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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 niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa
polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania
obozu. Decyzją Sejmu RP 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Wydarzenia upamiętniające 76.
rocznicę pierwszego transportu Polaków do Auschwitz odbyły się
w Oświęcimiu, a także dzień wcześniej w Tarnowie. W „Osi” relacja
z obchodów.
Piszemy także o niezwykłym znalezisku. Po niemal pół wieku ponad
16 tysięcy osobistych przedmiotów ofiar Auschwitz wróciło do Miejsca Pamięci. Pochodziły one z prac archeologicznych prowadzonych
w rejonie komory gazowej i krematorium III w 1967 r. Są to bowiem
w zdecydowanej większości przypadków ostatnie osobiste rzeczy,
które udało się zachować Żydom kierowanym bezpośrednio po selekcji z rampy na śmierć do komór gazowych. W jaki sposób doszło
do ich odnalezienia? Szczegóły znajdą Państwo wewnątrz numeru,
a na ostatniej stronie prezentujemy kilka przedmiotów.

Na stronach MDSM podsumowujemy międzynarodowe seminarium dla studentów z Polski, Niemiec i Białorusi pt. Kultury Pamięci
o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy, organizowane wspólnie przez MDSM Oświęcim, Pracownię Historii w Mińsku/Białoruś
i Internationales Bildungs-und Begegnungs werk (IBB) w Dortmundzie/Niemcy. Tematami pracy seminaryjnej była m.in. polityka okupacyjna w Polsce i na Białorusi, los polskiej i białoruskiej społeczności
żydowskiej, geneza i funkcje KL Auschwitz oraz dyskursy społeczne
na temat polityki zagłady w okupowanej Europie w czasie II wojny
światowej. Piszemy również o 59. Krakowskim Salonie Poezji.
Czarno-białe fotografie wykonane w większości przez niemieckich
żołnierzy w getcie warszawskim oraz relacje i fragmenty listów ofiar
i ocalonych z Holokaustu zderza ze sobą wystawa przygotowana
przez Bibliotekę Pokoju i Muzeum Antywojenne Kościoła Ewangelickiego z Berlina-Brandenburgii. Można ją oglądać w Centrum Dialogu
i Modlitwy.
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Wykonując w latach 70.
minionego wieku serię
zdjęć starego Oświęcimia
na zagraniczne zamówienie, zapewne kiedyś związanego z Oświęcimiem
Amerykanina, zrobiliśmy
zdjęcie prezentowane przy
okazji dzisiejszego felietonu. Nie koń – jak każe
historyczno-patriotyczna,
narodowa i artystyczna
tradycja, a… krówka u wodopoju na brzegu rzeki

Soły! Sielskie i bukoliczne
ujęcie dokonane niedaleko
centrum miasta. Właściciel
z krówką na brzegu rzeki,
w tle na drugim brzegu
odległy zarys bloków osiedla Błonie.
Koń – współbohater historycznych wydarzeń, bohaterskich szarż i zwycięstw,
sylwetka
uwieczniana
w rozlicznych dziełach
sztuki, pełnych miłości,
sentymentu opowieściach

– to oczywiste do dziś! Poczciwa krówka bez zasług
i bohaterskich czynów na
polu chwały, zwierzę podręczne, a nie odświętne,
niezbędne i niezastąpione
na co dzień, a nie podczas parad, rekonstrukcji
i aukcji! Nie symbol, patos
i piękno, ale zwyczajna codzienność.
Konik – zwierzę bojowo-pomnikowe, ale też
obecnie – co oburzające –

przedmiot i towar w międzynarodowym biznesie
sprzedawanych przez nas
koni na ubój! Krówka zaś
– to zwierzę stajenkowo-łąkowe. Dobrze, że przed
laty, szukając prawdy czasu i miejsca, przypadkowo
natrafiliśmy na nią! Zdjęcie pochodzi z czerwca
1971 r.
Andrzej Winogrodzki

Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

Centrum Dialogu
i Modlitwy
www.cdim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

Fot. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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Oświęcim, w tle osiedle Błonie. Fotografia wykonana w latach 70. XX w.
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Fot. Marek Lach

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

Minister Wojciech Kolarski – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Decyzją Sejmu RP 14
czerwca obchodzony jest
jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich
Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Wydarzenia
upamiętniające 76. rocznicę pierwszego transportu
Polaków do Auschwitz
odbyły się w Oświęcimiu,
a także dzień wcześniej
w Tarnowie.

dziczak, przedstawiciele
władz
samorządowych
oraz instytucji i stowarzyszeń współorganizujących
obchody, a także wszyscy
pragnący upamiętnić wydarzenia z 14 czerwca 1940
r.

nia pierwszego transportu
nr 423 Mariana Kołodzieja
Klisze pamięci. Labirynty,
odprawiono
uroczystą
mszę świętą, której przewodniczył biskup Roman
Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

W Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, gdzie
prezentowana jest wystawa prac autorstwa więź-

– Sprawujemy eucharystię i spotykamy się
w rocznicę pierwszego
transportu, który przy-

wiózł pierwszych więźniów tego obozu, kiedy
zło zaczęło się w tym
miejscu i kiedy zaczęło się ono potęgować.
Sprzeciw, opór, patriotyzm, działanie wobec
okupanta to były wystarczające powody, dla których trafiali tu do Auschwitz pierwsi więźniowie
– mówił w czasie homilii
biskup Pindel.

– W Auschwitz zaplanowano zło. W Auschwitz-Birkenau
i
kolejnych
członach obozu wykonano
bardzo wiele złych czynów
i wiele grzechów. Na to
miejsce przybywali wykonawcy okrutnych planów
eksterminacji określonych
grup ludzi. Ten zamiar
był realizowany przez wyniszczającą pracę, głodowe racje żywności, trudne
warunki życiowe, terror
wobec więźniów, ale też
przez zasądzanie wyroków śmierci albo przez
selekcję, w czasie której
przeznaczano bezpośrednio przybyłych na śmierć
przez zagazowanie. Uczeń
Jezusa, Paweł z Tarsu, napisał w Liście do Rzymian:
„nie daj się zwyciężać złu,
ale zło dobrem zwyciężaj”.
Zdajemy sobie sprawę
z tego, że jeśli ulegniemy
złu, jeżeli nienawiść tego,
który nas krzywdzi, osiądzie w naszym sercu, to
jest dopiero prawdziwe
zwycięstwo zła. Dlatego
dziś modlimy się o pokój,
pojednanie i przebaczenie
– powiedział biskup Pindel.
Podczas mszy pokazany
został szczególny dokument związany z pierwszym
transportem
do
Auschwitz. To przygotowany 11 czerwca 1940
r. przez koleje niemieckie rozkład jazdy pocią-

W obchodach
wzięli
udział byli więźniowie
Auschwitz, w tym więźniowie pierwszego transportu: Jerzy Bogusz (nr 61)
i Kazimierz Albin (nr 118)
oraz więzień drugiego
transportu Kazimierz Piechowski (nr 918).
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Fot. Marek Lach

Obecni byli także przedstawiciele władz Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. Podsekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Wojciech
Kolarski, Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Pełnomocnik
Rządu do Spraw Dialogu
Międzynarodowego Anna
Maria Anders, Sekretarz
Stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Jan Dzie-

Anna Maria Anders – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Dialogu Międzynarodowego
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Byli więźniowie (od lewej): Jerzy Bogusz (nr 61), Kazimierz Albin (nr 118) oraz Kazimierz Piechowski (nr 918)

gu specjalnego, którym
14 czerwca przewieziono
przyszłych więźniów obozu z Tarnowa. Pochodzi
on ze zbiorów Fundacji
Pobliskie Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau, która udostępniła oryginał na
rocznicowe obchody.

