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TWARZĄ W TWARZ. SZTUKA W AUSCHWITZ.
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM 
W KRAKOWIE



Dzisiaj zaprezentuję nie 
kolejny dokumentacyjny 
fragment własnych ro-
dzinnych zbiorów – jak 
czynię to na tym miejscu 
od lat – lecz jeden tema-
tyczny segment ze zbiorów 
rodzinno-archiwalnych 
mojej wieloletniej dobrej 
znajomej, pani Marii Strze-
leckiej-Pelc, mając na to jej 
upoważnienie i zgodę. Ma-
teriały o takiej właśnie war-
tości i znaczeniu, którymi 
dysponuje pani Maria, są 

liczne i bogate! Jej starania 
idą od lat w kierunku opra-
cowania posiadanych za-
sobów, dokumentacji prac 
nad nimi, poszerzających 
zakres wiedzy o interesują-
cych nie tylko rodzinnych, 
ale ogólnie ważnych histo-
rycznie faktach. Między in-
nymi przepisała z rękopisu 
i opracowała wspomnienia 
swojego dziadka Stani-
sława Ciechanowskiego, 
profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pt. Gorec-

cy i Mickiewiczowie, doty-
czące rodziny Mickiewi-
czów, córki Adama, Marii 
z Mickiewiczów Goreckiej, 
autorki ujmujących Wspo-
mnień o Adamie Mickiewiczu, 
opowiedzianych najmłodsze-
mu bratu, oraz najstarszego 
syna Mickiewicza, Włady-
sława, jego pobytów w Pol-
sce oraz wkładu z jego stro-
ny w opracowanie 
i udostępnienie dorobku 
ojca, z pewnymi przemil-
czeniami i ograniczeniami; 

Przede wszystkim zachęcamy Państwa do wycieczki do Krakowa,  
a to ze względu na to, że w Kamienicy Szołayskich, oddziale Muzeum 
Narodowego w Krakowie, do 20 września br. oglądać można wyjąt-
kową wystawę Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz. Przygotowana 
ona została w 70. rocznicę utworzenia Muzeum na terenie byłego 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. To 
pierwsza tak obszerna prezentacja oryginalnych prac wykonanych 
w obozie przez więźniów Auschwitz. Szczegóły wewnątrz numeru.

W „Osi” podsumowujemy także wydarzenia 77. rocznicy pierwsze-
go transportu Polaków do KL Auschwitz. Decyzją Sejmu RP dzień 
14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów 
Zagłady. W obchodach rocznicowych, które odbyły się w Oświęci-
miu i w Harmężach, wzięła udział była więźniarka obozu Zdzisława 
Włodarczyk, a także przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej: 
premier RP Beata Szydło oraz wicepremier i minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. 

Państwa uwadze polecamy również nową lekcję intenetową o pierw-
szych latach funkcjonowania Muzeum  Auschwitz. Jej autorem jest hi-
storyk Centrum Badań Muzeum dr Jacek Lachendro.  Lekcja opowia-

da historię z okresu 1945-1955, od pierwszych prac nad utworzeniem 
Muzeum po rok 1955, kiedy to władze zrezygnowały ze skrajnego 
upolitycznienia treści w Muzeum, a wpływ na kształt wystawy od-
zyskali ponownie byli więźniowie.

Polecamy również relację z kolejnej Sceny Alternatywnej w MDSM, a 
także z niezwykłego wydarzenia Szrajberka z Auschwitz, na które zło-
żyły się projekcja filmu oraz koncert Asamblea Mediterranea. 

Co roku w okresie wakacyjnym Oświęcim odwiedzają amerykańscy 
studenci wojskowi, którzy uczestniczą w programach studyjnych 
Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. W czerwcu gośćmi w Oświę-
cimiu było czternastu kadetów i kadetek Akademii West Point, Ma-
rynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Straży Przybrzeżnej USA, 
biorących udział w projekcie American Services Academies Program, 
którego celem jest pogłębione studium historii Holokaustu i zagad-
nień etycznych związanych z zapobieganiem ludobójstwom. 

Zapraszamy do lektury. 
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Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org

Fotografia zaproszenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na spotkanie z Władysławem Mickiewiczem

a także powiązań rodzin-
nych i przyjaźni Mickiewi-
czów, Wańkowiczów, Cie-
chanowskich. W załączeniu 
reprodukcja fotograficzna 
zaproszenia Rektora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
na spotkanie z Władysła-
wem Mickiewiczem. Obo-
wiązkowy strój – frak! 

Andrzej Winogrodzki
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

32. POSIEDZENIE MIĘDZYNARODOWEJ 
RADY OŚWIĘCIMSKIEJ

Nowe wielkie inwestycje w Miejscu Pamięci, związane z obsługą odwiedzających oraz edukacją, prace konser-
watorskie na terenie byłego obozu, wydarzenia związane z 70. rocznicą utworzenia Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, ale także sytuacja w Miejscach Pamięci w Płaszowie, Sobiborze i Treblince, to niektóre  

z tematów 32. posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, które odbyło się w Oświęcimiu 2 i 3 lipca pod prze-
wodnictwem prof. Barbary Engelking. W posiedzeniu wziął udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego 
Jarosław Sellin.
Podczas posiedzenia dy-
rektor Muzeum dr Piotr M. 
A. Cywiński podsumował 
najważniejsze działania 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz, które miały miejsce 
od ostatniego posiedzenia 
Rady.
Mówił on m.in. o ape-
lu Muzeum o przekazy-
wanie prywatnych do-
kumentów i pamiątek 
związanych z członkami 
załogi niemieckiego na-
zistowskiego obozu kon-
centracyjnego i zagłady 
Auschwitz, który został 
wystosowany na początku 
roku przede wszystkim do 
społeczności w Niemczech  
i w Austrii. – W wyniku 
tego rozgłosu udało się po-
zyskać w Austrii niebywa-
łą kolekcję prawie dwóch 
tysięcy dokumentów, któ-
re przez dziesięciolecia 
zbierał ocalały z Holokau-
stu Władysław Rath i którą 
do Miejsca Pamięci przeka-
zała jego rodzina – mówił 
dr Piotr M. A. Cywiński. 
Mówił on także o upu-
blicznieniu w Internecie 
listy esesmanów z załogi 
obozu Auschwitz – przy 
tym projekcie Muzeum 
współpracowało z Instytu-
tem Pamięci Narodowej.
Wśród tematów poruszo-
nych w sprawozdaniu były 
również m.in. konserwa-
cja baraków murowanych 
oraz wzmacnianie ścian 
ruin rozbieralni komory 
gazowej i krematorium 
III na terenie byłego obo-
zu Auschwitz II-Birkenau 
oraz zbliżający się do koń-
ca projekt nowych magazy-
nów na poobozowe teksty-
lia, który jest finansowany 
ze środków Fundacji Au-
schwitz-Birkenau; prezen-
tacja wystawy oryginal-
nych obiektów należących 
do ofiar w Auschwitz, za-
prezentowanej w siedzibie 
UNESCO w Paryżu oraz 
wystawy Forbidden Art 
w Akademii Wojskowej 
USA w West Point, nowe 
publikacje wydawnictwa 
Miejsca Pamięci.
Piotr Cywiński wspominał 
także o rekordowej fre-
kwencji w Miejscu Pamię-
ci, która w 2016 r. wyniosła 
2 miliony 53 tysiące osób, 
i która od początku XXI 
w. stale wzrasta. Podkre-

ślił on, jak duże znaczenie 
dla pracy Muzeum przy 
tak ogromnej liczbie od-
wiedzających, miało wpro-
wadzenie elektronicznego 
systemu rezerwacji Kart 
Wstępu, i jakie znaczenie 
mieć będzie nowe Centrum 
Obsługi Odwiedzających 
oraz siedziba Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokau-
ście.
Mówił on również o obec-
ności Miejsca Pamięci w In-
ternecie: stronie interneto-
wej www.auschwitz.org, 
która odnotowuje miliony 
wejść, wirtualnym zwie-
dzaniu, z którego w 2016 
r. skorzystało ponad 160 
tysięcy osób, lekcjach in-
ternetowych, które dzięki 
otwartej formie dostępne 
są dla każdego i dzięki 
czemu liczba osób wy-
korzystujących tę formę 
edukacji sięga dziesiątek 
tysięcy, a także aktywności 
Muzeum w portalach spo-
łecznościowych.
Dyrektor zaznaczył rów-
nież rozpoczęcie dialogu 
ekspertów na temat per-
spektywy funkcjonowania 
miejsc pamięci położo-
nych na terenach byłych 
niemieckich nazistow-
skich obozów koncentra-
cyjnych i zagłady w kon-
tekście faktu, iż jedynym 
byłym obozem wpisanym 
na Listę jest były „nie-
miecki nazistowski obóz 
koncentracyjny i zagła-
dy Auschwitz-Birkenau”. 
Efektem spotkania, które 
odbyło się w Berlinie, jest 
memorandum uznające 
szczególną rolę Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, jako 
reprezentatywnego miej-
sca upamiętnienia dla po-
dobnych poobozowych 
miejsc pamięci, ale także 
stawiające pewne istotne 
wyzwania przed innymi 
miejscami o podobnym 
charakterze.
Podczas posiedzenia MRO 
minister Jarosław Sellin 
przedstawił raport doty-
czący sytuacji miejsc pa-
mięci w Płaszowie, Sobibo-
rze oraz w Treblince.
Na terenie byłego niemiec-
kiego obozu koncentracyj-
nego Plaszow realizowane 
jest nowe zabezpieczenie 
i upamiętnienie. Jest już 

przygotowany wstępny 
scenariusz wystawy stałej. 
Dzięki specjalistycznym 
badaniom terenu udało 
się odnaleźć relikty archi-
tektoniczne, w tym drogi 
wykonane z potłuczo-
nych macew, a także wiele 
przedmiotów. Przygoto-
wywane jest nowe ozna-
czenie otwartego terenu 
poobozowego.
Trwają także ustalenia 
dotyczące statusu Miejsca 
Pamięci na terenie byłe-
go niemieckiego ośrodka 
zagłady w Treblince, któ-
re ma stać się muzeum 
w s p ó ł o r g a n i z o w a n y m 
przez MKiDN oraz samo-
rząd Województwa Mazo-
wieckiego.   
Minister Sellin podsumo-
wał też czerwcowe 10. 
posiedzenie Komitetu Ste-
rującego międzynarodo-
wego projektu utworzenia 
nowego Muzeum-Miejsca 
Pamięci na terenie byłego 
niemieckiego obozu zagła-
dy w Sobiborze. Członka-
mi Komitetu są przedsta-
wiciele Holandii, Izraela, 
Słowacji i Polski. W czerw-
cu zabezpieczona zostanie 
polana z grobami masowy-
mi, a do końca bieżącego 
roku zakończony zostanie 
pierwszy etap budowy 
muzeum.
Jarosław Sellin mówił rów-
nież o odbytych i plano-
wanych w tym roku wy-

