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2 lipca to rocznica utworzenia w 1947 r. Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Z tej okazji wręczono nagrody dyrektora Muzeum „Gdyby zabrakło dziesięciu...” przyznawane wolontariuszom oraz przedstawicielom instytucji wspierającym
wolontariat w Miejscu Pamięci. Wewnątrz numeru znajdą Państwo
listę laureatów, którym my serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Także za to, że dzięki ich zaangażowaniu miesięcznik „Oś” może
trafiać w ręce czytelników w Oświęcimiu.
10 lipca Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz odwiedził premier
Kanady Justin Trudeau. Towarzyszyli mu m.in. Nate Leipciger,
były więzień Auschwitz urodzony w 1928 r. w Chorzowie, który
wyemigrował w 1948 r. do Kanady i wielokrotnie odwiedzał Miejsce Pamięci podczas Marszów Żywych, Minister Spraw Zagranicznych Kanady Stéphane Dion oraz rabin Adam Scheier z Montrealu, wiceprzewodniczący Rady Rabinów Kanady. W „Osi” relacja
z wizyty.
Polecamy Państwa uwadze nową wystawę przygotowaną przez
Muzeum w Google Cultural Institute. Ekspozycja „Pozostał po
nich ślad…” prezentuje niezwykle poruszające ślady pozostawione
przez więźniów Auschwitz – napisy wykonane w Bloku Śmierci,
więzieniu obozowym w bloku 11 na terenie obozu Auschwitz I.
Autorem wystawy jest dr Adam Cyra, historyk z Centrum Badań
Muzeum.
W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży uroczyście

otwarto Centrum Dokumentacji Świadkowie. Trzy lata wysiłku
nad stworzeniem tego miejsca to efekt pytania, jakie postawili sobie
dyrekcja i pracownicy Domu: jak będzie wyglądać praca pedagogiczna w miejscach pamięci, gdy już nie będzie wśród nas świadków? Centrum Dokumentacji ma także na celu zachowanie, zarchiwizowanie pracy MDSM również na wielu polach działalności, a są
to: koncerty, publikacje, spotkania, projekty, również te cykliczne,
odbywające się przez wiele lat. Zebranie i zdigitalizowanie różnorodnych form aktywności to owoce, którymi MDSM chce dzielić się
ze swoimi gośćmi oraz partnerami w działaniach pedagogicznych.
Na stronach MDSM znajdą Państwo również m.in. relację z 9 już
Sceny Alternatywnej, która tym razem miała charakter szczególny
ze względu na przypadające w tym roku 30-lecie istnienia instytucji.
W lipcowej „Osi” znajdą Państwo również podsumowanie działań edukacyjnych prowadzonych podczas ostatniego Life Festival
Oświęcim, a także relację z wizyty Centrum Dialogu i Modlitwy
oraz w Miejscu Pamięci Auschwitz grupy alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Na ostatniej stronie natomiast zobaczyć można plakaty nagrodzone
podczas VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego organizowanego przez MDSM.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”
oś@auschwitz.org
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GALERIA
XX WIEKU
W cyklu prezentacji historycznych kart pocztowych dzisiaj
kolejna z nich. Opublikowana
przez Wydawnictwo Salonu
Malarzy Polskich w Krakowie w 1934 r. w cyklu Piękno Ziemi Krakowskiej. Jest
reprodukcją obrazu Niedziela

w Bronowicach. Przedstawia
scenę sprzed chaty chłopskiej
ze wsi upamiętnionej w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Wesela, które odbyło się
20 listopada 1900 r. – Lucjana
Rydla, znanego poety, syna
uniwersyteckiego profesora –

z Jadwigą Mikołajczykówną
z chłopskiego rodu. Z tego
osobisto-matrymonialnego
wydarzenia, w którym uczestniczył, uczynił Wyspiański narodowo-historyczny dramat
i literackie arcydzieło!
Pocztówka wysłana została

w lipcu 1934 r. z Warszawy do
Sambora z pozdrowieniami
i życzeniami dla „kochanej
Marysi”.
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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Pocztówka Niedziela w Bronowicach
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GDYBY ZABRAKŁO DZIESIĘCIU… –
NAGRODY MUZEUM DLA WOLONTARIUSZY

G

dyby zabrakło dziesięciu… – to nagrody dyrektora Muzeum przyznawane wolontariuszom oraz
przedstawicielom instytucji wspierającym wolontariat w Miejscu Pamięci Auschwitz. Wręczono je
1 lipca – w przeddzień 69. rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na terenie
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Fot. Marek Lach

– powiedziała Katarzyna
Marcak, szefowa Biura Wolontariatu w MCEAH.
– W wolontariacie oczywiście nie chodzi o nagrody.
Zaangażowanie
wynika
z pasji, z wiary w misję
Miejsca Pamięci, a także
w jego rolę edukacyjną.
Pracownicy Muzeum wykonują wspaniałą pracę
i cieszę się, że mogę im
pomagać. Jednak oczywiście – takie wyróżnienie to
niezwykle miła rzecz. To
dla mnie ogromny zaszczyt
– powiedziała Imogen Dalziel.
Nagroda Dyrektora Państwowego
Muzeum

także prowadzimy swoistą
walkę o świat. Ludzie wyjeżdżają stąd trochę zmienieni, a my chcielibyśmy,
aby opuszczali oni to miejsce z poczuciem wielkiej
odpowiedzialności. Nasz
mocny głos o tym, jak ważne na świecie są wolność
i demokracja, a także
o tym, co może stać się, kiedy łamane są prawa człowieka, jest bardzo istotny. Wy – wolontariusze
Miejsca Pamięci – jesteście
częścią tego naszego głosu
– podkreślił Andrzej Kacorzyk.
W 2015 r. w codziennej pracy Muzeum wspomagało

Paweł Sawicki

LAUREACI NAGRODY GDYBY
ZABRAKŁO DZIESIĘCIU… W 2016 R.

