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CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI
AUSCHWITZ-BIRKENAU 
W MIEJSCU PAMIĘCI



Dosyć liczni wokół mnie Czy-
telnicy „Osi”, zainteresowani 
moim poprzednim felietonem 
z reprodukcją rysunku autor-
stwa Mostowskiego z 1883 r., 
„nagabywali” mnie, tzn. pro-
sili, abym udostępnił prasowo 
drugi rysunek tego autora, 
będący w mojej dyspozycji, 
a przedstawiający dziadka 
z wnuczkiem w saloniku. 
Byli bowiem zdania, i słusz-
nie, że nie można dziadka 
dyskryminować w stosunku 
do babci: muszą być oboje, 
każdy na swoim miejscu we-
dług zamysłu autora. I są! Oto 
drugi z dwurysunkowej serii 
rysunków. Zwrócę uwagę na 
momenty zabawowo-humo-
rystyczne tego rysunku: wnu-
czek przeistacza się w dziadka 
– nałożył jego okulary, pali 
długą fajkę, ma przed sobą ar-
kusz papieru... do rysowania. 
Zauważmy też predylekcję 
twórcy rysunków do kotków: 
na rysunku z babcią były dwa, 
tutaj jest jeden, usadowiony 
na stoliku. Miejsce akcji zna-
my: salonik mieszczański. 
Czas akcji też: zegar wiszący 
na ścianie wskazujący godzi-
nę 17.00. Wiek XIX, rok 1883. 
Rysowane w szwajcarskim 
Bernie. 

Andrzej Winogrodzki

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. Piotr Gliński podpisał 15 września w Miejscu Pamięci  
i Muzeum Auschwitz umowę o dofinansowanie projektu ada-
ptacji budynku tzw. Starego Teatru na działalność Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Dzięki 
temu do końca czerwca 2019 r. ma powstać nowoczesna siedziba 
MCEAH, w której znajdą się m.in. nowoczesna sala audytoryjna, 
multimedialne sale wykładowe, przestrzeń wystawiennicza, bi-
blioteka oraz stanowiska do samodzielnej pracy naukowej. Wię-
cej na ten temat przeczytają Państwo wewnątrz numeru.

Na okładce październikowego numeru „Osi” widzą Państwo 
murowane baraki byłego niemieckiego obozu koncentracyjne-
go i zagłady Auschwitz II-Birkenau, nad którymi stawiane są 
specjalne hale namiotowe. Dzięki temu będzie możliwe kon-
tynuowanie kompleksowych prac konserwatorskich w tych 
historycznych budynkach. Prace te finansowane są ze środków 
Fundacji Auschwitz-Birkenau. We wrześniu Miejsce Pamięci od-
wiedzili członkowie Rady Fundacji. W „Osi” relacja z tej wizyty.

Państwa uwadze polecamy także nową lekcję internetową 
Muzeum Auschwitz Sztuka w KL Auschwitz, którą znaleźć 
można na stronie  internetowej Muzeum pod adresem: http://
lekcja.auschwitz.org/pl_18_sztuka/. W lekcji, oprócz tekstów 
poświęconych historii działalności artystycznej więźniów 
Auschwitz, znaleźć można przede wszystkim ponad sto prac 
wykonanych w obozie, a także wiele relacji świadków. Sztuka 
spełniała bardzo ważną rolę w ratowaniu ludzkiej godności.  
W sytuacji obozowej stawała się dla artysty istotą jego  człowie-
czeństwa. Pomagała zachować sprawność umysłową i równo-

wagę psychiczną, tak istotną w walce o przeżycie w warunkach 
skrajnie ekstremalnych. Sztuka była także wyrazem przemożnej 
potrzeby człowieka pozostawienia śladu po sobie. Była nadzie-
ją więźnia na to, że nawet jeśli umrze, pozostanie rysunek czy 
przedmiot, który zaświadczy o jego cierpieniu.

W „Osi” podsumowujemy VI Międzynarodowe Biennale Pla-
katu Społeczno-Politycznego w Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży (część prac mogą Państwo zobaczyć na 
ostatniej stronie). Piszemy także o jubileuszowej 10. Scenie Alter-
natywnej w MDSM. Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy 
zaleźć można relację z europejskich warsztatów o pojednaniu, 
natomiast Centrum Żydowskie zaprosiło dr Joannę Ostrowską 
na spotkanie, które poświęcone było polskiemu wydaniu świa-
dectwa Heinza Hegera pt. Mężczyźni z różowym trójkątem. To 
pierwsza na świecie opublikowana relacja byłego więźnia nazi-
stowskich obozów koncentracyjnych, który był prześladowany 
na mocy Paragrafu 175 za orientację homoseksualną.

Do 30 października w Miejscu Pamięci Auschwitz oglądać moż-
na wystawę Auschwitz, fabryka śmierci. Codzienność oraz topografia 
obozu koncentracyjnego i zagłady. Wystawę przygotowało Cen-
trum Dokumentacji Nazizmu w Kolonii, a także Peter Siebers 
i prof. Gideon Greif we współpracy z Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Zapraszamy.
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI  
AUSCHWITZ-BIRKENAU W MIEJSCU PAMIĘCI

27 września członkowie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. 
Rada kontroluje i opiniuje całość prac Fundacji. Zasiadają w niej osoby działające m.in. na rzecz zachowania 
pamięci o niemieckich nazistowskich zbrodniach, historycy czy eksperci ds. finansów lub konserwacji. Część 

z nich jednocześnie zasiada także w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Podczas wizyty goście skupili 
się na kwestiach związanych 
z zachowaniem autentyzmu 
terenów i pozostałości po nie-
mieckim nazistowskim obozie 
koncentracyjnym i zagłady 
Auschwitz. Zobaczyli m.in. 
pracownie konserwatorskie, 
gdzie trwa konserwacja waliz 
należących do ofiar Ausch-

witz, a także metalowych pu-
szek po Cyklonie B. Prace te są 
finansowane przez Fundację 
Auschwitz-Birkenau.

Członkowie Rady zobaczyli 
także Archiwum i magazy-
ny Zbiorów. Mogli też zoba-
czyć, jak przebiegają prace 
konserwatorskie w barakach 

murowanych oraz przy za-
bezpieczaniu ścian ruin roz-
bieralni komory gazowej i kre-
matorium III na terenie byłego 
obozu Auschwitz II-Birkenau. 
Prace te także finansowane są 
ze środków Fundacji.

– Rada, pełniąc funkcję kon-
trolną i doradczą, jest szczegó-
łowo informowana zarówno 
o działalności Fundacji, jak 
i o prowadzonych pracach 
konserwatorskich. By jednak 
mądrze i dobrze pełnić tę 
funkcję, ważne jest, abyśmy 
od czasu do czasu odwiedzi-
li także Miejsce Pamięci i na 
własne oczy zobaczyli, nie-
mal dotknęli tego, czym na 
co dzień zajmuje się Fundacja 
Auschwitz-Birkenau – po-
wiedział Marek Zając, prze-
wodniczący Rady Fundacji  
Auschwitz-Birkenau.

– Można tu przyjeżdżać wiele 
razy w ciągu roku, ale wraże-
nie jest takie to samo. Impo-
nujący zakres prac, imponu-
jąca technologia, ale przede 
wszystkim imponujące zaan-
gażowanie, wiedza i umiejęt-
ności konserwatorów pracu-
jących w Miejscu Pamięci. Na 
obradach Rady można mówić 
o statystykach i dokumentach, 
można przeglądać zdjęcia, ale 
to tak naprawdę tu orientuje-
my się, jak ważna jest to praca. 
Więcej – jak niezastąpiona jest 
to praca – podkreślił Marek 
Zając.

– Żeby planować wydawa-
nie pieniędzy, nie wystarczą 
schematy, wykresy i bar-
dzo sensowne plany. Trzeba  

w rzeczywistości zobaczyć, 
co się za to robi. To nie tylko 
sprawa urządzeń i wyposaże-
nie laboratoriów, ale też cały 
kontekst planów dalekosięż-
nych, to, że te eksponaty będą 
przechowywane w zupełnie 
innych, bardzo odpowiednich 
warunkach. To nie jest tylko 
sprawa podtrzymania istnie-
nia, ale też zachowania efek-
tów konserwacji. Taka wizyta 
na miejscu pozwala nam real-
nie zobaczyć, co tak naprawdę 
robimy, a przy następnych 
decyzjach o wydatkowaniu 
pieniędzy to na pewno pomo-
że – powiedział prof. Edward 
Kosakowski

W Radzie Fundacji  
Auschwitz-Birkenau zasiada-
ją: Marek Zając – przewod-
niczący, Eleonora Bergman, 
Piotr Kadlčik, Serge Klarsfeld, 
Edward Kosakowski, Paweł 
Machcewicz, Zbigniew No-
sowski, Jürgen Rüttgers, Woj-
ciech Soczewica, Józef Wancer 
oraz Henryk Wujec.

Celem Fundacji Auschwitz-
-Birkenau jest stworzenie 
Funduszu Wieczystego służą-
cego finansowaniu prac kon-
serwatorskich i zachowaniu 
wszystkich autentycznych 
pozostałości po byłym nie-
mieckim nazistowskim obozie 
koncentracyjnym i zagłady 
Auschwitz. Dzięki corocznym 
odsetkom możliwa będzie re-
alizacja opracowanego przez 
specjalistów Globalnego Pla-
nu Konserwacji, czyli pełnego, 
wieloletniego programu prac 
konserwatorskich w Miejscu 
Pamięci Auschwitz.

W tej chwili łączna suma 
wpłat i deklaracji do Fun-
duszu wynosi 112 milionów 
euro. Fundację wsparło do 
tej pory 36 państw oraz dzie-
więć  tzw. Filarów Pamięci, na 
które składają się dotacje od 
filantropów. W tym roku na 
prace konserwatorskie Fun-
dacja przeznaczy ponad 8 mln 
złotych. 

Bartosz Bartyzel

Fo
t. 

B
ar

to
sz

 B
ar

ty
ze

l
Fo

t. 
B

ar
to

sz
 B

ar
ty

ze
l

Fo
t. 

B
ar

to
sz

 B
ar

ty
ze

l

Wizyta Rady Fundacji w Muzeum Auschwitz

Wizyta Rady Fundacji w Muzeum AuschwitzWizyta Rady Fundacji w Muzeum Auschwitz

Wizyta Rady Fundacji w Muzeum Auschwitz

Fo
t. 

B
ar

to
sz

 B
ar

ty
ze

l

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 102, październik 2016

16151413121110987654321



Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

DOBRA PERSPEKTYWA DLA EDUKACJI W MIEJSCU 
PAMIĘCI. PROF. PIOTR GLIŃSKI PODPISAŁ UMOWĘ 

NA FINANSOWANIE SIEDZIBY MCEAH

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał 15 września 
w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz umowę o dofinansowanie projektu adaptacji budynku tzw. 
Starego Teatru na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ra-
mach VIII osi prioryteto-
wej Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój za-
sobów kultury Progra-
mu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. Jego 

całkowity koszt to ponad 
30 milionów złotych. 
Wsparcie unijne wynie-
sie ponad 20 milionów. 
Decyzja o dofinansowa-

niu projektu zapadła 21 
lipca.
Prof. Piotr Gliński powie-
dział, że nowe Centrum 
Edukacji jest niezwykle 

ważne i niezbędne w tak 
szczególnym miejscu: – 
Centrum będzie multipli-
kowało efekt edukacyjny 
Muzeum i stworzy nowo-
czesne warunki dla edu-
kowania i przekazywania 
pamięci o Holokauście, 
pamięci o martyrologii 
polskiej inteligencji, a tak-
że o losach obywateli in-
nych krajów. To nasza 
powinność wobec tych, 
którzy tutaj zginęli. To 
również nasza powinność 
wobec społeczeństwa 
i wobec przyszłych po-
koleń – powiedział Prof. 
Piotr Gliński. – Pamięć 
potrzebna jest po to, żeby-
śmy sensowniej i mądrzej 
żyli we współczesności 
i abyśmy lepiej tworzyli 
przyszłość. Po to są takie 
szczególne Miejsca Pamię-
ci, jak Muzeum Ausch-
witz, które się zmienia 
i jest coraz bardziej nowo-
czesne – podkreślił Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
W nowej siedzibie znajdą 
się m.in. nowoczesna sala 
audytoryjna, multimedial-
ne sale wykładowe, prze-
strzeń wystawiennicza, 
biblioteka oraz stanowi-
ska do samodzielnej pracy 
naukowej.
– Odpowiednio przygo-
towana siedziba MCEAH 
to niezbędne narzędzie 
edukacji. Po jej otwarciu 
możliwe wreszcie będzie 
wprowadzenie długo 
oczekiwanych zajęć wpro-
wadzających i podsumo-
wujących, a także uzu-Prof. Piotr Gliński podpisuje umowę o dofinansowaniu utworzenia przyszłej siedziby MCEAH
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Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, 
przed przyszłą siedzibą MCEAH