darzeniach obchodów 75. 
rocznicy Aktion Reinhardt 
i Zagłady Żydów Polskich 
dokonanej przez niemiec-
ką III Rzeszę.
Jednym z punktów obrad 
MRO była także informa-
cja dotycząca idei nowe-
go muzeum poświęcone-
go mieszkańcom okolic 
Oświęcimia pomagającym 
w czasie wojny więźniom 
niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyj-
nego i zagłady Auschwitz 
pod roboczą nazwą „Mu-
zeum niosących pomoc”, 
które ma powstać w znaj-
dującym się w pobliżu Mu-
zeum Auschwitz budynku 
tzw. Lagerrhausu.
W posiedzeniu wzięła 
także udział Hannah Les-
sing reprezentująca Naro-
dowy Fundusz Republiki  
Austriackiej na rzecz ofiar 
Narodowego Socjalizmu, 
który przygotowuje pro-
jekt nowej austriackiej wy-
stawy narodowej w Miej-
scu Pamięci Auschwitz. 
Członkowie MRO konty-
nuowali dyskusję na temat 
niektórych elementów sce-
nografii planowanej eks-
pozycji. Wśród tematów 
poruszonych na MRO była 
sytuacja na terenie byłego 
niemieckiego obozu kon-
centracyjnego Gusen.
Członkowie Międzynaro-
dowej Rady Oświęcimskiej 
zwiedzili również wysta-

wę plenerową związaną 
z 70-leciem utworzenia 
Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, wy-
stawę Twarzą w Twarz. 
Sztuka w KL Auschwitz 
w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, a także od-
wiedzili tereny byłego 
obozu KL Plaszow. 
W czasie obrad Między-
narodowej Oświęcimskiej 
dyrektor Muzeum wręczył 
nagrody Gdyby zabrakło 
dz i e s i ę c iu…przyznawa-
ne wolontariuszom oraz 
przedstawicielom instytu-
cji wspierającym wolon-
tariat w Miejscu Pamięci 
Auschwitz w dniu rocz-
nicy utworzenia Muzeum 
Auschwitz. W tym roku 
nagrody otrzymali: Ste-
phan Bauer, Marta Chrap-
czyńska, Agnieszka Gre-
gorczyk, Kamila Małysiak, 
Michał Markowicz, Axel 
Passeier, Małgorzata Pas-
seier, Maria Poplaša, Sara 
Ranogajec oraz Magdalena 
Włodyka.
W 2016 r. w codziennej 
pracy Muzeum wspoma-
gało ponad 300 wolonta-
riuszy i stażystów z całego 
świata oraz około 200 har-
cerzy ZHR, którzy wspo-
magali pracowników Mu-
zeum podczas Światowych 
Dni Młodzieży.

Paweł Sawicki

32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej 
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

14 CZERWCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW 

KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY

Dnia 14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. 
Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościo-
wych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za począ-

tek funkcjonowania obozu. Decyzją Sejmu RP dzień 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

W obchodach 77. rocznicy 
pierwszego transportu Polaków 
do Auschwitz, które odbyły się 
w Oświęcimiu i w Harmężach, 
wzięła udział była więźniarka 
obozu Zdzisława Włodarczyk, 
przedstawiciele władz Rzecz-
pospolitej Polskiej: premier RP 
Beata Szydło oraz wicepremier 
i minister kultury i dziedzictwa 
narodowego prof. Piotr Gliń-
ski, a także parlamentarzyści, 
przedstawiciele korpusu dyplo-
matycznego, władz samorządo-
wych, instytucji i stowarzyszeń 
współorganizujących obchody, 
dyrekcja i pracownicy Muzeum 
Auschwitz, a także wszyscy pra-
gnący upamiętnić wydarzenia 
z 14 czerwca 1940 r.
Obchody rozpoczęły się od 
złożenia zniczy pod Ścianą 
Śmierci na dziedzińcu bloku 
11 w byłym obozie Auschwitz 
I oraz wieńców pod tablicą po-
święconą pierwszemu transpor-
towi umieszczoną na budynku 
dawnego Polskiego Monopolu 
Tytoniowego, nieopodal terenu 
dzisiejszego Muzeum Ausch-
witz. 14 czerwca 1940 r. więź-
niów umieszczono tam na okres 
kwarantanny, a dziś mieści się 
tam Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. rtm. Witolda Pi-
leckiego.
Główna część obchodów miała 
miejsce przy budynku tzw. La-
gerhausu, który podczas wojny 
wykorzystywany był przez 
esesmanów jako magazyn. Nie-
dawno wojewoda małopolski 
przekazał go w darowiźnie po-
wiatowi oświęcimskiemu. Sta-
rostwo zamierza utworzyć tam 
muzeum poświęcone polskim 
mieszkańcom okolic, którzy 
w czasie wojny nieśli pomoc 
więźniom Auschwitz. Niektórzy 
z nich angażowali się również 
w działanie przyobozowego 
ruchu oporu. Specjalny list in-
tencyjny w tej sprawie podpisali 
wicepremier prof. Piotr Gliński 
i starosta oświęcimski Zbigniew 
Starzec.
– Obóz Auschwitz-Birkenau to 
miejsce uświęcone krwią po-
nad miliona niewinnych ofiar, 
ludzi, po których została pustka 
w sercach kochających ich rodzin 
i bliskich. Nie pozostała jednak 
po nich pustka w historii, nie 
pozostała po nich pustka w na-
szych sercach. Pamiętamy o nich 
i pamiętać będziemy na zawsze. 
Obchodzony dziś Narodowy 
Dzień Pamięci Ofiar Niemiec-

kich Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych i Obozów 
Zagłady w szczególny sposób 
przypomina nam o ich indywi-
dualnych losach, jak i o tragicznej 
części historii naszej ojczyzny – 
mówiła premier Beata Szydło, 
która podkreśliła, że opłakując 
dziś ofiary, pamiętamy także 
o odwadze tych, którzy z odda-
niem i narażeniem życia swego 
i swych rodzin nieśli im pomoc.
– Nie możemy zapomnieć 
o dzielnych mieszkańcach oko-
licznych miasteczek i wiosek, 
którzy dzielili się z więźniami 
obozu chlebem i wiarą w lepsze 
jutro. Ratując życie innym, sta-
wali ramię w ramię. Nie zwracali 
uwagi na sympatie polityczne, 
ideologiczne zapatrywania czy 
wyznanie. Najważniejszy był 
dla nich człowiek i jego losy. 
Te fakty trzeba pokazywać, bo 
w tamtych mrocznych czasach 
nie brakowało ludzi dobrej woli 
i dziś chcemy ich uhonorować – 
dodała Beata Szydło.
– Dojrzała wspólnota narodowa 
wyróżnia się tym, że pamięta. 
Pamięta o ważnych wydarze-
niach ze swej historii, zwłaszcza 
o czasach trudnych, czasach pró-
by, czasach ważnych ludzkich 
wyborów i często wielkich dra-
matycznych decyzji. Pamiętamy, 
bo pamięć decyduje o naszej toż-

samości, o losach naszej wspól-
noty i szansach – także współ-
czesnych i przyszłych – mówił 
wicepremier i minister kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotr 
Gliński.
– Świat Auschwitz pozbawia nas 
nadziei, pozostawia z pytaniem 
o sens i celowość istnienia. Obraz 
ofiarności sąsiadów Auschwitz 
przywraca nam wiarę w czło-
wieka i stawia okolicznych sa-
marytan w antytezie do całego 
hitlerowskiego niemieckiego 
planu zagłady oraz jego wyko-
nawców – podkreślił wicepre-
mier Gliński, który zadeklarował 
pełne wsparcie MKiDN dla no-
wej wspólnej instytucji.
W Centrum św. Maksymiliana 
w Harmężach, gdzie prezento-
wana jest wystawa prac autor-
stwa więźnia pierwszego trans-
portu nr 423 Mariana Kołodzieja 
Klisze pamięci. Labirynty, odpra-
wiono uroczystą mszę świętą, 
której przewodniczył biskup Ro-
man Pindel, ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej. Po mszy go-
ście zwiedzili wystawę. Odczy-
tano wówczas nazwiska więź-
niów pierwszego transportu. 
W dniu 77. rocznicy przed wej-
ściem do Muzeum Auschwitz 
udostępniona została specjalna 
wystawa plenerowa Od 14.VI 
znajduję się w obozie koncentracyj-

nym Auschwitz..., która prezen-
tuje przekazaną przez rodzinę 
byłego więźnia pierwszego 
transportu Tadeusza Korczow-
skiego (nr obozowy 373) kolekcję 
21 listów wysłanych przez niego 
z Auschwitz
– W dniu, kiedy wspominamy 
pierwszych Polaków deporto-
wanych do Auschwitz, powinni-
śmy pamiętać o tym, jak ważny 
jest każdy obozowy list, każdy 
dokument, każda osobista pa-
miątka związana z obozem. To 
dzięki nim możemy nie tylko 
poznawać historię machiny 
Auschwitz, ale też losy poszcze-
gólnych ludzi. Jak widać, nawet 
po 77 latach trafiają do nas nowe 
dokumenty związane z więź-
niami transportu z 14 czerwca 
1940 r. Jestem bardzo wdzięczny 
rodzinie za decyzję przekazania 
tej wyjątkowej kolekcji listów do 
Miejsca Pamięci. Te dokumenty 
powinny pozostać właśnie tutaj 
– powiedział dyrektor Muzeum 
dr Piotr M. A. Cywiński.
Tadeusz Korczowski (ur. 1914 
r.) po agresji nazistowskich 
Niemiec na Polskę brał udział 
w wojnie obronnej i poświęcił 
się działalności konspiracyjnej. 1 
maja 1940 r. został aresztowany 
przez Niemców w Rzeszowie 
wraz z młodszym o sześć lat 
bratem Jerzym, a następnie osa-

dzony w więzieniu na Zamku 
w Rzeszowie. 9 maja 1940 r. obu 
braci i innych aresztowanych 
w tym czasie przeniesiono do 
więzienia w Tarnowie. Stamtąd 
14 czerwca 1940 r. obaj zostali 
przewiezieni do obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz, gdzie 
Tadeusz Korczowski otrzymał 
numer obozowy 373, a jego brat 
Jerzy numer 625. Obaj bracia 
zostali zwolnieni z Auschwitz 
w październiku 1941 r.
Tadeusz Korczowski trafił póź-
niej do więzień w Krakowie i Ka-
towicach, a następnie został skie-
rowany na roboty przymusowe 
w rolnictwie do Niemiec w oko-
lice Hanoweru. W kwietniu 1942 
r. został stamtąd zwolniony 
z powodu złego stanu zdrowia, 
powrócił do Rzeszowa i zaanga-
żował się ponownie w działal-
ność ruchu oporu, wstępując do 
Armii Krajowej.
Po zakończeniu wojny w 1945 
r. Tadeusz Korczowski został 
aresztowany przez komuni-
styczną służbę bezpieczeństwa 
i do stycznia 1946 r. był prze-
trzymywany w więzieniach 
w Rzeszowie, Krakowie, Byto-
miu, Warszawie, Łodzi, Pozna-
niu i Rawiczu. Zwolniono go na 
początku 1946 r. 

Paweł Sawicki

14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

LEKCJA INTERNETOWA 
O ZAŁOŻENIU I POCZĄTKACH MUZEUM 

AUSCHWITZ‑BIRKENAU

Muzeum Auschwitz w pierwszych latach działalności to nowa lekcja internetowa przygotowana przez Międzynarodo-
we Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście z okazji 70. rocznicy utworzenia Muzeum na terenach byłego 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Jej autorem jest historyk Centrum Badań Mu-

zeum dr Jacek Lachendro.