1 lipca wolontariuszom oraz przedstawicielom instytucji wspierającym wolontariat
w Miejscu Pamięci Auschwitz wręczono nagrody dyrektora Muzeum Gdyby zabrakło dziesięciu…

– Chciałem się nisko Państwu pokłonić i serdecznie
podziękować. Bardzo cenimy sobie waszą obecność
w Muzeum, wasze pomysły, pracę i aktywność.
Dziękujemy za waszą pasję, oddanie i za poświęcony czas – powiedział do
nagrodzonych
Andrzej
Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Edukacji
o
Auschwitz
i Holokauście.
– Tytuł nagrody to bezpośrednie nawiązanie do biblijnej dyskusji o to, ilu ludzi potrzeba, aby uratować
świat. Jestem przekonany,
że w Miejscu Pamięci my

Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu Gdyby zabrakło
dziesięciu…
jest
przyznawana raz do roku
z okazji rocznicy utworzenia Muzeum w dniu 2 lipca
1947 r. Otrzymują ją wyróżniający się swoją pracą
wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu. Nagroda ma formę szklanej statuetki, do której dołączony
jest oficjalny list. Na awersie statuetki umieszczony
jest napis w języku polskim
i angielskim „Gdyby zabrakło dziesięciu…”.

ponad 600 wolontariuszy
i stażystów z całego świata. Tylko w organizację 70.
rocznicy wyzwolenia KL
Auschwitz 27 stycznia 2015
r. zaangażowanych było
ok. 200 osób.
– Wsparcie ze strony wolontariuszy jest nieocenione. Większość z nich przyjeżdża do Miejsca Pamięci
na dłuższy czas, dzięki czemu pobyt tutaj jest dla nich
również okazją do dogłębnego poznania historii
miejsca. Są również tacy,
którzy pomagają nam zdalnie, np. tłumacząc teksty na
różne języki. Wszystkim im
jesteśmy bardzo wdzięczni

Helly Alberto Angel – od 2010 r. tłumaczy wpisy na
stronie Miejsca Pamięci na Facebooku z języka angielskiego na język hiszpański.
Imogen Dalziel – zajmuje się korektą tekstów angielskojęzycznych – najważniejszych newsów i tekstów.
Sprawdzała także podpisy na wystawie głównej Muzeum, materiały przygotowane dla dziennikarzy,
a także teksty przygotowane w związku ze Światowymi
Dniami Młodzieży.
Michael Horsthofer - wolontariusz pracowni konserwatorskich w latach 2014–2015, pomagał również w Zbiorach oraz Archiwum Muzeum.
Elżbieta Kramarczyk – wolontariuszka od stycznia 2015
r., wspomagała organizację 70. i 71. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Uczestniczy jako wolontariuszka w
większości sesji naukowych konferencji, czy rad organizowanych przez Projekty Edukacyjne MCEAH.
Phillip Lugmayr – wolontariusz projektów edukacyjnych oraz pracowni konserwatorskich w latach 20142015. Angażował się również w pracę Archiwum oraz
Zbiorów.
Vera Markelova – wolontariuszka od jesieni 2015 r.,
zaangażowana w bieżącą pracę Sekretariatu, Biura
Wolontariatu i Biblioteki. Wspomagała organizację 71.
rocznicy wyzwolenia Auschwitz, pomaga w czasie sesji
naukowych i obchodów organizowanych przez Projekty Edukacyjne MCEAH.
Iwona Pieronek-Tokarz – od 2007 r. wolontariuszka
Muzeum (wykonywała m.in. transkrypcje relacji byłych
więźniów), a od 2013 r. koordynatorka wolontariatu ze
strony PZ nr 4 Szkół Ekonomicznych i Gastronomicznych w Oświęcimiu. Jej podopieczni włączali się m.in.
w organizację rocznic wyzwolenia i sesji naukowych
MCEAH.
Ernesto Rey – od 2010 r. tłumaczy wpisy na stronie Miejsca Pamięci na Facebooku z języka angielskiego na język
hiszpański.

Fot. Marek Lach

Ks. Marian Skóra – od ponad 20 lat jest koordynatorem
wolontariuszy z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, którzy przez dwa
tygodnie w ciągu roku pracują na rzecz konserwacji, zespołu remontowo-budowlanego oraz administracji.
Izabela Supłat-Stokłosa – wolontariuszka od 2009 r.,
wspomagała organizację konferencji oraz rocznicy wyzwolenia, wykonywała transkrypcje relacji byłych więźniów.

1 lipca wolontariuszom oraz przedstawicielom instytucji wspierającym wolontariat
w Miejscu Pamięci Auschwitz wręczono nagrody dyrektora Muzeum Gdyby zabrakło dziesięciu…
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POZOSTAŁ PO NICH ŚLAD... –
NAPISY Z BLOKU ŚMIERCI
NA WYSTAWIE W GOOGLE CULTURAL INSTITUTE

P

Fot. APMA-B

ozostał po nich ślad… to tytuł nowej wystawy Muzeum Auschwitz udostępnionej w Google Cultural Institute. Prezentuje ona niezwykle poruszające ślady pozostawione przez więźniów Auschwitz – napisy
wykonane w Bloku Śmierci, więzieniu obozowym na terenie obozu Auschwitz I. Autorem wystawy
przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście jest dr Adam Cyra,
historyk z Centrum Badań Muzeum.