Od lewej: zastępca dyrektora PMA-B, dyrektor MCEAH – Andrzej Kacorzyk, zastępca dyrektora PMA-B – 
Rafał Pióro oraz Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński 
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

pełniających samą wizytę. 
Seminaryjne przestrzenie 
wypełnią się dyskusja-
mi, pytaniami, dialogiem 
i refleksją. W Starym Te-
atrze będzie można wy-
słuchać świadectw świad-
ków historii. Chciałbym, 
aby nowe Centrum stało 
się potężnym ośrodkiem 
edukacyjnym, miejscem, 
gdzie pamięć i świado-
mość zbrodni przeobra-
żać się będzie w odpo-
wiedzialność za świat, 
w szacunek dla każdego 
człowieka i każdego ludz-
kiego życia – powiedział 
dyrektor MCEAH i za-
stępca dyrektora Muzeum 
Andrzej Kacorzyk.
W marcu tego roku, pod-
czas wręczania nominacji 

członkom Rady MCEAH, 
prof. Gliński powiedział: 
– Miejsce, w którym się 
znajdujemy, to najlepsze 
miejsce do szukania tych 
odpowiedzi, do niesie-
nia w świat przesłania, 
że dobre odpowiedzi, 
choć bardzo trudno je 
znaleźć i trudno niekie-
dy o tym przekonywać, 
jednak mimo wszystko 
istnieją. To jest najlepsze 
miejsce do edukowania 
o ludzkich powinnościach 
i wyborach. I taki jest, jak 
myślę, sens istnienia Mię-
dzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście.
Międzynarodowe Cen-
trum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście po-

wstało w 2005 r. i jest 
integralną częścią Pań-
stwowego Muzeum 
A u s c h w i t z - B i r k e n a u . 
Zajmuje się nauczaniem 
o historii Holokaustu 
i niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady  
Auschwitz-Birkenau. Na-
ucza o tragicznych losach 
Żydów, Polaków, Romów, 
sowieckich jeńców wojen-
nych i losach wszystkich 
innych grup Ofiar prze-
trzymywanych i zamordo-
wanych w Auschwitz.
Centrum Edukacji prowa-
dzi działania skierowane 
zarówno do młodzieży 
szkolnej, jak i do nauczy-
cieli i pedagogów, dla róż-
nych grup zawodowych, 

w tym także dla grup „wy-
kluczonych” społecznie. 
Organizuje m.in. pobyty 
studyjne dla młodzieży, 
konferencje, projekty edu-
kacyjne, szkolenia, studia, 
wystawy, a także udo-
stępnia materiały do sa-
modzielnej edukacji przez 
Internet. Tylko w ubie-
głym roku we wszystkich 
specjalistycznych projek-
tach edukacyjnych MCE-
AH wzięło udział ponad 
11 tys. uczestników.
– Edukacja o najczarniej-
szej karcie w historii ludz-
kości jest dziś podstawą 
zrozumienia świata oraz 
rozeznania własnych wy-
borów i odpowiedzialno-
ści. Z tego względu z roku 
na rok coraz więcej państw 

decyduje się wspierać wy-
jazdy do Miejsca Pamięci 
Auschwitz, licząc, że ta 
chwila refleksji odbije się 
na obywatelskich i aksjo-
logicznych postawach do-
rastających do dorosłości 
ludzi. Rozwój MCEAH 
i zadomowienie tej insty-
tucji w Starym Teatrze 
otwiera wielkie perspek-
tywy odpowiedzi na ową 
rosnącą potrzebę. Zwłasz-
cza w dzisiejszym świecie, 
ta inwestycja jest po pro-
stu niezbędna – podkreślił 
dyrektor Muzeum dr Piotr 
M. A. Cywiński.
Projekt ma być zrealizo-
wany do końca czerwca 
2019 r. 

Paweł Sawicki

Wizualizacja przyszłej siedziby MCEAH Wizualizacja przyszłej siedziby MCEAH
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POZOSTAWIĆ PO SOBIE ŚLAD. LEKCJA 
INTERNETOWA O SZTUCE W KL AUSCHWITZ

Sztuka w KL Auschwitz – to nowa lekcja internetowa przygotowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokauście, poświęcona szczególnemu rodzajowi dokumentu ukazującego realia funkcjonowania 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, a także losy jego ofiar – pracom arty-

stycznym wykonanym przez więźniów. Autorką lekcji jest Agnieszka Sieradzka, historyk sztuki pracująca w Zbiorach 
Muzeum.

Sztuka w KL Auschwitz – to 
nowa lekcja internetowa 
przygotowana przez Mię-
dzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, poświęcona 
szczególnemu rodzajowi 
dokumentu ukazującego 
realia funkcjonowania nie-
mieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz, a tak-
że losy jego ofiar – pracom 
artystycznym wykonanym 
przez więźniów. Autorką 
lekcji jest Agnieszka Sie-
radzka, historyk sztuki pra-
cująca w Zbiorach Muzeum. 
W lekcji, oprócz tekstów po-
święconych historii działal-
ności artystycznej więźniów 
Auschwitz, znaleźć można 
przede wszystkim ponad sto 
prac wykonanych w obozie, 
a także wiele relacji świad-
ków. 
„Państwowe Muzeum  
Auschwitz-Birkenau po-
siada w swoich zbiorach 
największą i unikatową na 
skalę światową kolekcję 
sztuki związanej z obozem 
Auschwitz. Prace artystycz-
ne stworzone w warunkach 
skrajnego zagrożenia są 
niezwykłym, poruszającym 
dokumentem czasu i histo-
rii. Równocześnie można 
w nich odnaleźć trudne do 
odtworzenia dziś uczucia 
i emocje, które towarzyszy-
ły więźniom każdego dnia. 
I właśnie ze względu na tę 
olbrzymią wartość histo-
ryczną i emocjonalną sztu-
ka obozowa jest niezwykle 
cenna i stanowi uniwersalny 

przekaz zrozumiały dla każ-
dego odbiorcy” – napisała 
Agnieszka Sieradzka.

„W skład zbiorów Muzeum 
wchodzą prace wykonane 
w obozie oficjalnie – na zle-
cenie SS (m.in. w utworzo-
nym przez Niemców Lager-
museum), dzieła tworzone 
w ukryciu, nielegalnie oraz 
prace powojenne byłych 
więźniów, będące rodzajem 
relacji z tamtych wydarzeń 
i próbą uporania się z obo-
zową traumą” – dodała.
Prace na zlecenie SS obej-
mowały przede wszystkim 
rysunki instruktażowe, 
makiety i obrazy przedsta-
wiające plany rozbudowy 
obozu, prace plastyczne 
dokumentujące przebieg 
chorób i eksperymentów 
medycznych oraz liczne 
przedmioty rzemiosła arty-
stycznego wykonywane na 
potrzeby władz obozowych. 
Esesmani wykorzystywali 
umiejętności więźniów rów-
nież do swoich prywatnych 
celów, żądając od nich prac 
niezwiązanych z tematem 
obozu, które wysyłali nieofi-
cjalnie do swoich domów.

„Jesienią 1943 r. z polece-
nia Bischoffa kierownika 
Bauleitung […] otrzyma-
łem polecenie wymalowa-
nia obrazów ilustrujących 
rozbudowę obozu. Przy 
pracy są cywilni robotnicy, 
zaś w środku obrazu wy-
malowany jest Bischoff idą-
cy z majstrem cywilnym. 
Przy pracy byli zatrudnieni 

przede wszystkim więźnio-
wie, których jednak nie wol-
no było malować” – mówił 
w swojej relacji były więzień 
Władysław Siwek.

Większość prac artystycz-
nych powstałych za druta-
mi obozu została wykonana 
nielegalnie, z użyciem ma-
teriałów „wykradzionych” 
z biur SS czy warsztatów 
rzemieślniczych. Najlicz-
niejszą grupę stanowią 
portrety więźniów. Duży 
zbiór tworzą również pra-
ce o tematyce niezwiązanej 
z obozem (obrazki rodza-
jowe, pejzaże i kartki oko-
licznościowe) oraz drobne 
przedmioty rzemiosła arty-
stycznego. Znacznie mniej 
powstało w obozie rysun-
ków przedstawiających obo-
zową rzeczywistość, gdyż 
ich wykonywanie wiązało 
się z ogromnym niebezpie-
czeństwem.

„My, którzy niedawno zo-
staliśmy przydzieleni do 
pracy w kancelarii, wy-
korzystujemy niedzielną 
nieobecność naszych cy-
wilnych przełożonych oraz 
mniejszą ilość esesmanów 
tak, że też świętujemy; po 
wykonaniu najbardziej ko-
niecznych prac zajmujemy 
się swymi sprawami. Joseph 
Sapcaru, belgijski architekt 
i malarz, z niespotykaną 
zręcznością wykonuje róż-
ne rysunki kwiatów, które 
może wymienić w obozie za 
chleb. Max Ležansky, który 
jest wśród nas najstarszy, 

z wdzięczności, że po dłu-
gich latach może pracować 
pod dachem, w dalszym cią-
gu wypełnia starannie jakieś 
formularze urzędowe i tylko 
od czasu do czasu nawiązuje 
z nami rozmowę. Ja zaś pi-
szę na maszynie esej o jednej 
polskiej dziewczynie, która 
wyświadcza nieocenione 
przysługi więźniom zarów-
no w formie dodatkowej 
zupy, jak też dostarczanych 
nam z zewnątrz informacji” 
– czytamy we wspomnie-
niach Alfreda Ehrlicha, by-
łego więźnia obozu Ausch-
witz (nr 69 935). 
Osobną grupę tworzą prace 
powojenne. Artyści, którzy 
przeżyli obóz, starali się 
oddać na płótnie lub kart-
ce papieru ogrom tragedii 
i przerażającą rzeczywistość 
obozowego życia. Wyko-
nywali prace, a nieraz całe 
cykle, na których możemy 
zobaczyć warunki egzysten-
cji więźniów, apele, drama-
tyczne warunki sanitarne, 
głód, kary, upokorzenie, 
a także emocje: strach, roz-
pacz i bezsilność. Unikato-
wym dziełem w zbiorach 
Muzeum jest zestaw ry-
sunków nieznanego auto-
ra, prawdopodobnie Żyda, 
o inicjałach MM, zwany 
również Szkicownikiem 
z Auschwitz. To jedyna 
praca, w której ukazana jest 
zagłada deportowanych do 
Auschwitz Żydów, a tak-
że eksterminacja więźniów 
chorych i wycieńczonych.
W lekcji znaleźć można 
m.in. prace przedstawiają-
ce nie tylko tragiczną rze-

czywistość obozową, ale 
także karykatury, rzemio-
sło artystyczne, kartki oko-
licznościowe czy portrety 
więźniów. Część z tych prac 
– wizerunków więźniów – 
stanowi jedyny ślad obecno-
ści w obozie. 