– Lekcja opowiada histo-
rię z okresu 1945-1955, od 
pierwszych prac nad utwo-
rzeniem Muzeum, poprzez 
rozpoczęcie organizacji 
zwiedzania terenów po-
obozowych, które w 1946 
r., zatem jeszcze przed 
oficjalnym utworzeniem 
Muzeum, odwiedziło ok. 
100 tysięcy osób, utworze-
nie pierwszej ekspozycji, 
okres stalinowski, gdzie 
Muzeum było wykorzy-
stywane propagandowo, 
aż po rok 1955, kiedy to 
władze zrezygnowały ze 
skrajnego upolitycznienia 
treści w Muzeum, a wpływ 
na kształt wystawy od-
zyskali ponownie byli 
więźniowie Auschwitz – 
powiedziała Agnieszka Ju-
skowiak-Sawicka, szefowa 
E-learningu w MCEAH.
Pierwsze prace nad utwo-
rzeniem Muzeum rozpo-
częły się pod koniec 1945 
r., kiedy władze sowieckie 
zaczęły przekazywać te-
reny dawnego KL Ausch-
witz administracji polskiej. 
– Wówczas niektórzy byli 
więźniowie wysuwali po-
stulaty ich zabezpieczenia 
oraz utworzenia Muzeum. 
Najbardziej znaczącą oka-
zała się inicjatywa podjęta 
31 grudnia 1945 r. przez 
Alfreda Fiderkiewicza, 
byłego więźnia i wów-
czas naczelnego dyrektora 
Głównej Komisji Bada-
nia Zbrodni Niemieckich 
w Polsce. W tym dniu 

na posiedzeniu Krajowej 
Rady Narodowej (KRN) 
przedstawił on wniosek 
dotyczący utworzenia 
w Oświęcimiu i Brzezince 
miejsca upamiętniającego 
polskie i międzynarodo-
we męczeństwo – powie-
dział dr Jacek Lachendro, 
autor książki „Zburzyć 
i zaorać...?”. Idea założenia 
Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w świetle 
prasy polskiej w latach 1945-
-1948.
1 lutego 1946 r. komisja 
KRN ds. kultury i sztuki 
jednogłośnie poparła ten 
wniosek i powierzyła jego 
szczegółowe opracowanie 
komisji rzeczoznawców 

złożonej z przedstawicieli 
ministerstw: sprawiedli-
wości, odbudowy, kultu-
ry i sztuki oraz Polskiego 
Związku b. Więźniów Po-
litycznych.
Ceremonia otwarcia Mu-
zeum miała miejsce 14 
czerwca 1947 r., w siódmą 
rocznicę przywiezienia 
do KL Auschwitz pierw-
szego transportu polskich 
więźniów politycznych. 
– 2 lipca 1947 r., po upły-
wie blisko trzech tygodni 
od faktycznego otwarcia, 
Sejm przyjął ustawę po-
wołującą Państwowe Mu-
zeum Oświęcim-Brzezinka 
do istnienia. Ta dość nie-
typowa sytuacja, gdy naj-

pierw zainicjowano dzia-
łalność instytucji, a później 
przyjęto akty prawne, 
w oparciu o które miała 
ona funkcjonować, spo-
wodowana była faktem, 
że uroczystego otwarcia 
chciano dokonać w rocz-
nicę przywiezienia pierw-
szego transportu, a posie-
dzenie Sejmu zaplanowane 
zostało na początek lipca. 
Zatem władze, nie chcąc 
odsuwać terminu otwarcia 
Muzeum, zdecydowały się 
rozpocząć jego formalną 
działalność przed przy-
jęciem odnośnych aktów 
prawnych – powiedział dr 
Jacek Lachendro.
Utworzona w 1947 r. in-

stytucja objęła dwie części 
dawnego kompleksu obo-
zowego, co znalazło od-
zwierciedlenie w oficjalnej 
nazwie. Na przestrzeni 
lat Muzeum rozwijało ak-
tywność na wielu polach, 
obecnie łączy działalność 
archiwalną, edukacyjną, 
konserwatorską, naukową, 
wydawniczą, wystawien-
niczą, zajmuje się groma-
dzeniem zbiorów. Ponadto 
pełni ono funkcję Miejsca 
Pamięci, w którym odda-
wana jest cześć wszystkim 
ofiarom KL Auschwitz.
W 1979 r., ze względu na 
symbolikę i znaczenie dla 
ludzkości, tereny byłego 
obozu zostały wpisane na 
listę obiektów światowe-
go dziedzictwa UNESCO. 
KL Auschwitz figuruje 
tam jako jedyny były obóz 
koncentracyjny pod na-
zwą: „Auschwitz-Birke-
nau. Niemiecki nazistow-
ski obóz koncentracyjny 
i zagłady (1940-1945)”. 
Miejsce Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau nale-
ży obecnie do najważniej-
szych instytucji na świecie, 
które zajmują się historią 
Holokaustu oraz obozów 
koncentracyjnych. Od po-
czątku istnienia do chwili 
obecnej odwiedziło je oko-
ło 44 miliony osób z całego 
świata. Lekcja dostępna 
jest w polskiej i angielskiej 
wersji językowej. 

Paweł Sawicki

Muzeum Auschwitz w pierwszych latach działalności – nowa lekcja internetowa przygotowana przez MCEAH
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TWARZĄ W TWARZ. SZTUKA W AUSCHWITZ. 
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM 

W KRAKOWIE  

Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz to tytuł wyjątkowej wystawy w Kamienicy Szołayskich, oddziale Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. Przygotowana ona została w 70. rocznicę utworzenia Muzeum na terenie 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. To pierwsza tak obszerna prezenta-

cja oryginalnych prac wykonanych w obozie przez więźniów Auschwitz. Patronat honorowy nad wystawą objął 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Wystawie towarzyszy polsko-angielski katalog 
dostępny w księgarni internetowej Muzeum Auschwitz. 

Sztuka stworzona 
w koszmarnej rzeczywi-
stości Auschwitz jest wy-
jątkowym dokumentem 
świata obozowego, ale 
również ludzkim świadec-
twem walki o własne czło-
wieczeństwo. Za bramami 
Auschwitz zamkniętych 
zostało wielu przedstawi-
cieli polskiej inteligencji, 
postrzeganych przez wła-
dze niemieckie jako szcze-
gólnie niebezpieczni, gdyż 
mogli oni m.in. angażować 
się w działania ruchu opo-
ru, ale też dawać duchowe 
i moralne wsparcie w trud-
nych realiach okupacji. 
Wśród nich znajdowała się 
duża grupa profesjonal-
nych artystów plastyków.
W późniejszym okresie 
do KL Auschwitz trafia-
li również twórcy innych 
narodowości, przede 
wszystkim Żydzi. Ci ostat-
ni mieli znacznie mniejsze 
możliwości ekspresji arty-
stycznej, bowiem władze 
obozowe traktowały więź-
niów-Żydów bezwzględ-
nie. Mimo to również 
niektórzy z nich tworzyli 
w obozie.
– Przy otwarciu wystawy 
zawsze mówimy, że jest 
to moment szczególny. 

Jednak w tym przypadku 
słowo szczególny nabiera 
wyjątkowego znaczenia. 
Otwieramy trudną wysta-
wę i trudności towarzy-
szyły jej od samego począt-
ku. Decyzja o powstaniu 
wystawy zapadła bardzo 
szybko. Propozycja dyrek-
tora Cywińskiego została 
przyjęta entuzjastycznie 
i stwierdziłem, że Muzeum 
Narodowe musi zrobić 
tę wystawę. Wiele osób 

mówiło, że Muzeum Na-
rodowe nie jest muzeum 
martyrologicznym. Jednak 
funkcja muzeum to rów-
nież przywracanie pamię-
ci. Tematyka ekspozycji 
jest trudna, ale pomaga 
ona zatrzymać się, spoj-
rzeć w twarze portretowa-
nych ludzi, spojrzeć twarzą 
w twarz w rzeczywistość, 
która minęła i zachować 
przeszłość w naszej pa-
mięci – powiedział dyrek-

tor Muzeum Narodowego 
w Krakowie dr Andrzej 
Betlej.
– Chcieliśmy zaznaczyć 70. 
rocznicę powstania Pań-
stwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau i poka-
zać poza Miejscem Pamięci 
sztukę, które prezentujemy 
raczej w publikacjach, aby 
ilustrowały dzieje obozu. 
W naszych zbiorach mamy 
ok. dwóch tysięcy prac wy-
konanych przez więźniów 

obozu, co jest kolekcją uni-
katową w skali światowej. 
Nigdy jednak nie była ona 
tak obszernie przedstawia-
na na wystawie. Sztuka ta 
nabiera dziś nowego zna-
czenia. Dziś jeszcze mamy 
szanse spojrzeć w oczy oca-
lałym z Auschwitz, wyczuć 
emocje z ich pamięci, ale to 
już ostatnia taka okazja. To 
nakłada na nas odpowie-
dzialność przekazywania 
pamięci – powiedział dy-
rektor Muzeum Auschwitz 
dr Piotr M. A. Cywiński.
– Sztuka ta jest spuścizną 
zupełnie inną niż relacje 
świadków, bo zawiera ona 
w sobie ogromny ładunek 
emocji. W rysunkach nie-
legalnych bardzo mocno 
widać człowieka skrajnie 
cierpiącego, który żyje 
emocjami. Ta sztuka jest 
jedną z najpełniejszych 
odpowiedzi, jak mówić 
dalej o tym, co jest najbar-
dziej ludzkie w tragedii 
doświadczenia Auschwitz. 
Mam nadzieję, że w przy-
szłości w samym Muzeum 
Auschwitz powstanie miej-
sce, gdzie będziemy mogli 
na stałe prezentować te 
prace – powiedział dyrek-
tor Muzeum Auschwitz dr 
Piotr M. A. Cywiński.
Na wystawie prezentowa-
nych jest blisko 200 orygi-
nalnych prac wykonanych 
przez więźniów w obozie, 

Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

w przeważającej części 
wykonane nielegalnie. Ze 
względu na realia obozo-
we prace te wykonywane 
były w warunkach ciągłe-
go zagrożenia życia, na 
wszelkich materiałach, 
które mogli zdobyć więź-
niowie. Wystawę otwiera 
praca Petera Edla, artysty 
pochodzenia żydowskiego, 
który w swoim podwój-
nym autoportrecie stawia 
pytanie: „Czy to jeszcze je-
stem ja?”. Na to ważne py-
tanie odpowiedzi możemy 
szukać w pracach wykony-
wanych z narażeniem ży-
cia – powiedziała Agniesz-
ka Sieradzka, kuratorka 
wystawy, historyk sztuki 
z Muzeum Auschwitz
Po raz pierwszy w orygi-
nale poza Miejscem Pa-
mięci prezentowane są 
unikatowe rysunki z tzw. 
Szkicownika z Auschwitz. 
Prace te zostały wykonane 
przez nieznanego autora 
i ukryte w butelce w fun-
damentach jednego z ba-
raków w obozie Birkenau 
(odnaleziono je dwa lata 
po wojnie). Szkicownik 
jest dziełem szczególnym, 
gdyż jest to jedyny zacho-
wany w Zbiorach Muzeum 
zespół rysunków przed-
stawiających los deporto-
wanych do obozu Żydów, 
od chwili ich przybycia na 
rampę do zabicia wyselek-
cjonowanych osób w ko-
morach gazowych.
Prezentowane są również 
portrety więźniów obozu 
Auschwitz. Te przejmujące 
wizerunki ludzkiego smut-
ku zmuszają do refleksji. 
Widać na nich człowieka 
walczącego z niewyobra-
żalnym okrucieństwem 

w obronie resztek swojej 
godności. Ten poniżony, 
storturowany człowiek na-
dal ma uczucia. Stykamy 
się z nim twarzą w twarz.
Oprócz tego na ekspozycji 
zobaczyć można rysun-
ki wyrażające tęsknoty 
i pragnienia więźniów, 
wizerunki narzeczonych, 
drobne przedmioty wyko-
nywane przez więźniów 
własnymi rękami, czy two-
rzone w obozie bajki dla 
dzieci. – W pracach tych 
odnaleźć można wszystko 
to, co było dla tych ludzi 
ważne i dla czego war-

to było ryzykować życie. 
Działają one jak soczewka, 
poprzez którą przyjrzeć się 
można intymnemu, emo-
cjonalnemu światu więź-
niów – mówiła Agnieszka 
Sieradzka.
Oddzielnie prezentowa-
ne są prace wykonane na 
rozkaz władz obozowych 
m.in.: propaganda, rysunki 
instruktażowe, plany roz-
budowy obozu oraz dzieła 
wykonane w stworzonym 
w obozie Lagermuseum, 
gdzie artystów zmuszano 
do tworzenia na prywatny 
użytek esesmanów. Jego 

historia wyjaśnia także, 
skąd więźniowie mieli do-
stęp do materiałów, które 
potem mogli wykorzysty-
wać do tworzenia prac nie-
legalnych.
Na ekspozycji znajduje 
się także oryginalny napis 
„Arbeit macht frei” znad 
bramy do obozu Ausch-
witz I – wyjątkowy przy-
kład „rękodzieła” więź-
niów z komanda ślusarzy, 
jeden z najważniejszych 
symboli okrutnego cyni-
zmu świata obozu koncen-
tracyjnego.
– Staraliśmy się nie przeła-

dować wystawy komenta-
rzem kuratorskich. Odda-
jemy głos byłym więźniom 
i ich relacjom, i to właśnie 
te głosy są szczególnym 
przewodnikiem po tej wy-
stawie. Ekspozycja łączy 
warsztat historyka sztuki 
oraz historyka. Z jednej 
strony mamy tu do czynie-
nia ze szczególnym rodza-
jem prac artystycznych, ale 
są to przecież także doku-
menty historyczne. Balan-
sujemy między pracami 
o niezwykłym ładunku 
emocjonalnym a pracami 
historycznymi. Poszcze-
gólne sale i tematy bardzo 
subtelnie ze sobą kore-
spondują – powiedział Mi-
chał Dziewulski, kurator 
wystawy ze strony MNK.
Wystawę można oglądać 
do 20 września 2017 r. 
Wstęp bezpłatny. 

Paweł Sawicki
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Kurator wystawy: 
Agnieszka Sieradzka, 
Muzeum Auschwitz

Współpraca kuratorska: 
Michał Dziewulski, 
Muzeum Narodowe 
w Krakowie

Koordynacja: 
Alicja Wójcik, 
Muzeum Auschwitz 
oraz Katarzyna Maniak, 
Muzeum Narodowe 
w Krakowie

Aranżacja: 
Magdalena Bujak, 
Muzeum Narodowe 
w Krakowie
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

ŚWIADKOWIE: MIĘDZY OFIARĄ 
A SPRAWCĄ ZBRODNI

S tałym puntem w polskiej debacie historycznej i edukacyjnej dotyczącej Holokaustu i innych zbrod-
ni ludobójstwa stała się ogólnopolska konferencja pt. Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa 
w XX i XXI w. Jej ósma edycja odbyła się na początku czerwca w Oświęcimiu i związana była z pyta-

niem o rolę świadków zbrodni: czy ich obojętność zrównać można z bezsilnością i rozgrzeszyć, czy raczej 
wypadałoby ją uznać za przyzwolenie na zło i obarczyć odpowiedzialnością?  
Podczas konferencji wygło-
szono na ten temat 58 refera-
tów. Prelegenci reprezento-
wali różne dziedziny nauki: 
od historii, politologii, przez 
socjologię, prawo, po psy-
chiatrię. Przyjechali oni z 19 
uniwersytetów i szkół wyż-
szych. Na konferencję przy-
jechali też nauczyciele ze 
szkół średnich i gimnazjów 

z całej Polski. W sumie było 
to ponad 130 osób.
Wyjątkowym przeżyciem 
dla uczestników było spo-
tkanie ze świadkami hi-
storii, byłymi więźniami 
Auschwitz tj. prof. Hanną 
Ulatowską i prof. Wacła-
wem Długoborskim. Obok 
wykładów odbył się też pa-
nel dyskusyjny z udziałem 

Elżbiety Moczarskiej i Piotra 
Lipińskiego. 
Na zakończenie konferencji 
uczestnicy zwiedzili wysta-
wę Klisze Pamięci. Labirynty 
Mariana Kołodzieja w Har-
mężach. Elementem dopeł-
niającym projekt będzie wy-
danie w grudniu książki 
pokonferencyjnej. 

AA

Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI w.

Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI w.
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Organizatorzy konferencji: 
Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Partnerzy: Fundacja im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce,  MCEAH 
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Fun-
dacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz–Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra UNESCO ds. Edukacji 
o Holokauście UJ.

LISTY NA WYCZERPANYM PAPIERZE

4 czerwca 201 7r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu miał miejsce 64. Kra-
kowski Salon Poezji pt. Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze. Wybrane 
listy czytali i śpiewali Dorota Kołodziej, aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, oraz 

Daniel Antoniewicz, student II roku PWST im. J. Solskiego w Krakowie. Oprawę muzyczną zapewnił pia-
nista i kompozytor Piotr Matusik, absolwent wydziału jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. 
„O tym, że Osiecka i Przy-
bora poetami wyśmieni-
tymi byli nie tylko wtedy, 
gdy tworzyli swe obłędne 
teksty, lecz także w prywat-
nym życiu, dobitnie prze-
konaliśmy się stosunkowo 
niedawno, gdy w 2010 r., 
staraniem zaprzyjaźnionej 
z obojgiem Magdy Umer, 
ukazał się tom Listów na 
wyczerpanym papierze. Skła-
dają się one w przepiękną 
miłosną historię »kobiety 
z przeszłością« i »mężczy-
zny po przejściach«. Niby, 
na pierwszy rzut oka ba-
nalną, bo odwzorowującą 
jeden z wielu życiowych 
schematów. Ot, spotykają 
się oboje, coś między nimi 
»iskrzy« i nagle odkrywają, 
że czekali właśnie na sie-
bie całe życie, że tylko dla 
siebie zostali stworzeni… 
Ich uczucie narasta, by wy-
buchnąć jak gejzer, a zaraz 

potem – stopniowo gaśnie, 
aż wreszcie umiera (?)…” – 
napisał w programie salonu 
jeden z jego gospodarzy, 
Janusz Toczek. „Czyta się 
te listy Osieckiej i Przybo-
ry z niejakim zażenowa-
niem. Wszak nie były pisa-
ne z myślą o ich publikacji, 
zatem mamy świadomość, 
że wkraczamy w intymną 
sferę ich doznań i prze-
żyć, które powinny pozo-
stać tylko ich własnością. 
Z drugiej strony, czyta się je 
z zachwytem. Że tak o mi-
łości można w ogóle mówić 
i pisać, że to najpiękniejszy 
o niej poemat”.
Projekt realizowany jest 
przy wsparciu finansowym 
Miasta Oświęcim, Staro-
stwa Oświęcimskiego, firm: 
Enco, Omag, Ipsen Logi-
stics, Vitamina oraz Joachi-
ma S. Russka 

MDSM 64. Krakowski Salon Poezji pt. Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Krzyk kontrabasisty

Monodram Kontrabasista Pa-
tricka Suskinda przywiózł ze 
sobą Krzysztof Rogacewicz, 
aktor Teatru Maska z Jeleniej 
Góry. Jest to tragikomiczna 
historia rzeczonego kontra-
basisty, co prawda członka 
orkiestry państwowej, ale 
na najmniej eksponowanym 
miejscu, bez szans na jaką-
kolwiek „solówkę” i zaist-
nienie w pamięci słuchaczy. 
Usiłuje on jakoś podkreślić 
swoje znaczenie argumenta-
mi w stylu: orkiestra z samej 
definicji zaczyna się tam, 
gdzie jest kontrabas; bas to 
fundament; kontrabas jest ar-
chaiczny, to najniższy instru-
ment smyczkowy. Pokazuje 
możliwości tego instrumentu, 
zwraca uwagę, że gra na nim 
wymaga kondycji i nie każdy 
da radę. 

Jednak bardzo szybko okazu-
je się, że ten zwalisty przed-
miot to bardziej przekleństwo 
niż powołanie. W domu za-
wadza na każdym kroku, 
trzeba mu ciągle ustępować 
miejsca. Nikt nie zostaje kon-
trabasistą z wyboru, raczej 
dochodzi się do niego okręż-
ną drogą. Nasz bohater po-
stanowił zostać artystą z nie-
nawiści do ojca. Ćwiczenie 
na kontrabasie nie sprawia 
mu żadnej przyjemności, 
a w ogóle to najbrzydszy in-
strument, jaki kiedykolwiek 
wynaleziono.

Akcja monologu rozgrywa 
się w pokoju. Aktor stopnio-
wo uzupełnia scenę rekwizy-
tami: krzesłem, manekinem, 
na którym wisi frak, butelką 
wódki Chopin (cóż za dba-
łość o szczegół), kontrabasem 
wreszcie. Wywody muzyka, 

MERY, WOLISZ GRAĆ W PING-PONGA 
CZY NA KONTRABASIE?

Myślę, że przyzwyczaili się już Państwo do lekko dziwacznych tytułów, sygnujących cykliczne wyda-
rzenie, jakim jest Scena Alternatywna MDSM. Podkreślają one różnorodność stylistyczną i artystycz-
ną zdarzenia, wskazują na bogactwo, jakim niszowa sztuka w naszym kraju może się poszczycić, 

w sposób lekki i niezobowiązujący wiążą zaproszonych artystów w pewną całość (przynajmniej na użytek 
tego tekstu). Tak naprawdę Przystanek Teatr, Anty-Salon Poezji czy Niszowe Studio Dźwięku należałoby 
rozpatrywać jako osobne wydarzenia. Przyjrzyjmy się więc bliżej jedenastej już edycji MDSM S.A.

suto zakrapiane drinkami 
(żeby uzupełnić poziom pły-
nów), prowadzą słuchacza 
w najbardziej bolesne zaka-
marki jego serca. Niedocenio-
ny w pracy, poza nią czuje się 
jeszcze bardziej samotny. Za-
kochany w sopranistce  Sarze 
– swoim muzycznym przeci-
wieństwie – nie ma żadnego 
sensownego pomysłu, jak 
jej o tym powiedzieć. Żyje 
mrzonkami, wyobrażeniami, 
marzeniami o zawodowym 
i miłosnym spełnieniu, wma-
wiając sobie rozpaczliwie, że 
jest geniuszem na etacie w or-
kiestrze państwowej.