Gryps Jana Cupiała do jego żony Stefanii

ru, kontakty z ludnością
cywilną czy próbę ucieczki. W celach umieszczano
również więźniów skazanych na śmierć głodową
w odwecie za ucieczkę
współwięźnia.

włosów, ołówek, kredka,
a nawet paznokieć” – czytamy.
Wśród
osadzanych
w bloku 11 więźniów policyjnych oraz więźniów
kierowanych tam przez
Wydział Polityczny obozu byli w ogromnej większości Polacy, stąd też
zachowane napisy są niemal wyłącznie w języku
polskim.
Na internetowej wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt sylwetek więźniów – autorów napisów
ilustrowanych archiwalnymi
przedwojennymi
fotografiami. W kilku
przypadkach zachowały
się także grypsy przekazane potajemnie przez
aresztowanych do rodzin. Znajdują się w nich
ostatnie słowa pożegnania. „Kochana Żoneczko
i moja najdroższa córeczko Krysiu. Wasz ukochany ojciec i wasz opiekun
dnia 31/10 już jest osądzony na śmierć, ginie
zupełnie niewinnie. […]
zostańcie z Panem Bogiem. Żoneczko wychowaj naszą Krysię, żeby ją
Pan Bóg nie opuścił i Ciebie. […] Niech was Bóg
ma w swej opiece i módlcie się za moją duszę.
Cupiał Jan” – napisał do
swojej żony Stefanii Jan
Cupiał, który w czerwcu 1944 r. został areszto-

wany przez gestapo za
działalność konspiracyjną
w Armii Krajowej.
Po
krótkim
pobycie
w więzieniu w Mysłowicach przewieziono go do
Auschwitz i umieszczono w bloku 11, jako tzw.
Polizeihäftlinga – więźnia policyjnego. 31 października 1944 r. sąd pod
przewodnictwem
szefa
katowickiego
gestapo,
Johannesa
Thümmlera,
skazał
kilkudziesięciu
więźniów policyjnych na
śmierć.
Na belce stropowej w jednej z sal na piętrze bloku
11 Jan Cupiał pozostawił
napis: „Cupiał Jan z Trzebini został skazany na
karę śmierci 31 października 1944 roku. Proszę zawiadomić Rodzinę”.
Bronisław Goliński wraz
z grupą więźniów został
skazany 31 października
1944 r. przez sąd doraźny
na karę śmierci. W dniu
następnym, 1 listopada, skazańców stracono
w jednym z krematoriów
Birkenau. Przed śmiercią
zdołał wykonać na belce
stropowej w sali na parterze w bloku nr 11 napis
„Idzie w ślad Ojca – Goliński Bronisław, rodem
1.07.1925 Cieszyn, za Polskę do pieca 31.10.1944”.
Paweł Sawicki

Fot. PMA-B

Fot. APMA-B

Blok 11 w Auschwitz
I pełnił funkcję obozowego więzienia. W podziemiach osadzano więźniów, kobiety i mężczyzn,
podejrzewanych np. o:
działalność w ruchu opo-

Oprócz tego na parterze
i piętrze bloku, w różnych okresach, osadzani
byli m.in.: więźniowie
karnej
kompanii,
czy
tzw. więźniowie policyjni, oczekujący na wyrok
sądu doraźnego. Na dziedzińcu bloku 11, odgrodzonego od reszty obozu
murem, przeprowadzane
były egzekucje przez rozstrzelanie. W bloku i na
dziedzińcu wykonywane
były również kary słupka
i chłosty.
„Pozostałe na ścianach,
drzwiach czy belkach
stropowych bloku 11 napisy są często jedynym
śladem po tragicznym
losie więźniów, którzy
trafili do Auschwitz. Napisów tych jest kilkaset,
a ostatnie zostały wykonane na trzy tygodnie
przed
wyzwoleniem
Auschwitz. Co do kilkudziesięciu z nich udało
się zidentyfikować ich
autorów, w większości
przypadków było to jednak niemożliwe” – pisze
dr Adam Cyra.
„Te inskrypcje, będące
bardzo często ostatnim
pożegnaniem ze światem, świadczą zazwyczaj
o niezwykłej odwadze
oraz wielkim harcie i umiłowaniu Ojczyzny. Narzędziami do ich wykonania były: kawałek ostrego
przedmiotu, wsuwka do

Wystawa Pozostał po nich ślad...