„Sztuka spełniała bardzo 
ważną rolę w ratowaniu 
ludzkiej godności. W sytu-
acji obozowej stawała się dla 
artysty istotą jego człowie-
czeństwa. Pomagała zacho-
wać sprawność umysłową 
i równowagę psychiczną, 
tak istotną w walce o prze-
życie w warunkach skrajnie 
ekstremalnych. Była jed-
ną z dróg ekspresji silnych 
emocji, a także realizacją, 
podyktowanej zwykłą ludz-
ką wrażliwością, potrzeby 
piękna. Sztuka była także 
wyrazem przemożnej po-
trzeby człowieka pozosta-
wienia śladu po sobie. Była 
nadzieją więźnia na to, że 
nawet jeśli umrze, pozosta-
nie rysunek czy przedmiot, 
który zaświadczy o jego 
cierpieniu” – czytamy w lek-
cji. 
Lekcja internetowa Sztuka 
w KL Auschwitz dostępna 
jest w polskiej i angielskiej 
wersji językowej. 

http://lekcja.auschwitz.
org/en_18_sztuka/

http://lekcja.auschwitz.
org/pl_18_sztuka/

Paweł SawickiFragment lekcji internetowej poświęconej sztuce obozowej
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W dniu 14 października 2016 r. w Centrum Żydowskim odbyło się spotkanie z dr Joanną Ostrowską, 
poświęcone książce Heinza Hegera pt. Mężczyźni z różowym trójkątem.

– Pracowaliśmy z Ośrod-
kiem KARTA, który wy-
dał tę książkę, ponad 
dwa lata, żeby doszło do 
publikacji. Początki były 
bardzo trudne. Ciężko 
było przekonać kogokol-
wiek, że potrzebujemy ta-
kiej relacji – powiedziała 
podczas spotkania dr Jo-
anna Ostrowska. – Myślę, 
że te 44 lata, które upły-
nęły od momentu premie-
ry do publikacji w Polsce, 
są taką liczbą, która dużo 
nam mówi, jak funkcjo-
nuje nasze społeczeństwo 
dzisiaj i jak pamięta nasze 
społeczeństwo dzisiaj – 
dodała dr Ostrowska. 
Mężczyźni z różowym 
trójkątem to pierwsza na 
świecie opublikowana 
relacja byłego więźnia 
nazistowskich obozów 
koncentracyjnych, któ-
ry był prześladowany 
na mocy Paragrafu 175 

za orientację homosek-
sualną. Książka Hein-
za Hegera jest do dziś 
uznawana za unikatową, 
nie tylko ze względu na 
przełamanie tabu zwią-
zanego z tą grupą ofiar 
narodowego socjalizmu, 
ale przede wszystkim ze 
względu na przerażający 
opis cierpienia tej grupy 
ofiar, która była prześla-
dowana również po woj-
nie. Paragraf 175 prze-
trwał bowiem w NRD  
i RFN do końca lat 60. XX 
w. (został z niemieckiego 
prawodawstwa wycofany 
dopiero w 1994 r.). 
Heinz Heger to pseudo-
nim. Kryją się pod nim 
dwie osoby, które pozna-
ły się przez przypadek. 
Jedną z nich był Josef 
Kohout, a drugą Johann 
Neumann. Josef Koho-
ut był więźniem trzech 
obozów koncentracyj-

nych. Został tam prze-
transportowany na mocy 
paragrafu 175. Po wojnie 
Johann Neumann, znając 
historię osób homosek-
sualnych w obozach kon-
centracyjnych, postano-
wił, że znajdzie świadka  
i zapisze taką historię. 
Josef Kohout zgodził 
się opowiedzieć Neu-
mannowi swoją historię, 
spotykali się regularnie  
w mieszkaniu Kohouta  
w Wiedniu i po kilku mie-
siącach historia została 
w całości opowiedziana. 
Wtedy Kohout zrezy-
gnował z brania udziału  
w dalszej historii książki. 
– Tę relację nazywamy 
relacją hybrydową, bo 
jest ona korespondencją 
relacji dwóch mężczyzn. 
Z jednej strony mężczy-
zny, który był w obozie 
prześladowany na mocy 
paragrafu 175, ale zapi-

suje to ktoś inny. Jest tam 
też mnóstwo uniwersal-
nych myśli. Jak tłumaczy 
to Neumann, wtedy, ze 
względu na istnienie pa-
ragrafu 175, czuli misję, 
że będzie to jedyna rela-

cja. To świadectwo odbi-
ja strach nie tylko przed 
pamiętaniem, ale także 
przed opowiedzeniem 
tej historii – dodała dr 
Ostrowska. 

CŻ

WYKLĘTE OFIARY – WOKÓŁ POLSKIEGO 
WYDANIA ŚWIADECTWA HEINZA HEGERA 

MĘŻCZYŹNI Z RÓŻOWYM TRÓJKĄTEM

Centrum Żydowskie

SPOTKANIE Z DR JOANNĄ OSTROWSKĄ

Projekt polega na organizacji dwóch warsz-
tatów nt. historii Oświęcimia dla młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

Z wizytą w Królewskim Mieście Oświęcimiu – 
o historii miasta w XIX i XX w. (Muzeum Za-
mek)

Czym był Oszpicin? – o żydowskich mieszkań-
cach i Holokauście w Oświęcimiu (Muzeum 
Żydowskie)

Informacje dla nauczycieli i nauczycielek  
z Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego:

Czas trwania projektu: rok szkolny 2016/2017.

Zgłoszenia udziału klasy w projekcie: do 28 
października 2016 roku na email:  
muzeum@muzeum-zamek.pl.

Joanna Ostrowska – doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii (Wydział Historyczny 
UJ), absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizual-
nych UJ, Katedry Judaistyki UJ i Gender Studies 
UW. Studiowała również produkcję filmową i te-
lewizyjną w Szkole Filmowej w Łodzi. Wykładała 
w Katedrze Judaistyki UJ, na Gender Studies UJ, 
UW, w Instytucie Badań Literackich PAN, Pra-
cowni Pytań Granicznych UAM i na Żydowskim 
Uniwersytecie Otwartym. Zajmuje się naukowo 
tematyką związaną ze zjawiskiem przemocy sek-
sualnej w okresie II wojny światowej i zapomnia-
nymi ofiarami nazizmu. W tym roku ukaże się 
jej książka Przemilczane (Wydawnictwo Czarne) 
dotycząca zorganizowanej seksualnej pracy przy-
musowej w okresie okupacji. Jest autorką przy-
pisów i posłowia do książki Heinza Hegera Męż-
czyźni z różowym trójkątem, którą właśnie wydał 
Ośrodek KARTA.

Konferencja z udziałem 20 nauczycieli z Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego zainaugurowała 
rozpoczęcie wspólnego projektu Muzeum Żydowskiego i Muzeum Zamek pt. Oświęcim. Miasto 2 
Kultur.

Celem projektu jest prze-
kazanie uczestniczącej 
młodzieży zintegrowanej 
wiedzy na temat historii 
Oświęcimia, w tym 400 
lat sąsiedztwa chrześcijan  
i żydów w mieście, kształ-
towanie lokalnego pa-
triotyzmu i prezentacja 
wielokulturowości jako 
wartości wzbogacającej 
społeczność lokalną.

Udział w projekcie zobo-
wiązuje do umówienia 
klasy, w okresie od listo-
pada 2016 r. do kwietnia 
2017 r., do uczestnictwa 
w obu lekcjach warszta-
towych (kolejność dowol-
na). 

CŻ

NOWY PROJEKT DLA MŁODZIEŻY. 
OŚWIĘCIM. MIASTO 2 KULTUR
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PLAKAT JAKO BROŃ.
VI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU 

SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO W MDSM

Wernisaż VI Biennale, który odbył się 2 września br. w MDSM, wspaniale wpisał się nie tylko w świę-
towane w tym roku 30-lecie Domu i 10. rocznicę samego Biennale, ale także w Dni Miasta Oświęci-
mia, które obecny rok ogłosiło Rokiem Praw Człowieka. Najdostojniejszym gościem zdarzenia była 

pani Zofia Posmysz – była więźniarka Auschwitz-Birkenau, pisarka, scenarzystka, dziennikarka, Honorowa 
Obywatelka Miasta Oświęcimia. 

Otwarcie wystawy zgroma-
dziło liczne grono polskich 
i niemieckich przedstawicieli 
władzy, dyplomacji, instytucji, 
rektorów akademii artystycz-
nych oraz samych artystów 
plastyków, którym wręczono 
nagrody. Dopisali również 
oświęcimianie. 594 plakaty 
nadesłane na VI edycję Bien-
nale, namalowane przez 294 
artystów z 27 krajów świata 
(Polska, Czechy, Rosja, Litwa, 
Tajwan, Meksyk, Chiny , Sło-
wacja, Turcja, Niemcy, Serbia, 
Węgry, Argentyna, Japonia, 
Ukraina, Grecja, Iran, Białoruś, 
Ekwador, Wielka Brytania, 
Francja, Korea Południowa, 
Szwajcaria, Bośnia i Hercego-
wina, Austria, Jordania i USA) 
– oto globalny przegląd na-
ruszania praw człowieka, ale 
i wrażliwości autorów, ich 
zmysłu bacznej obserwacji 
rzeczywistości politycznej, 
ich talentu. W sali Forum im. 
Władysława Bartoszewskiego 
obejrzeć można tylko 81 prac, 
które jury zakwalifikowało do 
wystawy, a i tak wielość tema-
tów przez nie poruszanych po-
kazuje, jak wiele jeszcze jest na 
świecie do zrobienia.

Zdecydowanie dużo w tym 
roku dzieł uwrażliwiających 
odbiorcę na problem syryj-
skich uchodźców. W prze-
ciwieństwie do toczącej się 
publicznej dyskusji i podzielo-
nego w tej kwestii społeczeń-

stwa, artyści zawsze stają po 
stronie uciekinierów. Kolejny 
palący problem współczesne-
go świata, czyli terroryzm, 
wcale nie jest bogato reprezen-
towany. O wiele większym 
zainteresowaniem cieszą się 
konflikty zbrojne, a islam po-
jawia się często w kontekście 
obrony praw kobiet. Pojawia 

się również postać dyktatora, 
depczącego prawa człowieka, 
który czasami zostaje sperso-
nalizowany (Hitler i Putin). Te-
matyką zawsze cieszącą się po-
pularnością jest ekologia oraz 
prawa dziecka, natomiast co-
raz wyraźniej kiełkują w sztu-
ce plakatu problemy takie jak: 
kryzys UE oraz Internet, a na-

wet konkretnie Facebook jako 
przestrzeń nieprawdziwego, 
wirtualnego życia i relacji, 
a z drugiej strony – jak najbar-
dziej realnych zagrożeń. Pozo-
stałe tematy to: wolność słowa, 
decyzji, równość religii, prawo 
do życia, alkoholizm, prawa 
mniejszości seksualnych, pro-
blem dostępu do wody, prawo 
do ojczystego języka, propago-
wanie dialogu i porozumienia 
oraz krytyka materializmu.

Chociaż plakat stworzony zo-
stał do celów reklamowych (na 
usługach biznesu) oraz
propagandowych (na usłu-
gach polityki), dzieła przed-
stawione na Biennale trudno 
przyporządkować do którejś 
z powyższych kategorii. Nie 
namawiają bowiem do kupna, 
a jak na propagandę są zbyt 
mało imperatywne. To sztuka 
zaangażowana, która raczej 
staje w obronie, niż atakuje, 
raczej zwraca uwagę na pro-
blem, niż pokazuje jego roz-
wiązanie, a przede wszystkim 
zabiera głos w imieniu tych, 
którym zamknięto usta. Na-
kazem moralnym, wybrzmie-
wającym z obrazów, jest: „Nie 
bądź obojętny! I – jeśli możesz 
– zrób coś z tym, choćby to 
miała być tylko (?!) edukacja”. 

Jak ujął to Christoph Heubner: 
„Spróbujmy tę problematycz-
ną, potworną rzeczywistość, 
przedstawioną na plakatach, 
obrócić w jej przeciwieństwo. 
I nieustannie stawiajmy sobie 
Kantowskie pytania: Co mogę 
wiedzieć? Co powinienem 
czynić? Czego mogę się spo-
dziewać? Kim jest człowiek?”. 

Plakat jako broń – to tytuł wy-
kładu Marii Anny Potockiej 
– historyka sztuki, dyrektor 
Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK w Krakowie – któ-
ra od kilku edycji towarzyszy 
Biennale, dzieląc się z widza-
mi swoją perspektywą spoj-
rzenia na współczesny plakat 
społeczno-polityczny. Nazy-
wając wystawę „arsenałem”, 
zwróciła uwagę zarówno na 
ofensywną, jak i defensywną 
rolę sztuki zaangażowanej, 
która jednakże w pełni może 
się zrealizować tylko wówczas, 
kiedy zaistnieje realnie w prze-
strzeni publicznej. I nie chodzi 
tu, niestety, o ogólnodostępne 
centra wystawiennicze, lecz o, 
kolokwialnie rzecz ujmując, 
ulicę. Artyści zrobili swoje, ale 
wystawa to tylko początek. 
Potocka wywołała do tablicy 
polityków. To oni powinni się 
zatroszczyć o to, by ta awan-

Goście wernisażu
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gardowa sztuka, która przez 
swój przekaz może zmienić 
świat, stała się argumentem 
w dyskusji publicznej. 

