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Oddajemy w Państwa ręce ostatni
w tym roku numer miesięcznika
„Oś Oświęcim – Ludzie – Historia
– Kultura”. Znajdą w nim Państwo
m.in. specjalne oświadczenie dotyczące określenia „polskie obozy zagłady”, jakie wystosowali kierujący miejscami pamięci stworzonymi
na terenach byłych niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady w reakcji na
decyzję warszawskiej prokuratury.

na plac budowy w Domu Klugera.
Centrum Żydowskie, które szykuje
tam Cafe Oszpicin, zaprasza także
na darmowe lekcje angielskiego
z jego wolontariuszami.

oraz wszystkiego co najlepsze
w nadchodzącym Nowym Roku.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny
miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org

Wszystkim naszym czytelnikom
składamy życzenia pięknych Świąt

W grudniu w Warszawie wręczono powołania członkom Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wśród wybranych na nową
4-letnią kadencję Rady znalazł się
m.in. dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.
W numerze krótka relacja z tego
wydarzenia, a także pełna lista
członków ROPWiM.
Państwa uwadze polecamy obszerną relację z kolejnego spotkania z alternatywną sztuką
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży. Tym razem
gośćmi Domu byli: Teatr Porywacze Ciał, poeta Kuba Szatko
oraz duet muzyczny Katarzyna
Gołomska i Kamil Durski, którzy
występują jako Lilly Hates Roses.
W „Osi” piszemy również
o polsko-rosyjskim seminarium
poświęconym tematyce praw
człowieka w Centrum Dialogu
i Modlitwy. Zaglądamy również

Centrum
Żydowskie

Centrum Dialogu
i Modlitwy
www.cdim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

Współpraca:
Kasztelania
www.kasztelania.pl

Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
Historia, Kultura”
Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32‑603 Oświęcim
e‑mail: os@auschwitz.org
nakład: 5000 egz.

GALERIA
XX WIEKU
W grudniową, świąteczno-noworoczną porę nakazuje tradycja i obyczaj
oddać się solennej refleksji i szczerej,
choć stonowanej zabawie! Bo znów
Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy
Rok! Bo kołowrót czasu pracuje wciąż
tak samo wytrwale i precyzyjnie. Jest
więc pora pożegnania tego, co odchodzi, z powagą i nostalgią, a tego, co
przychodzi – powitania z dobrą wiarą i nadzieją! Życzenia nie muszą się
spełniać, ale muszą być złożone konwencjonalnie i zwyczajowo. Nadzieje
nie muszą się zrealizować, ale muszą
zaistnieć i być wyrażone! Niektórych
ta coroczna monotonia powtarzalnych gestów i słów trochę męczy
i nuży, ale dla większości jest przejawem i przykładem trwałości dobrych
tradycji i obyczajów!
Częścią owej tradycji są świąteczne
kartki pocztowe – w powolnym zaniku – i święte obrazki – historyczny relikt! W załączeniu jeden z nich wydany z imprimatur Książęco-Biskupiego
Konsystorza w 1898 r. w Krakowie.
Andrzej Winogrodzki
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Fot. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

www.ajcf.pl

Święty obrazek z 1898 r.
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Przeciwko „polskim obozom zagłady”

13

grudnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak poinformował, że jeszcze w październiku Prokuratura Rejonowa dla Warszawy-Mokotowa z braku znamion przestępstwa odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie
zwrotu „polskie obozy zagłady” w jednej z niemieckich gazet. Poniżej publikujemy specjalne oświadczenie w tej sprawie.

W dniu 13.12.2013 r. rzecznik mokotowskiej Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że
prokuratura
odmówiła
wszczęcia
postępowania
w sprawie publicznego
użycia zwrotu „polskie
obozy zagłady”. Stwierdziła bowiem, że sformułowanie to, choć wyjątkowo
niefortunne, nie miało na
celu wskazania, iż obozy
takie zakładali Polacy, a jedynie, iż położone były na
ziemiach polskich.

nia w sprawie tak ohydnego
fałszu. Na dodatek prokuratura de facto przyznała
rację mediom, które pisały
o „polskich obozach zagłady”, a potem odmawiały
sprostowania i przeprosin,
tłumacząc, że chodziło jedynie o geograficzne położenie
na ziemiach polskich.
Warto wskazać na jeszcze
jedno: wpis na listę UNESCO
Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau został zmieniony,
aby właśnie dzięki sformułowaniu o „niemieckim nazistowskim obozie” pełniej
odzwierciedlić jego przynależność instytucjonalną.
Od lat obserwowaliśmy
i wspieraliśmy też różne akcje Polonii i polskiego MSZ
na całym świecie, mające
na celu zwalczanie haniebnego stwierdzenia o „polskich obozach”. Z nadzieją
przyjmowaliśmy,że mimo
trudności i oporów kolejne
gazety i ośrodki medialne
ze wstydem jednak przepra-

Piotr M. A. Cywiński – Dyrektor Państwowego Muszały za użycie tego sformu- zeum Auschwitz- Birkenau            
łowania.
Tomasz Hanejko – KierowDziś polska prokuratura wy- nik Muzeum Miejsca Pamięci
głasza opinię i podejmuje w Bełżcu
decyzje, które niweczą ten olbrzymi, wieloletni i kosztow- Edward Kopówka – Kierowny wysiłek. Skoro w oczach nik Muzeum Walki i Męczeńprokuratorów stwierdzenie stwa w Treblince
o „polskich obozach zagłady” nie jest znieważające, Tomasz Kranz – Dyrektor
to trudno nie postawić dra- Państwowego Muzeum na
matycznego pytania, czy Majdanku
wszystkie
dotychczasowe
starania wielu ludzi dobrej Krzysztof Skwirowski – Kiewoli miały jakikolwiek sens. rownik Muzeum Byłego
Obozu Zagłady w Sobiborze
W poczuciu całkowitej bezsilności wobec rozumowa- Piotr Tarnowski – Dyrektor
nia prokuratury wnosimy Muzeum Stutthof w Sztutodo Prokuratora Generalnego wie
RP, Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Oby- Piotr Wąsowicz – Kierownik
watelskich o pomoc w zwal- Muzeum b. Niemieckiego
czaniu tego znieważającego Obozu Zagłady Kulmhof
Polskę i Polaków kłamstwa
na temat największej trage- Marek Zając – Sekretarz Międii współczesnej Europy – dzynarodowej Rady Oświęniemieckich nazistowskich cimskiej
obozów koncentracyjnych
16 grudnia 2013 r.
i zagłady.

Fot. PMA-B

Opinia prokuratury stoi
w
jawnej
sprzeczności
z faktami historycznymi.
Niemieckie
nazistowskie
obozy III Rzesza budowała
na terenach do niej wcielonych bądź przez nią okupowanych. Nie jest znane
historykom istnienie jakiegokolwiek obozu zagłady
położonego na ziemiach
polskich w czasie istnienia
na tych ziemiach polskiej
państwowości.

