, najczęściej 
bez znieczulenia, przyczyniając 
się do okrutnych cierpień swoich 
ofiar? „Każdy lekarz jest fałszy-

wy. Niedobrze jest nie czuć. Czuć 
trzeba wszystko. Nie tylko przy-
jemność. To powiedział Budda”.

Podczas przedstawienia 
w MDSM na widowni, wśród 
polskiej i niemieckiej młodzieży, 
zasiedli goście honorowi – byli 
więźniowie Auschwitz-Birke-
nau: pisarka Zofia Posmysz i pro-
fesor Wacław Długoborski. Po 
zakończeniu widowiska pani Zo-
fia nie klaskała. Westchnęła tylko: 
„Znowu nie będę mogła zasnąć”. 
Skrytykowała również użycie 
przez reżysera przedwojennej 
harcerskiej piosenki (Stokrotka), 
którą włożył w usta jadących na 
wycieczkę w góry esesmanów, 
określając to mianem profanacji. 
(Pani Zofia była przed wojną 
członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”). 
Pisarka wspomniała także, jak 
jedna z esesmanek opowiadała 
więźniarkom o wspaniałych wy-
jazdach do Porąbki. Szukała jej 
nawet na tych zdjęciach, ale bez 

powodzenia. Zaś profesor Wa-
cław Długoborski podsumował 
obejrzane przedstawienie jed-
noznacznie: „Esesmani nie mieli 
żadnych ludzkich odruchów. 
Tylko ci, którzy wrócili z frontu 
wschodniego”.

Jedna z ostatnich rozmów boha-
terów spektaklu toczy się wokół 
pytania: jak chciałbyś umrzeć? 
Höcker wypowiada wtedy pa-
radoksalne zdanie: „Chciałbym, 
żeby o mnie zapomniano”. 
Ale my, niestety, nie zapomnimy.
 

Małgorzata Gwóźdź

Post scriptum
Moja koleżanka, wybierając się na 
przedstawienie z mężem, a poznaw-
szy wcześniej tematykę sztuki, powie-
działa do niego: „Przygotuj się. Łatwo 
nie będzie”. W drodze powrotnej: ona 
– broniła sztuki teatru, on – prawdy 
historycznej, a przede wszystkim 
uczuć byłych więźniów obecnych 

na sali. Gorąca dyskusja małżonków 
trwała nadal w domu. Wówczas 
dorosły syn pary stwierdził: „O chy-
ba było dobre przedstawienie, skoro 
wzbudziło w was takie kontrowersje”.

Album Karla Höckera. Reżyseria: 
Paul Bargetto. Dramaturg: Małgo-
rzata Sikorska-Miszczuk. Kostiumy: 
Agnieszka Kaczyńska. Występują: 

Helena Chorzelska / Julia Trembecka, 
Marta Król, Krzysztof Polkowski, 
Grzegorz Sierzputowski, Tomasz 
Sobczak. Produkcja: Agata Balcerzak. 
Pokaz w MDSM: 26 marca 2017 r.

Wraz z delegacją Dom 
Spotkań odwiedzili ma-
nagerowie BVB: Hans 

Joachim Watzke i Tho-
mas Treß oraz przewod-
niczący Zarządu Evo-

DELEGACJA BVB  I EVONIK W MDSM

W dniu 23 marca 2017 r. w MDSM gościliśmy delegację BVB i Evonik. Grupa pod opieką Andreasa 
Kahrsa i Daniela Lörchera, którzy od 2011 r. przyjeżdżają do naszego Domu z kibicami BVB, pod-
czas spotkania z dyrektorem Leszkiem Szusterem zapoznała się z historią i działalnością MDSM 

oraz z programem pobytów studyjnych kibiców BVB. 

nik Klaus Engel. Grupa 
BVB podarowała MDSM 
bramki oraz piłki do gry 

w piłkę nożną, nato-
miast delegacja Evonik 
przekazała publikacje 

dla biblioteki MDSM. 

MDSM
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Obok MDSM wyróżniono 
także firmy Chemont i Nicro-
met, za Top inwestycję 2016 r. 
uznano Alupol Films. Inwe-
stycjami roku 2016 zostały: AZ 
Nieruchomości Anna Dziwak, 
Zbigniew Rembiesa, Finger-
bau, Synthos Dwory 7, Park 
Shop Oświęcim i restauracja 
La Rossa. Nagrody przyznaje 
Kapituła Gali Biznesu, w skład 
której wchodzą: prezydent 
Oświęcimia Janusz Chwierut, 
poseł na Sejm RP Marek Sowa, 
Agnieszka Kmiecik prezes 
Centrum Biznesu Małopolski 
Zachodniej, Janusz Szostek 
prezes Solvent Wistol, Marcin 
Susuł współwłaściciel Susuł 
and Strama Architekci.
„Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży jest instytucją 
wysoko cenioną ze względu 
na swoją rolę edukacyjną oraz 
kulturalną zarówno w Oświę-
cimiu, jak i w całym kraju. Stał 
się również rozpoznawaną 

marką na arenie międzyna-
rodowej. Jego działalność jest 
także znacznym impulsem 
dla rozwoju branży turystycz-
nej w Oświęcimiu, a niebywa-
ła kreatywność, organizowane 
warsztaty, wykłady, semina-
ria, konferencje, jak i spektakle 
i koncerty przyczyniają się do 
zmiany postrzegania Oświę-
cimia. Kilkudniowe pobyty 
pozwalają młodzieży z Nie-
miec i wielu innych krajów 
zarówno pochylić się nad tra-
giczną historią, ale także po-
znać współczesny Oświęcim. 
MDSM powstając 30 lat temu, 
stał się prekursorem kształto-
wania rozwoju turystyki po-
łączonej z pokojową edukacją 
młodzieży, a swoją działalno-
ścią przez te lata w pełni zasłu-
żył na wyróżnienie” – czyta-
my w uzasadnieniu nagrody.
Dyrektor Leszek Szuster, od-
bierając statuetkę, wyraził 
wdzięczność zarówno wobec 

LAUR BIZNESU DLA MDSM

Z przyjemnością informujemy, że Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży został nagrodzony Lau-
rem Biznesu. Uroczysta Gala Biznesu, podczas której wręczono te prestiżowe wyróżnienia, odbyła 
się 6 kwietnia na oświęcimskim zamku.

samorządów, jak i sfer lokal-
nego biznesu za partnerskie 
podejście do inicjatyw Domu 
Spotkań i społeczną wrażli-
wość wychodzącą naprzeciw 

potrzebom mieszkańców 
Oświęcimia i regionu.
Statuetkę Laur Biznesu zapro-
jektował oświęcimski artysta 
Remigiusz Dulko. Wykonana 

jest z brązu. W charaktery-
styczny kształt lauru wkom-
ponowany jest herb miasta. 