W Domu Ciszy można było 
zobaczyć kameralną ekspo-
zycję poświęconą plakatowej 
twórczości profesora Józefa 
Hołarda, grafika, malarza, ry-
sownika, pedagoga związane-
go z Instytutem Sztuki w Cie-
szynie. Józef Hołard urodził 
się w Oświęcimiu, lecz nauka 
i praca wpłynęły na zmianę 
jego miejsca zamieszkania. 
Rodzinne strony odwiedzał 
jednak często, znał tutejsze śro-
dowisko artystyczne, zasiadał 
w jury Biennale we wcześniej-
szych edycjach. Zmarł w stycz-
niu 2015 r.
Nie byłoby Biennale bez te-
atralnego deseru. Jeszcze we 
wspomnieniach przechowuję 
przejmujący spektakl Teatru 
KTO z Krakowa pt. Ślepcy, in-
spirowany książką portugal-
skiego noblisty Jose Saramago. 
Dyrektor Szuster postanowił 

i w tym roku postawić na pew-
nego konia, dlatego na asfalto-
wym boisku do koszykówki, 
w plenerach ogrodu MDSM, 
publiczność obejrzała przed-
stawienie zatytułowane Pere-
grinus Teatru KTO z Krakowa, 
nad którym dyrekcję sprawuje 
Jerzy Zoń, będący również re-
żyserem wymienionych wido-
wisk. 

Spektakl rozpoczyna się sce-
ną porannych przygotowań 
do wyjścia do pracy. Grupa 
zwyczajnych osób – kobiet 
i mężczyzn, niższych i wyż-
szych, blondynów i brunetów, 
z mniejszym lub większym 
nosem, biustem, biodrami – za-
pina guziki od białych koszul, 
poprawia kołnierzyki, wkłada 
szare spodnie, spódniczki, ma-
rynarki. Jeszcze tylko krawat 
i zegarek. Wzrok pełen nadziei 
na to, co przyniesie nowy dzień. 
Lecz to tylko chwila. Szybko 
bowiem miny rzedną, głowy 
się pochylają, by czym prędzej 
ugrzęznąć w ostatecznym ele-

mencie tej uniformizacji – grote-
skowej, zaburzającej proporcje 
ciała, odczłowieczającej masce. 

Maski są takie same dla wszyst-
kich, to znaczy łyse i męskie. 
Być może lekko różnią się od-
cieniem smutku i wyczerpania, 
które się na nich malują. Zastęp 
szaro umundurowanych biura-
listów, zaopatrzonych jeszcze 
w podręczne walizeczki, ma-
szeruje w biegu do pracy.

W kolejnych scenach rodza-
jowych z życia pracownika 
międzynarodowej korporacji 
walizeczki przeistaczają się 
w biurka, stoły, klawiatury 
komputerów, sprzęt do ćwi-
czeń na siłowni, platformę ta-
neczną, ławeczkę, a w ostatniej 
scenie – nagrobki. Przed oczy-
ma widza, z towarzyszeniem 
często zmieniającej się muzyki, 
rozgrywa się dramat współcze-
snego Everymana, czyli pozba-
wionego cech indywidualnych 
cyborga – maszyny do pracy, 
którą dyrektorzy – nadzorcy 

próbują wykorzystać w 200 
procentach. 

Jedynym uczuciem, jakie się 
liczy, jest chęć zasłużenia na 
pochwałę szefowej. Dlatego 
pracownicy, pełzając na czwo-
rakach, przypominają sforę 
łaszących się piesków, które go-
towe są zagryźć się nawzajem. 
Bitwa o względy kierowniczki 
przenosi się nawet na tzw. wy-
jazd integracyjny. Szczytem 
marzeń jest możliwość zatań-
czenia z nią. Aby jednak tego 
dokonać, należy wcześniej 
zdeptać konkurentów. 
Przedstawienie kończy się 
powrotem z pracy do domu 
– zdjęciem masek oraz atrybu-
tów pracownika biurowego: 
zegarka, krawata, szarej mary-
narki. Czas odpocząć. Jednak 
nie zobaczymy naszych boha-

terów wyciągniętych na sofie, 
przed telewizorem, ze szkla-
neczką ginu. Na ich walizkach, 
niespiesznym światłem, płoną 
cmentarne znicze...

Międzynarodowe Biennale Pla-
katu Społeczno-Politycznego 
w Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży to arty-
styczna impreza, która na trwa-
le wpisała się w kulturalny pej-
zaż nie tylko grodu nad Sołą, ale 
także Polski, a nawet Europy 
(wystawy eksponowane były 
w wielu miastach Polski, Nie-
miec, Francji, Belgii i Rumunii). 
Jak powiedział w swoim wystą-
pieniu prezydent Oświęcimia, 
Janusz Chwierut, twórcy Domu 
sprzed 30 lat nie wyobrażali so-
bie, jaki sukces budują. I rzeczy-
wiście: w roku 30-lecia swojego 
istnienia pracownicy instytucji 
pragną zaprezentować wszyst-
kim jak najszersze spektrum 
swojej działalności, co baczne-
go obserwatora prowadzi do 
jednego wniosku – MDSM to 

miejsce wyjątkowe nie tylko 
w kategorii edukacji historycz-
nej, obywatelskiej, kulturalnej. 
Jakże wielu (po dzień dzisiej-
szy) jest przeciwników budo-
wania obrazu współczesnego 
Oświęcimia bez odwracania się 
od Auschwitz. Jednak to dzięki 
temu „punktowi odniesienia” 
mamy w naszym mieście pręż-
nie działające projekty, takie 
jak: MDSM, Centrum Dialogu 
i Modlitwy, Centrum Żydow-
skie, Life Festival Oświęcim, 
Oświęcimskie Forum Praw 
Człowieka czy mające powstać 
Europejskie Centrum Kultu-
ry Romów. Nie na darmo tak 
często powtarza się słowo „cen-
trum”. Jako miejsce tragicznie 
naznaczone antyhumanizmem 
przez nazistów podczas II woj-
ny światowej – dziś, paradok-
salnie – jesteśmy ośrodkiem, 

z którego płynie najsilniejszy 
sygnał w obronie człowieka, 
jego praw i godności.  

Małgorzata Gwóźdź

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
Fundacji im. Róży Luksemburg – 
Przedstawicielstwo w Polsce, Wo-
jewództwa Małopolskiego, Miasta 
Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, 
Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-
-Birkenau, Konsulatu Generalnego 
RFN w Krakowie, Miasta Dachau, 
Fundacji AnStifter, Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, 
Akademii Sztuk Pięknych w Kato-
wicach, Związku Polskich Artystów 
Plastyków, Würth Polska Sp. z o.o., 
Ipsen Logistics Sp. z o.o., Firmy In-
żynierskiej EnCo, Grupy Kęty SA, 
SFW Energia Sp. z o.o., AUSTRO-
THERM Sp. z o.o., Plantpol Zaborze 
Sp. z o.o., Fabryki Maszyn i Urzą-
dzeń OMAG Sp. z o.o., Sopockiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO 
HESTIA SA, META Systemy Ma-
gazynowania Sp. z o.o.

Spektakl Peregrinus Teatru KTO z Krakowa

Wystawa plakatów Józefa Hołarda 
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Jury w składzie:
prof. Władysław Pluta, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – przewodniczący
Krzysztof Dydo, Galeria Plakatu Dydo Poster Collection w Krakowie
Peter Grohmann, Fundacja AnStifter, Stuttgart
dr hab. Sebastian Kubica, Uniwersytet Śląski w Ratowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie
Leszek Szuster, dyrektor MDSM w Oświęcimiu
dr Paweł Warchoł, kurator Biennale, Oświęcimiu
Chao Yang, Wyższa szkoła Technologii i Sztuki, Instytut Ceramiki w Jingdezhen, Chiny
dr Elmar Zorn, Monachium

przyznało następujące nagrody:

I nagroda – Tomasz Bogusławski (Polska) za plakat Never again...
II nagroda – Justyna Jędrysek (Polska) za plakat West-East Imigration
III nagroda – Faldin Family (Rosja) za plakat Conflict

Nagroda Miasta Dachau dla Mingliang Li (Chiny) za plakat Berlin Wall
Nagroda Fundacji AnStifter dla YiMing Liu (Chiny) za plakat Freedom of Speech
Nagroda Rektora ASP w Krakowie dla Jinasa Spurgi (Litwa) za plakat Freedom of Speech
Nagroda Rektora ASP w Katowicach dla Faldin Family (Rosja) za plakat Nature Morte
Nagroda im. Józefa Hołarda ufundowana przez rektora UŚ w Katowicach dla Piotra Dep-
ty (Polska) za plakat Greece
Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków dla Marty Tomczyk (Polska) za 
plakat Uchodźcy.

Osiem wyróżnień otrzymali artyści z Polski, Niemiec, Ekwadoru, Chin oraz Węgier.
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ROZBUDZONY GŁÓD SZTUKI,
CZYLI 10. SCENA ALTERNATYWNA MDSM

Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów. Z propozycji, a nie norm. Nie posiada „ludu” do oświecenia 
i uszlachetniania. Posiada natomiast klientów do uwodzenia. Uwodzenie, w odróżnieniu od oświece-
nia czy uszlachetnienia, nie jest zadaniem do jednorazowego, raz-na-zawsze spełnienia, lecz niekoń-

czącą się czynnością. Funkcją kultury nie jest zaspokajanie istniejących potrzeb, ale stwarzanie nowych. Jej 
troską naczelną jest zapobieganie satysfakcji, która nie pozostawiłaby miejsca dla dalszych, nowych i jeszcze 
niezaspokojonych pożądań i zachcianek.

Te rewolucyjne, prezentują-
ce alternatywne podejście do 
zagadnienia, słowa profesora 
Zygmunta Baumana, filozofa 
specjalizującego się w teorii 
kultury, od samego począt-
ku towarzyszą Scenie Alter-
natywnej MDSM. Można je 
wręcz uznać za rodzaj mani-
festu autorów przedsięwzię-
cia, za którego przesłaniem 
podążają już po raz dziesiąty, 
proponując nieodmienny, od 
samego początku projektu, 
trójpodział sztuki: Przystanek 
Teatr, Anty-Salon Poezji i Ni-
szowe Studio Dźwięku. Już 
po raz dziesiąty uwodzą, lecz 
nie zaspokajają, ale stwarzają 
nowe potrzeby, nowe apety-
ty na konsumowanie kreacji, 
idei, artyzmu, estetyki, przy-
jemności płynących z obco-
wania ze sztuką teatru, słowa 
i muzyki. 

Każdy jest graczem swojego 
losu

W odsłonie teatralnej wystą-
pił Michał Pustuła z Teatru 
Ecce Homo w Kielcach, z mo-
nodramem Gracz wg prozy 
Fiodora Dostojewskiego. Sto-
warzyszenie Artystyczne Ecce 
Homo powstało w 1996 r. 
z inicjatywy artysty plastyka, 
ówczesnego dyrektora Pań-
stwowych Sztuk Plastycznych 
– Tadeusza Maja. Teatr ten 
tworzą głównie ludzie mło-
dzi – uczniowie gimnazjów, 
szkół średnich, a także osoby 
dojrzałe, lecz młode duchem. 
Jak piszą na swojej stronie in-
ternetowej: „Wszyscy aktorzy 
to tak zwani amatorzy, zajęci 
swoim tak zwanym normal-

nym życiem, świadomi, że 
teatru alternatywnego można 
nie lubić, ale żyć się bez niego 
nie da”. 
Teatr od początku swego 
istnienia prowadzi całorocz-
ne, bezpłatne (!) warsztaty 
z zakresu edukacji teatralnej. 
W 2006 r. twórcy Teatru ode-
szli od plastyki, zwracając się 
w stronę słowa i literatury. 
Adaptują na swoje potrzeby 
m.in. Moliera, Manna, Sołże-
nicyna i Dostojewskiego. Od 
11 lat Ecce Homo jest orga-
nizatorem ogólnopolskiego 
Przeglądu Teatrów Alterna-
tywnych w Kielcach.