Na terenie byłego obozu
Auschwitz I, w budynku
dawnej pralni obozowej,
uczestnicy obchodów spotkali się z byłymi więźniami obozu, do których
zwrócił się dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński:
– Jesteśmy tu z wami i dla
was. Po to, żeby wspomnieć tych, których już
nie ma, wspomnieć tych
wszystkich, którzy doświadczyli tego, czego
nasze pokolenia nie doświadczyły i czego nasze
pokolenia nie będą w sta-

nie sobie nigdy wyobrazić.
Jeżeli przyszliśmy tutaj
dziś, aby pamiętać, to pod
jednym obostrzeniem: ta
pamięć nie ma być jedynie
spojrzeniem w historię, ta
pamięć ma być wielką mobilizacją i wielkim zobowiązaniem na przyszłość.
I tylko tak możemy ją rozumieć – podkreślił dyrektor Cywiński.
List Prezydenta RP Andrzeja
Dudy
odczytał
minister Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta:
„Od dziesięciu lat rocznicę
tamtego pierwszego transportu obchodzimy jako
Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Kon-

centracyjnych i Obozów
Zagłady. Ta data przypomina nam o szczególnej powinności, jaką mamy my,
Polacy. Jesteśmy bowiem
odpowiedzialni za prawdę o Auschwitz. O każdej
z ofiar i o losie, jaki spotkał
je wszystkie. To nasz naród poznał tę prawdę jako
pierwszy i pierwszy niósł
ją światu, jeszcze podczas
II wojny światowej. I –
wierni temu wyjątkowemu
dziedzictwu,
pełnemu
bólu, ale i heroizmu – chcemy także dzisiaj nadal głośno o tej prawdzie świadczyć” – napisał Prezydent
RP Andrzej Duda.

Maria Anders, Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Pełnomocnik Rządu do
Spraw Dialogu Międzynarodowego:
„Pamięć
o Auschwitz to nie tylko
przywoływanie
faktów
dotyczących zbrodni, ale
i refleksja o jej źródłach.
To pamięć o niszczącej
sile nienawiści, totalitaryzmach, antysemityzmie,
pogardzie dla człowieka i jego niezbywalnych
praw – o tym, co legło
u podstaw XX-wiecznej
katastrofy naszej cywilizacji. Naszą powinnością
wobec świata jest przypominanie tych tragicznych
List Prezes Rady Mini- wydarzeń,
docieranie
strów Beaty Szydło od- do ich przyczyn i przeczytała minister Anna chowywanie tej wiedzy

Fot. Marek Lach

Po mszy goście zwiedzili
wystawę Klisze pamięci. Labirynty. Odczytano wówczas nazwiska więźniów
pierwszego
transportu.
Krótka ceremonia odbyła się także przed tablicą
upamiętniającą
wydarzenia 14 czerwca 1940 r.
przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im.
rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu, która znajduje się w budynkach, do

których na początku trafili więźniowie pierwszego
transportu. Słowo powitania wygłosił rektor PWSZ
prof. Witold Stanowski.

Złożenie hołdu przed tablicą upamiętniającą wydarzenia 14 czerwca 1940 r. przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
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Złożenie hołdu przed Ścianą Śmierci w byłym obozie Auschwitz

w zbiorowej pamięci” –
napisała premier Beata
Szydło.
Podczas spotkania odczytano również list przesłany przez Marszałka Sejmu
RP Marka Kuchcińskiego:
„Ogrom zbrodni zmusza
do wyciszenia i zadumy.
Zmusza też do refleksji nad
tym, jak budować świat, by
nigdy więcej nie pojawiły
się doktryny i ideologie,
które godność człowieka
gotowe są poświęcić innym wartościom. Jesteśmy
to winni ofiarom i tym,
którzy
przeżyli.
Wraz
z uczestnikami uroczystości, oddaję im należny honor i cześć. Głęboko przy
tym wierzę, że rocznicowe
obchody będą ważną lekcją
na rzecz tolerancji, zrozu-

mienia i szacunku dla drugiego człowieka” – napisał
Marszałek Kuchciński.
List od Szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka odczytała Monika Kalinowska,
Dyrektor
Departamentu
Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji: „Pamięcią ogarniamy wszystkich
pomordowanych.
Niemieccy naziści niektórym narodom odmówili
prawa do życia, a pobliskie Birkenau było jednym
z miejsc masowej zagłady
Żydów. Wraz z nimi ginęli przedstawiciele innych
narodów, zabijani w egzekucjach, w komorach gazowych, zabijani przez
choroby i wyniszczającą

pracę. W szczególny sposób wspominamy dziś
naszych rodaków, przybyłych 76 lat temu z Tarnowa, potem przywożonych
w kolejnych transportach
z wielu innych miejsc. Polska pierwsza powiedziała
Hitlerowi «Nie», i zapłaciła
za to bardzo wysoką cenę”
– napisał szef Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef
Kasprzyk.
Na zakończenie obchodów
pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11 w byłym
obozie Auschwitz I złożono wieńce i upamiętniono
wszystkie ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

– Skazanych wyciągano
z Bloku Śmierci, pod Ścianę
Śmierci. Tu urzędował Palitzsch – król zbrodni. Ściana Śmierci – granica strachu, strzału, ciszy, agonii.
Ale strach nie umarł. Strach
nie był zabity. Żyje. Pozostał przy tej ścianie – niemy świadek przeraźliwej
zbrodni zamienił się tylko
w milczenie – wspomniał
były więzień Auschwitz
Kazimierz Piechowski. –
Ten strach wyzierał z martwych oczu ofiar. Czekamy
pod bramą w straszliwym
napięciu i nagle – zaczyna
się. „Tor auf!” – otwierano bramę. Wjeżdżamy na
podwórze Bloku Śmierci.
W rogu, między blokiem
10 a Ścianą Śmierci, rzucone zwłoki. Ładujemy ciepłe

zwłoki na wóz. „Los, los!”.
„Prędzej, prędzej!”. „Los
ab!”. Wyjeżdżamy. Zamykają bramę – dodał.
Wydarzenia
rocznicowe
odbyły się również w Tarnowie. 13 czerwca przy
Pomniku Pamięci I Transportu Więźniów do KL
Auschwitz odbyła się uroczystość
upamiętniająca
wydarzenia sprzed 76 lat.
Zorganizowano także sesję
edukacyjną dla uczniów
tarnowskich szkół.
14
czerwca kwiaty złożono
pod Obeliskiem Pamięci
I Transportu Więźniów do
KL Auschwitz na tarnowskim Dworcu Głównym.
Paweł Sawicki

Organizatorem obchodów było
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz:
• Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
• Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
• Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
• Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau
• Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
• Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka
• Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
• Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów)
• Stowarzyszenie Auschwitz Memento
• Stowarzyszenie Romów w Polsce
• Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem

Fot. Marek Lach

a także władze samorządowe:
• Prezydent Miasta Oświęcim
• Prezydent Miasta Tarnowa
• Starosta Oświęcimski
• Wójt Gminy Oświęcim.

Wystawa Klisze pamięci. Labirynty
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PO NIEMAL PÓŁ WIEKU TYSIĄCE ZAGINIONYCH
OSOBISTYCH PRZEDMIOTÓW OFIAR
AUSCHWITZ WRACAJĄ DO MIEJSCA PAMIĘCI

P

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

onad 16 tysięcy osobistych przedmiotów należących do ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, pochodzących z prac archeologicznych prowadzonych
w rejonie komory gazowej i krematorium III w 1967 r., powróciło do Miejsca Pamięci po trwających
wiele miesięcy poszukiwaniach.

Jedno z pudeł z historycznymi obiektami

przebieg prac wykopaliskowych prowadzonych w pobliżu ruin komory gazowej
i krematorium III. W wyniku
tych prac, co zresztą ukazano
w tym filmie, odnaleziono
bardzo dużą liczbę oryginalnych obiektów z okresu
funkcjonowania obozu. W inwentarzu Zbiorów Muzeum
znajdowało się jedynie nieco
ponad 400 obiektów z tych
wykopalisk. Byliśmy jednak
przekonani, że musiało być
ich znacznie więcej. Wielomiesięczne śledztwo rozpoczęliśmy od weryfikacji
archiwalnej dokumentacji –
powiedziała Elżbieta Cajzer,
szefowa Zbiorów Muzeum.
– Poszczególne sprawdzane
tropy rwały się, a ludzi pracujących wówczas w Muzeum
już nie było. Nie żył już niestety autor filmu, realizujące
go instytucje zmieniły się,
a archiwa milczały. Niemniej
jednak sprawdzaliśmy szczegółowo każdy wątek, choć
nie mogliśmy mieć nawet