Jednym z wielu tropów inter-
pretacyjnych w tym przed-
stawieniu jest kostium. Przez 
większą część spektaklu bo-
hater ubrany jest niezobowią-
zująco: w rozciągnięty pod-
koszulek, takież spodnie od 

dresu, klapki. Wtedy otwiera 
przed nami duszę, kreśląc ob-
raz swego nieudanego życia. 
Pod koniec, przygotowując 
się do koncertu, wdziewa 
strój – dla nas galowy, dla 
niego roboczy, ale zawsze 
elegancki, czyli białą koszulę, 
czarne spodnie, frak, musz-
kę i przepiękne lakierki. Jego 
wypowiedzi stają się wtedy 
bardziej patetyczne, bohater 
powołuje się na Schuberta 
czy Goethego. Jest gotowy, by 
mimo tego, co wcześniej nam 
opowiedział o sobie, wyjść 
jednak do pracy, czyli na sce-
nę w filharmonii i z godnością 
odegrać swoje w partyturze.

A my? Co każdy z nas nosi 
pod maską, którą przywdzie-
wamy, wychodząc w prze-
strzeń publiczną: eleganckim 
garniturem, nieskazitelnym 
makijażem, przyklejonym 

uśmiechem? Czy to inna, czy 
może trochę podobna historia 
– temat na monodram?...

Poetycki ping-pong w ogro-
dzie

To, co tym razem przygotowali 
organizatorzy w ramach Anty-
-Salonu Poezji, przeszło naj-
śmielsze oczekiwania widzów. 
W porozumieniu z Piotrem 
Macierzyńskim, pierwszym 
anty-salonowym bohaterem, 
który stał się niejako patro-
nem i źródłem informacji na 
temat: kogo ze współczesnych 
poetów warto zaprosić do 
Oświęcimia, zaproszono na 
Scenę Alternatywną czworo 
przedstawicieli tego rodzaju 
literackiego, a byli to: sam Piotr 
Macierzyński, Marta Podgór-
nik, Miłosz Biedrzycki oraz 
znany nam już Marek Krystian 
Emanuel Baczewski. 
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Publiczność XII Alternatywnej Sceny MDSM Ping-pong poetycki
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Ping-pong poetycki Piotr Macierzyński
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Literaci stanęli w szranki przy 
ustawionym w ogrodzie stole 
do ping-ponga. Wylosowano 
po dwie pary, które współ-
zawodniczyły ze sobą. Zwy-
cięzcy przechodzili do finału. 
Każdy z poetów dostał palet-
kę: niebieską lub żółtą. Nie 
zabrakło także podawanej pi-
łeczki. Ale ostrość i dynamika 
zagrań spoczywała już w lite-
rackiej materii. „Zawodnicy” 
czytali na przemian swoje 
utwory, a widzowie, zaopa-
trzeni w niebieskie i żółte 
ryby (graficzne logo MDSM 
SA), głosowali na wybrany 
przez siebie wiersz. Skrupu-

latnie liczone głosy zapisywa-
no na tablicy.

Taka, wydawałoby się, zaba-
wowa forma obcowania ze 
słowem obligowała słucha-
czy do niezmiernie uważne-
go słuchania, a jednocześnie 
zapewniała emocje. Wygrał 
Macierzyński, którego wier-
sze jako jedyne wywoływa-
ły podczas czytania szmer 
wśród widowni. Trudno 
podsumować, na podstawie 
kilku utworów, pozostałych 
godnych przeciwników. Mi-
łosz Biedrzycki postawił na 
metaforę obrazu miasta i jego 
mieszkańców. Marek K.E. 
Baczewski, z wrodzoną sobie 
erudycją w drążeniu tematu, 
zastanawiał się, ile kosztuje 
miłość i żałował, że pieniędzy 
zawsze za mało na miłość. 
Marta Podgórnik przekonała 
do siebie słuchaczy kobiecym 

podmiotem lirycznym i oksy-
moroniczną autentycznością 
uczuć. 

A zwycięzca? Zaczął od dość 
lekkiej i frywolnej muzy, 
by w finale wyciągnąć asa 
z rękawa, czyli zaledwie je-
den wiersz z ostatniego, świe-
żo wydanego tomiku Książka 
kostnicy. To zbiór monotema-
tyczny (obóz koncentracyjny 
Auschwitz) i – dla większości 
dyrektorów instytucji kul-
turalnych w Polsce – na tyle 
kontrowersyjny i bulwersują-
cy, iż cenzurują poetę, zezwa-
lając na przeczytanie może 

jednego, wybranego, wg nich 
„mieszczącego się w ramach” 
(przyzwoitości? poprawno-
ści politycznej? humanitary-
zmu?) wiersza. Pewnie tak 
nie było tego wieczora. For-
muła prezentacji utworów 
usprawiedliwiała pewną nie-
przewidywalność. Jednakże 
tomik, w którym Auschwitz 
opowiedziano przy pomocy 
autentycznych historii ofiar 
i oprawców, utopionych 
w odrażającej fizjologii i jesz-
cze gorszej, niezrozumiałej 
przecież do dziś psychologii; 
tomik, który nieustannie za-
daje pytanie: gdzie był Bóg 
i gdzie był człowiek; tomik, 
który uświadamia, że obozy 
koncentracyjne leżą w naszej 
naturze, bez Auschwitz nie-
wiele o sobie wiemy, a nasze 
szczęście polega na tym, iż 
nie byliśmy poddawani takiej 
próbie – taki głos współcze-

snego poety, może prowo-
kacyjny, a na pewno prowo-
kujący do refleksji,  zasługuje 
na wybrzmienie i asumpt do 
dyskusji.

Podczas poetyckiego poje-
dynku kilka swoich utwo-
rów zagrał Piotr „Bajzel” 
Piasecki – kompozytor, autor 
tekstów, gitarzysta, przed-
stawiciel tzw. alternatywne-
go rocka. Ma w dorobku 5 
autorskich krążków: Bajzel, 
Miłośnij, Mała Wulgaria, Gink-
Go, amOK. Współpracował 
z grupą Pogodno, od 2012 r. 
działa w projekcie Babu Król, 

tworzonym wspólnie z Łuka-
szem „Budyniem” Szymkie-
wiczem.

W Domu Ciszy można było 
obejrzeć wystawę malar-
stwa oraz wideoinstalację pt. 
Szkatuły, autorstwa oświęci-
mianki Anny Żubrowskiej. 
Artystka jest wychowanką 
pani Władysławy Kapciń-
skiej. Absolwentka politech-
niki pracuje zawodowo jako 
architekt i projektant wnętrz, 
natomiast studia na Akade-
mii Sztuk Pięknych stały się 
rezultatem jej prawdziwej 
pasji artystycznej, czyli ma-
larstwa. Prezentowane prace, 
powstałe jeszcze podczas stu-
diów, zdają się być wyniko-
wą obu kierunków: malarskie 
w kolorystyce i architekto-
niczne w poruszanym tema-
cie przestrzeni. Wielość in-
terpretacji, prawdę mówiąc, 

nieograniczona. Malarka po-
kazywała swoje prace na wie-
lu wystawach zbiorowych 
m.in. Tak żyjemy – artyści 
Ziemi Oświęcimskiej (2013 r.) 
oraz Oświęcimski Salon Sztuki 
(2015 r.) w OCK. W 2016 r. 
odbyła się jej pierwsza wysta-
wa indywidualna pt. Obrazy 
bez obrazu. W wolnym czasie 
prowadzi ćwiczenia z rysun-
ku i malarstwa dla młodzieży 
gimnazjalno-licealnej oraz dla 
dzieci. 

Biało-czarna Mery

Mery Spolsky, czyli Marysia 

Żak, dostała od taty, gitarzy-
sty basowego w orkiestrze, 
gitarę w wieku dopiero 14 lat! 
I od razu zaczęła grać, kom-
ponować i pisać teksty po 
polsku, występując najpierw 
w domowym zaciszu przed 
rodzicami. Po  artystycznych 
projektach Makijaż i Różowe 
Okulary obecnie znajduje się 
w punkcie Mery Spolsky. 
Brzmi trochę światowo, ale 
naprawdę jest z Polski i po 
polsku.

Koncert w jej wykonaniu to 
absolutna przyjemność dla 
oka i ucha. W swoich tekstach 
koncentruje się na dziewczyń-
sko-kobiecej codzienności: 
tajemnicach makijażu (Impe-
rium moich czarnych brwi), pro-
blematycznej urodzie (Jestem 
brzydka), trudnej miłości do 
facetów (Klej), wśród których 
roi się od idiotów, chamów 

i gburów (Ała), o nadziei (Oda 
do R) i  dziewczęcej sile (Szach 
mat). Przy czym wszystko 
w bardzo poetyckim, ale i no-
watorskim, alternatywnym 
i niszowym wydaniu – żaden 
tam populistyczny pop. Cza-
sem ostro, czasem lirycznie – 
jak to w życiu.

Muzycznie – zaskakuje eks-
perymentami z brzmieniem 
i głosem: wplata w piosenki 
okrzyki, momentami recyta-
cję, niesamowicie harmonizu-
je chórki, przekracza granice 
muzycznej wyobraźni i po-
raża rozpiętością własnych 
możliwości wokalnych. 
Zwłaszcza jej przeróbki (np. 
Dzikie wino Marka Grechu-
ty, Kiedy mnie już nie będzie 
Agnieszki Osieckiej i Sewe-
ryna Krajewskiego, Cała je-
steś w skowronkach  Skaldów) 
odkrywają niespodziewany 
potencjał muzyczny i inter-
pretacyjny dobrze znanych 
kompozycji. Jej piosenki są 
melodyjne, rytmiczne, za-
śpiewane ze zjawiskową 
energią i takąż muzykalno-
ścią. Scena i aktorstwo, tak 
widoczne w jej wykonaniach, 
są żywiołem tej dziewczyny, 
a ona sama – wcieleniem ko-
biecości i muzyczności. Mimo 
młodego wieku, to skończona 
sceniczna osobowość, perfek-
cyjnie przygotowana, z prze-
myślanym pomysłem na sie-
bie, potrafi skupić na sobie 
uwagę słuchaczy, którzy nie 
mają czasu na nudę. Wart 
podkreślenia jest fakt, iż Mery 
Spolsky posługuje się piękną 
polszczyzną, wypowiedź 
układa w zdania, które wypo-
wiada z nieskazitelną dykcją. 
Umie doskonale komuniko-
wać się z publicznością.

Ma na swoim koncie II 
miejsce na festiwalu piose-
nek Marka Grechuty Pejzaż 
bez ciebie,  udany występ 
w Przeglądzie Piosenki Ak-
torskiej we Wrocławiu oraz 
udział w koncercie debiutów 
w Opolu. Starannie i autorsko 
zaprojektowane stroje i buty 
w tonacji biało-czarno-czer-
wonej oraz logo i animacje 
komputerowe, puszczane 
podczas koncertu, to efekt 
i kontynuacja pracy zmarłej 
mamy artystki.

Podsumowując: niezły teatr, 
świetne wiersze w niekon-
wencjonalnej oprawie i dwie 
czarujące osobowości mu-
zyczne: Mery Spolsky i Baj-
zel – zapewnili przybyłym 
oryginalny i szalony wieczór. 
Dwunasta edycja Sceny Al-
ternatywnej już na jesieni. Or-
ganizatorzy czekają na pro-
pozycje od Państwa! 