Gracz to monodram o uza-
leżnieniu od hazardu, choć 
symbolicznie – o każdym uza-
leżnieniu, o jego sile, mackach, 
spirali, z której, jak twierdzi 
Dostojewski, nie można się 
wyrwać. Ale nie jest to tylko 
spektakl o grze w ruletkę, lecz 
również o grze, jaką prowa-
dzimy z ludźmi, o maskach, 
jakie wkładamy w różnych 
sytuacjach i relacjach. A po co 
ta gra? Aby manipulować in-
nymi dla własnych interesów, 
nawet tymi, których się kocha. 
To także sztuka o przekonaniu 
o sile pieniądza. Mówi główny 
bohater: „Pieniądze to wszyst-
ko. Posiadając pieniądze, stanę 
się dla pani zupełnie innym 
człowiekiem”. Oto człowiek 
– chciałoby się powiedzieć 
w odniesieniu do nazwy te-
atru. Oto pewna odsłona ludz-
kiej natury – wyolbrzymiona 
i przerysowana w kreacji ak-
torskiej, jednak wciąż obecna 
i nieuświadomiona przez wie-
lu w codziennym życiu.

Aż trudno uwierzyć, że Mi-
chał Pustuła nie jest zawodo-
wym aktorem. Absolwent za-
rządzania i marketingu, na co 
dzień pracuje jako dziennikarz 
Radia Planeta. Sztuki scenicz-
nej uczył się więc na deskach 
teatru alternatywnego. Zagrał 
w 21 spektaklach, głównie 
kreując role pierwszoplano-
we.

Monodram Gracz to spektakl  
bez dekoracji, rekwizytów, 
muzyki. Ascetyczny, sprowa-
dzony do trzech elementów: 
słowa, aktora i widza. Słowo 
niesie ze sobą fabułę, bohate-
rów, historię, ale to aktor ucie-
leśnia je naprawdę. Tak słowo 
staje się ciałem. Gracz to bez 
wątpienia popis sztuki aktor-
skiej. Michał Pustuła, odziany 
jedynie w spodnie i podko-
szulek, prezentuje nam całą 
galerię postaci: generała, Po-
linę, madame Blanche, babkę 
oraz głównego bohatera Alek-
sego Iwanowicza. Oto aktor 
z instrumentem, czyli swoim 
ciałem, na którym – stojąc 
w pewien sposób obnażony 
na scenie, wystawiony na 
widok, na ogląd, na krytykę, 
na śmiech, dla rozrywki, ale 
i refleksji – wygrywa przede 
wszystkim emocje, a pot leje 
się z niego strugami.

kiełek starca pchany zefirem

Gość Anty-Salonu Poezji, 
Krzysztof Siwczyk, rocznik 
1977, ma w swoim dorobku 
11 tomików wierszy i dwa 
tomy krytyki literackiej, jed-
nak bardziej jest może znany 
ze względu na swoją kreację 

aktorską w filmie Wojaczek 
(1999 r., reż. Lech Majewski), 
gdzie zagrał główną rolę. Na 
co dzień – pracownik Instytu-
tu Mikołowskiego (mieszczą-
cego się w rodzinnym domu 
poety Rafała Wojaczka), zaj-
mującego się działalnością 
kulturotwórczą, krytyką li-
teracką, edytorstwem, orga-
nizacją spotkań autorskich, 
sesji naukowych, wystaw pla-
stycznych. Poeta redaguje tam 
poetycką serię wydawniczą, 
a także pismo literackie „Ar-
kadia”. Jest redaktorem działu 
poezji nieregularnika „Litera”. 
Współpracuje z „Polityką”. 
Współprowadził program te-
lewizyjny poświęcony książ-
kom Czytelnia oraz Czytanie to 
Awantura (TVP KULTURA). 
Od roku 2000 jest członkiem 
Europejskiej Akademii Fil-
mowej oraz Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich i Pen Clu-
bu. Krzysztof Siwczyk swo-
je wiersze publikował we 
wszystkich ważnych pismach 
literackich w kraju, a także za 
granicą (Niemcy, Słowenia, 
Słowacja, Kanada, Francja, 
Czechy i Bułgaria). 

To poezja obrośnięta słowem. 
Jego wierszy nie można okre-
ślić inaczej, jak dżungla słów, 
wynikających z nich znaczeń, 
które przenikają się, nakła-
dają na siebie, asocjują. To 
supremacja metafory, gąszcz 
niełatwej i niejednoznacznej 
interpretacji, spiętrzenie po-
etyckich obrazów do rozmia-
rów wręcz monstrualnych. 
Trudno się w niej poruszać 
– raczej szybko utkniemy na 
niespodziewanym porówna-

niu („susi jak kokosanki, które 
wyszły z obiegu”), frapującej 
przenośni („mała metafizyka 
projekcji kołysze wieczory 
przed telewizorem”), oksy-
moronie („przerażony szczę-
ściem”). Można pogratulować 
autorowi wyobraźni i giętko-
ści języka, ale od strony czytel-
niczej – to liryka męcząca.

To także wiersze bez począt-
ku i końca, bez wyraźnej 
pointy, co zwłaszcza odczu-
wa się w tomiku Dokąd bądź, 
przyjmującego raczej formę 
poematu. Wchodzi się w ten 
słowotok jak do rzeki, która 
gdzieś się zaczyna i równie 
daleko kończy, my natomiast 
jesteśmy we fragmencie – czę-
ści większej całości. Za wspo-
mniany tom poeta otrzymał 
w 2014 r. prestiżową Nagrodę 
Fundacji im. Kościelskich. Jak 
sam stwierdził: – Wiersze są 
potrzebne przede wszystkim 
tym, którzy je piszą. A jeśli 
ktoś je czyta, to wtedy jest się 
cudownie zaskoczonym i tyle.
To nie był Salon taki, jak 
wszystkie. Autor mało czytał 
(a jeśli już, to zupełnie nie wy-
korzystując swoich aktorskich 
talentów), dużo dywagował: 
o poezji współczesnej, wspo-
mnianym Instytucie Miko-
łowskim i Rafale Wojaczku, 
swojej pracy, fascynacjach li-
terackich.

W kleszczach zachwytu

To, co tym razem usłyszeli-
śmy w Niszowym Studiu 
Dźwięku, przerosło najśmiel-
sze oczekiwania zarówno 
widowni, jak i samych orga-

Publiczność 10. Alternatywnej Sceny MDSMMaja Kleszcz & Incarnations
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ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI.
POLSKO-UKRAIŃSKIE WARSZTATY TEATRALNE

Jaki jest najlepszy pomysł na długi weekend sierpniowy? Spędzić go w twórczym gronie międzynarodo-
wym! Tak postanowiła młodzież z Oświęcimia oraz Kirowogradu (Kropiwnickiego) na Ukrainie i przy-

była 14 sierpnia do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, żeby wziąć udział w polsko-ukraińskich 
warsztatach teatralnych Światło w ciemności. Pomysł projektu powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Polaków Obwodu Kirowogradzkiego „Polonia” oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Jocker”, działa-
jącym przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu, a realizacja była możliwa dzięki wsparciu Fundacji Pamięci 
Ofiar Auschwitz-Birkenau, IG Metal Wolfsburg oraz Fundacji na Rzecz MDSM.

W pierwszej części projektu 
uczestniczki i uczestnicy omó-
wili czas II wojny światowej na 
terenach Polski i Ukrainy oraz 
zastanowili się nad specyfiką 
pamięci o tych wydarzeniach 
w swoich krajach. Analiza róż-
nic i podobieństw pokazała, 
iż źródłami kultury pamięci 
w grupach są rozmowy w ro-
dzinie, spotkania ze świadkami 
historii oraz wycieczki szkolne. 

Podczas zwiedzania Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Birkenau 
w grupach narodowych mło-
dzież zgłębiła wiedzę na temat 
historii Auschwitz oraz ogromu 
tragedii, która tam się wydarzy-
ła. – Byłam w Miejscu Pamięci 
już po raz kolejny i myślałam, 
że nie usłyszę tam nic nowego. 
Ale przewodnik przytoczył 
wiele cytatów i historii z życia 
byłych więżniów, to było bar-

dzo ciekawe! – skomentowała 
uczestniczka z Polski, a uczest-
nik z Ukrainy podkreślił: – Bar-
dzo się cieszę, że zwiedziłem 
Miejsce Pamięci, gdzie w czasie 
wojny tak okrutnie postępowa-
no z ludźmi, takimi samymi, jak 
i my.
W drugiej części projektu mło-
dzież wspólnie przyjrzała się 
rozwojowi systemu praw czło-
wieka po wojnie i współcze-
snym sytuacjom ich łamania 
w świecie oraz we własnych 
krajach. – Przypadki łamania 
praw człowieka w moim kraju 
nie były dla mnie zaskoczeniem, 
bo mówi się o tym na co dzień, 
jednak dowiedziałem się o orga-
nizacjach pozarządowych, któ-
re monitorują dotrzymania się 
praw człowieka w różnych 
krajach. To bardzo mi się przy-
da w przyszłości – zaznaczył 
uczestnik z Polski. Nową wie-
dzę utrwaliła gra miejska Pra-
wa człowieka a przestrzeń miejska 
Krakowa, poprowadzona przez 
dr Kingę Annę Gajdę oraz  Ka-

tarzynę Suszkiewicz z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, podczas 
której młodzi Polacy i Ukraińcy 
w inny sposób zwiedzili Kra-
ków oraz zastosowali swoje 
zdolności twórcze. Również 
w tym dniu młodzież z Polski 
miała okazję zrobić krótką wy-
cieczkę na Ukrainę – do Kon-
sulatu Generalnego Ukrainy 
w Krakowie na zaproszenie 
Konsula Generalnego, Pana 
Ołega Mandiuka, który objął 
projekt swoim patronatem ho-
norowym. 
Trzecia część projektu skupiła 
się na „przerobieniu” nowej 
wiedzy i wrażeń za pomocą 
dramy. Pod kierownictwem 
instruktorki teatralnej Moniki 
Opalach uczestniczki i uczest-
nicy z Polski i Ukrainy wspól-
nie opracowali scenariusz oraz 
zagrali spektakl Światło w ciem-
ności, w którym zwrócili uwagę 
widzów na łamanie poszcze-
gólnych praw człowieka i brak 
tolerancji w świecie dzisiejszym 
oraz wyrazili nadzieję na po-

lepszenie sytuacji w przyszło-
ści. – Wyboru poszczególnych 
praw dokonaliśmy sami na 
podstawie tego, które prawa 
do nas najbardziej przemówiły. 
Na przykład, po zwiedzaniu 
Auschwitz byłem przerażony, 
że w  miejscu, gdzie tak brutalnie 
zostały pogwałcone wszystkie 
prawa człowieka, w tym prawo 
do życia, nie było też miejsca na 
prawo do przywatności. Stąd 
pomysł na naszą scenkę, gdzie 
pokazaliśmy osobę w jednym 
z najbardziej intymnych mo-
mentów – tak skomentował 
spektakl uczestnik z Ukrainy.
20 sierpnia skończył się projekt. 
Pożegnianie było emocjonalne 
i ciepłe – wspólne śpiewanie 
Hej, sokoły, uściski, życzenia, łzy. 
Mamy nadzieję, że uczestniczki 
i uczestnicy polsko-ukraińskich 
warsztatów teatralnych będą 
dalej nieść w swoim życiu to 
światełko wiedzy i szacunku 
dla innych. 

Natalia Tkachenko

nizatorów. Maja Kleszcz 
z towarzyszeniem zespołu 
incarNations to po prostu 
zjawisko na polskiej sce-
nie muzycznej. Artystka 
od 14. roku życia wystę-
powała w folkowej Kapeli 
ze Wsi Warszawa, z której 
wyszła razem z Wojtkiem 
Krzakiem (dołączyło do 
nich jeszcze dwóch mu-
zyków) – i tak powstał 
projekt Maja Kleszcz & in-
carNations, którego uko-
ronowaniem jest ostatnia 
płyta Romantyczność.