Joanna Klęczar
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Dyrektor MDSM Leszek Szuster, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut i poseł na Sejm Marek Sowa

HELMUT MORLOK
6.04.1929 – 10.03.2017

10 marca 2017 r. odszedł Helmut Morlok, niemiecki architekt z Isny. Dla Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu postać wyjątkowa – nie tylko twórca wyjątkowej architekto-
nicznej formy, ale także wieloletni Przyjaciel, Opiekun i Dobry Duch naszego Domu.

– Zadanie zaprojektowania 
i wybudowania w Oświęcimiu 
miejsca spotkań dla młodzieży 
narodów świata było dla mnie 
i dla moich kolegów zobowią-
zującym darem, ponieważ to 
zadanie, które nigdy nie zosta-
ło sformułowane na piśmie, ani 
tym bardziej nie przybrało for-
my umowy, przyjąłem i zrozu-
miałem jak formę wyzwania, 
jak powołanie, darem, ponie-
waż miałem możliwość wnieść 
w tę pracę moje doświadczenie 
zawodowe, moje przekonania 
polityczne i moją chrześcijań-
ską wiarę – powiedział Hel-
mut Morlok w grudniu 1986 r. 
w dniu otwarcia MDSM.
Powierzenie przygotowania 
projektu Domu Spotkań nie-
mieckiemu architektowi, w 40 
lat po tym, jak w Auschwitz 
niemieccy konstruktorzy pro-
jektowali i budowali kremato-
ria, baraki, tory kolejowe, ram-
py, ogrodzenia pod napięciem, 
urządzenia do zniewalania 
i zabijania ludzi, miało dla Hel-
muta Morloka znaczenie wy-
jątkowe, a dla całości projektu 
wymiar niemal symboliczny.
Dziś MDSM na trwałe wpisał 
się na mapie reprezentacyj-
nych instytucji Oświęcimia. 

Dom zaistniał w świadomości 
mieszkańców miasta i odwie-
dzających go młodych ludzi 
z całego świata jako miejsce 
o wyjątkowej atmosferze, miej-
sce, do którego przyjeżdża się 
chętnie, częstokroć wraca po 
latach. Ważną rolę odgrywa 
tu specyficzna architektura 
Domu. Genialna w swej pro-
stocie, szlachetna poprzez 
rodzaj użytych materiałów, 
funkcjonalna i to, co podkreśla 
wielu odwiedzających – „po-
siadająca duszę”.
Dom w koncepcji Helmuta 
Morloka to zespół wolnosto-
jących, lekkich, parterowych 
pawilonów, otwartych we 
wszystkich kierunkach, sku-
pionych wokół centralnej 
części – dziedzińca spotkań, 
ogrodu. To architektura licz-
nych zakamarków i miejsc do 
prowadzenia kameralnych 
rozmów, stwarzająca intymną 
atmosferę, będącą zaprzecze-
niem zasady zastosowanej 
w obozie, wglądu we wszyst-
ko, co działo się w jego wnę-
trzu. Jest tu miejsce na spo-
tkanie i zabawę w grupie, ale 
także na refleksyjną rozmowę 
czy kontemplację w samot-
ności. Zaproponowany przez 

stronę polską pod budowę 
Domu teren – błonia nad Sołą, 
pomiędzy centrum miasta 
a byłym obozem, wprost ideal-
nie nadaje się do usytuowania 
obiektu o tak specyficznym 
charakterze. Miejsce to ma wy-
mowę symboliczną – łącznika 
między teraźniejszością a prze-
szłością. 
Istotną rolę w kreowaniu 
szczególnej atmosfery MDSM 
odgrywa zastosowany przez 
architekta budulec – drewno. 
Jako surowiec miękki i deli-
katny, przyjazny człowiekowi, 
stanowi opozycję do represyj-
nego kamienia czy twardego 
i ciężkiego betonu wykorzy-
stanego do budowy w obozie 
Auschwitz. 
Ta niezwykła architektura nie 
poddaje się upływowi cza-
su. Dziś, po ponad trzydzie-
stu latach, wciąż jest świeża 
i nowatorska, wzbudzając 
zainteresowanie gości Domu. 
W tym kontekście warto przy-
pomnieć, że w czasach, gdy 
powstawała, koncepcja ta spo-
tkała się z niemałymi wątpli-
wościami.   
Strona polska sugerowała 
monumentalny obiekt, duży 
dom mający być symbolem 

spotkania. Helmut Morlok za-
proponował rozwiązanie dia-
metralnie różne. Koncepcja ta 
znalazła poparcie wielu osób, 
w tym przede wszystkim by-
łych więźniów KL Auschwitz: 
Alfreda Przybylskiego i Tade-
usza Szymańskiego. W wyni-
ku kompromisu Dom Spotkań 
przybrał kształt centralnego 
zespołu seminaryjnego oraz 
dwóch piętrowych pawilonów 
mieszkalnych. Specyficzny 
klimat kompleksu uzupełniły 
wkomponowany w strukturę 
obiektu ogród oraz sadzawka.

W maju 1986 r., po zgromadze-
niu 4,2 ml marek na realizację 
projektu, rozpoczęto budo-
wę. W tamtych czasach, gdy 
podobne obiekty wznoszono 
w cyklach kilkuletnich, tempo, 
w jakim postawiono MDSM, 
było szokujące – sześć miesię-
cy! W listopadzie kompleks był 
już gotowy. Nastąpiło uroczy-
ste przekazanie obiektu wła-
dzom i mieszkańcom miasta. 
W ciągu całego tego okresu 
Helmut Morlok praktycznie 
nie schodził z placu budowy. 
Pełnił rolę: architekta nadzoru-
jącego, nieformalnego kierow-
nika budowy, inspektora nad-