pewności, czy przedmioty
wykopane podczas prac archeologicznych nie zostały
zaprzepaszczone lub rozproszone. Minęło przecież prawie 50 lat, a pamiętać należy,
że polskie instytucje przeszły
gruntowną zmianę po upadku komunizmu. Liczyliśmy
się z każdą możliwością –
podkreślił dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.
– Udało się jednak odnaleźć
i nawiązać kontakt z ostatnimi żyjącymi osobami uczestniczącymi w tym projekcie.
Nie było jednak jasne, gdzie
zostały zdeponowane same
przedmioty
odnalezione
podczas realizacji filmu.
Okazało się, że są one przechowywane w 48 kartonach
w jednym z budynków Polskiej Akademii Nauk. Co
bardzo istotne dla procesu
dokumentacji i stwierdzenia
ich autentyczności, zdecydowana większość z nich cały
czas znajdowała się w opisa-

nych, indywidualnych opakowaniach
wskazujących
m.in. miejsce odnalezienia,
czy dokładne dane dotyczące obiektu – dodała Elżbieta
Cajzer.
– To, że po niemal pół wieku
tak ogromny zbiór odnajdzie
się w całości, uważałem za
równie mało prawdopodobne, jak odnalezienie skarbu z zaginionego galeonu.
Mogę sobie jedynie próbować wyobrazić, dlaczego tuż
po wykopaniu obiekty zaginęły zdeponowane w tych
pudłach. Wykopaliska były
prowadzone jesienią 1967 r.
w pobliżu komór gazowych
i krematoriów. Zapewne miały zostać poddane analizie
i opracowane, być może ktoś
nawet miał zamiar napisać
obszerną pracę naukową na
ten temat. Jest to bowiem
zbiór w każdej mierze unikatowy. Tymczasem kilka miesięcy później nastąpił zwrot
polityczny 1968 r. i władze
komunistyczne
przybrały

wyraźnie antysemicki kurs.
Zapewne dlatego nie spieszono się z realizacją i zakończeniem całego projektu. Dla
tematów związanych z Zagładą nastały wówczas trudne czasy – mówił dyrektor
Cywiński.
3 czerwca historyczne przedmioty zostały przewiezione
w specjalnej asyście do Muzeum Auschwitz. W najbliższej przyszłości zostaną one
dokładnie zdokumentowane, a także sprawdzone pod
względem stanu zachowania.
Fundacja Auschwitz-Birkenau podjęła decyzję o uruchomieniu nadzwyczajnego
finansowania dla ewentualnych prac konserwatorskich
na tych obiektach.
– To niespodziewany, zupełnie wyjątkowy dzień
w najnowszej historii naszego
Muzeum – podsumował dyrektor Piotr M. A. Cywiński.
Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Obiekty odnalezione podczas
prowadzonych wówczas prac
są niezwykłym dokumentem
nie tylko samej historii obozu
i prowadzonej w nim przez
Niemców zagłady, ale przede
wszystkim są poruszającym
osobistym
świadectwem
ofiar. Są to bowiem w zdecydowanej większości przypadków ostatnie osobiste rzeczy,
które udało się zachować Żydom kierowanym bezpośrednio po selekcji z rampy na
śmierć do komór gazowych.
To m.in. termometry, butelki po lekach, czy perfumach,
fragmenty butów, sztućce,
biżuteria, zegarki, szczotki,
fajki, zapalniczki, fragmenty naczyń, guziki, scyzoryki,
klucze i wiele innych przedmiotów.
Odnalezienie śladów tych
obiektów nie było sprawą łatwą. – W 1967 r. na terenie byłego obozu Birkenau Andrzej
Brzozowski zrealizował krótkometrażowy film dokumentalny Archeologia pokazujący

Kubek

Fragmenty ceramiczne
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WYSTAWA PATRONAT ŚWIADKÓW HISTORII
Po krótkim powitaniu
gości i autorów wystawy
przez asystenta dyrekcji
MDSM Jérôma Déodata,
Jana Müller z Alternatywnego Centrum Młodzieży
Dessau oraz uczestnicy
projektu
Zeitzeugenpatenschaft – Kristin Sawras, Monique Trolldiener,
Steffen Butzkus i Mario
Neumann
przedstawili
jego koncepcję i założenia, a także stworzoną
w efekcie projektu wystawę. Ponad 80 gości

wernisażu uczestniczyło
w projekcji krótkich fragmentów filmów z udziałem świadków historii
– Esther Bejarano, Doris
Grozdanovičová, Fruma
Kučinskienė, Rozette Kats,
Ernesto Krocha, Wilhelma
Brasse i Franza Rosenbacha, w których opowiadali
o historii swojego życia.
Po wernisażu
poznali się z
Mieli także
bezpośredniej

z Janą Müller oraz młodymi ludźmi, którzy bezpośrednio zaangażowani
byli w projekt.
Wystawę oraz fragmenty
filmowe stanowiące uzupełnienie wystawy można
było oglądać do 14 czerwca 2016 r. w Domu Ciszy
MDSM.

goście zawystawą.
możliwość
rozmowy

Fot. MDSM

8

maja 2016 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się wernisaż wystawy Patronat świadków historii – osobiste przeżycia umożliwiają przekazywanie historii, przygotowanej
przez Alternatywne Centrum Młodzieży Dessau.

MDSM

Wernisaż wystawy Patronat świadków historii – osobiste
przeżycia umożliwiają przekazywanie historii

WYSTAWA HARMONIA/DYSONANS W CENTRUM
KULTURY ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE

19

maja 2015 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie została otwarta wystawa rysunku
i malarstwa Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka Harmonia/Dysonans, zorganizowana przy
współpracy CKŻ, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Galerii
Destillarta w Buchschwabach.
Wernisaż otworzył dr Joachim Russek – dyrektor
Centrum oraz Leszek Szuster – dyrektor MDSM.
Janusz
Karbowniczek
wprowadził gości werni-

sażu w tematykę swojej
twórczości,
prezentując
własny sposób myślenia
o płaszczyźnie obrazu,
rysunku i jego zasadach.
Elżbieta Kuraj przybliżyła

natomiast swoje zainteresowania w obrębie malarstwa – ulubioną kompozycję, kolor i strukturę,
podkreślając częstą inspirację naturą i muzyką oraz

zamiłowanie do eksperymentów.
W wernisażu brała udział
grupa studentów Uniwersytetu
Pedagogicznego
z Freiburga pod opieką

prof. Ekkeharda Geigera.
Wystawę w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie można oglądać do 27
czerwca 2016 r.
MDSM

Wernisaż wystawy Harmonia/Dysonans w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Wernisaż wystawy Harmonia/Dysonans w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Wernisaż wystawy Harmonia/Dysonans w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Fot. MDSM

Leszek Szuster, Elżbieta Kuraj, Janusz Karbowniczek i Joachim Russek
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WYSTAWA OŚWIĘCIMSKIEGO
BIENNALE PLAKATU W LUKSEMBURGU
2016 r. w Narodowym Muzeum Ruchu Oporu w Esch-sur-Alzette w Luksemburgu została
14 maja
otwarta wystawa V Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.
corocznie odwiedza MDSM.
Jérôme Déodat, asystent
dyrekcji MDSM, zaprezentował ideę oświęcimskiego
Biennale Plakatu oraz działalność Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży.
Wystawa V Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego będzie
prezentowana w Narodowym Muzeum Ruchu Oporu w Esch-sur-Alzette do 9
października 2016 r.

Fot. MDSM

72 plakaty, autorstwa artystów z 18 krajów, poruszają
aktualną tematykę społeczno-polityczną
począwszy
od tolerancji, równości, sytuacji politycznej, rasizmu,
po łamanie praw kobiet
i dzieci. Podczas wernisażu
Frank Schroeder, dyrektor Muzeum, powitał gości i wspomniał o 20-letniej
współpracy z Témoins de la
2ème Génération przy organizacji podróży studyjnych
dla młodzieży z Wielkiego
Księstwa Luksemburg, która

Wystawa V Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

MDSM

KULTURY PAMIĘCI O AUSCHWITZ
I HOLOKAUŚCIE: POLSKA, BIAŁORUŚ, NIEMCY

W

dniach 24-30 kwietnia 2016 r. w MDSM Oświęcim odbyło się międzynarodowe seminarium dla
studentów z Polski, Niemiec i Białorusi pt. Kultury Pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska,
Białoruś, Niemcy, organizowane wspólnie przez MDSM, Pracownię Historii w Mińsku i Internationales Bildungs-und Begegnungswerk (IBB) w Dortmundzie.
skim społeczeństwie oraz
rangę tego wydarzenia
w narodowej i prywatnej
kulturze pamięci. Studenci wzięli udział w wizycie
studyjnej w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau,
w wykładzie Generalny
Plan Wschód. Auschwitz –
wzorcowe miasto osiedleńcze
na Wschodzie, który poprowadził dr Piotr Setkiewicz
z Centrum Badań PMA-B
oraz w warsztatach w Muzeum Auschwitz-Birkenau
w bloku prezentującym
wystawę rosyjską Tragedia.