Małgorzata Gwóźdź

Mery Spolsky
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SZRAJBERKA Z AUSCHWITZ

N iektóre dni są inne. Przynoszą coś, co zostaje w człowieku na długo. Data, jak każda, a jednak za-
pada w pamięć i nawet po latach możemy powiedzieć – ach, to było właśnie tego dnia. Taki dzień 
wydarzył się 3 czerwca  2017 r. Projekcja Szrajberki z Auschwitz w Oświęcimskim Centrum Kultury 

i koncert Asamblea Mediterranea w MDSM. Łzy wzruszenia popłynęły, gdy na ekranie Zofia Posmysz 
wspomina utraconą w Auschwitz przyjaciółkę; popłynęły, gdy Forum MDSM zawibrowało anielskimi 
głosami Ines Amanovi i Gabriele Anny Lesch.

Było już wiele spotkań ze 
świadkami historii, rozmów 
z panią Zofią. Było wiele 
wspaniałych koncertów, 
także w MDSM. Ale tym ra-
zem było inaczej: bardziej 
wzruszająco, piękniej, trochę 
smutniej… Nie wiem. Może 
to po prostu był taki inny 
dzień.

Akt pierwszy

W pierwszą, czerwcową 
sobotę Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży  we 
współpracy z Fundacją Kon-
rada Adenauera oraz Oświę-
cimskim Centrum Kultury 
zaprosił na oświęcimską pre-
mierę filmu w reżyserii Grze-
gorza Gajewskiego Szrajberka 
z Auschwitz. Niezwykła oso-
ba, niezwykła historia – dzie-
ło Gajewskiego to oczywisty 
„samograj”: wystarczy po 
prostu wysłuchać pani Zofii 
i powodzenie przedsięwzię-
cia gwarantowane. To pro-
ste, a jednak wielu twórców 
nie oparłoby się pokusie ko-
mentarza, ozdobnika, rekon-
strukcji, „przegadania”. Na 
szczęście Grzegorz Gajewski 
– co bardzo trafnie zauważył 
w podsumowującej projekcję 
dyskusji Pokonać nienawiść 
ks. Manfred Deselaers – po-
zwolił Zofii Posmysz być 
sobą, „nie przeszkadzał”, za-
chowując dla siebie (jak sam 
zresztą podkreślił) rolę nie 
reżysera, a słuchacza.
I dlatego z ekranu mówi do 
nas pani Zofia – przepięk-
nie filmowana w miejscach 

ważnych dla niej. W miej-
scach szczęśliwych: dzie-
cięcym azylu Krzy-
waczki, na mistycznych 
kalwaryjskich dróżkach, 
ale też w cieniu obozowych 
baraków. W Auschwitz 
i w Oświęcimiu – to dla Pi-
sarki ważne rozróżnienie: jak 
wielokrotnie podkreśla, ten 
pierwszy zabrał jej młodość, 
ten drugi zbudował nowy, 
głęboki sens w jesieni życia. 
Choć Zofii Posmysz zabrakło 
tego dnia w Oświęcimiu – jej 
Oświęcimiu, wielu zgroma-
dzonych w sali widowisko-
wej OCK czuło jej obecność. 
Po zakończeniu projekcji za-
padła cisza. Wymowniejsza 
niż oklaski. Te pojawiły się 
dopiero po zachęcie prowa-
dzącej debatę Hanny Dmo-

chowskiej. Wcześniej nikt 
nie ośmielił się przerwać tej 
ciszy, jakby w oczekiwaniu, 
że pani Zosia pojawi się raz 
jeszcze, choćby na ekranie 
i jeszcze doda choć kilka 
słów.

Akt drugi 

Zmiana scenografii. Sala Fo-
rum Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu. Na scenie 
osiem osób, krótkie wpro-
wadzenie. Asamblea Medi-
terranea: muzyczny projekt 
Izraelczyka, który przyjechał 
studiować  do Stuttgartu. Za-
chwycał się Bachem, Beetho-
venem, Chopinem. Chciał 
grać ich muzykę. Ale wtedy 
odkrył własną: wszechświat 

dźwięków swoich przod-
ków. Piękny, fascynujący, 
bogaty, radosny i smutny, 
absolutnie pełny. Do tego 
świata muzyki Żydów sefar-
dyjskich i aszkenazyjskich  
zaprosił wybitnych mu-
zyków, instrumentalistów 
i wokalistki i razem stworzy-
li niezwykłą grupę. Podczas 
półtoragodzinnego koncertu 
wśród widowni  panowa-
ło absolutne skupienie: nikt 
nie spoglądał na telefon, nie 
wychodził, nie zerkał na ze-
garek. Muzyków i odbior-
ców połączyła magia utkana 
z fascynującego piękna kom-
pozycji, dźwięków instru-
mentów i głosów oraz spon-
tanicznych oklasków.
Projekcja filmu Szrajber-
ka z Auschwitz oraz debata 
z udziałem Grzegorza Ga-
jewskiego, ks. Manfreda 
Deselaersa, Leszka Szustera 
i Hanny Dmochowskiej (mo-
deracja) zostały przygotowa-
ne we współpracy MDSM 
Oświęcim, Fundacji Konra-
da Adenauera i Oświęcim-
skiego Centrum Kultury. 
Uczestników powitali przed-
stawiciele organizatorów: 
dyrektor OCK Apolonia Maj 
oraz Falk Altenberger z Fun-
dacji Konrada Adenauera, 
który podkreślił znaczenie, 
jakie dla FKA ma możliwość 
współpracy z Zofią Posmysz. 
Poinformował również, 
że ze względów zdrowot-
nych pani Zofia nie mogła 
wziąć udziału w projekcie, 
jak pierwotnie planowano. 
Przypomniał, że projekt ten 
jest kontynuacją trwającej od 
2013 r. wspólnej pracy FKA 
i MDSM w temacie dotyczą-

cym dorobku Zofii Posmysz, 
której efektem było m.in. 
powstanie warsztatów edu-
kacyjnych pt. Argument – bio-
grafia. Humanistyczne wartości 
w świecie odczłowieczonym. 
Po krótkim wstępie odbyła 
się projekcja filmu Szrajber-
ka z Auschwitz, a następnie 
debata pt. Pokonać nienawiść 
z udziałem reżysera filmu 
Grzegorza Gajewskiego, ks. 
Manfreda Deselaersa z Cen-
trum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu oraz Leszka 
Szustera, dyrektora MDSM. 
Rozmowę moderowała Han-
na Dmochowska z FKA. 
Dyskutanci poruszyli sze-
reg ważnych kwestii przede 
wszystkim natury etycznej, 
związanych zagadnieniami 
winy i przebaczenia oraz 
sposobów przełamywania 
wzajemnych uprzedzeń wy-
nikających z bolesnej historii. 
Nie zabrakło także odnie-
sienia do współczesności: 
w rozmowie pojawił się wą-
tek powszechnie dziś wy-
stępującej mowy nienawiści, 
szczególnie w mediach elek-
tronicznych.
Koncert zespołu Asamblea 
Mediterranea w składzie: 
Alon Wallach, Ines Amano-
vic, Gabriele Anna Lesch, 
Melanie Bogisch, Johannes 
Krampen, Hans-Christof 
Dressen, Andreas Pastorek, 
Andreas Geyer został zre-
alizowany wspólnie z Gmi-
ną Wyznaniową Żydowską 
w Bielsku-Białej przy wspar-
ciu Stuttgarter Lehrhaus. 
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Koncert zespołu Asamblea Mediterranea

Prezentacja filmu o Zofii Posmysz Szrajberka z Auschwitz
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Centrum Żydowskie

Nowy Eden

Angielski poeta John 
Donne w utworze zatytu-
łowanym Medytacja XVII 
napisał: „Żaden człowiek 
nie jest samoistną wy-
spą”. Cytat ten, z racji 
nośności, przetacza się 
przez portale społeczno-
ściowe. Pytanie jednak, 
czy ludzie pojmują sens 
owych słów, czy raczej 
traktują je jako środek 
do ukazania swojej ro-
mantycznej osobowości? 
Wydaje mi się, że dzięki 
grupie osób, którzy swo-
ją wiedzą i przykładem 
pokazali mi, co to znaczy 
być człowiekiem, zrozu-
miałem lepiej istotę tych 
słów. 
Drogą do głębokich prze-
myśleń była Akademia 
Edukacji Antydyskry-
minacyjnej. Wyjątkowy 
projekt, który znacznie 
zmienił mój sposób my-
ślenia i postrzegania sie-
bie oraz innych. AEA to 
wspólne przedsięwzięcie 
Centrum Żydowskiego 
w Oświęcimiu oraz Fun-
dacji Dialog-Pheniben, 
do którego zaproszono 
nauczycieli z całej Polski. 

Wraz z grupą kilkunastu 
osób rozpocząłem zajęcia 
w październiku 2016 r. 
w Muzeum Polin w War-
szawie, a zakończyłem je 
spotkaniem podsumowu-
jącym w czerwcu 2017 r. 
w Żydowskim Muzeum 
„Galicja” w Krakowie. 
Pozostałe zjazdy miały 
miejsce w Centrum Ży-
dowskim w Oświęcimiu. 
Przez te kilka miesięcy 
zgłębiałem treści, do-
tyczące dyskryminacji 
oraz sposobów jej zwal-
czania. Holokaust, ro-
mofobia, mowa nienawi-
ści – to zagadnienia, na 
które wykładowcy kładli 
szczególny nacisk. Zwra-
cali również uwagę na 
kwestię praw i ochronę 
grup mniejszościowych 
w dzisiejszej Polsce, któ-
re z różnych względów 
są dyskryminowane (nie-
pełnosprawni, kobiety, 
uchodźcy). Niezwykle 
inspirujące i otwierające 
oczy były zajęcia poświę-
cone wielokulturowości. 
Płynące z nich przesła-
nie można podsumować 
krótkim, ale jakże aktu-
alnym w dobie dzisiej-
szego kryzysu humani-

tarnego stwierdzeniem, 
iż większość konfliktów 
bierze się głównie z nie-
wiedzy, niezrozumienia 
i negowania kultury innej 
niż ta dominująca. Dzia-
ła to oczywiście w dwie 
strony, a mianowicie za-
równo jeden, jak i dru-
gi adwersarz odmienni 
kulturowo muszą chcieć 

poznać się nawzajem i za-
akceptować. Model cebuli 
(Model Trompenaars’a) 
uświadomił mi, jak głę-
boko tkwimy w naszych 
stereotypach i jak niejed-
nokrotnie trudno jest do-
strzec prawdziwe oblicze 
drugiego człowieka. 
Treści prezentowane pod-
czas zajęć były dodatko-
wo urealnione poprzez 
pokazanie historycznych 
przykładów ludzkiej 
ignorancji. Służyły temu 
między innymi wysta-
wa poświęcona Żydom 
polskim w Polin, ale 
zwłaszcza wizyta w KL 
Auschwitz. Dopiero ze-
tknięcie się z fabryką 
śmierci uzmysławia, jak 
wielka potęga drzemie 
w człowieku. Tylko od 
właściwej edukacji będzie 
zależeć, czy będzie ona 
destrukcyjna, czy twór-
cza, przyniesie wojnę, czy 
pokój. 
Budująca była również 
postawa uczestników, 
którzy chłonęli prezento-
waną wiedzę, jak przy-
słowiowa gąbka. Po raz 
pierwszy spotkałem się 
z sytuacją, w której grupa 
ludzi mimo codziennych 
obowiązków, tak chętnie 

i z utęsknieniem czeka-
łaby na kolejne zajęcia. 
Dyskusje wokół porusza-
nych tematów nie milkły 
nawet w czasie przerw 
między poszczególnymi 
warsztatami. Każda ze 
spotkanych w AEA osób 
zainspirowała mnie do 
bycia lepszym człowie-
kiem, świadomie kreują-
cym otaczającą mnie rze-
czywistość. 
Piękno świata i piękno 
człowieczeństwa tkwi 
w tym, że nie jesteśmy 
samotnymi wyspami, ale 
razem tworzymy pewną 
całość, kontynent, mozai-
kę barw nadziei, miłości 
i wiary w lepsze jutro. 
Istota człowieczeństwa 
tkwi w różnorodności, 
a nie dominacji mono-
genicznej idei jednego 
człowieka, czy grupy lu-
dzi. Wzajemny szacunek 
i wzajemna otwartość 
na inność są kluczem do 
zbudowania wspanial-
szej przyszłości. Jeśli na 
początku był jeden świat 
– Eden, to jesteśmy pre-
destynowani do tego, aby 
zbudować go na nowo. 