zoru i konsultanta. Aby mieć 
pełną kontrolę nad realizacją 
swego projektu, na czas budo-
wy Morlok przyjechał do Pol-
ski. Zamieszkał w wynajętym 
domu w Rzykach pod Andry-
chowem. W Oświęcimiu był 
od świtu do zmroku. W spo-
sób bezwzględny egzekwował 
od podwykonawców termino-
wość dostaw i jakość wykona-
nia robót. Pilnował realizacji 
swego zamysłu i wierności 
projektowi w najdrobniejszym 
detalu. Do historii przeszły co-
dzienne „sesje” fotograficzne 
rejestrujące postęp robót i ostre 
interwencje w zarządach firm 
wykonawczych. Ale to tylko 
dzięki całkowitemu oddaniu 
się i zaangażowaniu Morloka 
w budowę MDSM, dotrzyma-
nie tych, nawet jak na warunki 
niemieckie, szalonych termi-
nów, stało się możliwe. 
Mimo iż już w roku 1986 pro-
jekt Domu był gotowy, po-
siadane środki pozwoliły na 
realizację jedynie około 2/3 
projektu. Powstałe wówczas 
obiekty stworzyły doskonałą 
bazę do realizacji podróży stu-
dyjnych, seminariów i imprez 
kulturalnych.
Wielu sceptyków prorokowa-
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ło, że Dom nie będzie w pełni 
wykorzystany. Rzeczywistość 
zaskoczyła wszystkich. Liczba 
grup odwiedzających MDSM 
rosła z roku na rok. Prócz mło-
dzieży niemieckiej przyjeżdża-
ło coraz więcej młodych ludzi 
także z innych krajów Europy 
i świata. Wszyscy zgodnie 
podkreślali europejski stan-
dard obiektu, smaczną kuch-
nię, uprzejmą i kompetentną 
obsługę, a przede wszystkim 
wspaniałą atmosferę panują-
cą w Domu. Kto raz nocował 
w tym Domu, chętnie do niego 
powraca.
Gdy po paru latach okazało się, 
że zainteresowanie Domem 
jest ogromne, podjęto decyzję 
o dokończeniu projektu. Dzię-
ki staraniom wielu osób już 
w 1992 r. udało się zgromadzić 
środki na realizację drugiego 
etapu budowy. Jednak, kiedy 
wytyczono zarysy przyszłych 
obiektów, wbito pierwsze pa-
liki i wszystkim wydawało się, 
że roboty ruszą bez przeszkód, 
z powodu „zawirowań poli-
tycznych” w kraju i mieście, 
dotacja została wstrzymana. 

Dopiero powstanie w 1995 r. 
polsko-niemieckiej Fundacji na 
Rzecz MDSM określiło przy-
szłość Domu. Problem jego 
rozbudowy uznany został za 
priorytetowy nie tylko przez 
niemieckich i polskich człon-
ków Rady Fundacji, ale i przez 
radnych miejskich.
Podjęte na nowo przez Zarząd 
Fundacji starania o zabez-
pieczenie finansowe II etapu 
budowy natrafiły na nieprze-
widziane trudności. Ponad 
dwuletnie zabiegi obfitujące 
w dramatyczne sytuacje, za-
grażające realizacji projektu, 
zakończyły się ostatecznie 
w trakcie narady w Berlinie. 
To wówczas Helmut Morlok 
w sposób niezwykle zdetermi-
nowany, podniesionym gło-
sem powiedział dobitnie: – Ten 
projekt zrodził się w wyniku 
wspólnych ustaleń polskiej 
i niemieckiej strony i jest reali-
zacją wizji byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych. Ja, 
jako autor, oraz wszyscy tu 
obecni jesteśmy zobligowani 
dotrzymać zobowiązań wobec 
tych osób i dlatego nie zga-

dzam się na najmniejsze zmia-
ny w projekcie. 
To zadecydowało. Wysokie 
gremium decydentów uległo 
argumentowi wybitnego ar-
chitekta. 
W ostatnich latach Helmut 
Morlok, choć zawodowo już 
„niepraktykujący”, towarzy-
szył Domowi, służąc radą i po-
mocą. Wraz z architektem Pio-
trem Kozłowskim nadzorował 
nowe inwestycje MDSM: prze-
budowę recepcji, rozbudowę 
stołówki oraz modernizację 
obiektów. 
Nigdy nie zapomniał o swoim 
przyjacielu Alfredzie Przybyl-
skim – architekcie powojennej 
Warszawy, któremu poświę-
cił monumentalną książkę 
Nie dam Auschwitz zawładnąć 
moim życiem, wydaną przez 
Fundację na rzecz MDSM. Jej 
uroczysta prezentacja odbyła 
się w Domu 22 maja 2014 r. 
To niezwykłe wydawnictwo 
w albumowej formie jest hoł-
dem złożonym przyjacielowi, 
byłemu więźniowi KL Ausch-
witz, wybitnemu architektowi, 
człowiekowi, który – jak wie-

lokrotnie podkreślał Helmut 
Morlok – zmienił jego patrze-
nie na historię i Polskę.
Nie sposób nie wspomnieć 
także o zaangażowaniu Hel-
muta Morloka w pracę na 
rzecz Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, jako ar-
chitekta odpowiedzialnego ze 
strony niemieckiej za prace re-
nowacyjne, realizowane w ra-
mach konkretnych projektów 
oraz jako koordynatora finan-
sowanych przez kraje związ-
kowe prac konserwatorskich 
na terenie Muzeum, które trak-
tował nie jako zwykłą pracę, 
a raczej rodzaj posłannictwa. 
Do Oświęcimia przybywał 
także jako pielgrzym, który 
samotnie przemierzał tereny 
byłego obozu w Birkenau, 
robiąc niezliczone ilości zdjęć 
i przeźroczy.
Helmut Morlok ukształtował 
i obdarował MDSM również 
swoją biografią oraz reflek-
sją nad własną przeszłością 
i pracą dziecka urodzonego 
w czasach nazizmu, które od 
bardzo wczesnego wieku pod-
dawane było indoktrynacji 

i przygotowywane do przeję-
cia przywódczej roli po „End-
siegu” – ostatecznym zwycię-
stwie nazistów. Dla niego, jego 
żony Rosmarie i jego rodziny 
spotkania i przyjaźnie z tymi, 
którzy przeżyli Auschwitz, 
będące owocem wspólnej pra-
cy, stały się drogowskazami 
i wzbogaciły ich życie. 
Helmut Morlok zmarł i został 
pochowany w Isny. W nekro-
logu wystosowanym przez ro-
dzinę przywołany został cytat:

O zmierzchu naszego życia to 
miłość będzie tym,

wedle czego będziemy oceniani, 
miłość, której stopniowo

pozwalaliśmy w nas wzrastać 
i rozwijać się,

w miłosierdziu wobec każdego 
człowieka.