Napis pozostawiony przez Jana Cupiała w bloku 11
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PREMIER KANADY JUSTIN TRUDEAU ODWIEDZIŁ
MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ

P

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

remier Kanady Justin Trudeau odwiedził 10 lipca Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Towarzyszyli
mu m.in. Nate Leipciger, były więzień Auschwitz urodzony w 1928 r. w Chorzowie, który wyemigrował w 1948 r. do Kanady i wielokrotnie odwiedzał Miejsce Pamięci podczas Marszów Żywych, Minister
Spraw Zagranicznych Kanady Stéphane Dion oraz rabin Adam Scheier z Montrealu, wiceprzewodniczący
Rady Rabinów Kanady. Gości powitał dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński, którzy przybliżył im historię obozu, a także opowiadał o współczesnych wyzwaniach Miejsca Pamięci.

nazywano „Kanadą”. W bloku
5 zobaczyli osobiste przedmioty
ofiar, które odnaleziono w tych
magazynach po wyzwoleniu
obozu. To m.in. buty, walizki,
okulary, szczotki czy naczynia
kuchenne. Delegacja odwiedziła także budynek pierwszej
komory gazowej i krematorium
w Auschwitz I.
W drugiej części wizyty premier Trudeau odwiedził były
obóz Auschwitz II-Birkenau.
Przeszedł wzdłuż rampy
kolejowej, na której Niemcy
dokonywali selekcji Żydów,
a także zobaczył ruiny komory
gazowej i krematorium III, przy
których odmówiono żydowską
modlitwę za zmarłych – Kadisz.
Na pomniku upamiętniającym
ofiary obozu zapalono znicze.
Premier wpisał się także do
księgi pamiątkowej Muzeum.
„Byliśmy dziś świadkami tego,

jakie są możliwości ludzkiego
celowego okrucieństwa i zła.
Pamiętajmy na zawsze o tej bolesnej prawdzie o nas samych.
Niech wzmocni ona nasze
działania prowadzące do tego,
by nigdy więcej nie pozwolić
na nastanie takich ciemności”
– napisał premier Justin Trudeau. „Nigdy nie dość tolerancji.
Ludzkość musi nauczyć się
kochać swoją różnorodność” –
czytamy.
Kanada jest jednym z 36 krajów, które wsparły Kapitał
Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zyski z Funduszu
przeznaczane są na finansowanie konserwacji autentycznych
pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.
Paweł Sawicki

Wizyta premiera Kanady Justina Trudeau w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie odbywały się egzekucje przez rozstrzelanie, premier Trudeau
złożył wieniec i minutą ciszy
oddał hołd wszystkim ofiarom
tego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady.
Goście zwiedzili obszerny fragment muzealnej ekspozycji.
Zobaczyli m.in. poświęcony
Zagładzie Żydów blok 4, gdzie
znajdują się m.in. niemieckie fotografie dokumentujące
przyjazd transportu Żydów
z Węgier, model komory gazowej i krematorium II z Birkenau, puszki po Cyklonie B,
a także ludzkie włosy obcięte
pomordowanym.
Znajduje
się tam również sala poświęcona magazynom, w których
sortowano zrabowane mienie,
i które w żargonie obozowym

Wizyta premiera Kanady Justina Trudeau w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz
Fot. Paweł Sawicki

Wizyta premiera Kanady Justina Trudeau w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz
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TO JUŻ 9. ALTERNATYWA!

9.

już edycja Sceny Alternatywnej MDSM, która przeszła do historii pod datą 28 maja 2016 r., miała
charakter szczególny ze względu na przypadające w tym roku 30-lecie istnienia instytucji. Kulturalny pociąg, jak zwykle, powiózł widzów przez trzy przystanki: teatralny, poetycki i muzyczny,
do których dołączyć można także plastyczny.

Fot. Krzysztof Janik

W Domu Ciszy przeczytała swoje utwory Krystyna
Dąbrowska, rocznik 1979.
Poetka, eseistka, tłumaczka. Graficzka po warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Autorka tomików Biuro podróży (2006),
Białe krzesła (2012), Czas
i przesłona (2014). Laureatka najbardziej prestiżowych nagród dla poetów:
Nagrody
Kościelskich
i Nagrody im. Wisławy
Szymborskiej. Tłumaczyła m.in. Jonathana Swifta,
Thomasa Hardy’ego, W.B.
Yeatsa. Jej wiersze były
tłumaczone na angielski,
rosyjski, szwedzki i niemiecki. Mieszka w Warszawie.
Koncert Pocahontaz
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rowali wszystkich swoim
ruchem scenicznym – bardzo wyrazistym i znaczącym. Nie było w ich
grze żadnego zbędnego
elementu. Czysta perfekcja. Aktorzy byli bardzo
blisko widzów – z trzech
stron otaczała ich widownia. Grali pośrodku sali
Forum, a nie w pudełku
sceny. Spektakl równie
dobrze mógłby być pokazany jako formuła teatru
ulicznego. Wielu przybyłych do MDSM widzów
pozostało pod wrażeniem
tej wspaniale opowiedzianej, wciągającej, angażującej emocjonalnie, poruszającej historii.
Anty-Salon Poezji: świat
w swojej różnorodności

[…]Dałabym mu góra siedemdziesiąt lat.
Ma osiemdziesiąt dwa, powiedział mi ostatnio,
i jako chłopiec był w warszawskim getcie.
Ojciec i brat zginęli. Ocalał
on z matką.
Alina Szapocznikow pisała
o chrzcie rozpaczy.