Męstwo. Wyzwolenie połączonych z rozmową z ekspertem muzealnym, panem
Mirosławem
Obstarczykiem na temat koncepcji
wystawy.
W dyskusji podsumowującej seminarium studenci
starali się odpowiedzieć
m.in. na pytania: jakie podobieństwa i różnice istnieją w polskiej, białoruskiej i niemieckiej kulturze
pamięci, jak kształtuje się
pamięć zbiorowa, czy kultura pamięci oznacza koncentrację na przeszłości

i przesłania przyszłość, czy ne przyjaźnie zaowocują
narodowa kultura pamięci w przyszłości kolejnymi
utrudnia stosunki transna- projektami.
rodowe.
Seminarium finansowane jest
Wspólną pracę i spotka- ze środków Polsko-Niemiecnie zakończyła wizyta kiej Współpracy Młodzieży
w Krakowie. Studenci pol- (PNWM) w ramach prograscy oprowadzili grupę bia- mu grantowego „Zachować
łoruską i niemiecką po wy- Pamięć” oraz Stowarzyszenia
stawie w dawnej Fabryce Wspierającego MDSM (FörOskara Schindlera, terenie derverein für die IJBS Oświędawnego getta w dzielni- cim/Auschwitz).
cy Podgórze i Starym Mieście. Mamy nadzieję, że
Elżbieta Pasternak
nowo nabyta wiedza i doświadczenia oraz zawiąza-

Fot. MDSM

Tematami pracy seminaryjnej w MDSM Oświęcim
była polityka okupacyjna
w Polsce i na Białorusi,
los polskiej i białoruskiej
społeczności żydowskiej,
geneza i funkcje KL Auschwitz oraz dyskursy społeczne na temat polityki
zagłady w okupowanej
Europie w czasie II wojny
światowej.
Seminarzyści
przedyskutowali również
własne
doświadczenia
związane z recepcją Auschwitz i Holokaustu w polskim, niemieckim i białoru-

Międzynarodowe seminarium dla studentów z Polski, Niemiec i Białorusi pt. Kultury Pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy
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CZŁOWIEK I RYBA
WYSTAWA RYSUNKÓW BÉLI FARAGÓ

K

ażdy nosi ze sobą jakąś rybę, nawet panowie w garniturach. Każdy inną, indywidualną – mniejszą,
większą, różnego gatunku. Postaci z rysunków wzorowane są na fotografiach wędkarzy, pragnących
w ten sposób uwiecznić swoje trofeum. Ryba jako wszystko, co mamy: dla jednych to wiara, dla drugich pieniądze, społeczny status oraz inne wartości, którymi kieruje się w życiu. Ryba na obrazach Béli Faragó to element zastępczy – w jej miejsce możemy wstawić dokładnie wszystko, co człowiekowi nie jest obce.
Niewielkich rozmiarów rysunki piórkiem, akwarelą i kredką,
autorstwa Béli Faragó, stanowią cykl zatytułowany Bóg
ma jedno oblicze. W tradycji
judeo-chrześcijańskiej, do której w swych wypowiedziach
odwołuje się artysta, ryba
jest symbolem poszukiwania
prawdy. Kryje się ona w głębinach, odmętach, z których
niełatwo ją wydobyć. Nawet
złapana, może wyślizgnąć
się z ręki, a jej łuska opalizuje

Fot. Krzysztof Janik

Nie zawsze jest to ryba w całej swej okazałości. Czasem
artysta umieszcza tylko jej
szkielet, głowę. Często bywa
okaleczona,
serwowana
w różnych pozycjach: leżącej,
wiszącej na kiju jak feretron
podczas religijnych procesji
albo jak wisielec na szubienicy; ryba pod pomnikiem jak
ofiara składana idolowi; ryby
stojące w rzędzie na pyskach
jak oddział żołnierzy.
Warto podkreślić, że ryba

Wernisaż wystawy rysunków Béli Faragó Bóg ma jedno oblicze/Gott hat ein Gesicht

o tym, jak wykorzystujemy
naturę i jak wiążemy ją z religijnością. Według mnie człowiek stracił poczucie dystansu
wobec przyrody i wyniszcza
ją, dewastuje poprzez korzystanie z jej zasobów. Morza pustoszeją. W Afryce kłusownicy
trzebią słonie i nosorożce. Moje
rysunki mają pokazać, poprzez
wzbudzanie emocji, że z naturą nie jest dobrze i sami się do
tego przyczyniamy.
Fot. Krzysztof Janik

Czyżby zatem obliczem Boga
była natura, świat przez Niego
stworzony? Czy nasz stosunek
do przyrody ma w tym kontekście wymiar religijny? A my
sami – czyż nie jesteśmy częścią natury?
To już trzecia wystawa Béli

Béla Faragó

Ryba zarówno wyraża nastroje tłumu, jak i bywa mu
przeciwstawiona. Raz ją
wielbią, raz zabijają. „Béla
Faragó dotyka wystawą tematu poszukiwania wiary.
Człowiek pragnie wiary,
a zarazem zagorzale niszczy
wszystko, w co wierzy”1.

1

2

3

4

skiego w Oświęcimiu – Filip
Starzyński i Eryk Żużałek –
brawurowo, ale i ze spokojem
godnym wirtuozów pewnych
swych umiejętności – oczarowali słuchaczy repertuarem,
który mienił się, jak łuska ryby
w słońcu, to mazurkiem, to
tańcem zakarpackim, to tangiem.
Kuratorem wystawy w MDSM
jest Bożena Grzywa. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Centrum
Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz Galerią Destillarta
w Buchschwabach.

Nie byłoby wernisażu bez muzyki. Przy tak wieloznacznej
symbolice rysunków organizatorzy zaproponowali, jako
przeciwwagę, występ młodych adeptów gry na akorMałgorzata Gwóźdź
deonie i gitarze. Uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej _________________________
I stopnia im. K. Szymanow- 1 - Materiały organizatorów

w słońcu, mieniąc się przeróżnymi kolorami. Od początków
istnienia człowieka stanowi
jego pożywienie, stąd tak często – obok chleba i wina – pojawia się na kartach Ewangelii. Stąd już krok do tajnego
w swych początkach symbolu
chrześcijan, obecnego również
we współczesnej przestrzeni
(naklejki na samochodach, brama na Lednicy).
Wystąpienie Béli Faragó podczas wernisażu podsuwa kolejne wątki interpretacji: – Jest
takie indiańskie przysłowie
– pożyczyliśmy ziemię od naszych dzieci i wnuków. Dzisiaj
nikt tego nie słucha. „Wyginął
ostatni gatunek wieloryba”
– oto informacje podawane
w mediach. W swoich obrazach chciałbym opowiedzieć

5

6

7

8

Fot. Krzysztof Janik

nie jest sama. Wokół dużo
osób, a ryba jest monstrualnych rozmiarów. Znajduje się zwykle pośrodku i...
robi wrażenie na ludziach.
Czasem uciekają przed jej
strasznym wyrazem pyska,
częściej chodzą po niej, depczą, ciągną, otaczają, traktują
niemiłosiernie toporem, odbywają przed nią defilady
wojskowe. Ryba jest dość
spokojna, ale czasami widać,
że cierpi.

Faragó w MDSM, po Totentanz
i Wilkommen in Paradis. Artysta pochodzi z Węgier, jednak
w 1980 r. przeprowadził się
do Niemiec, gdzie studiował
na wielu akademiach sztuk
pięknych m.in. pod okiem
słynnego Georga Baselitza.
Ostatecznie zamieszkał w Norymberdze. Od wielu lat pracuje jako konserwator dzieł
sztuki, rysownik, malarz.