Brat Roger z Taizé 

Na podstawie artykułu Leszka 
Szustera i Faustina Plitzko „Ar-
chitekt pojednania” opracowała 
Joanna Klęczar
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Helmut Morlok podczas ostatniej wizyty w MDSM w 2014 r.
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DZIECI AUSCHWITZ – NIE WOLNO O NICH 
ZAPOMNIEĆ

W 15. rocznicę współpracy pomiędzy Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży i Międzyna-
rodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell (Niemcy) odbyło się w Oświęcimiu kolejne 
spotkanie młodych Polaków i Niemców. Tematem przewodnim tegorocznego projektu Prawa czło-

wieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj był los dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. Pomysł zgłę-
bienia tej tematyki zrodził się podczas ubiegłorocznej wymiany polsko-niemieckiej po spotkaniu z panią 
Lidią Maksymowicz – dzieckiem cudownie ocalonym z Auschwitz.

Sześciodniowe seminarium 
rozpoczęło się od analizy głów-
nych wydarzeń związanych 
z rozwojem narodowego socja-
lizmu i polityki III Rzeszy na 
ziemiach okupowanych. Pod-
czas historycznego spaceru po 
Oświęcimiu, połączonego z wi-
zytą w Muzeum Żydowskim, 
uczestnicy poznali przedwojen-
ne życie mieszkańców Oświę-
cimia, w szczególności dzieci 
żydowskich. Usłyszeli o losach 
rodziny Haberfeld i o szczę-
śliwym dzieciństwie Henryka 
Schönkera w Oświęcimiu.

Podczas wizyty w Miejscu 
Pamięci Auschwitz-Birkenau 
oraz warsztatów na wysta-
wach narodowych i w Fabryce 
Schindlera w Krakowie młodzi 
Polacy i Niemcy pogłębili swoją 
wiedzę na temat ekstermina-
cji Żydów, warunków życia 
w getcie, masowych zbrodni 
w obozie koncentracyjnym 

i zagłady. Porównali wojenne 
losy dzieci żydowskich różnych 
narodowości, dzieci polskich 
i niemieckich. Spojrzeli na ich 
ówczesne życie z perspektywy 
Deklaracji Genewskiej z 1924 
r., która w pięciu punktach 
określała prawa dziecka do 
normalnego rozwoju fizyczne-
go i duchownego: „…ludzkość 
powinna dać dziecku wszyst-
ko, co posiada najlepszego” 
i zapewnić wyżywienie, opiekę, 
pomoc medyczną, edukację 
i wychowanie. Niestety, dzie-
ci polskie mogły się rozwijać 
tylko w niewielkim stopniu. 
Dekretami niemieckich władz 
okupacyjnych skazane zostały 
na ciężką pracę, głód i niemal-
że brak edukacji. Dzieciom ży-
dowskim odebrano wszelkie 
prawa i większość z nich skaza-
no na śmierć. 

O powojennych losach tych, 
które przeżyły wojnę, opowie-

dział uczestnikom seminarium 
Alwin Meyer, autor książki 
Vergiss deinen Namen nicht – Die 
Kinder von Auschwitz ([Nie za-
pomnij swojego imienia – Dzie-
ci z Auschwitz]). Wiele z nich 
zostało na świecie zupełnie 
samych i do dziś nie potrafi 
uwolnić się od traumatycznych 
przeżyć. Zostały pozbawione 
dzieciństwa, rodziny, szczęścia 
i miłości. Straciły przyjaciół, 
swoje ulubione miejsca i przed-
mioty. Niektórym udało się 
wiele lat po wojnie odnaleźć 
swoich krewnych, nie udało się 
jednak odnowić bliskich relacji 
z nimi. Rodzinne więzi zostały 
na zawsze zniszczone.
Uczestnicy projektu wyrazili 
swoje emocje i refleksje poprzez 
kadry filmowe realizowane 
przez cały czas trwania semi-
narium. Stworzony przez nich 
film Dzieci Auschwitz – Nie wol-
no o nich zapomnieć pokazuje, jak 
głęboko poruszyło ich pogwał-

cenie podstawowych praw 
człowieka, takich jak: wolność, 
prawo do życia, do rozwoju fi-
zycznego, emocjonalnego i du-
chowego. Wyrazem głębokich 
refleksji i wielu emocji, wywoła-
nych kolejnymi punktami pro-
gramu, jest również muzyka do 
filmu skomponowana w czasie 
seminarium przez niemieckie-
go uczestnika Finna Scheuble 
oraz rysunek namalowany 
przez Weronikę Olejarz.

Podczas drugiej części projek-
tu, jesienią w Bad Liebenzell, 
skoncentrujemy się na tematy-
ce związanej z prawami dzieci 
i młodzieży współcześnie. Po-
dejmiemy się próby znalezienia 
odpowiedzi na pytania: Czy są 
one wszędzie respektowane? 

Czy wszystkie dzieci i mło-
dzież mają obecnie zapewnioną 
opiekę, wyżywienie, edukację? 
Czy we współczesnym świecie 
dzieci nie są już poniżane i wy-
korzystywane? Poprzez odnie-
sienia do różnych wydarzeń we 
współczesnym świecie spróbu-
jemy przekonać młodzież do 
krytycznego odbioru rzeczywi-
stości, pobudzić ją do działań na 
rzecz potrzebujących i wpłynąć 
na rozwój jej dojrzałości obywa-
telskiej. 

Olga Onyszkiewicz

Seminarium sfinansowane ze środ-
ków Polsko-Niemieckiej Współpra-
cy Młodzieży (PNWM) w ramach 
projektu „Zachować pamięć” oraz 
dzięki wsparciu Fundacji Pamięci 
Ofiar Auschwitz-Birkenau.

Uczestnicy kolejnego spotkania w ramach projektu Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj

Uczestnicy kolejnego spotkania w ramach projektu Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiajUczestnicy kolejnego spotkania w ramach projektu Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj

Uczestnicy kolejnego spotkania w ramach projektu Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj
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Jesteśmy po spotkaniu 
w Cafe Bergson, po poka-
zie pani twórczości. Jakie są 
pani wrażenia?
Bardzo się cieszę, że miesz-
kańcy Oświęcimia dopisali, 
że byli zainteresowani spo-
tkaniem ze mną i prezentacją 
rzeźb.

Co panią najbardziej zasko-
czyło w tym spotkaniu?
Zaskakujące było, jak bardzo 
mieszkańcy zaangażowani 
są w to, co dzieje się w mie-
ście. Cieszę się bardzo, że 
tyle pozytywnych głosów 
usłyszałam na temat swojej 
twórczości, na temat prac, 
które tutaj, w przestrzeni 
miasta Oświęcimia, zaistnia-
ły. To jest bardzo budujące 
i moim marzeniem byłoby, 
żeby tą drogą podążać.