Dlatego w przeciwieństwie
do prokuratury czujemy
się określeniem „polskie
obozy zagłady” głęboko
znieważeni, a co ważniejsze
– wielokrotnie każdy z nas
był świadkiem sytuacji, jak
drastycznie poniżone czują
się takimi sformułowaniami
polskie ofiary zbrodni niemieckich, w szczególności
byli więźniowie niemieckich
obozów i więzień. Co gorsza, wielokrotnie widzieliśmy też, jak kłamstwo to
rodziło zamęt u młodych
ludzi z zagranicy – gotowych uwierzyć, że obozy te
były utworzone i prowadzone przez Polskę i Polaków.
Tym samym zbrodniarze
triumfują, a ofiary na nowo
skazuje się na upokorzenie.
To przecież nazistowska
propaganda opierała się na
przekonaniu, że wielokrotnie powtarzane kłamstwo
staje się w końcu prawdą.
I tak będzie, skoro nawet
w Polsce prokuratura odmawia wszczęcia postępowa-

Podpisali:
Janusz Barszcz – Dyrektor
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Tereny byłego obozu Auschwitz-Birkenau
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Dyrektor Muzeum powołany do Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

M

inister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył w Warszawie w imieniu premiera Donalda
Tuska powołania członkom Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa. Wśród wybranych na nową 4-letnią kadencję Rady
znalazł się dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Skład Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa
prof. Władysław Bartoszewski – przewodniczący
Teresa Hernik – wiceprzewodnicząca
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz
dr Eleonora Bergman
dr Jan Stanisław Ciechanowski
dr Piotr M.A. Cywiński
prof. Edmund Dmitrow
Stanisław Frątczak
gen. bryg. dr Wiesław Grudziński
bp Polowy Józef Guzdek
Bolesław Hozakowski
dr Andrzej Kamiński
dr Łukasz Kamiński
płk. prof. Krzysztof Komorowski
Olga Krzyżanowska
Krzysztof Münnich
prof. Stanisław Sławomir Niciej
prof. Małgorzata Omilanowska
prof. Jacek Salij OP
Waldemar Strzałkowski
prof. Tomasz Szarota
prof. Jan Sziling
prof. Paweł Śpiewak
prof. Leszek Żukowski

Dyrektor Piotr M.A. Cywiński odbiera nominację
z rąk ministra Bogdana Zdrojewskiego

wiedział. Podczas spotkania
prof. Władysław Bartoszewski wyraził wielką satysfakcję z działań Rady w latach
2011-2013, natomiast dr hab.
Andrzej Krzysztof Kunert
przedstawił obszerne informacje dotyczące stanu licznych prowadzonych przez
ROPWiM projektów. Mówił
również o najbliższych planowanych
wydarzeniach

związanych ze zbliżającymi
się okrągłymi rocznicami
w latach 2014 i 2015.
Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa jest ciałem społecznym powoływanym na
4-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ps

specyficzną perspektywę
instytucji muzealnych powstałych na gruzach byłych
obozów – powiedział dyrektor Piotr M.A. Cywiński.
Zadaniem Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa jest dbanie o zachowanie pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego,
a także opieka nad miejscami martyrologii na ziemiach
polskich. Jej przewodniczącym jest prof. Władysław
Bartoszewski, który prze-

Fot. Piotr Sułek

– Po II wojnie światowej
na terenie Rzeczypospolitej znalazła się olbrzymia
liczba miejsc martyrologii,
grobów masowych, poniemieckich obozów koncentracyjnych i wszystkich
największych
ośrodków
Zagłady. Rada sprawuje
opiekę nad tymi trudnymi
miejscami, nad ich ochroną, uczytelnieniem, a także
podejmuje wysiłki na rzecz
pewnego wyrazu pamięci.
Uważam, że dobrze się stało, że mogę do Rady wnieść

Wręczając nominacje minister Bogdan Zdrojewski
podziękował nowym członkom za ich gotowość do
działania. – Rozpoczyna się
nowy okres wspólnej pracy w obszarze niezwykle
istotnym,
wymagającym
olbrzymiej wiedzy i empatii. Dotyczy to ważnych
spraw polskich w Polsce
i poza granicami kraju – po-

Fot. Piotr Sułek

wodniczy także Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Sekretarzem Rady jest
dr hab. Andrzej Krzysztof
Kunert, który jest także
członkiem Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Członkowie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

„Judaizm – Dzieje i Kultura
Żydów Polskich – Holokaust”

7

grudnia zakończyło się dwutygodniowe seminarium dla edukatorów z Polski „Judaizm – Dzieje i Kultura
Żydów Polskich – Holokaust” w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. W tegorocznym seminarium udział
wzięło 25 nauczycieli, pracowników muzeów, a także edukatorów z ośrodków zajmujących się historią Holokaustu i II wojny światowej.
W programie seminarium,
który liczył 120 godzin dydaktycznych, znalazły się
wykłady historyczne, zajęcia interaktywne, a także
warsztaty dotyczące historii

i kultury Żydów oraz me- narium była kwestia pamiętodologii nauczania o Holo- ci o Holokauście w Izraelu
kauście.
i Polsce oraz różnych sposobach jego upamiętniania.
Jednym z głównych tematów Uczestnicy zwiedzili muporuszanych podczas semi- zeum historyczne i muzeum
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sztuki Yad Vashem, a także
teren Kampusu Instytutu,
w tym m.in. Dolinę Gmin,
Ogród
Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata oraz
pomnik poświęcony pamięci
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dzieci zamordowanych podczas Holokaustu.
Wśród tematów wykładów
były m.in. zagadnienia dotyczące judaizmu, historii

13

14

15

16

Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 68, grudzień 2013

W programie seminarium
znalazły się również podróże
studyjne po Izraelu, wizyta
w synagodze podczas szabatu, jak również spotkanie
z młodzieżą i nauczycielami z
religijnej szkoły Hartmanna,

biorącej udział w programie
spotkań z polską młodzieżą.
Seminarium „Judaizm –
Dzieje i Kultura Żydów
Polskich – Holokaust” jest
wspólnym projektem Instytutu Pamięci Yad Vashem
w Jerozolimie i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
W 1993 r. obie instytucje zawarły porozumienie, które
stało się podstawą do organizaci seminariów wyjazdowych dla izraelskich i polskich edukatorów. Projekt
ten jest ważnym elementem
wieloletniej współpracy obu
instytucji, której istotną częścią jest wspólna działalność
edukacyjna.
am/ps

Fot. Yad Vashem

i tradycji polskich Żydów,
antysemityzmu i zjawiska
negowania Holokaustu oraz
różnych aspektów Holokaustu. Podjęto także kwestię współczesnych relacji
polsko-żydowskich, sytuacji
społeczno-politycznej
w Izraelu oraz wyjazdów
izraelskiej młodzieży do
Polski i jej spotkań z polską
młodzieżą. Ważną częścią
programu było spotkanie
z ocaloną z Holokaustu Friedą Kliger.