Wernisaż wystawy rysunków Béli Faragó Bóg ma jedno oblicze/Gott hat ein Gesicht
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POEZJA I DOBROĆ,
CZYLI CESARZOWA NA SALONACH

J

Dorota Segda

Bez obaw. Po pierwsze:
na widowni Salonu Poezji w MDSM nie zasiadają – wedle terminologii
Słowackiego – „zjadacze
chleba”, lecz „anioły”.
To ludzie, którym niestraszne „ciężkie norwidy” (wedle terminologii
Szymborskiej).
Wprost
przeciwnie. A po drugie: artyzm zaprezentowany przez Dorotę Segdę i Jakuba Czekierdę
przewyższył najśmielsze
oczekiwania wyrobionej
i wymagającej oświęcimskiej publiczności.
Wyrażenie „lektura szkolna” ma złe konotacje. Takie czasy. Ale za każdą
lekturą szkolną stoi żywy
człowiek. Poznanie kilku interesujących, trafiających do myśli i serca
faktów z jego życia, rzuca nowe światło na to, co
i dlaczego pisał. Cyprian
Kamil Norwid – artysta
wszechstronny:
poeta,

dramaturg, prozaik, malarz, rzeźbiarz, filozof.
Po mieczu – z Litwy, po
kądzieli – z rodu Jana III
Sobieskiego. Dobre geny,
ale dalej – morze cierpienia. Wcześnie osierocony przez matkę. Ojciec
zmarł w więzieniu, skazany za długi. Nieukończona szkoła. Emigracja
w wieku 21 lat – nigdy
nie powrócił do kraju.
Nieszczęśliwa miłość do
Marii Kalergis. Tułaczka
po świecie. Bieda. Niezrozumienie jego twórczości przez współczesnych
czytelników i krytyków.
Postępująca ślepota i głuchota. Gruźlica. Samotna
śmierć w przytułku św.
Kazimierza pod Paryżem.

dę,
Boga,
Człowieka, nusz Toczek (patrz ramka
Słowo – w nich upatrując na str. 11). Jej bagaż doratunek dla świata.
świadczeń – zwłaszcza teatralnych – to jej wielkie
Jako pierwszy zakwestio- bogactwo. Przeszła przez
nował Mickiewiczowski szkołę świetnych polskich
patriotyzm w Panu Tade- reżyserów
teatralnych
uszu, co raczej nie ułatwi- – Jerzego Jarockiego, Jeło mu życia w paryskim rzego Grzegorzewskiego,
środowisku
artystycz- Andrzeja Wajdę, Tadenym. Dążył do skrótu, usza Bradeckiego. Tacy
posługując się alegorią, ludzie uczą wrażliwości
symbolem, neologizmem. na słowo i poszukują jego
Metafora goni metaforę. aktorskiego, scenicznego
Troskał się o polskiego wyrazu. Sama aktorka od
ducha i polską sztukę. lat jest pedagogiem kraFilozofował. Nie niewo- kowskiej szkoły teatralliła go forma, dla niego nej, profesorem nadzwyważny był cel pisania. czajnym, świeżo wybraną
Wydobywał z ludzkiego panią rektor. W operze
jestestwa
najintymniej- doskonałą
śpiewaczkę
sze, niewyrażalne, wyda- określa się mianem divy,
wałoby się, literą obszary więc na gruncie teatralemocji. To, o czym nawet nym nazwijmy Dorotę
pomyśleć nie umiemy, Segdę odpowiednio, po
Norwid – oblekał w sło- polsku, po prostu – bogiwa. Jego pisarstwo to po- nią.
ezja najwyższych lotów.
Niektórzy twierdzą, że To Norwid napisał: „Oddla koneserów, erudytów, powiednie dać rzeczy
ludzi oczytanych. A może – słowo”. Dorota Segda
po prostu – otwartych na ucieleśniła ten poetycki
słowo i jego możliwości. nakaz po aktorsku, dając
odpowiedni artystyczny,
Dorota Segda na pewno sceniczny wyraz – słozna wartość słowa. Po- wu. To była poezja przewiem więcej – to Cesarzo- czytana, a fragmentami
wa Słowa. Jej poetyckiej, wyrecytowana nie tylko
a zarazem zaskakująco przez doskonałą aktorkę,
miłej dla samej aktorki, ale także przez intelektuprezentacji dokonał nasz alistkę. Segda dobrze wie
lokalny Mistrz Słowa – Ja- i intuicyjnie czuje, co się

I to właśnie ten nieszczęśliwy, po ludzku biorąc,
człowiek nie obrażał się
na los, lecz niezłomnie,
wbrew wszystkiemu sławił Piękno, Dobro, Miłość, Sztukę, Pracę, Praw-

1

2

3

4

mieści w każdym wypowiadanym i interpretowanym przez nią słowie.
Momentami wydawało mi
się, że nie aktorstwo tutaj
ważne, lecz Norwidowska myśl. Jednak szybko uświadomiłam sobie,
iż to właśnie sceniczny
kunszt Segdy pozwala jej
na tak klarowny przekaz
filozoficznych rozważań
autora Promethidiona. Żaden aktor nie wespnie się
na wyżyny swojej sztuki,
jeśli nie będzie pewien,
o czym mówi. Ta prawda
przekazu jest nieodzowna, byśmy my, widzowie,
aktorowi uwierzyli. Segda, z lekkością motyla,
wydobywa taką głębię
z wersów wieszcza i tak
potrafi skupić na sobie
uwagę słuchaczy, iż mogłaby z powodzeniem, jak
Helena
Modrzejewska,
recytować alfabet, a my
byśmy słuchali, słuchali,
słuchali...
Aktorka sama dokonała
wyboru tekstów: fragmenty
Promethidiona,
Rzeczy o wolności słowa,
poematu Niewola oraz
wiersze Fortepian Szopena, Bema pamięci żałobny
rapsod, W Weronie, Jak,
Italiam!
Italiam!
Trzy
pierwsze teksty to właściwie traktaty filozoficz-

Fot. Krzysztof Janik

Fot. Krzysztof Janik

eszcze nie przebrzmiały echa 59. Krakowskiego Salonu Poezji w Oświęcimiu, kiedy to, z okazji Światowego
Dnia Poezji, recytowano/czytano wiersze wybrane przez artystów, autorytety i ważne osobistości współczesnego świata, a tu już kolejny jubileuszek, kolejna okrągła dziesiątka. Tym razem, w sposób mniej lub bardziej
zamierzony (nie tak łatwo „upolować” aktora i muzyka wielkiego formatu, który akurat ma wolny wieczór), gospodarze postawili na kolumnową klasykę, marmury sztuki słowa i dźwięku, duet dobrany – Norwid i Chopin.
Brzmi patetycznie? Dostojnie? A może przerażająco?

Gospodarze Salonu Poezji
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

DOROTA SEGDA

Fot. Krzysztof Janik

Królowa? Mało! – Cesarzowa!
Bezcenna perła narodowa,
Gwiazda, co świeci wciąż najjaśniej –
Tym jest Dorota Segda właśnie!
Niejeden mądry już główkował,
Jak postać ta filigranowa
Talent ogromny, mój kolego,
Jak teatr Stacha Wyspiańskiego,
Szekspira tudzież innych wieszczy
Zdołała oto w sobie zmieścić?!
Najtwardsze serca przy niej miękną,
Bo czego dotknie – zmienia w piękno.
Pamiętasz śliczną tę dziewczynkę,
Gdy z wdziękiem grała Albertynkę?
Toż jeszcze dziś szwadrony gości
O wiecznie nagiej śnią młodości.
Choć debiut był to – arcydzieło!
Ofelią, Mańką, Salomeą
Dowiodła, że aktorskie szczyty,
Po dzień dzisiejszy – niezdobyte,
To dla niej norma. Aż w zaświatach
Wzruszał się Goethe – Małgorzata
W jej wykonaniu – istny cymes!
A gdy się wzięła za Faustynę,
To nawet heretyki wraże
Chciały ją wynieść na ołtarze!
Warszawa piała jej hosanny
Za role Rachel i Joanny
– Jedyny raz, proszę rodaków,
Kiedy stolicy czegoś Kraków
Zazdrościł. Szczęściem krótko
Trwał, dzięki Bogu, w rzewnym smutku,
Bo powróciła, by bez miary
Sprawować nadal rządy w Starym.
O przyszłość Segdy próżna troska.
Dowód? – genialna wprost „nie-boska...”
Za sprawą roli brylantowej
Nieziemskiej Basi Niechcicowej!
Zobacz koniecznie, widzu drogi,
Nim ciężar, ech!, rektorskiej togi,
Nie daj Bóg!, sprawi, że na razie
Podziwiać ją będziemy rzadziej…
Panie! Panowie – czapki z głów!
Dorota Segda u nas znów!