Czyli można powiedzieć, 
że chciałaby pani, aby pani 
twórczość na stałe zaistniała 
w sferze miasta?
Oczywiście. Moje prace, któ-
re pojawiły się w mieście, 
byłoby wspaniale gdyby 
mogły tutaj zostać na sta-
łe i budować obraz miasta. 

Taki był cel, zresztą, mojej 
wystawy. Zmienić wizeru-
nek miasta, wpłynąć na jego 
nowoczesny odbiór w świe-
cie, by było postrzegane jako 
miasto innowacyjne, otwarte 
na sztukę współczesną. Taki 
był cel i tak sobie wyobrażam 
w ogóle dalszy rozwój nasze-
go miasta.

Czyli w pani sztuce, którą 
możemy podziwiać, chodzi 
głównie o to, by otworzyć 
nasz Oświęcim na nowo-
czesność, żeby nie żył tylko 
historią.
Oświęcim jest obarczony 
historią II wojny światowej. 
Wiele osób kojarzy Oświę-
cim tylko z Auschwitz, na-
tomiast mamy tutaj dużo 
do zaoferowania. Mamy hi-
storię, która rozwija się już 
osiemset lat. My, jako współ-
cześni mieszkańcy, naszym 
obowiązkiem jest dodawać 
jakieś pozytywne, nowe war-
tości do tej historii i to jest też 
cel sztuki, bo uważam, że 
najlepiej udaje się taka pro-
mocja właśnie poprzez sztu-
kę i architekturę, bo to są te 

MUSIMY TWORZYĆ HISTORIĘ WSPÓŁCZESNĄ 
I NOWE WARTOŚCI

W dniu 20 kwietnia w Cafe Bergson odbyło się się spotkanie z Agatą Agatowską, oświęcimską rzeź-
biarką, której rzeźby wpisały się w krajobraz miasta Oświęcimia. Spotkanie prowadzone przez 
Tomasza Klimczaka przybliżyło uczestnikom osobę pani Agaty, a także sama bohaterka opowie-

działa o tym, czym zajmuje się na co dzień, wtajemniczyła mieszkańców w proces powstawania rzeźb, 
a także odniosła się do sztuki nowoczesnej, którą tworzy, a którą możemy podziwiać w przestrzeni pu-
blicznej Oświęcimia. Zapraszamy do przeczytania rozmowy Agaty Agatowskiej z Aleksandrą Mosler 
z Radia Oświęcim

Centrum Żydowskie

Praca Agaty Agatowskiej w miejskiej przestrzeni Oświęcimia

Praca Agaty Agatowskiej w Centrum Żydowskim
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dziedziny, które najczęściej 
są przez turystów odwiedza-
jących podziwiane, docenia-
ne i zapamiętywane.

Uważa się pani rzeźby za 
dość kontrowersyjną sztu-
kę, ale czy rozwijają one 
wyobraźnię?
Jeśli chodzi o kontrowersyj-
ność, muszę powiedzieć, że 
jest to dla mnie zaskoczenie, 
ponieważ to, co jest kontro-
wersyjne tutaj na przykład 
w Oświęcimiu, już nie jest 
kontrowersyjne w Niem-
czech, gdzie pracuję na co 
dzień. Także to, jak odbierane 
są, w różnych miejscach, jest 
zaskakujące, bo wystarczy 
już też wspomnieć Galerię 
Bielską BWA, gdzie miałam 
ostatnio wystawę indywidu-
alną moich prac. Wystawę 
tę odwiedziło ponad dwa 
tysiące gości, a to znaczy, że 
cieszyła się dużą popularno-
ścią i zainteresowaniem. Od-
biór był bardzo pozytywny, 
kontrowersji wokół wystawy 
nie było. Tak więc kontro-
wersje zależą trochę od miej-
sca, niekoniecznie od prac. 
Wyobraźnia odgrywa dużą 
rolę w moich pracach, ale 
też kreuje taki odrealniony 

troszeczkę świat futurystycz-
ny. Tym sposobem zwraca 
myślenie człowieka w stro-
nę przyszłości, co jest celem 
mojej twórczości i co jest też 
ważne w kontekście właśnie 
miasta Oświęcimia, które, 
tak jak powtarzam, ciągle jest 
zahaczane, zapamiętywane, 
kojarzone z historią. My mu-
simy tworzyć historię współ-
czesną i nowe wartości, 
z którymi będzie teraz, dzi-
siejszy Oświęcim, kojarzony.

A czy uważa pani, że sztuka 
nowoczesna jest przezna-
czona tylko dla młodych 
ludzi, czy osoby starsze też 
mogą coś dla siebie w niej 
znaleźć?
Otóż dzisiejsze spotkanie po-
kazało, że starsze osoby rów-
nież potrzebują takiej sztuki 
i są tą sztuką zainteresowane, 
może nawet bardziej czasa-
mi niż młodzi. Młodzi mają 
na pewno łatwiejszy dostęp 
do sztuki współczesnej, po-
nieważ żyją współczesnymi 
wartościami: muzyką, wyda-
rzeniami, które też wpływa-
ją na przykład na charakter 
moich rzeźb. Natomiast to 
spotkanie pokazało, że rów-
nież ludzie starsi zaintereso-

wani są sztuką współczesną 
i tego potrzebują.

No to w takim razie jak 
zmobilizować młodych lu-
dzi, żeby zaczęli się inte-
resować nie tyle sztuką, co 
może rzeźbą?
I to jest bardzo prosta spra-
wa, bo ten eksperyment pre-
zentacji rzeźby w przestrzeni 
miejskiej to była najprostsza 
metoda dotarcia do młodych, 
dotarcia w ogóle do ludzi, 
nie tylko mieszkańców mia-
sta, ale także do turystów, 
ponieważ rzeźba w prze-
strzeni miejskiej nie zmu-
sza nikogo do odwiedzania 
jakichś specjalnych miejsc. 
Po prostu stykamy się z nią, 
przechodząc, na przykład 
idąc na zakupy. Jest to naj-
prostsza forma obcowania 
ze sztuką, najbardziej bezpo-
średnia i najbardziej też edu-
kacyjna, chyba też tak można 
powiedzieć, bo jakby chcąc, 
nie chcąc, ludzie stykają się 
z tym, co dzieje się obecnie 
w rzeźbie i nabierają pewnej 
bezpośredniości w odbiorze 
sztuki. Być może też wpływa 
to na to, że ludzie przestają 
się bać sztuki nowoczesnej, 
która często jest niezrozu-