Uczestnicy tegorocznego seminarium w Yad Vashem

Willi-Berg-Kreis
Do redakcji Miesięcznika nadszedł list napisany przez byłą więźniarkę obozu Auschwitz Helenę Dunicz Niwińską. W tym roku nakładem wydawnictwa Muzeum ukazały się jej wspomnienia Drogi mojego życia: wspomnienia
skrzypaczki z Birkenau. Poniżej publikujemy nadesłany list.

Urodziła się w 1915 r. w Wiedniu. Jej miastem rodzinnym był Lwów, gdzie do 1943 r. mieszkała z rodzicami
i braćmi. W wieku 10 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego. W latach 1934-1939 studiowała pedagogikę,
cały czas kontynuując edukację muzyczną. Aresztowana
w styczniu 1943 r., poprzez więzienie na Łąckim we
Lwowie, wraz z matką w październiku 1943 r. została
przywieziona do Auschwitz. W Birkenau – jako skrzypaczka – była członkinią orkiestry kobiecej do stycznia
1945 r. Ewakuowana do obozów Ravensbrück i Neustadt-Glewe, została wyzwolona w maju 1945 r. Ze swoją przyjaciółką z obozu, Wisią Zatorską, wróciła do Krakowa, który stał się jej drugim domem. Do 1975 r.
pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym,
gdzie była zastępczynią kierownika redakcji wydawnictw dla szkolnictwa muzycznego.
23 września jako była więźniarka
KL
Auschwitz-Birkenau
uczestniczyłam
w jubileuszu 40-lecia działania stowarzyszenia Maximilian Kolbe-Werk, który
miał miejsce w Oświęcimiu.
Po oddaniu hołdu ofiarom
KL Auschwitz, modlitwie
i refleksji obok celi Maksymiliana Kolbego oraz po Mszy
świętej, była okazja do przypomnienia i podsumowania
tej działalności w Centrum
Dialogu i Modlitwy.
Nawiązując do tych obchodów, pragnę zwrócić uwagę na to, że za przykładem
Stowarzyszenia
podążyły
z organizowaniem pomocy
byłym więźniom obozów
koncentracyjnych również
zupełnie prywatnie, pojedyncze osoby i niekiedy ich
niewielkie grupy.
Jednej z takich grup, zwanej przez byłe więźniarki
Willi-Berg-Kreis,
poświę-
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cam niniejsze wspomnienie.
3 września 2012 r. zmarł
w Bergisch Gladbach, miasteczku położonym niedaleko Kolonii, niemiecki przyjaciel i darczyńca Polaków,
a zwłaszcza byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Poprzez uczestnictwo w Stowarzyszeniu
M. Kolbe-Werk, założonym
w Niemczech w roku 1973
we Freiburgu przez Alfonsa Erba i szereg działaczy
katolickich, Willi Berg nawiązał kontakt z doktorem
Stanisławem Kłodzińskim
w Krakowie, byłym więźniem obozu AuschwitzBirkenau. Dr Kłodziński,
otaczający bezpłatną opieką
lekarską bezradnych nieraz,
chorych, byłych więźniów
obozów, skierował uwagę
Pana Berga na pilne potrzeby
pomocy lekarskiej i rzeczowej swoich podopiecznych.
Szczególnie dotkliwe braki
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wity relaks w pełnej uroków
krajobrazowych okolicy.
W latach 1986-2002 skorzystało z tych dwutygodniowych turnusów około 30
byłych więźniarek. Członkowie grupy Willi-Berg-Kreis
nie ograniczali swej pomocy
do finansowania tych pobytów, lecz dbali również o
ich urozmaicenie, organizując wycieczki krajoznawcze
w piękne, a zarazem obfitujące w zabytki historyczne
okolice, jak na przykład do
Kolonii czy Altenbergu.
Dodać należy, że w naszej
wdzięcznej pamięci pozostały też zaproszenia do
prywatnych domów, gdzie
w miłej atmosferze spędzaliśmy czas również z małżonkami i dziećmi organizatorów. Animatorem tych
spotkań rodzinnych był zawsze pogodny i uśmiechnięty Willi. Czynił to z ujmującą

skromnością, bez rozgłosu,
mimo że niewątpliwie przyjęcie i odjazd każdej osoby
wymagały wielu zabiegów
organizacyjnych i finansowych.
Ten skromny nauczyciel
i krąg jego niezwykłych
przyjaciół pozwolił nam
przyjrzeć się bliżej, bardziej
obiektywnie, pozostałemu
po wojnie, a także wyrosłemu po niej młodszemu społeczeństwu niemieckiemu,
pragnącemu szczerze pojednania z narodem polskim,
tak dotkliwie przez naród
niemiecki zranionym.
W imieniu – zarówno zmarłych, jak i niewielu żyjących
jeszcze więźniarek – pragnę złożyć, za tę nigdzie
niewzmiankowaną
akcję,
serdecznie podziękowanie:
BÓG ZAPŁAĆ!
Helena Dunicz Niwińska

Fot. Tomasz Pielesz

Helena Dunicz Niwińska

odczuwało społeczeństwo
polskie po wprowadzeniu
stanu wojennego. Wówczas
Willi Berg, z zawodu nauczyciel, podjął – wraz ze swoimi
koleżankami i kolegami, nauczycielami
miejscowych
szkół – inicjatywę przyjścia
z jakąś pomocą byłym więźniom obozów.
Począwszy od 1982 r. zaczęli
oni organizować i wspierać
finansowo transporty żywności, odzieży i medykamentów do klubów więźniarskich
w Krakowie, Tarnowie, Warszawie i in. Akcja ta trwała
do roku 1990. Odbiór darów
przez polskie kluby byłych
więźniów dawał równocześnie okazję do poznawania
się, do nawiązywania kontaktów osobistych pomiędzy rodzinami polskimi
i niemieckimi, czyli po prostu
do wymiany wizyt. Dzięki
nim doszło wkrótce do tego,
że członkowie owej grupy,
zwanej przez nas, Polaków
Willi-Berg-Kreis, zainspirowani przez Pana Berga, zaczęli zapraszać corocznie po
dwie byłe więźniarki obozu
Auschwitz-Birkenau na dwutygodniowe letnie pobyty
wypoczynkowe do swej miejscowości. Miały one miejsce
w tamtejszym domu opieki
dla osób starszych, o nazwie
Haus Blegge. Był on prowadzony przez katolickie siostry
zakonne. Haus Blegge był nowoczesnym, wielopiętrowym
budynkiem, wyposażonym
w przytulne pokoje gościnne,
nowoczesną kuchnię, jadalnię, kryty basen kąpielowy
i kaplicę. Otaczał go piękny,
starannie pielęgnowany park,
który pozwalał przebywającym w nim osobom na całko-

Helena Dunicz Niwińska
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Biennale Plakatu w Chełmku

Fot. MOKSiR Chełmek

Fot. MOKSiR Chełmek

28 listopada 2013 r. w Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy biennale IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.