Dorota Segda i Jakub Czekierda

Fot. Krzysztof Janik

ne: o pięknie, które jest nicę śmierci. (Salon odbył tora (Byłem u ciebie w te
kształtem miłości, o syn- się 22 maja, a poeta zmarł dni, Fryderyku!), ewokowało magiczną chwilę
tezie i analizie, o dwoisto- 23 maja 1883 r.)
dialogu poety i muzyka,
ści oglądu rzeczywistości
(ze środka i z zewnątrz). Ale było jeszcze dwóch którzy przecież znali się
wieczoru za życia.
Takie utwory wymaga- bohaterów
ją niezwykle uważnego – Jakub Czekierda zasłuchania, bo moment debiutował na Salonie Krakowski Salon Poezji
utworów to sztuka duetów, sztuka
nieuwagi skutkuje utratą wykonaniem
wątku. Recytowanie tych Fryderyka Chopina. Ten dialogu pomiędzy słostrof Norwida to zaiste młody absolwent piani- wem i muzyką, literalną
świetne ćwiczenie aktor- styki Śląskiej Akademii treścią i dźwiękową absskie dla młodych adep- Muzycznej im. K. Szyma- trakcją, aktorem i muzytów sztuki aktorskiej. Je- nowskiego ma na swoim kiem, poetą i kompozyśli zacznie się od takiego koncie szereg sukcesów torem, nie wspominając
górnego C, może potem w konkursach ogólno- o słuchaczach. A skoro
już wszystko wydaje się polskich i międzynaro- o duetach mowa... Na
dowych. Chopin w jego koniec splatają się dwa
łatwe?
wykonaniu
zabrzmiał wątki: teatralny i muZagrany zyczny. Dorota Segda jest
Tak więc czołowa aktor- krystalicznie.
ka Narodowego Starego z pewnym dystansem, żoną Stanisława RadwaTeatru rzuciła wszystkich ale nie bez emocji, lekko na – wielkiego człowieka
na głębokie wody poezji i zwiewnie, ale bardzo teatru, byłego dyrektora
i w przepastne otchłanie szczerze i przekonująco. Starego Teatru w Krakometafor, sama wypływa- To była muzyka, która wie, kompozytora mując z filozoficzno-języ- „serce bierze i odmy- zyki teatralnej, filmowej
kowych odmętów trój- ka,/ jak ktoś do domu i nie tylko. Cóż to byłby
własnego” za Salon, gdyby w przymasztową karawelą pod wchodzący
pełnymi żaglami. O skali (Promethidion). Zestawie- szłości oboje Państwo
artystycznego
zwycię- nie utworów Fryderyka stworzyli duet w gościnstwa niech świadczy fakt, z wierszem Fortepian Szo- nej sali MDSM!...
iż musiała bisować. Wy- pena, w którym podmiot
mowny to triumf Norwi- liryczny zwraca się bezMałgorzata Gwóźdź
da zza grobu w 133 rocz- pośrednio do kompozy-

Goście Salonu Poezji
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Centrum Dialogu i Modlitwy

WARSZAWSKIE GETTO.
WYSTAWA W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY

24

kwietnia br. w Centrum Dialogu i Modlitwy została otwarta wystawa pt. Warszawskie getto,
zorganizowana we współpracy z Biblioteką Pokoju i Muzeum Antywojennym Kościoła
Ewangelickiego z Berlina-Brandenburgii. Ekspozycja, która została przygotowana przez Jochena
Schmidta, składała się z czarno-białych zdjęć, wykonanych w większości przez niemieckich żołnierzy,
oraz z tekstów – cytatów i listów ofiar oraz ocalałych z Holokaustu.

Fot. CDiM

byłych rozmiarów getta
i niewyobrażalnych warunków życia jego mieszkańców. Te wspomnienia
pozostają tylko w pamięci
osób ocalanych i na wykonanych zdjęciach, które
są dokumentacją dokonanych zbrodni. Jochen
Schmidt, pracownik Biblioteki Pokoju w Berlinie,
zbierał te fotografie przez
dłuższy czas, aby je pokazać na swojej wystawie
i przez to zachować pamięć o ofiarach Holokaustu. Ekspozycja jest podzielona na dwie części,
z których pierwsza przedstawia życie w warszawskim getcie, druga natomiast „zaginiony świat”,
czyli życie społeczności
żydowskiej we wschodniej
Europie przed rozpoczęciem II wojny światowej.
Pierwsza część, składająca
się z 61 fotografii, obrazuje
zarówno codzienne życie,
jak i zbrodnicze poczynania niemieckich nazistów
na terenach warszawskiego getta. Sprawdzanie
dokumentów mieszkańców przez esesmanów,

Fotografia z wystawy Warszawskie getto

Fot. CDiM

„Przede mną wzniosła się
ściana, która odcięła ulicę. Byłą za wysoka, żeby
wspiąć się i przejść przez
nią. Nagle ogarnął mnie
strach. Po drugiej stronie
jest getto... Tam rządzi
śmierć” – to wspomnienia
świadka historii Charlesa Goldsteina, które są
umieszczone na wystawie
i celnie opisują codzienność getta – śmierć.
Ta systematycznie przygotowana śmierć była
głównym celem getta,
które zostało założone
przez niemieckie okupacyjne władze w październiku 1940 r. Jego obszar
początkowo
obejmował
307 ha powierzchni zabudowanej, gdzie mieszkało
ok. 400 tysięcy Żydów,
których w większości latem 1942 r. wywieziono
podczas akcji wysiedleńczej do obozu zagłady
w Treblince. Po powstaniu
w getcie warszawskim,
w maju 1943 r. zburzono
pozostałe resztki getta.
We współczesnej Warszawie nie mamy już możliwości wyobrażenia sobie

sprzedaż drzewa na opał
albo tramwaj, który jeździ
w getcie, ale też żebrzące
z głodu dzieci lub zwłoki
zmarzniętych i wyczerpanych. Obok nich widać
kadry
dokumentujące
aresztowania na ulicach,
kolumny osób eskortowanych przez niemieckich
żołnierzy na Umschlagplatz, grupy oczekujących
na deportację do obozu
w Treblince, tragarzy wiozących zwłoki czy doły,
w których masowo grzebano zmarłych.
Na każdej z fotografii widać strach i zmęczenie
na twarzach mieszkańców. Szczególnie ujęcia
z dziećmi są niezwykle
poruszające i ukazują bezwzględność i obojętność
niemieckich władz wobec Żydów: wychudzone
i zaniedbane dzieci dzieliły losy pozostałych uwięzionych w getcie.
Uzupełnieniem do dokumentacji fotograficznej są
cytaty i fragmenty listów
świadków
Holokaustu.
Adam Czerniaków, przewodniczący Gminy Ży-

Fotografia z wystawy Warszawskie getto
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Fot. CDiM

ny światowej Heydecker,
jako dziennikarz radiowy,
był autorem wielu audycji
traktujących o zbrodniach
niemieckich
w
Polsce
i ZSRR. Był też sprawozdawcą niemieckiego radia
w czasie procesów norymberskich. Dopiero w 1981
r. udało mu się znaleźć
wydawnictwo, które opublikowało jego zdjęcia
z getta, w książce pt. Das
Warschauer Ghetto.
Druga część wystawy
przedstawiała
obrazy
z nieistniejących już sztetli, a w nich codzienne
życie i kulturę społeczności żydowskiej z różnych zakątków Środkowo-Wschodniej
Europy
przed drugą wojną światową:
rzemieślników
podczas pracy, szewców,
tragarzy, ulicznych handlarzy, ale także modlących się ortodoksyjnych
Żydów czy uczniów jesziwy. Na każdym z ujęć
widać proste warunki
i biedę, w której żyła większość Żydów we Wschodniej Europie. Zdjęcia zostały wykonane przez
rosyjsko-amerykańskiego
Żyda Romana Vishniaka
na zlecenie Związku Pomocy Niemieckim Żydom
w Berlinie. W latach 1935-