miała. Myślę, że akurat moje 
prace odwrotnie, są pracami, 
do których dostęp jest otwar-
ty.
Czyli sądzi pani, że dostęp 
do sztuki powinien być dla 
każdego?
Oczywiście. Sztuka, trzeba to 
podkreślić, jest sprawą z jed-
nej strony odnoszącą się do 
pewnej estetyki, do wizual-
nych wartości, ale poprzez te 
wartości odnosi się również 
do spraw ducha, do naszej 
duchowości i to, wydaje mi 
się, jest niezbędne dla każde-
go człowieka i myślę, że oso-
by, które nie obcują ze sztu-
ką, wydaje im się, że sztuka 
jest zupełnie niepotrzebna, 
natomiast kiedy zaczynają 
obcować zarówno ze sztuką, 
jak i z muzyką, i pewnymi 
wartościami duchowymi, 
okazuje się, że mają niesa-
mowity wpływ na charakter, 
na łagodzenie obyczajów, 
w ogóle na sposób bycia 
i rozwój ludzkości, tak bym 
górnolotnie powiedziała.

To może wróćmy jeszcze 
do pani osoby. Jaki ma pani 
pomysł, wizję kolejnych 
wystaw, projektów?
Realizuję teraz kilka wystaw 

indywidualnych. Trwa do 
końca roku wystawa w Kon-
sulacie Generalnym w Ko-
lonii. Tam prezentowane są 
moje rzeźby. W najbliższym 
czasie nastąpi otwarcie mo-
jej wystawy indywidualnej 
w BWA w Gorzowie Wielko-
polskim. Moje prace można 
też zobaczyć w Galerii Mu-
zalewska w Poznaniu, a na-
stępne projekty będę reali-
zować już pewnie po stronie 
niemieckiej, gdzie mieszkam 
i tworzę.

Czy chciałaby pani coś jesz-
cze dodać?
Chciałabym serdecznie po-
zdrowić i zachęcić do kon-
taktu ze sztuką, odwagi 
i radości przede wszystkim 
z tego powodu, że pojawia 
się sztuka w naszym mieście, 
bo jest to rzecz wyjątkowa. 
Nie musimy wyjeżdżać poza 
granice miasta, żeby mieć 
kontakt ze sztuką. Możemy 
obcować z nią tutaj na miej-
scu i to jest bardzo pozytyw-
ny walor.

Dziękuję pani bardzo za 
rozmowę.

Dziękuję również. 

Agata Agatowska w trakcie pracy
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Centrum Dialogu i Modlitwy

500-lecie reformacji stało się nie 
tylko okazją do przypomnienia 
wydarzeń i osób związanych 
z tym ruchem, ale również 
do refleksji i wniosków zwią-
zanych z następstwami tego 
wydarzenia. W średniowieczu 
Kościół wymagał od wiernych 
spełniania dobrych uczynków. 
Miały być drogą do zbawienia 
duszy. Jednak można się było 
również oczyścić z grzechów, 
kupując odpust. Luter skry-
tykował tę teologię w swoich 
95 tezach. Miało to miejsce 
w roku 1517. Zapoczątkowany 
w ten sposób ruch religijno-
-społeczny nazywamy dziś 
reformacją. Wystawa pokazuje 
tę epokę w ośmiu rozdziałach. 
Pochodzenie Marcina Lutra 
rysuje tło społeczne późnego 
średniowiecza. Z tej rzeczy-
wistości wzięła swój początek 
reformacja. Luter stworzył 
teologię, która opierała się wy-
łącznie na Biblii. Wyrażał fun-
damentalną krytykę kościoła 
papieskiego, kwestionując 
tym samym podstawy całego 
średniowiecznego porządku 
społecznego. Nowe medium, 
czyli druk, sprawiło, że refor-
mator szybko stał się znany. Po 
początkowych sukcesach, jak 
przekład Biblii na niemiecki, 
rozdział zachodniego Kościoła 
doprowadził jednak do kryzy-
su społecznego. Konflikty reli-
gijne i polityczne rodziły niena-
wiść i przemoc. Jednocześnie 

reformacja zmieniła porządek 
społeczny. Zmiana optyki wy-
dobywa na światło dzienne 
zapomniane przemiany ról 
płciowych. Spuścizną refor-
macji jest bardzo zróżnicowa-
ny protestantyzm. Wystawa 
jest próbą uwolnienia Marcina 
Lutra z opowieści o wyideali-
zowanych bohaterach narodo-
wych i nakreślenia złożoności 
jego postaci. 
O tym, co czyni tę ekspozycję 
wyjątkową, mówił w swoim 
przemówieniu Konsul Ge-
neralny dr Michael Gross: – 
Znamy w Niemczech jasny 
rozdział Kościoła od państwa. 
Fakt, że jako konsul general-
ny Niemiec dziś wieczorem 
otwieram wystawę o reforma-
cji, świadczy o tym, jak istotne 
dla naszej wspólnoty jest to 
pierwotnie kościelne wydarze-
nie. Nasza wspólnota europej-
ska opiera się na wartościach 
i normach, które mają korzenie 
judaistyczno-chrześcijańskie. 
Trudno wyobrazić sobie Eu-
ropę jako wspólnotę wartości 
bez kościołów chrześcijańskich 
i tym samym bez reformacji. 
[…] Kolejnym istotnym osią-
gnięciem reformacji była pogłę-
biona refleksja nad wiarą. Jak 
wiemy, brak refleksji prowadzi 
do różnych form fundamenta-
lizmu. Nie tylko na przestrzeni 
minionych wieków, lecz szcze-
gólnie dziś widzimy, ile nie-
nawiści i przemocy na świecie 

wynika z fundamentalizmu re-
ligijnego. Reformacja dotyczy 
zatem każdego z nas: katolika, 
protestanta, żyda, wyznawcy 
prawosławia czy ateisty. Po 
dziś dzień kształtuje ona histo-
rię Europy, a także wielu poza-
europejskich krajów. 
Konsul podkreślił również 
fakt, że ekspozycja poświęcona 
reformacji jest prezentowana 
w Centrum Dialogu i Modli-
twy – w instytucji Kościoła 
katolickiego. – Czy to właśnie 
nie reformacja i działalność 
Marcina Lutra doprowadziły 
do rozłamu chrześcijaństwa 
i powstania Kościoła ewange-
lickiego i katolickiego? Także 
to wyróżnia nas współcześnie. 
Dziś protestanci i katolicy na-
uczyli się kroczyć właściwą 
drogą w sposób otwarty i po-
kojowy. Jedność w różnorod-
ności i wzajemny szacunek – 
tak brzmią maksymy! W tym 
miejscu bardzo serdecznie 
dziękuję za gościnność – dodał 
dr Gross. 
Szczególnie w miejscu takim 
jak Oświęcim – niedaleko byłe-
go niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz-Birkenau 
– automatycznie przypomina-
my sobie także antysemickie 
rozważania Marcina Lutra. 
Od czasów Holokaustu pro-
wadzono intensywne badania 
naukowe na temat przyczyn 
i konsekwencji nienawiści Lu-