Władysław Pluta – wybitny
plakacista i pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w oparciu o wybrane
przykłady sztuki plakatu
ukazali, w jaki sposób dzieło
artystyczne może oddziaływać na rzeczywistość i jakie
może mieć znaczenie w publicznej debacie. Poruszane
zagadnienia spotkały się
z dużym zainteresowaniem
oraz aktywnym odbiorem,
wywołując długą dyskusję z udziałem odbiorców.
W dyskusji uczestniczyli

również kurator Paweł Warchoł oraz Leszek Szuster.
Ostatnim akcentem wieczoru był niezwykły koncert,
będący improwizacją muzyczną i video w wykonaniu młodych artystek: Zamilskiej i VJ Malagi. Wystawa IV Międzynarodowego
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego Twórczo dla
praw człowieka będzie prezentowana w MOKSiR-ze
w Chełmku do końca roku
2013 r.
Joanna Klęczar

Fot. MOKSiR Chełmek

Fot. MOKSiR Chełmek

W pierwszej części spotkania odbył się wernisaż,
podczas którego o idei biennale oraz znaczeniu plakatu
w kształtowaniu postaw
obywatelskich mówili kurator Paweł Warchoł oraz dyrektor MDSM Leszek Szuster. Drugą część wieczoru
wypełniła debata pt. Plakat
– wolność w służbie publicznej,
podczas której Anna Maria
Potocka – historyk sztuki,
filozof, dyrektor Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie oraz prof.
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Plakaty
Ewy Natkaniec

W

dniach 29 listopada – 31 grudnia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży oglądać można wystawę plakatów Ewy Natkaniec. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Fundacją Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy.
styl jej twórczości wyraża się
w takim ich zestawianiu, że
jednocześnie tworzą i czytelną ilustrację i zagadkę. Ewa
Natkaniec nie tylko wydobywa nowe znaczenia banal-

go, Uniwersytetu Śląskiego,
Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie oraz Politechnico Di Milano. Pracowała
dla agencji reklamowych
w Warszawie. Obecnie jako
niezależny grafik współpracuje z instytucjami kultury,
tworząc oprawę graficzną
do spektakli teatralnych,
filmów, wystaw, koncertów, festiwali. Jest autorką
projektów
nagrodzonych
pierwszym miejscem w ramach festiwalu promocji
miast i regionów (kampania promująca Małopolskę

Fot. MDSM

– Ewa Natkaniec nie jest
artystką zwykłą. To niebanalny twórca i kobieta magiczna i tą magią zdążyła
już zarazić: Małą Orkiestrę,
MDSM, Urząd Marszałkowski czy Live Festiwal –
powiedział Albert Bartosz
z Fundacji MOWP. – Postanowiliśmy nie być egoistami
i tą magią podzielić się również z wami. Wystarczy, że
zjawicie się na wystawie jej
prac. Zapraszamy serdecznie – dodaje Bartosz.
Artystka jest absolwentką
Uniwersytetu Jagiellońskie-

Fot. MDSM

Fot. MDSM

i cykl plakatów Kulturalna
Małopolska).
Artystka tworzy sugestywne
obrazy wykorzystując elementy codzienności. Indywidualny,
rozpoznawalny
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nych przedmiotów, ale także
umiejętnie bawi się grą słów,
skojarzeń i form, odkrywając
piękno w zupełnie zaskakujących kontekstach.
Joanna Klęczar
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JAK ALTERNATYWY, TO TYLKO W DUECIE

C

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

hoć hasło „Alternatywy 4” może, u co dojrzalszych widzów, wywoływać skojarzenia z popularnym
onegdaj serialem Stanisława Barei, powiem jasno: bez obaw! Kreatury pokroju despotycznego dozorcy
Anioła (wspaniała rola Romana Wilhelmiego) tu nam nie grożą. Innym drogowskazem w działaniach
na rzecz kultury kieruje się Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Organizatorzy MDSM S.A. bowiem
każdorazowo powołują się na motto Zygmunta Baumana, który twierdzi, iż kultura nie składa się z nakazów,
tylko z ofert. A oto, jaką ofertą postanowili nas uwieść w październikowy wieczór...

Przystanek Teatr:
TEATR PORYWACZE CIAŁ
Pierwsza część tryptyku to spotkanie z kawałkiem offowego (nieinstytucjonalnego) teatru
polskiego, w dodatku z 20-letnią historią. TPC
powstał we Wrocławiu w 1992 r. z inicjatywy
dwojga studentów Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej: Katarzyny
Pawłowskiej i Macieja Adamczyka. I tych dwoje
mogliśmy oglądać na scenie MDSM. Jak widać,
sztuka sprzyja trwałym związkom. Jak to w offie bywa, całą robotę trzeba wykonać samemu,
dlatego Katarzyna i Maciej są nie tylko aktorami
(dodam – nie lalkowymi), ale reżyserami, scenografami, autorami opracowania muzycznego
czy czasem adaptatorami tekstu literackiego –
na potrzeby swoich spektakli.
Partytury rzeczywistości to najnowszy spektakl
duetu. Intrygująca scena prologu, z pulsującym
oscyloskopem, pokazuje, jak szeroki wachlarz
interpretacji może posiadać obraz na wyświetlaczu urządzenia technicznego, które czysto
mechanicznie i automatycznie reaguje na poziom natężenia dźwięku. Jedni widzą w nim
energię kosmosu, jakiś impuls dobra, inni – ma-

tematyczną wektorowość. A cóż dopiero można
powiedzieć o skali emocji, oczekiwań, ambicji
tkwiących w nas, ludziach?

Homo sum 

Autorzy przedstawienia to wnikliwi obserwatorzy nie tylko naszych ciał, ale przede wszystkim dusz. Mają skłonności do wywnętrzania
się i wiwisekcji. Może czasem grają bebechami,
jednak mieści się to w konwencji tragikomicznej
groteski, a przede wszystkim jest zgodne z poetyką rzeczywistości, którą starają się – w sposób, rzecz jasna, przerysowany – opisać.

homo sum i cmokam i mówię cześć
gdy dziecko uśmiecha się z wózka
oglądam się gdy słyszę karetkę
a nuż zobaczę przez szybę rękę nogę krew
przystaję z innymi nad bezwładnym ciałem
wypalam papierosa żuję gumę

Międzyludzkie więzi – ukazywane na scenie już
od czasów antycznej tragedii greckiej – zawsze
były skomplikowane. Takie pozostały do naszych czasów. Zmienił się tylko entourage, no
i fakt, że – w przeciwieństwie do starożytnych
Greków – nie potrzebujemy śmierci bohatera,
by na scenie odegrać tragedię. Antyczni zmagali się z fatum – siłą wyższą, niezależną od woli
człowieka. Przekleństwem czasów współczesnych jesteśmy my sami, a dokładniej wszelkie
stworzone przez człowieka ograniczenia, czyli
nasze, częstokroć wyimaginowane, lęki, niewypowiedziane emocje, ale też konwenanse, tradycje, a głębiej – zachowania stadne i popędy.

staję w kolejce po śmierć
sport skandal i cycki
jezus maria tragedia mamroczę póki widzę
i nic co ludzkie