Krzysztof GralaUczestnicy i uczestniczki Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej
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AKADEMIA EDUKACJI 
ANTYDYSKRYMINACYJNEJ W MIEŚCIE 

POKOJU – REFLEKSJE UCZESTNIKA

W ubiegłym roku szkolnym wspólnie z Fundacją Dialog-Pheniben zaprosiliśmy grupę 20 nauczycie-
li z Oświęcimia, Małopolski, Górnego Śląska oraz Warszawy do udziału w rocznym programie 
doskonalenia zawodowego pt. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej. Uczestnicy i uczestniczki 

kursu poznali teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania o mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tematyki uprzedzeń wobec mniejszości żydowskiej i romskiej. Na zakończenie Akademii nauczy-
ciele poprowadzili w swoich szkołach lekcje w oparciu o wypracowane podczas projektu scenariusze za-
jęć. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przy-
szłość”. Poniżej publikujemy refleksje jednego z uczestników Akademii – Krzysztofa Grali, nauczyciela 
historii z IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie.

Zajęcia na temat antysemityzmu z dr. Mikołajem Winiewskim z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW
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Centrum Żydowskie

PRZYSZLI AMERYKAŃSCY DOWÓDCY 
WOJSKOWI W OŚWIĘCIMIU

Co roku w okresie wakacyjnym Oświęcim odwiedzają amerykańscy studenci wojskowi, którzy uczest-
niczą w programach studyjnych Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. W czerwcu gośćmi w Oświę-
cimiu było czternastu kadetów i kadetek Akademii West Point, Marynarki Wojennej, Sił Powietrz-

nych oraz Straży Przybrzeżnej USA, biorących udział w projekcie American Services Academies Program, 
którego celem jest pogłębione studium historii Holokaustu i zagadnień etycznych związanych z zapobie-
ganiem ludobójstwom. 

Uczestnicy projektu American Services Academies Program na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau 

Kadeci i kadetki Akademii West Point, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Straży Przybrzeżnej USA, biorący udział w projekcie American Services Academies Program
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Przylot do Polski poprzedził 
intensywny kurs przygoto-
wawczy w Muzeum Holo-
kaustu w Waszyngtonie oraz 
Muzeum Dziedzictwa Ży-
dowskiego w Nowym Jorku, 
gdzie uczestnicy spotkali się 
z osobami ocalonymi z Zagła-
dy i wysłuchali ich relacji oraz 
dyskutowali o wyzwaniach 
etycznych związanych z karie-
rą oficerską w armii.
Pierwszym polskim miastem 
na trasie programu była stoli-

ca Polski, gdzie kadeci zwie-
dzili Stare Miasto oraz teren 
byłego getta warszawskiego. 
Obok odwiedzenia Muzeum 
Historii Żydów Polskich Po-
lin, uczestnicy poznali także 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Szczególnym punk-
tem programu było spotkanie 
z kombatantem powstańczego 
zrywu mjr dr. Andrzejem Wi-
czyńskim.
W drugiej kolejności przyszli 
oficerowie zwiedzili Kraków, 

który urzekł ich renesanso-
wym Starym Miastem oraz 
Zamkiem Wawelskim. W ko-
lejnych dniach goście z USA 
zwiedzili również dawną ży-
dowską dzielnicę Kazimierz 
oraz teren byłego getta kra-
kowskiego. 
W Krakowie studenci spotkali 
się także z panią Mirosławą 
Gruszczyńską, odznaczoną ty-
tułem Sprawiedliwego wśród 
Narodów świata za uratowa-
nie wspólnie z matką i siostrą 

żydowskiej dziewczynki pod-
czas wojny.
W ostatniej części progra-
mu Amerykanie zjawili się 
w Oświęcimiu i Centrum Ży-
dowskim, gdzie poznali histo-
rię miejscowej społeczności ży-
dowskiej i jej wkład w rozwój 
miasta. Wielkie wrażenie wy-
warło na uczestnikach zwie-
dzanie Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau. 
Jednocześnie wszyscy zgodnie 
podkreślali miłe zaskoczenie 

Oświęcimiem – dynamicznie 
rozwijającym się miastem, 
w którym spędzili pięć dni. 
W ramach pobytu w Oświę-
cimiu amerykańscy żołnierze 
przeprowadzili także prace 
porządkowe na miejscowym 
cmentarzu żydowskim. Na 
zakończenie pobytu goście 
zwiedzili XIX-wieczny park 
w Pszczynie oraz odbyli wy-
cieczkę w Beskidy. 

Maciek Zabierowski
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Stöhr był pacyfistą i bo-
jownikiem ruchu oporu. 
Współpracował z gazetą 
„Dąb” przy Międzyna-
rodowym Związku Po-
jednania, działał w Cen-
tralnej komisji na Rzecz 
Wewnętrznej Misji i ho-
norowo w Związku Po-
jednania i Pracy na rzecz 
pokoju. Starał się zawsze 
zabierać głos we wszyst-
kich ważnych kwestiach. 
Pisał m.in. artykuły na te-
mat relacji między Niem-
cami a Polską. W 1931 r. 
stracił pracę za poglądy 
pacyfistyczne i „przyja-
zne Polsce”. W kolejnych 
latach pracował nad licz-
nymi książkami i kiero-
wał krytyczne wnioski do 
przewodniczącego EKD 
(Niemieckiego Kościoła 
Ewangelickiego) i biskupa 
Rzeszy, dotyczące dosto-
sowania się Kościoła do 
wymogów NSDAP oraz 
prześladowania Żydów 
oraz ludzi o odmiennych 
poglądach. Kiedy 15 sierp-
nia 1939 r. Niemcy ogłosi-
ły mobilizację, Hermann 
Stöhr z powodu swoich 

poglądów odmówił od-
bycia służby wojskowej. 
Został aresztowany i osta-
tecznie postawiony przed 
sądem wojennym Rzeszy. 
Ten skazał go na wyrok 
śmierci, który wykonano 
w czerwcu 1940 r. 
Rose Ausländer jest jed-
ną z najbardziej znanych 
postaci wśród twórców 
lirycznych niemieckiego 
obszaru językowego XX 
w., zajmującą się tematem 
Holokaustu i prześlado-
wań. Urodziła się w 1901 
r. w rodzinie żydowskiej 
w Czeniowcach (Bukowi-
na). W 1940 r. Czeniowce 
dostały się pod okupację 
sowiecką, a rok później 
naziści opanowali miasto, 
pozostając tam do 1944 r. 
Rose Ausländer, jej matce 
i bratu udało się przeżyć 
w kryjówce w piwnicy. 
Tylko 5 tys. z 60 tys. Ży-
dów z Czeniowców prze-
żyło okupację niemiecką. 
Po wojnie Rose wyemi-
growała do Nowego Jor-
ku, skąd w 1965 r. prze-
niosła się do Dusseldorfu. 
W swojej twórczości po-

dejmuje tematykę życia, 
miłości i doświadczeń wo-
jennych: utraty ojczyzny, 
antysemityzmu i dyskry-
minacji. 
Ostatnia postać przedsta-
wiona na wystawie była 
również bardzo interesu-
jąca. Hugo Sonnenschein, 
morawski Żyd, który po 
pierwszej wojnie świato-
wej współtworzył w Cze-
chosłowacji komunistycz-
ną partię, a w czasach 
stalinowskich został z niej 
wyrzucony z powodu kry-
tyki Stalina, był pacyfistą. 
Od 1940 r. działał w ruchu 
oporu. W 1942 r. został 
aresztowany, a w 1943 r. 
wraz ze swoją żoną de-
portowany do Auschwitz. 
Tutaj doczekał wyzwole-
nia, niestety jego żona nie 
przeżyła. Po wojnie wrócił 
do Pragi, gdzie został po-
nownie aresztowany, pod 
fałszywym oskarżeniem 
kolaboracji z gestapo. 
W 1953 r. zmarł w więzie-
niu karnym Mirov. Jako 
indywidualista, rewolu-
cjonista i utopista Sonnen-
schein był przez całe swo-

je życie prześladowany, 
będąc uważanym za osobę 
podejrzaną w rozumieniu 
każdej władzy. 
Jochen Schmidt z Biblio-
teki Pokoju i Muzeum 
Antywojennego od 10 lat 
przyjeżdża w wystawami 
czasowymi do Centrum 
Dialogu, a od 1995 r. po-
kazuje je w różnych mia-
stach Polski. – Wówczas 
zaczynaliśmy naszą pracę 
jako obywatelska opozycja 
w DDR i ze szczególnym 
podziwem spoglądaliśmy 
na Polskę z powodu tego, 
czego dokonała „Solidar-
ność”. Auschwitz natural-
nie jest dla nas szczegól-
nym miejscem z powodu 
historii, ponieważ w na-
szej pracy odgrywa ona 
dużą rolę i często jesteśmy 
o nią pytani. Odbywają się 
przy tej okazji dobre i złe 
rozmowy z nami. Mamy 
również grupy uczniów, 
gdzie, można by powie-
dzieć, pośród nich są za-
twardziali neonaziści. 
Dobrze że mamy możli-
wość bycia tutaj i kontak-
tu z ludźmi – powiedział 
Schmidt. 
Tematyka wystaw, któ-
re prezentuje berlińskie 
Muzeum, obejmuje różne 
dziedziny. To nie tylko 
I i II wojna światowa, ale 
również cele i wartości 
w życiu, biografie, ochro-
na przyrody, podbój Ame-
ryki czy historia kultury. 
Jochen Schmidt dodał: – 
Wprawdzie nazywamy się 
Muzeum Antywojennym, 
ale nie ograniczamy się 
do działania na tym jed-
nym polu. Szukamy raczej 
sylwetek i postaw ludzi, 
którzy sami dodają odwa-
gi, którzy będąc nawet po 
złych osobistych doświad-
czeniach, nie pozostawiają 
świata takim, jakim go za-
stali. Do nich należą wła-
śnie te trzy osoby, o któ-
rych opowiada wystawa. 
W naszej pracy staramy 

się im oddać głos. Tym 
właśnie, którzy właściwie 
już go nie mają , którzy 
zginęli. Często są oni po-
mijani i zapomniani. […] 
Wszyscy kochali życie 
i dlatego nie chcieli zabi-
jać innych ludzi albo być 
współsprawcami zbrodni. 
[…] Kiedy zaczynaliśmy 
naszą pracę , było wów-
czas kilka ikon działaczy 
ruchu oporu: rozpoczyna-
jąc od Białej Róży, przez 
próbę zamachu na Hitlera 
z 20 lipca 1944 r. do ruchu 
oporu Komunistycznej 
Partii Niemiec. W ciągu 
tych wielu lat nauczyliśmy 
się, że istnieje wiele aspek-
tów oporu. Na przykład 
z początku nie zaliczali-
śmy do tego dezerterów 
i odmawiających służby 
wojskowej z powodów 
moralnych, etycznych, re-
ligijnych. Dzisiaj istnieje 
dla nas spektrum różnego 
rodzaju oporu. Chylimy 
czoło przed ludźmi, którzy 
poszli na śmierć, ale rów-
nież przed tymi ukrywają-
cymi się ludźmi. Dlatego 
rozróżnienie nie jest dla 
nas tak ważne. Ten temat 
jest również ciekawy tutaj 
w Polsce. Opór jest waż-
ną tradycją i powodem do 
dumy, podobnie jak w in-
nych krajach wschodniej 
Europy. Polska od XVIII 
w. 43 razy brała udział 
w zbrojnych protestach. 
Z Ruchu „Solidarności” 
można byłoby w czasach 
NRD w Niemczech spo-
kojnie wziąć przykład. 
Tendencja, aby się aktyw-
nie bronić, jest silniejsza 
w Polsce niż u nas.