Podczas koncertu zobaczy-
liśmy artystkę o swoistym, 
niepowtarzalnym, oryginal-
nym głosie i stylu bycia na 
scenie. Co ciekawe, pierw-
szy kontakt z jej osobowo-
ścią, wysłuchanie pierw-
szych dwóch utworów w jej 
wykonaniu nie było łatwe. 
Pewna maniera w gestyku-
lacji i głosie wydaje się draż-
niąca, ale już przy trzecim 
kawałku nie przeszkadza, 
a z utworu na utwór uświa-
damiamy sobie, że nie może-
my bez niej żyć. Wokalistka 

z dziecięcą łatwością, wręcz 
od niechcenia, porusza się 
po wszystkich stylach śpie-
wania. Dużo tu czarnego 
brzmienia spod znaku Elli 
Fitzgerald oraz etno. Mo-
mentami lekka chrypka, 
która przechodzi w wysokie 
dźwięki. Maja Kleszcz zmie-
rzyła się też ze sztandarową 
polską piosenką aktorską, 
czyli Rebeką, którą – jak nikt 
przed nią – zakończyła total-
nie hipnotyczną wokalizą, 
w której gwizdał pustynny 
wiatr Bliskiego Wschodu. 

Bis, którym było transowe 
wykonanie ludowej koły-
sanki Uśnijże mi, uśnij, pozo-
stawił widownię w punkcie 
kulminacyjnym i komplet-
nym poczuciu niedosytu.
Przyznam, że tak magiczne-
go klimatu, jaki stworzyła 
czwórka artystów na scenie 
tego wieczoru, tak rozbu-
dzonego głodu wrażeń, nie 
pamiętam... od czasów wy-
stępu Domowych Melodii, 
Andrzeja Seweryna, Piotra 
Macierzyńskiego, Katarzy-
ny Zdanowicz, Elżbiety 

Michalskiej, Jana Peszka, 
Jelonka, Miąższu i wszyst-
kich wspaniałych osób, któ-
re przewinęły się przez 10 
edycji Sceny Alternatywnej 
MDSM. 

Małgorzata Gwóźdź

Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowemu Wo-
jewództwa Małopolskiego, 
Miasta Oświęcim, Staro-
stwa Oświęcimskiego, firmy 
Enco, firmy Omag oraz ZUK  
w Oświęcimiu.

Michał PustułaMaja Kleszcz
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ LETNI AKCJI ZNAKU 
POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU W MDSM OŚWIĘCIM

Akcja Znaku Pokuty Służby dla Pokoju organizuje corocznie około 20 międzynarodowych obozów dla 
uczestników z różnych krajów. Mieszkają oni, uczą się i pracują wspólnie przez okres od dwóch do 
trzech tygodni. Ważnym punktem projektów jest pielęgnacja żydowskich cmentarzy w Europie Środ-

kowej i Wschodniej, praca w miejscach pamięci znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyj-
nych, w różnie ukierunkowanych instytucjach socjalnych, a także wspólne spędzanie wolnego czasu i praca 
z osobami niepełnosprawnymi.
Obóz letni w MDSM, zor-
ganizowany wspólnie 
przez Akcję Znaku Po-
kuty Służby dla Pokoju 
w Berlinie, Miejsce Pamięci 
Topf&Söhne oraz Między-
narodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu, 
odbył się w dniach 6-13 
sierpnia 2016 r. Uczestni-
cy w wieku od 16 do 20 lat 
pochodzili z Niemiec oraz 
Polski. Celem tego między-
narodowego projektu było 
poznanie losów gminy ży-
dowskiej w Oświęcimiu, 
historii Auschwitz, praca 
nad Youth Web Dialog oraz 
prace porządkowe na tere-
nie cmentarza żydowskie-
go w Oświęcimiu, które 

prowadzone były wspólnie 
z Fundacją Matzevah oraz 
ze studentami Staffordshi-
re University. 

Uczestnicy obozu letnie-
go w pierwszym tygodniu 
dwutygodniowego pro-
jektu poznawali najpierw 
żydowską historię miasta 
Oświęcimia, a w trakcie 
oprowadzania i warsz-
tatów historię Centrum 
Żydowskiego, Synagogi 
i cmentarza żydowskie-
go, aby następnie zająć 
się szczegółowo historią 
Holokaustu i Auschwitz 
podczas zwiedzania oraz 
warsztatów w Miejscu Pa-
mięci Auschwitz.

Równolegle zaczęli pra-
cę nad Youth Web Dia-
log. Inicjatywa ta łączy 
się z otwarciem wysta-
wy Przemysł i Holokaust 
w marcu 2017 r. w Miejscu 
Pamięci Auschwitz, a jej 
inicjatorem jest miejsce 
pamięci Topf&Söhne w Er-
furcie. Najpierw uczestni-
cy zajęli się historycznym 
współsprawstwem firmy 
Topf&Söhne w Auschwitz 
oraz rozpoczęli rozważa-
nie o odpowiedzialności 
nie tylko bezpośrednich 
morderców w obozie za-
głady, ale także ich współ-
sprawców w niemieckim 
społeczeństwie. Zgłębia-
jąc wiedzę historyczną, 
uczestnicy znaleźli własną 
indywidualną formę rozli-
czenia historycznej odpo-
wiedzialności sprawców 
i współsprawców oraz 
wypracowali własne sta-
nowisko, a za tym idące 
konsekwencje w odniesie-
niu do aktualnych pytań 
dotyczących odpowie-
dzialności w dzisiejszych 
czasach. Samodzielnie 
wybierając i opracowując 
materiały (teksty, filmy, 
zdjęcia, itp.), przygoto-
wali Youth Web Dialog. 
W ten sposób pochylili się  
nad problemami histo-

rycznymi i współczesny-
mi. Uczestnicy zajęli się 
czterema pytaniami:

1. Co znaczy dla ciebie 
Holokaust?
2. Jak odnosisz się do 
działania Topf&Söhne?
3. Jakie wnioski wyciągasz 
z nabytej wiedzy o Holo-
kauście dla siebie?
4. Jakie wnioski powinni-
śmy wyciągnąć jako spo-
łeczeństwo dla wspólnej 
przyszłości?

Wyniki pracy można 
znaleźć na stronie inter-
netowej miejsca pamięci 
Topf&Söhne: www.top-
fundsoehne.de.

W drugim tygodniu pro-
jektu wraz z grupą z Fun-
dacji Matzevah oraz ze 
Staffordshire University 
uczestnicy wykonywali 
prace porządkowe i pie-
lęgnacyjne na cmentarzu 
żydowskim. Oczyszczali 
ścieżki i nagrobki, usu-
wali trawę i zarośla oraz 
umieszczali znalezione 
w okolicach Oświęcimia 
nagrobki na specjalnie 
przygotowanych moco-
waniach na cmentarzu. 
Uczestnicy określili wy-
konywanie tej pracy jako 

aktywne przyczynianie 
się do zachowania pamię-
ci. Poprzez swoje zaan-
gażowanie wspominają 
ludzi, którzy spoczywają 
na cmentarzu, i tych, któ-
rzy nie mogą pielęgnować 
grobów swoich bliskich, 
ponieważ zostali wypę-
dzeni lub zamordowani 
przez narodowych so-
cjalistów. Ponadto praca 
uczestników obozu let-
niego jest znakiem aktyw-
nego sprzeciwu wobec 
wrogości wobec Żydów 
i rasizmu. 

Judith Hoehne-Krawczyk
Tłumaczenie: 

Maria Knapik-Wciślak

Seminarium jest finansowa-
ne przez F.C. Flick Stiftung – 
gegen Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und Intoleranz. 
Koordynacja seminarium: 
Judith Hoehne-Krawczyk – 
MDSM Oświęcim, Verena 
Bunkus – Miejsce Pamię-
ci Topf&Söhne w Erfurcie, 
Rebekka Schubert – Miejsce 
Pamięci Topf&Söhne w Er-
furcie, Christine Bischatka – 
Akcja Znaku Pokuty Służby 
dla Pokoju.

STYPENDIA PRZYZNANE

Tegorocznymi laureatami, przyznawanych od 17 lat stypendiów Funduszu im. Stanisława i Marii Neuman-
nów, zostali: uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu – Agnieszka Mamro-
cha oraz uczeń Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących – Kamil Krupnik.

W opinii Kapituły Funduszu 
to obiecujące, zdolne i zmoty-
wowane do działania osoby. 
Cechuje je obowiązkowość, 
pracowitość i samodzielność, co 
pozwala im z sukcesami posze-
rzać swoją wiedzę i umiejętno-
ści oraz realizować wyznaczo-
ne cele. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że potrafią łączyć 
naukę w szkole ze społeczną 
aktywnością i wolontariackim 
wspieraniem lokalnych inicja-
tyw. Życząc dalszych sukce-
sów, serdecznie gratulujemy! 

MDSM

Zwiedzanie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau
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Siódma edycja warsztatów miała taki sam tytuł, jak sześć pozostałych. Dzięki uczestnikom, którzy 
przeżywają je na własny sposób, nadają im zawsze na samym końcu nowy podtytuł. Stałe punkty 
warsztatów mają nam pomóc wejść w rzeczywistość, która, jak mówi ks. Manfred Deselaers 

z Niemiec, żyjący od 27 lat w Oświęcimiu, jest otwartą raną dotyczącą serca i tożsamości.
W tym roku do Oświęci-
mia przybyło ponad 30 
uczestników z 12 krajów 
Europy: wszystkie denomi-
nacje chrześcijańskie, imam 
oraz wyznawca islamu… 
Warsztaty to także pięć dni 
wspólnego doświadczania 
Auschwitz jako symbolu 
przeszłości naznaczonej 
przemocą i szukania spo-
sobów budowania mostów 
w dzisiejszym świecie. Jedna 
z uczestniczek powiedziała, 
że gdyby te warsztaty odby-
ły przed Brexitem, najpew-
niej zagłosowałaby inaczej…
Warsztaty rozpoczęliśmy 
od zwiedzania byłego obo-
zu Auschwitz-Birkenau. Jest 
to zawsze moment, kiedy 
ludzie konfrontują się z sa-
mym sobą, a może bardziej 
z pokładami tego, co w nas 
mniej jasne. Emocje doty-
czyły lęku, który pojawia 
się w momencie oglądania 
tej, jak powiedzieli uczest-
nicy, maszynerii śmierci, 
gdzie wszystko zostało zor-
ganizowane jak na linii pro-
dukcyjnej. Ktoś oglądając, 
powiedział: – Nieracjonalna 
racjonalność. 
Jednak nasze myślenie od 
razu skierowało się na to, 
co możemy zrobić, żeby 
temu zapobiec. Bo uczestni-
cy przyjechali z pytaniami: 
jaki jest związek uchodźców 
z uchodźcami, jak możemy 
wykorzystać to doświad-
czenie w nowej europejskiej 
sytuacji. Jak powiedziała jed-
na z uczestniczek: – To było 
rozszarpanie naszych emo-
cji. A potem stopniowa ana-
liza tego dramatu poprzez 
spotkania ze świadkami, 

którzy przeżyli Auschwitz. 
Cieszę się, że dane mi było 
jeszcze z wieloma rozma-
wiać. Kiedy przychodzi czas 
układania programu, zasta-
nawiamy się kto w tym roku 
jeszcze przyjedzie? Powoli 
odchodzą i tę pustkę trzeba 
mądrze wypełnić. Chociaż 
nic nie zastąpi człowieka, 
który podwijając rękaw po-
kazuje numer obozowy, 
opowiadając, że brali do tego 
normalny atrament. Nie wy-
czyta się bólu w książkach…
W refleksji pomagały nam 
również wykłady. Od po-
czątku był z nami arcybi-
skup Ludwig Schick z Bam-
bergu, który w tym roku 
podzielił się z nami swoimi 
refleksjami dotyczącymi św. 
Maksymiliana Kolbe oraz 
św. Jana Pawła II. Arcybi-
skup Schick uważa, że bez 
Jana Pawła II ojciec Kolbe nie 
miałby takiego znaczenia, 
jakie ma obecnie w Koście-
le. I że Papież wiedział, że 
ma zadanie do wykonania: 
pojednanie Wschodu i Za-
chodu, a to bez Kolbego nie 
byłoby możliwe. – Obecnie 
dzieje się wiele strasznych 
rzeczy i świat potrzebuje ta-
kich patronów pojednania, 
bo dzięki nim możemy iść 
ku lepszemu. Każdego dnia 
musimy zabiegać o świętość 
– powiedział arcybiskup. 
Każdy dysponuje swo-
ją pamięcią. Często są one 
nieprzystawalne do siebie. 
I tu dochodzę do najbardziej 
wartościowej części warsz-
tatów – pracy nad pamięcią. 
Odbywa się ona w dwóch 
blokach: pierwszy to per-
spektywa polska, rosyjska 