Ptaki
pewnego dnia niebo było za wysoko
ptaki musiały zlecieć
przy zetknięciu z ziemią
przestały się bać
spełniło się odwieczne marzenie
i każdy mógł pogłaskać
albo zabić
nikt się nie pochylił; czasem tylko
przez nieuwagę ktoś przydepnął
skrzydło lub ogon
przepraszam mówił człowiek
nie szkodzi odpowiadał ptak

*
wbrew temu co się sądzi
ptaków było zbyt mało by przykryły ziemię
jak popiół
Fot. Dominik Smolarek

po jakimś czasie zaczęły
zbijać się w gromady; wtulały głowy
między skrzydła
wreszcie lunął rzęsisty deszcz
czuć było mokrymi piórami
– popiół spadł później
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Dlatego właśnie do programu Spotkanie z ciekawym człowiekiem zaprasza się psychopatycznego
fetyszystę ziemniaków. Spikerka z przyklejonym
uśmiechem, podczas rozmowy z tym przeciętnym
przedstawicielem homo sapiens XXI wieku, również postanawia ujawnić swoje frustracje (jestem
za gruba, chodzę na fitness, kocham trenera), ale
i marzenia, podszyte modą na eko i nature. Samotna
i zdesperowana Grażynka, kwicząca za odrobiną
uczucia i z tego powodu zarejestrowana na portalu www.zaplodnij.pl, odważnie puka do drzwi
bufona – gwiazdy estrady. Zaopatrzona w notesik ze złotymi myślami rodem z „Superexpressu”,
w sposób żenujący próbuje nawiązać jakiś bliższy
kontakt z piosenkarzem. Szczytem kiczu (zgodnie
z zamysłem twórców) jest scena grillowania. To
dno popkultury, obficie podlane browarem i ketchupem, z nieznośnie chichoczącymi kobietami
i coraz bardziej bełkotliwymi mężczyznami – aż
do utraty tchu.

Północnej przez artystów z kręgu indie-rocka, pod
wpływem estradowej muzyki folk lat 50., 60. i początku 70. oraz muzyki country. Jakkolwiek skomplikowanie nie brzmiałaby etymologia, sama
muzyka brzmi dobrze, nastrojowo i po angielsku
(z polskim tekstem – masakra). Podczas występu
cały czas towarzyszyły muzykom wyświetlane
w tle dokumentalne kroniki amerykańskie z lat
40. XX w., świetnie współgrając z korzeniami tego
gatunku muzycznego.

Znajdujemy je, rzecz jasna, u Kuby:
mogłeś tylko zdrapywać nożem resztki
śmiechu zaschnięte na barierkach diabelskiego koła
(Enjoy. I’m lovin’ it)
staję w kolejce po śmierć
sport skandal i cycki
(Homo sum)
blizny po murach berlińskich
(Szczęście)

Kasia i Rafał to duet świetnie zharmonizowany
wokalnie. Ona – wyrywa w górę i do przodu, on
– przypomina jej o istnieniu ziemi. Ascetyczne
instrumentarium (przeważnie gitara akustyczna, incydentalnie: gitara elektryczna, syntezator,
cymbałki, bębenek i talerze) tylko dodaje całości
smaku i obnaża, w pozytywnym sensie, talenty
głosowe. Zamaszysty gest melodyczny, charakterystyczny dla tego gatunku, przy trzecim refrenie
pozwala na podśpiewywanie.

widelcem uderzam o brzeg Styksu
(Indeterminizm)
nie chce byś wpadła
w przerębel wyobraźni
(Incognito)
trzeba je było tłuc jak czarne lustra
(Pająki)

Są w tym przedstawieniu także momenty bez parodii, bez maski, bez tragikomicznej gęby – takie
refleksyjne intermedia. „Moje serce jest jak lokomotywa” – mówią aktorzy i dotykają filmowego
obrazu serca z monitora USG. Bardzo podobały
mi się w tym spektaklu wszystkie sceny interakcji
aktorów z obrazem wideo.

Przepraszam, nie ma tego dużo. Kuba Szatko nie
wydał bowiem żadnego tomiku, drukując jedynie
pojedyncze wiersze w almanachach literackich.
Tyle udało mi się zanotować. Więcej całości –
obok.

Problem poruszony w przedstawieniu dotyczy
człowieczego „ja” – na ile jeszcze kontrolujemy
nasze szczęście, czyli własną osobowość, indywidualizm, a na ile jesteśmy zlepkiem lansowanych
przez media mód, trendów czy innych norm zachowań? A przecież każdy z nas pragnie tylko
jednego: wynikającego ze szczerego uczucia „dotknięcia się członkami”.

Jest w tych wierszach więcej mroku, niżby się
na pierwszy rzut oka wydawało. Pointy nie są
proste i jednoznaczne. Kuba Szatko łączy współczesną wrażliwość z bardzo dojrzałym poetycko
obrazowaniem. Osobiście lubię te, pojawiające się
w wierszach, „znaki czasu”, czyli odwołania do
wiarygodności kredytowej, second handów, supermarketów, mediów. Obok nich zawsze jednak
będą istnieć ponadczasowe ptaki, kwiaty i ludzie.
Anty-Salon Poezji:
I ponadczasowa krytyka dehumanizacji. I uniKUBA SZATKO
wersalna tęsknota za dobrem, prawdą i pięknem.
Polecam wczytywanie się w utwory Kuby Szatko.
Młody, przystojny, interesujący absolwent ro- Zyskują przy bliższym poznaniu.
manistyki z Krakowa, zatrudniony w korporacji.
W modnych okularach i nonszalancko stylizowa- Niszowe Studio Dźwięku:
nych ciuchach. Wrażliwości jednak nie utracił, bo LILLY HATES ROSES
uprawia poezję, a także prozę. Nad wyraz kulturalny, wyciszony, stonowany, taktowny. Pochy- Ponieważ to wieczór mieszanych duetów, na
lony nad kartkami swoich wierszy, w półmroku scenę muzyczną wkraczają Katarzyna Gołomska
Domu Ciszy zbudował szczególną atmosferę i Kamil Durski. Mimo że grają od września 2012
zaufania, o czym napisał: mnie ciągle wzrusza kicz r., w lipcu wydali już pierwszą płytę Something to
i tandeta szczerości. Współczesną poezję podkreślił Happen. Reprezentują gatunek muzyczny, zwany
współczesną sztuką wideo w wykonaniu własne- indie-folkiem, stworzony w latach 90. w Ameryce
go brata. Były to abstrakcyjne tryptyki połączone
z muzyką (zapowiadana wcześniej niespodzianka). Obsługą sprzętu zajmowała się Muza poety.
Znowu duet.