tra w stosunku do Żydów. Dzi-
siaj naukowcy są zgodni, że nie 
miała ona charakteru rasistow-
skiego, lecz wiązała się z jego 
antysemicką teologią. Przyczy-
niła się ona jednak w znacz-
nej mierze do przyjęcia przez 
protestantów antysemityzmu 
i akceptacji zorganizowanych 
przez państwo prześladowań 
Żydów w Trzeciej Rzeszy 
względnie do braku oparcia 
się im. Tym ważniejsze dla nas 
współczesnych jest wyciągnię-
cie wniosków. Żadne wyzna-
nie nie usprawiedliwia pogar-
dliwego traktowania innych. 

Prawa człowieka są uniwer-
salne i niepodzielne. Dotyczą 
wszystkich ludzi na świecie. 
Godność każdego człowieka 
jest nienaruszalna.
Organizatorami wystawy jest 
Centrum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu przy wsparciu 
Konsula Generalnego Republi-
ki Federalnej Niemiec. Wysta-
wę można oglądać w Centrum 
Dialogu i Modlitwy do końca 
sierpnia 2017 r. 

Beata Sereś

„HERE I STAND”. 
REFORMACJA I JEJ NASTĘPSTWA. 

WYSTAWA W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY

W dniu 6 kwietnia br. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu została otwarta wystawa pt. 
„Here I stand”. Reformacja i jej następstwa. Otwarcia ekspozycji dokonał Konsul Generalny Republi-
ki Federalnej Niemiec dr Michael Gross. Gości powitał dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy ks. 

Jan Nowak. Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st.: Filip Starzyński 
(akordeon) wykonujący utwór Astora Piazzoli Rio Sena oraz Eryk Żużałek (gitara klasyczna ) wykonujący 
dzieła Francisco Tarrega Kaprys arabski i Aconcagua. 

Konsul Generalny Niemiec dr Michael Gross otwiera wystawę

Otwarcie wystawy „Here I stand”. Reformacja i jej następstwa Otwarcie wystawy „Here I stand”. Reformacja i jej następstwa

Tytuł wystawy nawiązuje do słów Marcina Lutra wezwanego w 1521 r. przed 
sejm rzeszy w Wormacji. Gdy w trakcie przesłuchania okazało się, że po-
nownie wezwano go jedynie do odwołania jego nauki i nikt nie zamierza 
rozmawiać z nim o jej słuszności lub niesłuszności, Luter odpowiedział: [...] 
„Tu stoję, inaczej nie mogę. Niech Bóg mi dopomoże”.
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JANUSZ POGONOWSKI LISTY Z AUSCHWITZ

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY MAJ 2017

jak najprędzej byli razem. 
Trzymam się wszystkimi 
siłami, aby wytrwać i być 
wreszcie wolnym. Nie za-
zdroszczę nikomu wolno-
ści, ale czuję się tak bar-
dzo sam. Śmierć nie była-
by dla mnie tak okropna, 
żebym wiedział, że ujrzę 
Was w ostatnich chwilach 
życia”.

Te niezwykle emocjonu-
jące słowa kierowane do 
najbliższych niemal w 
każdym liście pokazują 
wrażliwą naturę Janusza 
Pogonowskiego, który 
tak bardzo chciał prze-
trwać, tak bardzo starał 
się zachować hart ducha 
w nieludzkich czasach, 
a któremu nie dane było 
doczekać wolności.

• 19 maja
XXV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję Amor 
sprawił... 
W Oświęcimskim Centrum Kultury będą się odbywały, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Oświęcimia, XXV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów 
i Śpiewających Poezję Amor sprawił... Konkurs jest adresowany do młodzieży 
i dorosłych pragnących w maju mówić i śpiewać o miłości. Jego uczestników 
każdego roku słucha zacne grono specjalistów od mówienia i śpiewania. W pracach 
jury Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję Amor sprawił... brali 
udział, m.in.: Michał Bajor, Wojciech Borkowski, Marcin Czarnik, Ana Nowicka, Jan 
Peszek, Beata Rybotycka, Magda Umer, Piotr Cyrwus, Katarzyna Groniec oraz 
Marta Bizoń.
W pracach jury tegorocznego Amora wezmą udział: Danuta Sendecka (muzyk, 
wokalistka, pedagog), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog), Jacek 
Wójcicki (aktor, wokalista), Ana Nowicka (aktorka, reżyser) i Lidia Bogacz-
Popiel (aktorka). XXV Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających 
Poezję Amor sprawił... będzie towarzyszył – 19 maja o godzinie 19.00 – recital Jacka 
Wójcickiego.
W programie: godz. 10.00 Prezentacje konkursowe: poezja śpiewana i recytacja, 
godz. 17.30 AMOR dla... Nagrody, wyróżnienia oraz koncert laureatów, godz. 19.00 
Recital Jacka Wójcickiego.
Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcimia.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 24 maja
 Spotkanie autorskie z Michałem Stonawskim i Krzysztofem „Korsarzem” Biliń-

skim
 Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza na spotkanie autorskie 

z Michałem Stonawskim i Krzysztofem „Korsarzem” Bilińskim, autorami 
książki Mapa Cieni. Historie nawiedzonych domów. Godz. 18.00, wstęp wolny.  
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu

• 26 maja
 Koncert Tobie, Mamo

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert dedykowany Mamom w dniu 
ich święta pt. Tobie, Mamo. Wśród wykonawców znajdą się zespoły Oświęcimskiego 
Centrum Kultury:  Grupa Teatralna Mega, Formacja Tańca Towarzyskiego Elita 
New Team, Elita Lejdis, Elita Kids oraz Formacja Tańca Nowoczesnego Contra, 
grupa ze Studia Baletowego Classica i wokaliści ze Studia Wokalnego Voicesing.
Godz. 17.00, wstęp wolny. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 31 maja 
Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką 
Anną Czerwińską-Rydel, inspirowane książką Słońcem na papierze.
Godz. 10.00.
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu 