i niemiecka. Drugi zależy od 
uczestników – w tym roku 
były to perspektywy ukra-
ińska, litewska oraz z Bośni 
i Hercegowiny. Punkt bar-
dzo ciekawy, ale też i niepro-
sty. Nie chodzi tu bowiem 
tylko o wiedzę, ale o wczucie 
się w perspektywę drugiego 
i słuchanie. Jak powiedzia-
ła polska prelegentka prof. 
Joanna Kulska: – Punktem 
początkowym każdego spo-
tkania jest zrozumienie per-
spektywy drugiego. 
Mówiła ona o wadze listu 
biskupów polskich, który 
stworzył ramy do dalszego 
pojednania. I tak naprawdę 
Rosjanie pomogli mi zrozu-
mieć wagę tego co, doko-
nało się 60 lat temu. edna  
z uczestniczek z Rosji
powiedziała: – W Europie 
widzę, jak różne kraje próbu-
ją zbudować wspólny dom i 
zagoić rany zadane w histo-
rii, a podstawą jest skutecz-
na pokuta narodu niemiec-
kiego. W Rosji rozstano się z 
przeszłością komunistyczną, 
ale nie uznano jej za zło.
Myślę, że tak jak w histo-
rii pojedynczego człowie-
ka, tak i w przypadku na-
rodów proces pojednania 
z samym sobą zaczyna się 
od uznania własnego wkła-
du w uczynione zło. Uczest-
niczka z Rosji powiedziała, 
że po pierestrojce nie było 
oceny i odpokutowania so-
wieckich zbrodni, dlatego 
rany sowieckiej przeszłości 
się nie zagoiły. W tym roku 
grupa rosyjska składała się 
z członków Bractwa Prze-
mienienia. Tylko trzy tysiące 
osób w 15 miastach należy 

do Bractwa w Rosji, a patrząc 
na ich potencjał duchowy, są 
w stanie przemienić miliony 
w ich kraju. Wierzą, że czło-
wiek leczy się przez wiarę. 
Historia Rosji w XX w. jest 
trudna. Naznaczyły ją dwie 
katastrofy: antropologiczna 
oraz rosyjska – czyli wpływ 
dyktatur na duszę rosyjską 
oraz politykę i ekonomię. 
Bractwo chce zachować 
i przywrócić pamięć tragicz-
nej przeszłości oraz upa-
miętnić ofiary zbrodniczego 
systemu. Wiara w sowiecką 
przeszłość jest jednym z idoli 
i przeszkadza w wierze. Zło 
nazizmu zostało potępione 
prawnie i moralnie, w Rosji 
analogiczny proces jest jed-
nak znacznie trudniejszy. 
Bractwo w miejscach pamię-
ci modli się o upamiętnienie 
ofiar modlitwą pamięci tj. 
odczytywaniem nazwisk za-
mordowanych w czystkach 
politycznych. Spotykają się 
również z ofiarami guła-
gów. Zdają sobie, sprawę, 
że utrwalanie pamięci jest 
trudne, dlatego chcą znaleźć 
klucz do pojednania. Warto 
było posłuchać perspekty-
wy rosyjskiej i uświadomić 
sobie jak wielkim, profetycz-
nym krokiem był list bisku-
pów polskich.
Podczas tegorocznych 
warsztatów dało się odczuć 
potrzebę pogłębionej re-
fleksji na temat oczyszcze-
nia i pojednania, które dla 
niektórych było ujmowane 
w kategoriach teologicz-
nych, czyli przyjęcia krzy-
ża. Dla niektórych ważna 
była kondycja człowieka 
w wymiarze antropologicz-

nym i filozoficznym, tzn. 
wertykalnej relacji pomię-
dzy człowiekiem a Bogiem, 
gdzie państwo ma służyć 
tym relacjom, a nie nimi 
manipulować. Powinniśmy 
czuwać, by relacja wertykal-
na nie była zaburzona, bo 
wtedy pojawia się niebez-
pieczeństwo ideologii. Wy-
miar filozoficzny dotyczy 
praw w nas zakorzenionych 
poprzez fakt bycia człowie-
kiem. Nie są one nadawane 
przez państwo i ono musi je 
uznać, np. prawo do życia. 
Szukaliśmy mądrych dróg, 
by Auschwitz się nie powtó-
rzyło. Jedna z uczestniczek 
zauważyła, jak ważna jest 
wiara i religia w procesie 
pojednania, wtedy polityka 
i historia zostają w tle. Waż-
ne jest budowanie z ludźmi 
i z samą sobą.  
Na podsumowaniu powie-
dziano, że była to najgłębsza 
refleksja o Auschwitz, jaką 
przeżyli, oraz jedno z najbar-
dziej poruszających wyda-
rzeń w ich życiu. Być może 
to jest klucz do odwiedzania 
tego miejsca. Nie wystarczy 
dowiedzieć się, co się tu zda-
rzyło, ale próbować zrozu-
mieć dlaczego i czego mnie 
to uczy. A to zajmuje czas 
i trochę życia. Bo jak ktoś 
powiedział: – Tu nie uczymy 
się tylko o Auschwitz, ale  
o sobie i do tej pory nie 
mamy odpowiedzi na 
wszystkie pytania. 

Marta Titaniec

Współorganizatorka 
ze strony polskiej 

europejskich warsztatów

EUROPEJSKIE WARSZTATY O POJEDNANIU
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AUSCHWITZ, FABRYKA ŚMIERCI – NOWA 
WYSTAWA CZASOWA W MIEJSCU PAMIĘCI

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2016

Auschwitz, fabryka śmierci. Codzienność oraz topografia obozu koncentracyjnego i zagłady to tytuł ekspozycji, którą 
do 30 października będzie można oglądać w budynku obozowej pralni na terenie byłego obozu Auschwitz I. 

Wystawę przygotowało Centrum Dokumentacji Nazizmu w Kolonii, a także Peter Siebers i prof. Gideon Greif, 
we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Kultura

niem tego projektu. Naszym 
zdaniem będzie on odgrywał 
bardzo ważną rolę w badaniach 
i edukacji. Jego pierwszą odsło-
ną jest polsko-angielska wysta-
wa, która była już pokazywana 
w Łodzi, a po Miejscu Pamięci 
Auschwitz pojedzie m.in. do 
Gliwic i Warszawy. Druga jego 
odsłona to wystawa w wersji 
niemiecko-angielskiej, która jest 
od półtora roku prezentowana 
w naszej siedzibie. Trzecim ele-
mentem natomiast będzie trój-
języczna publikacja, która uka-
że się niebawem – powiedział.
Jak napisali autorzy ekspozycji: 
„»Auschwitz« to słowo, którego 
dziś często używa się jako meta-
fory najokrutniejszych zbrodni 
popełnionych przez nazistow-
skie Niemcy. »Auschwitz« 
to przede wszystkim symbol 
Holokaustu – eksterminacji eu-
ropejskich Żydów. Niemiecki 
nazistowski obóz koncentra-
cyjny i zagłady Auschwitz-
-Birkenau był największym 
ośrodkiem zagłady w ramach 
tak zwanego Endlösung der 
Judenfrage (ostatecznego roz-
wiązania kwestii żydowskiej). 
Jednocześnie »Auschwitz« to 

symbol wyjątkowego cierpie-
nia narodu polskiego pod oku-
pacją niemiecką. »Auschwitz« 
to wreszcie ważne miejsce 
pamięci o ludobójstwie Sinti  
i Romów, jak również symbol 
cierpienia radzieckich jeńców 
wojennych. „Swoista uniwer-
salizacja pojęcia Auschwitz 
oznacza jednak, że wydarze-
nia historyczne schodzą często 
na dalszy plan. Przestają mieć 
związek z konkretną prze-
strzenią geograficzną, a pamięć  
o ofiarach i sprawcach się zacie-
ra. Celem wystawy jest poka-
zanie, iż Auschwitz było kon-
kretnym punktem na mapie. 
Nasza wystawa to pierwsza 
tak szczegółowa rekonstrukcja 
miejsca kaźni w jego wymiarze 
planistycznym i architektonicz-
nym” – czytamy.
Wystawę, a także towarzy-
szący jej program edukacyjny, 
wsparło Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RFN, Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej, jak również kasa oszczęd-
nościowa Sparkasse Köln Bonn 
i kolońskie przedsiębiorstwo 
komunikacji publicznej Kölner 
Verkehrsbetriebe AG.

Polsko-angielska wystawa 
Auschwitz, fabryka śmierci. Co-
dzienność oraz topografia obozu 
koncentracyjnego i zagłady będzie 
prezentowana w budynku 
pralni na terenie byłego obozu 
Auschwitz I w godz. 9.00-17.00 
we wrześniu oraz w godz. 9.00 
do 16.00 w październiku. 

Paweł Sawicki

• 11–30 października
IV Tygiel Teatralny
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na prezentacje teatralne w ramach  IV 
Tygla Teatralnego. Wezmą w nich udział zespoły teatralne z Oświęcimia i Kęt. 
Podczas Tygla Teatralnego odbywać się będą w Naszym Kinie retransmisje 
spektakli z cyklu National Theatre Live. W programie:
• 11 października, godz. 18.00 
Hamlet – retransmisja spektaklu z Barbican Theatre w Londynie z cyklu National 
Theatre Live (wstęp za biletami).
• 12 października, godz. 17.00 
Marzenia – spektakl w wykonaniu klas teatralnych z Powiatowego Zespołu nr 9 
Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach (wstęp wolny).
• 18 października, godz. 18.00 
Najlepszy sposób na liczenie lat, durnieć wolniej niż ten świat – program w wykonaniu 
Kabaretu Czarna Rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Oświęcimskiego 
Centrum Kultury (wstęp wolny).
• 19 października, godz. 17.00 
Przed chwilą spałam – spektakl w wykonaniu klas teatralnych z Zespołu Szkół nr 1 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Oświęcimiu (wstęp wolny).
• 21 października, godz. 18.00 
Koriolan – retransmisja spektaklu z Donmar Theatre w Londynie z cyklu National 
Theatre Live (wstęp za biletami).
• 23 października, godz. 14.00 
Mam tę moc – spektakl w wykonaniu grupy dziecięcej Budzik teatralny 
z Oświęcimskiego Centrum Kultury (wstęp wolny).
• 23 października, godz. 16.00 
Mąż zmarł, ale już mu lepiej – spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Antrakt 
z Domu Kultury w Kętach (wstęp wolny).
• 24 października, godz. 17.00
Jesteś cudem – spektakl w wykonaniu Teatru Na Stronie z Powiatowego Zespołu 
nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu (wstęp 
wolny).
• 25 października, godz. 17.00 
Źródło – spektakl w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 4 w Oświęcimiu (wstęp wolny).
• 26 października, godz. 18.00
Lilka, cud miłości – spektakl w wykonaniu Pauliny Holtz, Krystyny Tkacz, 

Magdaleny Zawadzkiej, Joanny Żółkowskiej (wstęp za biletami).
• 28 października, godz. 18.00 
Jak wam się podoba – retransmisja spektaklu z National Theatre 
w Londynie z cyklu National Theatre Live (wstęp za biletami).
• 30 października, godz. 16.00
Ryby – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej złożonej z mieszkańców 
Oświęcimia (wstęp wolny).
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 16 października
 Koncert Michała Bajora 