Na podstawie wywiadu wo-
lontariusza CDiM Simon 
Pompé z Jochenem Schmid-
tem z Biblioteki Pokoju i Mu-
zeum Antywojennego w Ber-
linie. 

CŻ

Pod prąd – wystawa Biblioteki Pokoju i Muzeum Antywojennego z Berlina

POD PRĄD – WYSTAWA BIBLIOTEKI POKOJU  
I MUZEUM ANTYWOJENNEGO

Od 24 kwietnia do 22 czerwca w Centrum Dialogu i Modlitwy można było obejrzeć wystawę Biblio-
teki Pokoju i Muzeum Antywojennego z Berlina pt. Pod prąd. To część szerszej ekspozycji o tytule 
Przykłady odwagi cywilnej, na które składały się zdjęcia, teksty, rękopisy, listy, cytaty, poświęcone 

Hermannowi Störowi, Rose Ausländer i Hugo Sonnenscheinnowi – osobom, które zdecydowały się kro-
czyć trudną drogą, płynąc pod prąd swojego czasu. 

„PŁYNĄC POD PRAD, CZŁOWIEK ZACHOWUJE SWĄ NIEPOWTARZALNOŚĆ. 
JEŚLI NIE ZDOŁA TEMU SPROSTAĆ I BEZWOLNIE SIĘ PODDA, 
POPŁYNIE Z PRĄDEM I ROZPŁYNIE SIĘ W ODMĘTACH MASY”.

 FRIEDRICH WEINREB
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IGOR BARTOSIK, ŁUKASZ MARTYNIAK ORAZ 
PIOTR SETKIEWICZ POCZĄTKI OBOZU BIRKENAU 

W ŚWIETLE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY LIPIEC/SIERPIEŃ 2017

przez biuro budowlane KL 
Auschwitz po rozmowie tele-
fonicznej z przedstawicielem 
Hauptampt Haushalt und 
Bauten SS. Z przekazanych 
informacji wynikało, iż została 
podjęta decyzja o utworzeniu 
obok KL Auschwitz obozu dla 
jeńców wojennych o pojem-
ności 50 tys. osób. Treść pisma 
sugeruje ogromny pośpiech 
w budowie obozu oraz brak 
jakichkolwiek wcześniejszych 
planów. W krótkim tekście sło-
wo „natychmiast” powtarza 
się aż czterokrotnie.
Natomiast pismo z dnia 27 
września 1941 r. od Haup-
tampt Haushalt und Bauten 
SS do SS-Obersturmfuehrera 
Wolfganga Groscha – Głów-
nego Pełnomocnika do spraw 
Budowy Obozu Jenieckiego 
w Lublinie zawiera rozkaz roz-
poczęcia budowy w Lublinie 
oraz Auschwitz dwóch obo-
zów dla jeńców sowieckich, 
z których każdy miał pomie-
ścić po 50 tys. osób. Prace mia-
ły być podjęte bezzwłocznie 
i przeprowadzone z możliwie 
największym pośpiechem.
Książkę Początki obozu Birkenau 
w świetle materiałów źródłowych 
można kupić w internetowej 
księgarni Muzeum Auschwitz. 
Publikacja w wersji polsko-an-
gielskiej jest kontynuacją serii 
zapoczątkowanej opracowa-
niem pt. Początki zagłady Żydów 
w KL Auschwitz w świetle mate-
riałów źródłowych. 

Paweł Sawicki 

• 26 czerwca – 25 lipca
 22. Letnie Koncerty Organowe

W okresie od 26 czerwca do 25 lipca 2017 r. w kościele św. Maksymiliana
w Oświęcimiu odbędzie się pięć koncertów organowych w ramach 22. 
Letnich Koncertów Organowych. Koncerty organizowane przez OCK 
przyciągają do kościoła św. Maksymiliana wielu miłośników muzyki, którzy 
mają możliwość posłuchania muzyki organowej skomponowanej przez 
wielkich mistrzów gatunku oraz utworów kompozytorów współczesnych. 
W Oświęcimiu gościło wielu znakomitych muzyków z Polski, jak również 
z Japonii, Urugwaju, Brazylii, USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Rosji. 
Wiele koncertów odbywających się ramach Letnich Koncertów Organowych 
urozmaicanych jest wykonywaniem wspólnych utworów z towarzyszeniem 
innych instrumentów, w tym skrzypiec, wiolonczeli, harfy, trąbki, fletu, 
instrumentów perkusyjnych, akordeonu, fletni pana, jak również utworów 
wokalnych przez solistów i chór. W programie 26 czerwca utwory m.in.: 
Johanna Sebastiana Bacha, Thomasa Morley’a, Johanna Crugera czy Georga 
Friedricha Haendla.
Godz. 19.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 29 lipca – 6 sierpnia 
 54. Tydzień Kultury Beskidzkiej

W dniach od 29 lipca do 6 sierpnia 2017 r.  na pięciu głównych estradach – w 
Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu – będą się 
odbywały koncerty w ramach 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko święto folkloru i sztuki ludowej, 

ale przede wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości. Impreza 
jest doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również 
do zapoznania się z różnorodną i niejednokrotnie orientalną kulturą 
innych państw i narodów. To najstarsza, największa i najdłużej trwająca 
w Europie impreza folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych 
spotkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem C.I.O.F.F. 
–  Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i 
Sztuki Ludowej. 
W ramach 54. TKB, oprócz prezentacji na pięciu głównych estradach, 
będą się odbywały liczne koncerty i cykliczne imprezy w innych 
miejscowościach: 23. Festyn Istebniański w Istebnej, 48. Festiwal Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu, 28. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
w Wiśle, 70. Gorolski Święto w Jabłonkowie, 39. Wawrzyńcowe Hudy w 
Ujsołach. Do imprez towarzyszących należą również korowody zespołów 
oraz kiermasze i wystawy.
Koncerty w Oświęcimiu będą się odbywały tradycyjnie na estradzie obok 
Oświęcimskiego Centrum Kultury o godzinie 18.00. Podczas tegorocznej 
imprezy na oświęcimskiej estradzie wystąpią – tradycyjnie zespoły z 
Podbeskidzia i innych regionów Polski – oraz grupy z: Turcji, Hiszpanii, 
Grecji, Puerto Rico, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Finlandii, 
Estonii, Czech, Węgier i Gruzji.
Tygodniowi Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu będzie towarzyszył 5 
sierpnia o godzinie 18.00 koncert pt. Folkowe klimaty, w którym wezmą 
udział: Wałasi, Megitza Trio, Carrantuohill & Salake.
Program koncertów dostępny jest na stronie www.ock.org.pl 
Oświęcimskie Centrum Kultury 

– Jeśli dzieje KL Auschwitz 
budzą do dziś dnia wielkie za-
interesowanie ze strony opinii 
publicznej i jeśli Auschwitz 
uważany jest powszechnie za 
symbol nazistowskiego ludo-
bójstwa, to stało się tak głów-
nie w wyniku podjętej w 1941 
r. przez władze SS decyzji 
o powstaniu drugiej, znacznie 
większej części obozu w po-
bliskiej wsi Brzezinka/Birke-
nau. Tam bowiem w później-
szych latach wybudowano 
ogromny kompleks baraków 
(ponad 300), osadzono więcej 
więźniów niż w jakimkolwiek 
innym niemieckim obozie 
koncentracyjnym (do około 
90 tysięcy) i tam też powstały 
wielkie komory gazowe i kre-
matoria – powiedział dr Piotr 
Setkiewicz, kierownik Cen-
trum Badań Muzeum.
Autorzy przedstawiają wiele 
nowych ustaleń związanych 
między innymi z chronologią 
sekwencji chaotycznych decy-
zji podejmowanych przez wła-
dze SS na etapie planowania 
nowego obozu. Zwracają po-
nadto uwagę na warunki pracy 
więźniów i jeńców sowieckich 
oraz problemy ze zdobyciem 
materiałów budowlanych. 
Zamiarem autorów opraco-
wania było również wyjaśnie-
nie, jakie czynniki wpłynęły 
na wielkość Birkenau, jego 
kształt i porządek przestrzen-
ny. Wykazują dobitnie, że za-
mierzenia twórców projektów 
budowlanych odzwierciedlały 
z góry przyjęte przez nich eks-

terminacyjne funkcje obozu. 
Wiele dokumentów świadczy 
o znaczącym udziale w całym 
przedsięwzięciu niemieckich 
prywatnych firm budowla-
nych.
„Podstawą do ustalania chro-
nologii sekwencji decyzji o po-
wstaniu obozu Birkenau były 
– przez całe powojenne dzie-
sięciolecia – zeznania byłego 
komendanta Auschwitz Ru-
dolfa Hossa [...]. Utrzymywał 
on, że o zamiarze założenia 
w Birkenau obozu dla 100 tys. 
jeńców wojennych dowiedział 
się po raz pierwszy w czasie 
wizytacji Auschwitz przez 
Reichsfuhrera SS Heinricha 
Himmlera 1 marca 1941 r.” – 
czytamy we wstępie.
Z przeanalizowanych w pu-
blikacji dokumentów nic nie 
wskazuje na to, aby można 
było uznać przekaz Hoessa 
za wiarygodny. Nie udało 
się odnaleźć żadnych infor-
macji wskazujących na ist-
nienie przed wrześniem 1941 
r. planów przygotowania 
Auschwitz do przyjęcia wiel-
kiej liczby nowych osadzo-
nych – jeńców wojennych. 
W dokumentacji budowla-
nej KL Auschwitz brak (aż 
do połowy września 1941 r.) 
żadnych wzmianek o podję-
ciu działań mających na celu 
rozpoczęcie przygotowań do 
utworzenia obozu jenieckiego.
Wśród zamieszczonych 
w książce dokumentów jest 
m.in. notatka służbowa spo-
rządzona 26 września 1941 r. 

Początki obozu Birkenau w świetle materiałów źródłowych, nowa polsko-angielska publikacja Muzeum, opowiada 
– poprzez analizę 100 archiwalnych dokumentów, w większości nigdzie dotąd nie publikowanych – o ge-
nezie obozu Birkenau oraz pierwszym okresie jego funkcjonowania.  Autorami opracowania są historycy 

Centrum Badań Muzeum: Igor Bartosik, Łukasz Martyniak oraz Piotr Setkiewicz.
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