Zabrakło mi trochę podczas tego koncertu energii.
Więcej jej znajduję, słuchając zespołu na youtube.
Ale może pora była późna i perspektywa snu znikoma przed jutrzejszym dniem roboczym...
Bardzo lubię patrzeć na takie młode, czyste, niezmanierowane artystycznie pary. I temu duetowi
wierzę, bo mają w sobie mnóstwo szczerości oraz
entuzjazmu i zakochania w tym, co robią. Życzę
kontynuacji i wytrwałości w powołaniu. Dzięki za
wszelkie dobre wibracje, których podczas słuchania Was doświadczyłam.
Resumé
Mimo mojego mocno średniego wieku i pracy polegającej na sprawianiu wrażenia, że wszystko się
wie, w podsumowaniu powiem krótko: znowu
coś odkrywczego zobaczyłam, czegoś innego doświadczyłam, czegoś nowego się dowiedziałam.
Dlatego: gorąco polecam MDSM S.A.!
Małgorzata Gwóźdź
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego, Powiatu
Oświęcimskiego i Miasta Oświęcimia oraz pomocy
Firmy Inżynierskiej Enco i Stowarzyszenia
Wspierającego MDSM. Patronat medialny
sprawuje Oswiecimonline.pl i Kasztelania.pl.

Poezja naszych czasów, kiedy się jej słucha, przypomina prozę. Dużo jest w niej całkiem prostych
(w konstrukcji) zdań:
dziś prawdą jest tylko to
co uznaje większość naukowców
(Cała prawda o wszystkim)
nikt by nie umierał
gdyby mógł
wybierać
(Próba charakteru)
ja też nie wierzyłem dziadkowi
że kiedyś był młody
(Jajecznica)

gdybym nie wiedział, że to moje odbicie
nie zorientowałbym się, że to ja
(***)
Kolejny poziom, jak to w wierszach bywa, stanowią różnego rodzaju środki stylistyczne, z których
najpojemniejszymi są metafory i porównania.
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Fot. Dominik Smolarek

mokra od potu
czując że jestem
odwraca się do mnie plecami
(Muchy)
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PRACE
W DOMU KLUGERA
KU UKOŃCZENIU

P
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Fot. CŻ

Fot. CŻ

Fot. CŻ

race remontowe w byłym domu ostatniego żydowskiego
mieszkańca Oświęcimia wkroczyły w fazę wykańczania wnętrza. Jednocześnie trwa budowa zabezpieczeń skarpy w postaci muru oporowego. Wiosną 2014 r. w budynku zostanie otwarta Cafe Oszpicin – kawiarnia i miejsce spotkań dla oświęcimian
i gości.
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Uczysz się
w szkole ponadgimnazjalnej
i chcesz bezpłatnie
poprawić swój angielski?
Nic prostszego!
Nasi wolontariusze Ania z Ukrainy, Emily z Niemiec i Michael z Austrii
serdecznie Was zapraszają na zajęcia.
W każdą środę o 18.00 spotykamy się przy pl. ks. Skarbka 5 – oglądamy
filmy i rozmawiamy po angielsku na interesujące Was tematy.
Po prostu przyjdź, przyprowadź kolegę lub koleżankę, a my gwarantujemy dobrą zabawę, popcorn oraz fajne towarzystwo!
Więcej o spotkaniach na naszej stronie na Facebooku – wejdź na
www.bit.ly/klubjezykowy i dołącz do grupy, aby otrzymywać regularne powiadomienia. Możecie też napisać do nas email: voronova.anna9@
gmail.com.

Ban Ki-moon z wizytą
w oświęcimskiej synagodze
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych odwiedził Centrum Żydowskie
18listopada
w Oświęcimiu i jedyną zachowaną w mieście synagogę Chewra Lomdej Misznajot.
wpis w księdze pamiątkowej:
„To zaszczyt móc odwiedzić
tę synagogę i poznać historię
Żydów w Polsce przed katastrofą Holokaustu. Jestem
pod wrażeniem przetrwania i odrodzenia tradycji
żydowskiej w tak trudnych

warunkach. Przyjechałem
do tego miejsca po odwiedzeniu nazistowskiego obozu śmierci i wyjeżdżam z
Oświęcimia w smutku, ale
także z nadzieją i determinacją, aby budować świat
równości, godności ludzkiej
i pokoju”.

Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu, powiedział:
– Jesteśmy zaszczyceni wizytą Sekretarza Generalnego
ONZ Ban Ki-moona, która
wzmacnia nasze zaangażowanie w uczenie o historii
polskich Żydów i Zagładzie

Fot. CŻ

W Centrum Ban Ki-moon
poznał historię żydowskich
mieszkańców Oświęcimia
oraz zwiedził zabytkową
synagogę w towarzystwie
rabina Joszuy Ellisa z Gminy
Żydowskiej w Katowicach.
Pod koniec wizyty Sekretarz
Generalny ONZ pozostawił

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon w Centrum Żydowskim
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oraz edukację przeciw antysemityzmowi, rasizmowi
i innym formom dyskryminacji. Jest bardzo ważne,
że przywódca światowy
po wizycie w byłym obozie
Auschwitz odwiedził także
miasto Oświęcim.
Maciej Zabierowski

Centrum Dialogu i Modlitwy
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Polsko-rosyjskie sympozjum
na temat praw człowieka

W

dniach 24-25 października odbyła się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu konferencja poświęcona zagadnieniu praw człowieka. Perspektywę spojrzenia na tę tematykę można streścić w tytule:
prawa człowieka po Auschwitz – chociaż obejmowała ona także doświadczenia drugiego ze zbrodniczych systemów totalitarnych, jakim był komunizm.
drzej Zoll, który wygłosił
referat pt. Auschwitz a problem praw człowieka, prof.
Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński), która
w swoim wystąpieniu skupiła się na socjologicznej
analizie społecznej pamięci o zbrodniach oraz ks. dr
Manfred Deselaers, przedstawiający wpływ ideologii oraz problem sumienia
w biografii komendanta
Auschwitz – Rudolfa Hössa.
Prelegenci z Woroneża
w przedstawianych przez
siebie referatach analizowali
prawne aspekty statusu byłych małoletnich więźniów
obozów koncentracyjnych
w Rosji, a także przedstawili – w oparciu o zachowane
akta – funkcjonowanie ra-

dzieckiego sądownictwa od
zakończenia II wojny światowej do roku 1970. Ostatnie
z zaprezentowanych przez
gości wystąpień odnosiło się
do stosowania przez sądy
i administrację w stosunku
do ofiar represji politycznych ustawy rehabilitacyjnej
Nie mogło również zabraknąć podczas sympozjum
prezentacji działalności Centrum Dialogu i Modlitwy
oraz
Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, który reprezentowała dr Alicja Bartuś.
W swojej prezentacji pt.
Zbrodnia tu i teraz , czyli sto
powtórek z Auschwitz i po
Auschwitz mówiła o odpowiedzialności po Auschwitz, w świetle mechani-

„W obozie Auschwitz-Birkenau doszło do najbardziej
brutalnego podeptania praw podstawowych, doszło
do zanegowania prawa do życia setek tysięcy tylko
z tego powodu, że byli członkami określonego Narodu w pojęciu etnicznym lub obywatelami państw okupowanych przez niemieckich nazistów. Dziś nie ma
lepszego miejsca, gdzie o prawach człowieka należy
debatować jak Oświęcim. Bliskość okrutnej zbrodni pokazuje, że nie są to debaty oderwane od rzeczywistości,
że podnoszenie problemu praw człowieka i uświadamianie sobie zagrożeń, jakie dla tych praw występowały i występują nadal, ma znaczenie praktyczne. Stwarza szansę na zapobiegnięcie powtórzenia katastrofy
ludzkości z lat czterdziestych XX w.”
Prof. Andrzej Zoll

zmów zbrodni ludobójstwa
XX w i systemowego łamania podstawowych praw
człowieka, podkreślając uni-

wersalną symbolikę Miejsca
Pamięci.
W konferencji uczestniczyła liczna grupa studentów