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Michała Bajora 
promujący jego najnowszą płytę pt. Moja miłość. Michał Bajor czaruje 
i wzrusza swoim śpiewem już od ponad 40 lat, jak nikt inny łącząc 
oryginalny styl z najwyższą jakością. Moja miłość to kolejny już recital 
autorski Michała Bajora, a także 19 płyta pod tym samym tytułem. To 
również trzecie z rzędu spotkanie artysty z mistrzem piosenkowych 
perełek – Wojciechem Młynarskim. Tym razem wykonawca zebrał 17 
przebojów o miłości – piosenek nuconych od pokoleń i znanych wszystkim 
pokoleniom słuchaczy. W trakcie koncertu Michał Bajor wykona również 
dwie nowe piosenki, napisane dla niego przez mistrza, a nagrane na płycie 
w duetach z Alicją Majewską i Anną Wyszkoni. 
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy o zapoznanie się 
z regulaminami dostępnymi na stronie ww.ock.org.pl. Bilety: 80 zł, godz. 
18.00. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 5 listopada
 My Fair Lady

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na musical zaprezentowany 
przez artystów Opery Śląskiej w Bytomiu musical z muzyką Fredericka 
Loewe, librettem i tekstami piosenek Alana Jay Lernera, w reżyserii 
Roberta Talarczyka, pt. My Fair Lady. Bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł, godz. 18.00. 
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy o zapoznanie 
się z regulaminami dostępnymi na stronie ww.ock.org.pl. Bilety do 
nabycia w Oświęcimskim Centrum Kultury. 
Oświęcimskie Centrum Kultury 

Wystawa składa się z plansz, 
stanowisk multimedialnych, 
makiety krematorium oraz 
zestawu planów i map za-
wierających komplet planów 
budowlanych stworzonych 
przez niemieckich architektów, 
których zadaniem była rozbu-
dowa obozowego kompleksu. 
„Trzonem naszej wystawy są 
rysunki techniczne i plany ar-
chitektoniczne, które stanowią 
pełną dokumentację tak zwane-
go obozu macierzystego. Poka-
zujemy również rekonstrukcje 
obozu zagłady Auschwitz II-
-Birkenau oraz obozu w Mono-
witz. Rysunki techniczne zesta-
wiamy z rysunkami wykona-
nymi przez więźniów oraz ich 
biografiami. W ten sposób tech-
nokracja terroru i zagłady staje 
naprzeciw pełnej cierpienia 
codzienności więźniów. Dzięki 
stanowiskom multimedialnym 
prezentowane są także świa-
dectwa ocalałych” – napisali 
autorzy ekspozycji.
– Prezentowane tu plany archi-
tektoniczne są świadectwem 
pewnej myśli, która zrodziła 
się na tę skalę po raz pierwszy 
w historii ludzkości. Pokazują 

one to, co najmocniej wyróż-
niało Auschwitz jako niemiec-
ki obóz koncentracyjny, ale 
przede wszystkim jako machi-
nę Zagłady. Było to olbrzymie 
zamierzenie planistyczne i ar-
chitektoniczne: z własną logi-
styką, logiką, z przemyślanymi 
wyborami urbanistycznymi, 
ze zmieniającymi się koncep-
cjami, nad którymi nieustannie 
pracował obozowy Bauleitung 
pod kierunkiem inżynierów 
i architektów SS. Zdawali so-
bie oni doskonale sprawę z roli 
każdego metra inwestycji, którą 
tworzyli. Wystawa ta pokazuje 
nie tyle skalę zbrodni, co skalę 
ludzkiej wyobraźni i zdolności 
do skrupulatnego tworzenia 
machiny absolutnego zła – po-
wiedział podczas otwarcia dy-
rektor Muzeum Auschwitz dr 
Piotr M. A. Cywiński.
Dyrektor Centrum Dokumen-
tacji Nazizmu w Kolonii, dr 
Werner Jung, podkreślił, iż fakt 
prezentacji wystawy w Miej-
scu Pamięci Auschwitz jest dla 
niego ogromnym zaszczytem. 
– Bardzo dziękuję za bardzo 
dobrą współpracę z Muzeum 
Auschwitz nad przygotowa-
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Historia

W numerach 83 – 100 „Osi” opisaliśmy miejsca pamięci o ofiarach obozu Auschwitz oraz pozostałości poobo-
zowe położone w Oświęcimiu i najbliższej okolicy (poza terenem Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-

kenau). Z kolei przedstawimy sukcesywnie takież miejsca znajdujące się w mieście i gminie Brzeszcze, położonej 
na południe od Oświęcimia.

Brzeszcze – część I

W 1941 r. okupacyjne władze 
niemieckie włączyły północ-
ny skrawek współczesnego 
obszaru miasta Brzeszcze, tj. 
sąsiadujące ze sobą miejsco-
wości Bór, Budy i Nazieleńce 
(część terenu ostatniej osady) 
do tzw. strefy interesów obo-
zu Auschwitz. Tak samo, jak 
miało to miejsce w szeregu 
innych podoświęcimskich 
wsiach włączonych do wy-
mienionej strefy, niemal całą  
miejscową ludność wysie-
dlono, a przeważającą część 
wiejskiej zabudowy zburzo-
no. Założono tu też duże, 
obozowe gospodarstwo rol-
no-hodowlane, a przy nim 
z czasem filię Auschwitz, 

określaną jako Wirtschaft-
shof Budy. W podobozie 
przebywało i było zatrudnio-
nych przy robotach rolno-ho-
dowlanych przeciętnie 400 
więźniów mężczyzn i tyleż 
więźniarek. 
Nieforemny prostokąt, któ-
rego boki stanowią dzisiejsze 
ulice: Bór, Borowa i Grzybo-
wa, zbiegające się w centrum 
Boru, to dawna wewnętrzna 
sieć ulic folwarku obozowe-
go, zarazem podobozu. Ba-
raki mieszkalne więźniów 
mężczyzn znajdowały się 
w północnej części tego tere-
nu (przy ul. Bór). Więźniar-
ki, począwszy od  wiosny 
1943 r., były zakwaterowane 
w  budynku przedwojennej 
szkoły i położonym obok nie-

go, niezachowanym baraku, 
znajdującymi się przy ul. Bór, 
tuż przy współczesnej pla-
cówce straży pożarnej (w od-
ległości ok. 500 m na zachód 
od wymienionego centrum), 
od lata 1944 r. również w ba-
rakach po zachodniej stronie 
ul. Borowej. Jeszcze w latach 
60. XX w. widoczne były tu 
resztki obozowych baraków 
i ogrodzenia obozowego. 
Spośród większych obiek-
tów stanowiących zabudo-
wę obozu zachowały się do 
dziś, poza wymienionym 
budynkiem szkoły, jedynie 
budynki mieszkalne wysie-
dlonych miejscowych ro-
dzin, gdzie mieściły się m.in. 
kwatery esesmańskich nad-
zorców. Zachowały się też 
betonowe elementy funda-
mentów jednej ze stajen. Na 
ścianie szczytowej jednego 
z przedwojennych domów 
przetrwała wojnę figurka 
Matki Boskiej. Władze obo-
zowe doprowadziły jednak-
że do zburzenia pobliskiej 
kapliczki (zrekonstruowanej 
po wojnie, u zbiegu ulic Bór 
i Harmęskiej). Dzwon, któ-
ry wisiał na starym drzewie 
obok kapliczki, miejscowi 
mieszkańcy zakopali, ukry-
wając go w ten sposób przed 
okupantami niemieckimi. Na 
początku ostatniego 10-lecia 
XX w. został umieszczony 
w małej dzwonnicy na dachu 
wybudowanej wówczas oka-
załej kaplicy pw. św. Barbary.  
W czasie od czerwca 1942 r. 
do wiosny 1943 r. w wymie-
nionym budynku przedwo-
jennej szkoły mieściła się kar-
na kompania dla więźniarek 
Auschwitz. Przy wejściu do 
tego budynku widnieje ta-
blica pamiątkowa z napisem 

w brzmieniu: „W tym budyn-
ku mieściła się karna kompa-
nia więźniarek KL Ausch-
witz. Ginęły w niej Żydówki, 
Polki oraz więźniarki innych 
narodowości. W paździer-
niku 1942 r. wartownicy SS 
oraz niemieckie więźniarki 
funkcyjne bestialsko zamor-
dowali około 90 więźniarek, 
głównie Żydówek francu-
skich. Cześć ich pamięci!”. 
Dokładniejszy opis istoty i hi-
storii karnej kompanii można 
przeczytać na dodatkowej 
tablicy umieszczonej przy 
płocie okalającym budynek. 
Spośród robót, do których 
zmuszano więźniarki tego 
karnego komanda, szczegól-
nie wyniszczającą była praca 
przy oczyszczaniu stawów 
rybnych, którą wykonywały, 
brodząc w głębokiej wodzie 
bez względu na pogodę.
Od 2012 r. budynek byłej kar-
nej kompanii jest pod opieką  
utworzonej przez miesz-
kańców Brzeszcz Fundacji 
Pobliskie Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau i sta-
nowi siedzibę tej instytucji. 
Fundacja zabiega o utrwala-
nie upamiętnienia podobo-
zów Auschwitz jako miejsca 
martyrologii znacznej części 
więźniów kompleksu obozo-
wego Auschwitz. Zbiera też, 
zabezpiecza i przechowuje 
wszelkiego rodzaju przed-
mioty związane z historią 
obozu, pozostające w rękach 
prywatnych. Wewnątrz 
budynku znajduje się wy-
stawa części zbiorów. Na 
podwórzu przy budynku 
można zobaczyć m.in. ory-
ginalne „lory” – wagoniki, 
jakimi transportowano różne 
materiały m.in. w związku 
z rozbudową obozu.

Dom zamieszkały niegdyś 
przez rodzinę Zdrowaków 
(znacznie przebudowany po 
wojnie),  położony w sąsia-
dujących z Borem Budach, 
tuż przy nasypie linii kole-
jowej Oświęcim – Czecho-
wice-Dziedzice, przy ul. 
Partyzantów 5, jest niemym 
świadkiem potyczki zbrojnej, 
która miała miejsce w jego 
wnętrzu i obejściu w dniu 
3 grudnia 1944 r. pomiędzy 
czterema partyzantami Ar-
mii Krajowej, byłymi ucieki-
nierami z obozu, a członkami 
esesmańskiej załogi Ausch-
witz. Trzech partyzantów 
poległo w walce. Niemal 
całą rodzinę Zdrowaków 
i ocalałego partyzanta Anto-
niego Wykręta aresztowano. 
Podczas przewożenia ich do 
obozu Auschwitz Wykręt 
wyskoczył z auta i zbiegł.  
Półtora miesiąca później, 
podczas „marszu śmierci” 
Anna Zdrowak z dwoma cór-
kami zbiegła, a jej mąż zginął 
w obozie Mauthausen. 

Dr Andrzej Strzelecki

(Bliżej odnośnie do przedstawio-
nych tu miejsc i wydarzeń patrz 
m.in.: monografia podobozu 
Budy autorstwa Anny Zięby w 
„Zeszytach Oświęcimskich”, nr 
10; Jacek Lachendro, „Gmina 
Brzeszcze podczas okupacji nie-
mieckiej 1939–1945. Przewod-
nik po wybranych miejscach pa-
mięci”, Brzeszcze 2009; strona 
internetowa Fundacji „Pobliskie 
Miejsca Pamięci” http://www.
auschwitz-podobozy.org; Piotr 
M.A. Cywiński, Jacek Lachen-
dro, Piotr Setkiewicz, „Ausch-
witz od A do Z. Ilustrowana hi-
storia obozu”, Oświęcim 2013).

Teren byłego podobozu Auschwitz w Borze w 1967 r.Budynek byłej karnej kompanii
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Tablice przy wejściu do budynku byłej karnej kompanii
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FOTOREPORTAŻ

Piotr Depta Greece – Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach YiMing Liu Freedom of speech – Nagroda Fundacji AnStifter

Mingliang Li Berlin Wall – Nagroda Miasta Dachau

Faldin Family – Conflict – III nagroda Tomasz Bogusławski Never again... – I nagroda

Faldin Family Nature Morte – Nagroda Rektora ASP w Katowicach
Jinas Spurga Jr Freedom of speech 

– Nagroda Rektora ASP w Krakowie Justyna Jędrysek Weast-East Immigration – II nagroda

Marta Tomczyk Refugees – Nagroda 
Związku Polskich Artystów Plastyków

2 września br. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się wernisaż VI  
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. Poniżej publikujemy prace laureatów. Szersza relacja z tego 

wydarzenia znajduje się na stronach 8-9. 
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