Fotografia z wystawy Warszawskie getto

brak czegokolwiek, o panice powodowanej masowym
rozstrzeliwaniem
na ulicach, czy o strachu
przed znalezieniem się na
listach deportacyjnych.
23 lipca 1942r. Czerniaków popełnił w swoim
biurze samobójstwo. Na
jego biurku znaleziono
krótki list do żony: „…
żądają ode mnie, abym
własnymi rękami zabijał

dzieci mojego narodu. Nie
pozostaje mi nic innego,
tylko umrzeć”.
Część umieszczonych na
wystawie zdjęć została wykonana potajemne
przez niemieckiego podoficera Wermachtu, Joe
Heydeckera, który pracował jako laborant fotograficzny dla wojskowej
jednostki propagandowej.
Po zakończeniu II woj-

Jakob Niezborala
wolontariusz CDiM

Fot. CDiM

dowskiej w Warszawie,
pisał w swoim pamiętniku
o dramatycznej sytuacji
ludzi zamkniętych w getcie: o głodzie, który dziesiątkował mieszkańców,
tragicznych
warunkach
w szpitalach, przepełnieniu
spowodowanym
również przez nieustanny napływ ludzi do getta,
o nasilających się samobójstwach, o skargach na

-1939 Vishniak, z zawodu
biolog i lekarz, podróżował po Polsce, Ukrainie,
Litwie, Estonii i Węgrzech
i wykonał prawie 16 000
fotografii metodą ukrytej
kamery, co spowodowane
było m.in. obawą podejrzenia go o szpiegostwo.
Vishniak
fotografował
głównie ortodoksyjnych
Żydów, którzy byli przeciwni uwiecznianiu ich
wizerunków na zdjęciach.
Znaczenie
i
ważność
zdjęć skomentował noblista i były więzień obozu
Auschwitz-Birkenau – Elie
Wiesel: „Nie zapomnieć,
nie pozwolić zapomnieniu
zwyciężyć nad wspomnieniami – ta myśl dodawała
wewnętrznej siły i odwagi
Romanowi Vishniakowi”.
Dzięki jego pracy i prawie
2000 ocalałych negatywów
udało się ukazać potomnym życie tej społeczności
w Środkowo-Wschodniej
Europie, zanim zniknęło
ono całkowicie z krajobrazu licznych wsi i miasteczek.

Fotografia z wystawy Zaginiony świat
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DR JERZY DĘBSKI POLSCY ADWOKACI
W OBOZIE KONCENTRACYJNYM
AUSCHWITZ 1940-1945
łownik biograficzny Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945 autorstwa historyka CenS
trum Badań Muzeum Auschwitz dr. Jerzego Dębskiego to wspólny projekt wydawniczy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Publikacja jest dziełem bezprecedensowym,

Fot. PMA-B

gdyż stanowi historycznie pierwsze opracowanie poświęcone określonej grupie zawodowej, której przedstawiciele byli ofiarami niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Dr Jerzy Dębski Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945

Prezentacja książki odbyła się 3
czerwca 2016 r. podczas seminarium naukowego w siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie zorganizowanego przez Ośrodek Badawczy
Adwokatury im. adw. Witolda
Bayera przy NRA oraz Muzeum Auschwitz.
Uczestnikami seminarium byli
m.in. przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Adwo-

kackiej, członkowie NRA oraz
przedstawiciele jej Komisji,
członkowie Rady Naukowej
Ośrodka Badawczego Adwokatury, a także Dziekani
i przedstawiciele Okręgowych
Rad Adwokackich. Obecni byli
także dyrektor Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
dr Piotr M. A. Cywiński oraz
autor publikacji dr Jerzy Dębski.
„W roku 2014, poprzedzającym

rocznicę 70-lecia wyzwolenia
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, w Ośrodku
Badawczym Adwokatury im.
adw. Witolda Bayera, zapadła
decyzja o potrzebie prowadzenia prac dotyczących adwokatów, których losy związane
zostały z historią obozu Auschwitz. W jej wyniku trafia do
rąk Państwa szczególna publikacja poświęcona martyrologii
polskich prawników, przede
wszystkim adwokatów, którzy niejednokrotnie ponieśli
najwyższą cenę za przynależność do tej grupy zawodowej,
stanowiącej szczególne zagrożenie dla nazistowskiego okupanta” – czytamy we wstępie
do książki, którego autorami
są adw. Marcin Imiołek, prof.
Piotr Kruszyński oraz adw. Jan
Kuklewicz z Ośrodka Badawczego Adwokatury.
Prof. Piotr Kruszyński podkreślił podczas seminarium, że to
bardzo ważny dzień w historii
polskiej adwokatury: – Jestem
naprawdę podniośle wzruszony, że ta publikacja się ukazała.
Dla nas adwokatów to jest odkrywanie historii. Oczywiście
wiedzieliśmy, że nasi koledzy, adwokaci ginęli w obozie
Auschwitz-Birkenau, ale nie
wiedzieliśmy, że było ich aż
tylu, że niektórzy z nich odgrywali istotną rolę w obozowym
ruchu oporu. Dlatego jestem
niezwykle wdzięczny dyrektorowi Muzeum Piotrowi Cy-

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
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Paweł Sawicki

• 4 lipca – 1 sierpnia
21. Letnie Koncerty Organowe
W okresie od 4 lipca do 1 sierpnia (4, 11, 18, 25 lipca oraz
1 sierpnia) o godzinie 19.00, w kościele św. Maksymiliana
w Oświęcimiu odbędzie się pięć koncertów organowych
w ramach 21. Letnich Koncertów Organowych. Od ponad
20 lat w Oświęcimiu rozbrzmiewa latem muzyka organowa.
Najpierw pod nazwą Oświęcimskie Recitale Organowe,
a od 2004 roku jako Letnie Koncerty Organowe. Koncerty
organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury
przyciągają do kościoła św. Maksymiliana wielu miłośników
muzyki, którzy mają możliwość posłuchania muzyki
organowej skomponowanej przez wielkich mistrzów
gatunku oraz utworów kompozytorów współczesnych.
W tym roku wybrzmią m.in. utwory: Jana Sebastiana Bacha,
Roberta Schumanna, Antonio Vivaldiego, Jerzego Fryderyka
Händela czy Feliksa Nowowiejskiego. Szczegółowy program
znajduje się na stronie www.ock.org.pl. Wstęp wolny.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 2 lipca – 31 sierpnia
Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież na
warsztaty teatralne, plastyczne, gry kreatywne i zabawy sportowe,
spotkania z fantastyką, turnieje gier, projekcje filmowe, imprezy
plenerowe w ramach wakacji z Oświęcimskim Centrum Kultury.
Pierwsze spotkanie już 4 lipca! Szczegółowy program dostępny jest
na stronie www.ock.org.pl.
Oświęcimskie Centrum Kultury

2

w książce znajduje się także
opis uwarunkowań społecznych i historycznych właściwych dla okresu międzywojnia, a także artykuł na temat
dorobku polskich prawników
w tym krótkim historycznie
okresie. Całość wzbogacono
o dokumenty źródłowe oraz
materiał fotograficzny, dodatkowo ilustrujący rzeczywistość
badanego okresu.
„Przypomnienie tragicznych
zdarzeń i poprzedzających ich
okoliczności, jakie rozegrały
się na przestrzeni 1682 koszmarnych obozowych dni, składających się na 240 tygodni,
55 miesięcy, w ciągu czterech
i pół roku (4 lata 7 miesięcy i 7
dni) istnienia obozu, jest z jednej
strony wypełnieniem naszych
powinności wobec Kolegów,
których dotyczyła obozowa
gehenna, z drugiej zaś pielęgnowaniem pamięci historycznej.
Poznanie obozowych losów
naszych Kolegów, stanowi
również nieodzowny warunek
zrozumienia historii Adwokatury w okresie okupacji, a tym
samym Adwokatury w ogóle”
– napisano we wstępie.
Publikacja Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz
1940-1945 została wydana
dzięki wsparciu finansowemu
Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz Fundacji Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau.