Fot. CDiM

W konferencji, organizowanej przez Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Oświęcimską oraz Centrum Dialogu i Modlitwy,
wzięło udział również czworo prelegentów z Woroneża.
Rosyjską stronę reprezentowali: dyrektor Centralnego Oddziału Rosyjskiej
Akademii Sprawiedliwości
w Woroneżu Jewgienij Fedosov, dwóch dziekanów tej
uczelni: z Wydziału Szkolenia Dodatkowego Sędziów
Andrei Konkov, z Wydziału Kształcenia Średniego
Specjalnego Roman Palekha
oraz wykładowca dr Natalia
Timofeeva.
Wśród polskich prelegentów znaleźli się: prof. An-

Wykład prof. Andrzeja Zolla
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Fot. CDiM

Fot. CDiM
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Prezentacja dr Alicji Bartuś, obok dziekan Andrei Konkov

nym przeżyciem była dla
gości wizyta w byłym obozie Auschwitz-Birkenau.
Na zakończenie spotkania
goście z Woroneża odwiedzili Kraków, w którym
– oprócz obowiązkowych
dla każdego turysty miejsc
– mieli okazję zobaczyć

Uniwersytet
Jagielloński
i poznać jego historię, a także zapoznać się z polskim
systemem organizacji szkolnictwa wyższego.
Z całą pewnością polsko-rosyjskie spotkanie naukowców – badaczy prawa,
w miejscu, które jest symbo-

lem tragedii XX w., stworzyło możliwość podzielenia
się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony
praw człowieka.
Pozostaje mieć nadzieję,
iż nie będzie ono jedynie
epizodem, lecz – zgodnie
z zapewnieniami zarówno

organizatorów, jak i gości –
stanie się początkiem trwałej współpracy w zakresie
edukacji o prawach człowieka.

Fot. CDiM

z
Państwowej
Wyższej
Szkoły w Oświęcimiu, a także przedstawiciele Katedry
Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz
części naukowej, uczestnicy
mieli okazję zwiedzenia
Oświęcimia oraz wystawy
w Harmężach. Bardzo moc-

Wykład dr Natalii Timofeevej, obok prof. Andrzej Zoll

W pierwszym rzędzie od lewej: dyrektor Oddziału Rosyjskiej Akademii Sprawiedliwości. W drugim rzędzie dziekan Roman Palekha
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Tomasz Drażniowski
uczestnik sympozjum

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 68, grudzień 2013

Kultura

69. rocznica
wyzwolenia obozu
Auschwitz

W

Wstępny Program Obchodów
69. Rocznicy Wyzwolenia
KL Auschwitz.
27 stycznia 2014 r.
13.30 – 14.30 – Uroczystości w namiocie na terenie
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
15.00 – 15.30 – Ceremonia upamiętniająca Ofiary. Modlitwa i oddanie hołdu przy pomniku
w Birkenau
Kontakt: e-mail: 27january@auschwitz.org
tel. + 48 33 843 8006 (potwierdzenie uczestnictwa)
tel. + 48 33 844 8055 (informacje ogólne)
Do momentu wyzwolenia
terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej,
niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1
mln osób, głównie Żydów,
a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych
oraz ludzi innych narodowo-

ści. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady
i okrucieństw II wojny światowej. W 2005 r. Organizacja
Narodów
Zjednoczonych
uchwaliła dzień 27 stycznia
Międzynarodowym Dniem
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Fot. Paweł Sawicki

poniedziałek, 27 stycznia 2014 r. odbędą się
uroczystości 69. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Obchody 68. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

Obchody będą miały szczególny charakter ze względu na wiele rocznic przypadających w roku 2014.
W przyszłym roku minie 70
lat od rozpoczęcia deportacji
do obozu Żydów z Węgier.
W ciągu zaledwie trzech
miesięcy, między 15 maja
a 9 lipca 1944 r., niemieccy
naziści przewieźli do Auschwitz z Węgier ok. 438 tysięcy
żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Większość z nich
zamordowano w komorach
gazowych natychmiast po
przyjeździe. Była to największa operacja zagłady w historii obozu Auschwitz.
Proces deportacji Żydów
z Węgier sprawcy udokumentowali na ponad 200
czarno-białych fotografiach,
stanowiących dziś jeden
z najważniejszych dowodów
zbrodni. Na zdjęciu, które
towarzyszy zaproszeniu na
uroczystości, widać twarze

trójki zamordowanych wówczas dzieci: Dori, Judith oraz
Erwina Wollstein z miejscowości Szombatheley.
Oprócz tego w przyszłym
roku obchodzić będziemy
również m.in. 70. rocznicę likwidacji tzw. Zigeunerlager
w Birkenau, podczas której
zamordowano pozostałych
jeszcze przy życiu więźniów
Romów i Sinti, 70. rocznicę deportacji do Auschwitz
blisko 13 tysięcy Polaków
aresztowanych w trakcie
Powstania Warszawskiego,
70. rocznicę likwidacji getta
w Łodzi, jak również 70. rocznicę buntu więźniów z Sonderkommando w Auschwitz.
W uroczystościach rocznicowych 27 stycznia 2014 r.