Fot. Krzysztof Janik

Przystanek Teatr: nie – postanawia zemścić się
wszystko da się ukryć
i zabić rywalkę. Śmierć
ponosi także nieszczęśliNa Przystanku Teatr tym wy Pierrot, który zawirazem podziwiać mogli- sa na sznurkach, dotąd
śmy pantomimę pt. Ukry- służących – o, ironio! –
te w wykonaniu tyskiego do jego ożywiania. Zło,
teatru HoM. Współczesny w osobie Królowej, tryumbohater – zapracowany, fuje, czemu przyglądają
ciągle w biegu – znaj- się – bladzi z przerażenia
duje wytchnienie wśród i bezradni – mimowolni
zabawek retro. Są nimi: sprawcy zajścia: Błazen
nakręcany Błazen grający i Dobosz.
na talerzach i żołnierzyk
Dobosz, zakochany Pier- Smutna historia, utrzymarot – marionetka, Królo- na w konwencji mrocznej
wa – kukiełka oraz pięk- baśni dla dorosłych, ma za
na Dziewczyna – obiekt zadanie przestraszyć nas
uczuć Pierrota – pozy- konsekwencjami postępotywka. W opowiadanej wania żądnej władzy nad
historii
wykorzystano ludźmi Królowej, ale i zastary motyw – zabawki, fundować przeżycie kapod nieobecność właści- tharsis – jak po obejrzeniu
ciela (który musiał ode- starożytnej tragedii grecbrać telefon i wrócić do kiej. Interpretacji może
pracy) ożywają i strasznie być kilka. Nawet niewinchuliganią. Najpierw „bu- ne na pozór zabawki nadzą się” Błazen i Dobosz. śladują swoich stwórców,
Odkrywszy mechanizm, czyli ludzi. Zrobione na
który nimi porusza, szu- obraz i podobieństwo,
kają kolejnej dziurki od są odbiciem naszych zaklucza – kogo by tu jesz- chowań, także tych tracze nakręcić? – co stanowi gicznych w skutkach...
asumpt do zabawnych in- Pojemność wykorzystanej
terakcji z widzami. Czar- metafory jest na tyle duża,
nym charakterem okazuje iż można przy jej pomocy
się Królowa (aktorka gra opowiedzieć zarówno hina szczudłach), która naj- storię toksycznych relacji
pierw chce uczynić z Pier- międzyludzkich, jak i hirota swojego kochanka, storię totalitaryzmów.
jednak relacja ta szybko
przeradza się na naszych Forma teatru ruchu zaoczach w toksyczny zwią- wsze jest wyzwaniem
zek kata i ofiary. Kobieta dla sprawności fizycznej
pomiata marionetką nie- i kondycji aktorów. Tu
miłosiernie (to wspaniała poprzeczka została ustascena), a gdy zauważa, iż wiona naprawdę wysoko.
ten kocha się w Dziewczy- Zadziwiał kunszt pantonie – i to z wzajemnością mimiczny aktorów. Ocza-

Krystyna Dąbrowska, jako
artystka parająca się nie
tylko sztuką literacką, ale
także plastyczną, posiada niezwykle wyostrzony
zmysł obserwacji. Jej raczej
krótkie wiersze układają
się w obrazy namalowane
przy pomocy kilku słów
jak przy pomocy kilku
pociągnięć pędzla. Język
stanowi pyszny przekładaniec prostych i jasnych
zdań z metaforami, porównaniami, epitetami. Poetka
bardzo lubi snuć historie
o ludziach, jak ta o samotnym profesorze, któremu
zmarła żona, o wdowie,
która tęskni za oknami malowanymi przez męża, czy
o panu Hadżamie, Żydzie
z Maroka, który na osiedlu
imigrantów pod Tel Awiwem sprzedawał krowie
łajno na opał.

Jej krąg zainteresowań
stanowi prawie wszystko
– są tu zwierzęta, rośliny,
przedmioty
podlegające
pomysłowym
porównaniom (potrząsa solniczką jak
kropidłem; uniosła kijankę
nad głową jak Herkules maczugę), ciekawe spojrzenia
na rzeźby, obrazy (dance
macabre). Z wiersza Dąbrowskiej można się np.
dowiedzieć, co to jest geniza i od razu, w pakiecie, dostać pełne zadumy,
metaforyczne wejrzenie na
składowisko zniszczonych
pergaminów. Często tragiczny, wojenny los osoby
opowiedziany jest przez
pryzmat
przedmiotów
martwych – jak w wierszu
Rzeczy osobiste, gdzie pościel – tak intymna, wydawałoby się, sprawa – zostaje zawłaszczona przez
nowych lokatorów mieszkania: niemieckiego oficera i jego polską kochankę.
Zresztą temat wojennych
wspomnień
żydowskich
mieszkańców stolicy przewija się w utworach Dąbrowskiej niejednokrotnie,
jak choćby w wierszu Rodzeństwo lub Twarz mojego
sąsiada:
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Ilu milczy o tym, że go prze- fakt, że poetka przyjmuje
szli.
świat takim, jaki jest. Czasem mu się dziwi i stawia
Autorka nie wyrzeka się pytania, częściej się nim
wątków osobistych – nie zachwyca, rzadko obaunika „ja” lirycznego, od- wia. Nikogo nie krytykuje,
noszącego się do własnej a komentarz pozostawia
osoby. W jednym utwo- czytelnikom.
rze refleksyjnie wspomina
swoją pierwszą nauczy- Słuchaniu wierszy towacielkę malarstwa, w innym rzyszyła
kontrastująca
opowiada o babci (Nowy z nimi w tematyce wystadowód) albo o wypełnianiu wa młodej, obiecującej,
online wniosku o wizę do pochodzącej z Krakowa
USA (Security questions). artystki Elżbiety RadziPięknie potrafi również kowskiej. Ukończyła Krapisać w pierwszej osobie kowską Szkołę Artystyczliczby mnogiej – o parze ną na kierunku kreatywnej
ludzi – próbując naszkico- fotografii. Pomysł ekspować skomplikowane rela- zycji zatytułowanej Space
cje między nimi:
of Glow przyszedł jej do
głowy podczas ogląda***
nia wystawy Dominika
Nie umiem mówić MY, chyba Smolarka (Nie)rzeczywistoże MY
ści, na którą składały się
to myślnik między JA i TY,
pocięte i zdeformowane
który przewodzi iskrę,
fotografie
krakowskich
a czasami
zabytków (prezentowanej
jest przeciąganiem liny.
również w MDSM). „ZaNie umiem pisać MY, chyba zwyczaj fotografia polega
że MY
na uwiecznianiu rzeczywito nawias dla nas dwojga, po- stości, ale ja wolę kreować
kój, w którym śpimy,
fotografowane światy. Na
z którego próbujemy wypę- I roku studiów musiałam
dzić szerszenia.
wykonać makietę zorzy
[…]
polarnej. I to był początek.
Na potrzeby tej wystawy
Nie można nie zauważyć, również stworzyłam maiż Krystyna Dąbrowska kiety – z waty, soli, folii,
lubi egzotyczne podróże. papieru – które następnie
Ich ślady również znaj- sfotografowałam. Przygodziemy w jej tomikach. towanie tej scenerii zajęło
Cerkiew w Gruzji to im- mi wiele godzin. By uzypresja na temat modlitwy skać taki efekt, użyłam do
wędrownych pieśniarzy, robienia zdjęć ultrafioletoktóra przywołuje atmosfe- wego światła”.
rę średniowiecznej świątyni. U zbiegu ulic to opis Obrazy są umieszczone
wieloetnicznego
tłumu w kasetonach i podświew Pakistanie, z którego tlone (artystka sama je
poetka usiłuje wyłowić po- wykonała).
Przeważaszczególne, indywidualne ją nierealne, kosmiczne
twarze. Gabriel to reflek- przestrzenie, w których
sja nad poszukiwaniem umieszczono zwierzęta –
tożsamości przez chłopca ślimaki, żaby, pająki.
z etiopskiego sierocińca,
adoptowanego przez Ży- Niszowe Studio Dźwięku;
dów z Brooklynu.
nie bójmy się hip-hopu
podkreślenia