• 2 czerwca
 Dorota Masłowska wśród pisarzy uhonorowanych w Alei Pisarzy
 Dorota Masłowska dołączy do gwiazd pióra honorowanych w Alei Pisa-

rzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu. Na tablicy z brązu, która zostanie 
wmurowana w trotuar przed biblioteką, znajdzie się cytat z twórczości pi-
sarki, który ona sama zaproponuje. Idea Alei Pisarzy nawiązuje do podob-
nych inicjatyw na świecie, honorujących aktorów, muzyków lub sportow-
ców. W Oświęcimiu wyróżniona została sztuka słowa, która ma ogromną 
wartość kulturową. Dotychczas tablice odsłonili już: Wiesław Myśliwski, 
Ryszard Krynicki, Wanda Chotomska, Hanna Krall, Ewa Lipska, Zofia 
Posmysz, Olga Tokarczuk, Marcin Świetlicki, Marek Bieńczyk, Janusz Gło-
wacki i Andrzej Stasiuk.
Godz. 19.00.
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu

• 5 czerwca 
 Galeria Uffizi we Florencji – pokaz filmu w 3D
 W Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury zostanie zaprezen-

towany, z cyklu Art Beats, niezwykły film dokumentalny w 3D – będą-
cy wielowymiarową podróżą do czasów włoskiego renesansu dzięki 
najpiękniejszym, reprezentatywnym dziełom sztuki tego okresu – pt. 
Galeria Uffizi we Florencji. Film jest zapierającą dech w piersiach, multime-
dialną podróżą do Florencji  – perły Toskanii i kolebki renesansu – oraz 
świata sztuki. Najwyższej klasy zabytki oraz arcydzieła ze zbiorów Gale-
rii Uffizi zostały przedstawione za pośrednictwem najnowszych techno-
logii, gwarantujących jedyne w swoim rodzaju doświadczenie kinowe. 
Opowieść rozpoczyna się w miejscu, które symbolizuje przejście od śre-
dniowiecza do renesansu – w kaplicy Brancaccich kościoła Santa Maria 
del Carmine z freskami Masolina i Masaccia oraz dzieł młodych arty-
stów Donatella i Brunelleschiego. Następnie wędrujemy przez najważ-
niejsze budynki i pałace miasta: Muzeum Narodowe Bargello, Muzeum 
Narodowe Bargello, Pałac Medyceuszy, Katedra Santa Maria del Fiore, 
Pałac Vecchio, Galeria Akademii, Most Złotników, Piazza della Signo-
ria oraz wąskie i malownicze uliczki historycznego centrum Florencji. 
Kluczową częścią filmu jest wkroczenie w przestrzenie Galerii Uffizi. Na 
progu przywita widzów profesor Antonio Natali – do 2015 r. dyrektor mu-
zeum, który przybliży kilka dzieł sztuki, m.in. Świętą rodzinę z małym św. 
Janem Michała Anioła oraz Zwiastowanie Leonarda da Vinci. Wśród ponad 
150 zaprezentowanych dzieł sztuki w filmie znalazły się także arcydzie-
ła takich artystów, jak: Raffaello, Tycjan, Piero della Francesca, Donatello 
i Caravaggio. 
System wyświetlania: cyfrowy 3D.
Wersja językowa: napisy.
Czas trwania: 90 minut .
Godz. 18.00. Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 
20 zł (z Oświęcimską Kartą Rodziny i Oświęcimską Kartą Seniora).
Oświęcimskie Centrum Kultury 

W Auschwitz regularnie 
pisał listy do bliskich, 
które następnie w formie 
grypsów były nielegal-
nie wysyłane poza obóz. 
Po wojnie znalazły się 
one w posiadaniu brata 
Janusza – Andrzeja Po-
gonowskiego, a fakt, że 
ocalały wojenną zawieru-
chę, nadaje im charakter 
szczególnie autentyczne-
go świadectwa czasów 
wojny. Ich treść zawiera 
nie tylko cenne informa-
cje dotyczące codziennej 
egzystencji obozowej, ale 
przede wszystkim sta-
nowi przejmujący zapis 
tęsknoty za bliskimi, wol-
nością i utraconą młodo-
ścią.

Janusz Pogonowski tak 
opisywał gehennę obozo-
wą: „I znowu przyszło na 
mnie nieszczęście. Zarazi-
łem się tyfusem. Przecho-
dziłem go bardzo ciężko. 

Zdawałem sobie dobrze 
z tego sprawę, że serce 
słabnie. Dzięki dobremu 
koledze jedynie zostałem 
wyratowany zastrzykami 
na serce. Po 2 miesiącach 
wyszedłem ze szpitala. 
Byłem bardzo wycieńczo-
ny. Pieściłem wciąż tych 
parę kartek, które otrzy-
małem od Was. One mi 
przynosiły zawsze tyle 
nadziei i dodawały sił do 
wytrwania. Zacząłem już 
przychodzić do sił”.

A w innym miejscu de-
klarował: „Moi Najdroż-
si! Mamusiu! Irenko  
i Jędrusiu! Tak bardzo 
mi Was brak moi naj-
drożsi, tak pragnąłbym 
być przy Was w rodzin-
nym domu przy moich 
najbliższych. Kochani, 
modlę się tak szczerze  
i wytrwale do Matki Naj-
świętszej o Was, Tatusia  
i o to, abyście wszyscy 

Unikalny zbiór oryginalnych listów, wysyłanych nielegalnie z obozu przez Janusza Pogonowskiego, więź-
nia Auschwitz nr 253, opublikowało Wydawnictwo Muzeum Auschwitz. Janusz Pogonowski urodził się 
9 sierpnia 1922 r. w Krakowie. Aresztowany przez Niemców w maju 1940 r. w czasie łapanki w związku 

ze zmasowanymi prewencyjnymi akcjami przeciw inteligencji polskiej, został deportowany do obozu Auschwitz 
14 czerwca 1940 r. w pierwszym transporcie polskich więźniów politycznych z Tarnowa. 19 lipca 1943 r. został 
powieszony na szubienicy w odwet za ucieczkę trzech kolegów z komanda mierników. 
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FOTOREPORTAŻ

Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów, ale także duża grupa polskiej młodzieży, wzięło udział 
w 26. Marszu Żywych, który odbył się 24 kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Uczestnicy przeszli spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie 

Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Poniżej publikujemy fotografie z tego wydarzenia, które 
wykonali Marek Lach oraz Paweł Sawicki. Szersza relacja z tego wydarzenia znajduje się na s. 3.  
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