Informacje dla mediów:
Szczegóły dotyczące akredytacji oraz obsługi medialnej
69. rocznicy wyzwolenia zostaną podane w późniejszym terminie.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
grudzień 2013 / styczeń 2014
• 18 grudnia
Ulicznego Scena Kalejdoskop (www.scenaka„Świat jest jedynie chwilowym zakłóceniem
lejdoskop.krakow.pl).
w przepływie światła – o Dukli Andrzej StaWstęp na koncert Nasza biała kolęda za zaprosiuka”
szeniami – zaproszenia do odbioru w OCK w
Galeria Książki zaprasza na Demontaże literagrudniu.
tury. Trzy kwadranse o tekstach, które w grudOświęcimskie Centrum Kultury
niu poświęcone będą książce Dukla Andrzeja
Stasiuka. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. • 1 do 31 stycznia
Jarosław Fazan.
Wystawa Historia Polski i stosunków polskoGodz. 18.00, Aula.
-niemieckich
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza GórMDSM zaprasza do zwiedzania wystawy pod
nickiego Galeria Książki
tytułem Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich. Jest to projekt Niemieckiego Instytutu
• 29 grudnia
Polskiego, opracowany przy wsparciu Fundacji
Kulturalne cztery pory roku – zimowe impreRoberta Boscha, Wydawnictwa Cornelsen oraz
sje
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RepubliOświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na
ki Federalnej Niemiec. Ekspozycja składa się
czwartą odsłonę projektu, organizowanego
z osiemnastu plansz, które przedstawiają Polw ramach Roku Kultury w Oświęcimiu: Kultuskę oraz różnorodne ujęcia polsko-niemieckich
ralne cztery pory roku – zimowe impresje.
relacji na przestrzeni dziesięciu wieków.
29 grudnia 2013 r. o godzinie 16.00 w sali wiDo tej pory wystawę pokazano już ponad 100
dowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kulturazy w niemieckich szkołach, bibliotekach,
ry odbędzie się koncert świąteczny Nasza biała
ratuszach i innych placówkach publicznych.
kolęda w wykonaniu grupy Wariant M i gości.
Również w Polsce wystawa spotkała się z wielPo zakończeniu koncertu o godzinie 17.30, na
kim zainteresowaniem. Prezentowano ją m.in.
parkingu przed OCK rozpocznie się spektakl
w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Opolu,
plenerowy – happening utrzymany w klimaKatowicach.
cie wigilijnym XIX-wiecznej Polski pt. Pierwsza
Ekspozycja mieści się w Domku Ciszy w MięGwiazda w wykonaniu Krakowskiego Teatru
dzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w
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wezmą udział byli więźniowie Auschwitz, przedstawiciele władz państwowych
z Polski, a także wielu gości
z całego świata, m.in. liczna
delegacja parlamentu izraelskiego, na której czele stanie
przewodniczący
Knesetu
Yuli-Yoel Edelstein.
Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc, osoby pragnące
uczestniczyć w uroczystości
prosimy o kontakt z biurem
organizacyjnym do 10 stycznia 2014 r. Obchody rozpoczną się o godzinie 13.30 na
terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Główna
ceremonia upamiętniająca
Ofiary będzie miała miejsce
przy Pomniku w Birkenau
w godzinach 15.00-15.30.

9

Oświęcimiu, ul. Legionów 11. Osoby zainteresowane zapraszamy w godzinach od 9.00 do 16.00,
grupy szkolne prosimy zgłaszać telefonicznie:
33 843 23 77 lub mailowo: reservation@mdsm.pl.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
• 21 stycznia
Koncert Ireny Santor
21 stycznia 2014 r. o godzinie 18.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się koncert
niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny,
królowej polskiej piosenki – Ireny Santor. Bilet
na koncert jest doskonałym prezentem dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.
Irena Santor od ponad 60 lat czaruje i urzeka
swym głosem. Jej piosenki stały się legendarnymi już utworami, których słuchają starsi i młodsi. Któż nie pamięta jej pierwszego wielkiego
przeboju Ej, przeleciał ptaszek czy nagradzanych
na festiwalach piosenki utworów: Embarras,
Walczyk na cztery ręce czy Powrócisz tu.
Po latach sukcesów Irena Santor w 1991 r. postanowiła zakończyć swoją karierę artystyczną.
W 2009 r., ku radości publiczności, która nigdy
nie pogodziła się z odejściem artystki z estrady
– Irena Santor wznowiła swoje koncerty.
Na jej najnowszej płycie pt. Kręci mnie ten świat
znalazły się utwory do tekstów: Wojciecha
Młynarskiego, Jana Wołka, Jacka Cygana, Marka Ibiszczanika, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Marka Robaczewskiego oraz Agnieszki
Osieckiej z muzyką: Piotra Rubika, Seweryna
Krajewskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Majewskiego, Włodzimierza Nahornego,
Janusza Senta, Jana Kantego Pawluśkiewicza,
Jerzego Derfla i Stanisława Soyki.
Bilety: 60zł (parter), 50zł (balkon).
Oświęcimskie Centrum Kultury
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Muzeum
w archiwalnej fotografii

T

o już ostatnia fotografia z tegorocznego cyklu, w którym pokazujemy zdjęcia wykonane po
wojnie na terenach podobozów Auschwitz. To zdjęcie
powstało w lipcu 1967 r. na
terenie byłego podobozu
Sosnowitz II w Sosnowcu.
Widać na nim budynek obozowej kuchni.

Fot. APMA-B

Podobóz ten powstał przy walcowni firmy Oberschelsiesche Maschinen u. Waggonfabrik – OSMAG.
Pierwszą grupę ok. 200 więźniów,
prawie wyłącznie Żydów, przywieziono tam 4 maja 1944 r. i zakwaterowano w byłym obozie dla
zagranicznych robotników przymusowych. Później stan obozu
wzrastał, osiągając 600 osób w lecie
i prawie 900 w końcu roku. Więźniów umieszczono w trzech drewnianych barakach znajdujących
się wraz z kuchnią, magazynem,
umywalnią i latrynami wewnątrz
ogrodzenia z drutu kolczastego
pod napięciem, wzdłuż którego
ustawiono siedem wież wartowniczych. Warunki bytowe były nieco
lepsze niż w Birkenau, podobnie
jak relatywnie lżejsza była praca:
przy prasach i zgniatarkach, skrawaniu i obróbce luf armatnich oraz
produkcji pocisków artyleryjskich.
Najtrudniejsze warunki panowały w oddziale prasowni, gdzie
więźniowie, pracując bez odzieży
ochronnej, byli narażeni na liczne
poparzenia. Pozostali, zwłaszcza
fachowcy – ślusarze i tokarze, wykonywali prace nie wymagające
tak dużego wysiłku fizycznego.
W styczniu 1945 r. więźniów ewakuowano pieszo do Troppau (Opawa) w Czechach, skąd ocalałych
wywieziono koleją do obozu Mauthausen.
Paweł Sawicki

Tereny byłego podobozu Sosnowitz II

ślady historii

ze zbiorów muzeum auschwitz

W

grudniu tego roku Muzeum otrzymało w darze
od pana Alojzego Frosa, byłego więźnia obozów
koncentracyjnych Auschwitz, Sachsenhausen
i Buchenwald, przedmioty wykonane w warsztatach
obozowych Auschwitz.
Są to zapalniczka oraz sygnet, które wyraz wdzięczności za podzielenie
zrobione zostały najprawdopodob- się jedzeniem pochodzącym z paniej z fragmentów części samoloto- czek przesyłanych z domu.
wych. Widnieją na nich inicjały „AF”
Anna Odi
oraz „FA”. Alojzy Fros otrzymał te
Zbiory PMA-B
przedmioty od innego więźnia jako

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Dział Zbiorów zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem przedmiotów historycznych oraz
prac artystycznych związanych z obozem. Każdy przedmiot, związany z tym miejscem, to bardzo ważny dokument historyczny.
To świadectwo niewyobrażalnego cierpienia. Oryginalne przedmioty przekazane do zbiorów Muzeum zostają objęte specjalistyczną
opieką konserwatorską oraz zapewnione im są optymalne warunki
przechowywania.
Jeżeli w Państwa domach znajdują się jeszcze przedmioty związane
z tragiczną historią obozu Auschwitz, bardzo prosimy o kontakt.

Zapalniczka benzynowa z inicjałami: „AF” (metal, bawełna)
oraz sygnet z inicjałami: „FA” (metal)
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