jest Tym

razem

bardzo

Wernisaż wystawy Elżbiety Radzikowskiej Space of Glow

szowe: na scenie hip-hop
– muzyka miejska, z ponad 40-letnią tradycją, wywodząca się z czarnych
dzielnic Nowego Jorku.
W Polsce objęła swoim
kulturowym
zasięgiem
blokowiska z wielkiej płyty – spadek po epoce PRL.
Siła jej oddziaływania okazała się na tyle mocna, iż
stworzyła całkiem silną
i liczną w swej reprezentacji subkulturę tzw. dresiarzy, do której większość
społeczeństwa podchodzi
z rezerwą, by nie powiedzieć ze strachem i nienawiścią.

Jednak i ta, odsądzana od
czci i wiary, muzyczna nisza wydała perły w postaci zespołów Paktofonika
i Kaliber 44. Zarówno publiczność, jak i krytycy muzyczni bardzo pozytywnie
oceniali sferę dźwięków
i warstwę tekstową. Zespół
Pokahontaz jest w prostej
ni- linii spadkobiercą wyżej

Spektakl Ukryte
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wspomnianych grup. Kapela zawiązała się w 2003
r. w Katowicach – trzy lata
po samobójczej śmierci
Piotra „Magika” Łuszcza,
głównego bohatera głośnego filmu Jesteś Bogiem.
W
skład
Pokahontaz
wchodzą: Rahim, Fokus
i DJBambus.
Muzycy
zaśpiewali
wszystkie swoje największe hity, zwłaszcza z ostatniej płyty Reversal (2014):
Życie jest piękne, W ruch,
Przeciwwaga, Habitat. Mimo
zmęczenia (drugi koncert
w tym dniu) bardzo się
starali rozbujać publiczność, głosząc, co prawda, pochwałę hedonizmu
(impra pośród oparów browaru i dzikie tańce to najgrzeczniejsza strona tego
podejścia do życia w ich
wykonaniu), ale również
wartości np. solidarności czy patriotyzmu, jak
w piosence Habitat, która
stanowi pochwałę „małej
ojczyzny”, miejsca urodzenia jako środowiska
o warunkach najdogodniejszych do życia. Ich
teksty są często reakcją na
otaczającą rzeczywistość
i to reakcją całkiem correct,
na dodatek z pozytywnym
przesłaniem.
Wystarczy
się wsłuchać:

Uznałem – zamiast się wściekać na ten przekaz,
I dociekać komu ufać, wciąż
narzekać.
W swoim otoczeniu zrobić rekonesans,
Tam dostrzec potrzebującego
człowieka.
Jemu oddać cząstkę siebie,
ciepła wiązkę,
Z piekła wyrwać w Eden, podać rączkę.
Niech to jest zalążkiem, nowym początkiem,
A nie obowiązkiem, kończę
tym wątkiem.
Przeciwwaga (fragm.)
Utwór W ruch stanowi hardcorową zabawę językiem,
polegającą na przestawianiu początkowych sylab lub
całych wyrazów w utartych
związkach
frazeologicznych. Efekt powala: już po
deptach ci piętają albo dla
trudnego nic chcącego (polecam cały tekst). Mam nadzieję, że językoznawcy już
się dawno za literacki styl
hip-hopu wzięli. A jest nad
czym się pochylić.