CZERWIEC/LIPIEC 2016

• 25 czerwca
XII Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy
Około godziny 21.00 na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum
Kultury rozpocznie się plenerowa projekcja filmowa w ramach XII
Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Plenerowego. Na plenerowym
ekranie pojawią się dwa filmy: polska komedia romantyczna pt. Dzień
dobry, kocham cię! i francuska komedia pt. Za jakie grzechy, dobry Boże?
Spotkajmy się latem z własnymi krzesełkami, leżakami, materacami,
kocami, karimatami... Wstęp wolny
Oświęcimskie Centrum Kultury

1

wińskiemu, autorowi Jerzemu
Dębskiemu, a także wszystkim
pracownikom Muzeum Auschwitz za to, że nasza inicjatywa
spotkała się z tak życzliwym
odbiorem i zrozumieniem.
– Na podstawie ocalałych dokumentów archiwalnych oraz
wszelkich innych źródeł, do
których mogliśmy dotrzeć,
w publikacji odtworzone zostały tragiczne losy 204 polskich
adwokatów, wśród których
było 34 polskich Żydów, trzech
Ukraińców i jeden Łemko, którzy stali się więźniami Auschwitz, i z których większość
poniosła śmierć w tym, lub
w innych obozach koncentracyjnych. Z przeprowadzonych
badań wynika także, iż łącznie
Niemcy osadzili w Auschwitz
co najmniej 384 obywateli polskich, przedstawicieli różnych
zawodów prawniczych – powiedział dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.
– Najwięcej polskich prawników Niemcy osadzili w Auschwitz w latach 1940-1942 – ponad 330 osób. Potwierdza to
bardzo dobitnie rolę, jaką KL
Auschwitz odgrywał w pierwszej fazie swojego istnienia,
kiedy to był on dla niemieckich
władz okupacyjnym niezwykle
ważnym narzędziem totalnego
wyniszczenia polskich elit intelektualnych i politycznych – dodał dyrektor Cywiński.
Oprócz samych biogramów
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Historia

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Fot. Dr Andrzej Strzelecki

W Harmężach

Brzezinka, część IV
Jak napisano w numerze 93
„Osi”, w 2009 r., w trakcie prac
remontowych w jednym z budynków Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu odkryto w ścianie butelkę, w której
znajdował się zwinięty w rulon kawałek papieru. Butelkę

tę zamurowali w ścianie we
wrześniu 1944 r. więźniowie
budujący tam schron przeciwlotniczy dla członków załogi
obozu. Było to sześciu Polaków
i jeden francuski Żyd. Najwyraźniej nie będąc pewni, czy
przeżyją obóz, wypisali na kartce swe nazwiska, miejscowości,
z których pochodzili i numery
obozowe, dodając, iż wszyscy

byli w wieku od 18 do 20 lat. Podobnie postąpiło wiosną 1944
r. ośmiu więźniów z komanda
zatrudnionego przy budowie
studni (Brunnenbau 369) (6 Polaków, 1 Rosjanin i 1 Ukrainiec).
Swoje nazwiska i przypisane im
numery obozowe wyryli wewnątrz studni wybudowanej
w północno-wschodniej części
sektora BIII obozu Birkenau,
niewłączonej po wojnie do terenu Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenu, zasiedlonej
przez prawowitych przedwojennych właścicieli. Obecnie jest
to rejon ulic Niwy i Pastwiskowej. W 1985 r. pracownicy Muzeum, reagując na zgłoszenie
jednego z byłych mieszkańców
Brzezinki, przeprowadzili oględziny studni, wykonali zdjęcie
wyrytych nazwisk oraz sporządzili stosowny protokół.
Od 1968 r. szkoła podstawowa w Brzezince funkcjonuje
w nowo wybudowanym budynku przy ul. Szkolnej 19.
Nadano jej wówczas imię „Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia”. Honorowym gościem
podczas ceremonii otwarcia
była
mieszkająca
obecnie
w Krakowie Lidia Boczarow
Rydzikowska-Skibicka, w 1943
r. deportowana w wieku trzech
lat do Auschwitz-Birkenau
wraz z rodziną z Białorusi.
Zaopiekowała się nią w 1945
r. i wychowała rodzina Rydzikowskich z Oświęcimia. Szkołę
odwiedzają i utrzymują z nią
kontakty liczni byli więźniowie
Auschwitz, którzy, będąc dziećmi względnie młodocianymi,
przeżyli gehennę obozową.
Istniejąca w szkole Izba Pamięci zawiera sporo eksponatów
dotyczących losu więźniów
Auschwitz. Godna uwagi jest
też stosunkowo bogata witryna
internetowa szkoły. Hymnem
szkoły jest fragment wstrząsającej pieśni powstałej w obozie,
której pierwsza strofa zaczyna
się od słów: „Drutami ogrodzony skrawek świata”, a refren od
zwrotu „Birkenau, przeklęte
Birkenau”.

Fot. APMA-B

ym razem poznamy kolejne miejsce upamiętniające ofiary obozu Auschwitz i jeszcze jedną pozostałość poT
obozową, zlokalizowaną w podoświęcimskiej Brzezince, ponadto niektóre tego rodzaju obiekty znajdujące
się w pobliskich Harmężach.

Nazwiska wyryte wewnątrz studni w Brzezince. Fotografia z 1985 r.

główną ulicę przebiegającą
przez tę miejscowość. W jej centrum (przy ul. T. Borowskiego
30) znajduje się okazały budynek, który przed wojną należał
do ziemianina Gustawa Zwillinga, a od lat pięćdziesiątych
XX. w. funkcjonuje jako miejscowa szkoła podstawowa. Przy
wejściu do niego odsłonięto
uroczyście w 2006 r. i 2007 r.
dwie tablice pamiątkowe z napisami w brzmieniu: „W kwietniu 1941 roku niemieccy okupanci przymusowo wysiedlili
mieszkańców Harmęż i na tym
terenie założyli podobóz KL
Auschwitz. W 65. rocznicę tych
tragicznych wydarzeń Społeczeństwo Harmęż. 21 kwietnia
2006 roku”. „W budynku tym
w latach 1941-1945 przebywali więźniowie i więźniarki
podobozu KL Auschwitz –
Harmense. Przy utrzymaniu
okolicznych stawów i innych
pracach w Harmężach zginęły
setki więźniów i więźniarek KL
Auschwitz. Harmęże 2007. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem”.
Do wysiedlenia nawiązuje też
tekst umieszczony na małej tabliczce znajdującej się na postu-

mencie zrekonstruowanej po
wojnie kapliczki, położonej na
obrzeżu (przy ostrym zakręcie)
północno-wschodniego
odcinka ul. T. Borowskiego: „Na
chwałę Boga za ocalenie w zburzonej wiosce odbudowali Harmężanie. Zburz. w r. 1941, odb.
1959”. Okupanci niemieccy
zburzyli niemal całą przedwojenną zabudowę wsi.
Szerzej na temat upamiętnienia
w Harmężach ofiar Auschwitz
oraz pozostałości po podobozie
Harmense będzie mowa w następnym numerze „Osi”.
dr Andrzej Strzelecki
(Poza wymienionym opowiadaniem
Tadeusza Borowskiego bliżej odnośnie do przedstawionych tu miejsc
i wydarzeń patrz m.in.: informacja
o budowie studni w opracowaniu
Ireny Strzeleckiej opublikowanym
w 1998 r. w „Zeszytach Oświęcimskich” nr 22, s. 201-203; http://
www.sp.brzezinka.pl/Patron-10.
html; Adam Cyra, „Podobóz KL
Auschwitz w Harmężach”, Oświęcim 2007; Piotr M.A. Cywiński,
Jacek Lachendro, Piotr Setkiewicz,
„Auschwitz od A do Z, Ilustrowana
historia obozu”, Oświęcim 2013).

Harmęże, część I

Fragment wystawy w Szkole w Brzezince
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Fot. Dr Andrzej Strzelecki

Fot. Dr Andrzej Strzelecki

Wspomniany w numerze 96
„Osi” były więzień Auschwitz, pisarz Tadeusz Borowski,
przedstawił związaną z funkcjonowaniem kompleksu obozowego Auschwitz obozową
codzienność w Harmężach
w opublikowanym po raz
pierwszy w 1946 r. opowiadaniu o dokumentalnej wymowie
pt. Dzień na Harmężach. Jego
imieniem nazwano po wojnie

Jedna z tablic pamiątkowych w Harmężach
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FOTOREPORTAŻ
onad 16 tysięcy osobistych przedmiotów należących do ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
P
i zagłady Auschwitz-Birkenau, pochodzących z prac archeologicznych prowadzonych w rejonie komory gazowej
i krematorium III w 1967 r., powróciło do Miejsca Pamięci po trwających wiele miesięcy poszukiwaniach. Poniżej
przedstawiamy niektóre w nich. Fotografował Paweł Sawicki.
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