Jako support zagrała kapela Trzy-9. W oczekiwaniu
na spóźniających się (z koncertu w Czerwionce – Leszczynach)
Pokahontazów
chłopcy rozgrzewali publiczność, jak mogli – pod
koniec rapując improwizująco. Ze względu na powaAha, jeszcze jedna ważna gę edukacyjnej instytucji
sprawa od Raha,
MDSM, wulgaryzmów było
Tyle, że wielu może wydać się naprawdę mało, a jeśli już –
błaha.
to uzasadnione.
Kiedy śledzę wieści z globu,
Małgorzata Gwóźdź
mam stracha,
Każda mieści zło i tacha draProjekt został zrealizowany
ma, poracha.
Boje się otwierać gazet lub przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego,
włączać TV,
Wszędzie ból i cierpienie, Miasta Oświęcim, Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu,
brak perspektywy.
W państwie, kłamstwo na firmy Enco, Omag oraz ZUK
w Oświęcimiu.
kłamstwie, niegodziwy,
Przy wzorcach, w tych proporcjach bądź prawdziwy.

Fot. Krzysztof Janik

Wart

Fot. Krzysztof Janik
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

BĘDZIEMY NIEŚLI W PRZYSZŁOŚĆ TO,
CO WIEMY OD WAS

29

maja 2016 r. w MDSM uroczyście otwarto Centrum Dokumentacji Świadkowie. Trzy lata wysiłku
nad stworzeniem tego miejsca to efekt pytania, jakie postawili sobie dyrekcja i pracownicy Domu:
jak będzie wyglądać praca pedagogiczna w miejscach pamięci, gdy już nie będzie wśród nas
świadków? Witając zaproszonych, dyrektor Leszek Szuster podkreślił obecność gościa honorowego – Zofii Posmysz – polskiej pisarki, scenarzystki, byłej więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
i Ravensbrück.

Głos zabrała również Alicja
Białecka, prezydent Rotary Club Oświęcim, który
ma już 10-letnią tradycję.
Zwracając się do Zofii Posmysz, powiedziała: – Będziemy nieśli w przyszłość
to, co wiemy od was –
świadków historii.

mór gazowych i krematoriów. Więźniowie tego komanda (przeważnie Żydzi)
wykonywali różne rodzaje
„pracy” – od zapraszania
przybyłych do obozu do
komór gazowych, oczywiście pod pozorem kąpieli
i dezynfekcji, poprzez pomoc w rozbieraniu, następnie wynoszeniu ciał z komór gazowych, wyrywaniu
złotych zębów i przenoszenia zwłok do pieców
krematoryjnych,
gdzie
poddawane były spaleniu.
Spośród wszystkich oddziałów w obozie było to
zajęcie najbardziej obciążające psychicznie. Zdarzało
się, że więźniowie musieli
patrzeć na śmierć bliskich
osób.
Do 2008 r., do ostatnich swoich dni, Henryk
Mandelbaum
rozmawiał
w MDSM z młodymi ludźmi, opowiadając o tym, co
właściwie nie mieści się
w głowie. Nagranie jednego z takich spotkań jest
obecnie jednym z podstawowych materiałów do
pracy warsztatowej. Na filmie możemy obserwować,
jak (mimika, wyraz twarzy,
natężenie głosu itd.) ocalony z piekła toczy swoją
narrację na jego temat. Zapis filmowy konkretnego
spotkania daje też możliwość obserwacji dynamiki
grupy, która wtedy w nim

Kolejnym punktem programu stały się wystąpienia pracowników Domu,
Centrum Dokumentacji Świadkowie w MDSM
w których przedstawili oni,
– Kiedy przeglądamy Księ- bywające się przez wiele we współczesnym świecie. jak wygląda praca pedagogiczna w oparciu o biogragę Gości naszego Domu, lat (np. Europejskie Rozw wielu wypowiedziach mowy, Krakowski Salon Bert Neubüser, reprezen- fie świadków historii.
przewija się motyw waż- Poezji, Dobre Duchy, Scena tujący Rotary International
ności spotkań ze świad- Alternatywna MDSM). Ze- Dystrykt 1940, przybliżył Judith Hoehne-Krawczyk
warszkami historii. Uczestnicy branie i zdigitalizowanie zebranym historię i idee zaprezentowała
seminariów,
warsztatów różnorodnych form naszej Klubu, zwłaszcza pro- tat poświęcony osobie
Mandelbauma.
uważają je wręcz za uko- pracy to owoce, którymi mowanie wszelkich form Henryka
momentem
ronowanie, najważniejszy, chcemy się dzielić z part- pracy społecznej, służby Kluczowym
emocjonalny finał swoje- nerami w działaniach pe- społeczeństwu realizowa- w jego życiu stało się nie
go pobytu w tym miejscu. dagogicznych – powiedział nej przez wspólnotę osób tylko osadzenie w AuschNa początku naszej 30-let- Leszek Szuster.
o różnych zawodach (mot- witz, ale przede wszystkim
niej działalności spotkania
to Rotary to Service above wcielenie do Sonderkomgrup z byłymi więźniami Następnie dyrektor po- Self – Służba ponad wła- mando – oddziału specjalobozów koncentracyjnych dziękował tym, którzy sne interesy). Jedną z form nego, powołanego przez
były stałym punktem pro- przyczynili się do sfinan- wymienionej działalności Niemców do obsługi kogramu pobytu w MDSM. sowania Centrum, a więc
Następnie,
dostrzegając Klubom Rotary: Chicago
niesamowitą wartość tych (Rotary One), Cloppenzdarzeń, zaczęliśmy je fil- burg-Quakenbrück, Hammować, utrwalając tym sa- burg-Steintor, Herzogtum
mym autentyczne emocje Lauenburg-Mölln, Oświęuczestników i niezwykłą cim, Ratzeburg-Alte Salzatmosferę rozmowy. Kiedy strasse, Warszawa City,
kolejni świadkowie histo- a szczególnie Rotary Club
rii – a była to grupa ok. 40 Hannover, Rotary Interbyłych więźniów, którzy national, Dystrykty 6450,
odegrali ważną rolę pod- 1850, 1940, 2230 i The Roczas powstania tego Domu, tary Foundation (TRF)
a następnie współpraco- oraz innym.
wali z nami w działalności
pedagogicznej – zaczęli od- Dr Richardt Pyritz, współchodzić, powstała potrzeba założyciel m.in. Rotary
przełożenia ich biografii na Club Oświęcim, człowiek,
warsztaty. Otwierane dziś który pracy na rzecz polCentrum Dokumentacji ma sko-niemieckiego
pojedtakże na celu zachowanie, nania
poświęcił
życie,
zarchiwizowanie
pracy w swoim wystąpieniu ukaMDSM również na innych zał jeden z celów powstania
polach naszej działalności, CD: – Aby młodzi ludzie,
a są to: koncerty, publika- uczestnicząc w zajęciach
cje, spotkania, projekty, oferowanych przez MDSM,
Centrum Dokumentacji Świadkowie w MDSM
również te cykliczne, od- mogli uzyskać orientację
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stało się zebranie funduszy potrzebnych do utworzenia Centrum. W zakończeniu B. Neubüser dodał:
– Widziałem wiele wspaniałych rzeczy na świecie,
których zadaniem jest upamiętnienie historii. Tutaj,
w MDSM, prawdziwą historię możemy przeżyć. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca.
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Fot. Krzysztof Janik

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Centrum Dokumentacji Świadkowie w MDSM

wu podstawą do refleksji
i późniejszej dyskusji jest
film, w którym Kazimierz
Smoleń opowiada o swoich
obozowych
doświadczeniach. Prowadzący stawia
grupie pytania dotyczące
m.in. młodości bohatera,
momentu deportacji do
obozu (jak zapamiętał te
chwile, jakie wywarły na
nim wrażenie?), pracy w registraturze (na ile mógł się
domyślać, jak funkcjonuje
„fabryka śmierci”?), powstania w Sonderkommando, ewakuacji obozu. Późniejsza rozmowa ma także
za zadanie odpowiedzieć
na pytanie, jaki jest stosunek Kazimierza Smolenia
do zbrodniarzy wojennych
(na podstawie jego uczestnictwa w procesach w Norymberdze i Frankfurcie n.
Menem).

Fot. Krzysztof Janik

uczestniczyła. To niezwy- w Auschwitz umożliwiła
kle cenne z punktu widze- mu praca w komando zenia dokumentacji.
wnętrznym (pracował jako
pisarz na oddziale przyjęć).
Elżbieta Pasternak opowie- Pobytu w Mauthausen nie
działa, jak doszło do po- przeżył jego ojciec – Jówstania warsztatów o Ka- zef. Całe swoje powojenne
zimierzu Smoleniu. Sama życie Kazimierz Smoleń
wielokrotnie spotykała się poświęcił zachowaniu paz nim. Urodzony w kwiet- mięci o obozie – zwłaszcza
niu 1922 r. w Chorzowie jako wieloletni dyrektor
Starym, w patriotycznej ro- Muzeum Auschwitz-Birdzinie, brał udział w kam- kenau (1955-1990), a także
panii wrześniowej. Złapa- pracownik Głównej Kony przez Niemców w 1940 misji Badania Zbrodni
r. podczas próby ucieczki, Hitlerowskich w Polsce.
przez Słowację i Węgry, do Występował również jako
Francji. Działacz podziem- świadek w procesach nanego ruchu oporu, podczas zistowskich zbrodniarzy.
rewizji gestapo, w tym sa- Warsztaty rozpoczynają się
mym roku, został areszto- wyjaśnieniem
kontekstu
wany w Sosnowcu, a na- historycznego, dotyczącestępnie osadzony w obozie go powodów aresztowakoncentracyjnym Ausch- nia bohatera. Następnie
witz jako więzień politycz- uczestnicy zostają zapoznany. Przeżycie pięciu lat ni z jego życiorysem. I zno-

Jérôme Déodat przedstawił warsztaty pod nazwą:
Wartości
humanistyczne
w świecie odczłowieczonym.
Inspiracją do ich powstania
stało się biograficzne opowiadanie Zofii Posmysz
Chrystus oświęcimski, w którym poznajemy nie tylko
fakty z obozowego życia
autorki, ale również osobę
cichego, zapomnianego bohatera tamtych dni – Tadeusza Paolone-Lisowskiego,
zawodowego oficera Wojska Polskiego, działacza
ruchu oporu, rozstrzelanego w KL Auschwitz 11 października 1943 r. Podczas
warsztatów prowadzonych
obecnie w trzech językach
(po polsku, niemiecku, angielsku) uczestnicy otrzymują teczkę z ilustrowaną
biografią obojga bohaterów
oraz tekstem opowiadania
z zaznaczonymi na kolorowo fragmentami przydatnymi podczas dyskusji
w grupie. Po obejrzeniu
filmu, w którym Zofia Posmysz czyta w całości swój
utwór, każda grupa zajmuje się jedną z czterech wartości. Uczestnicy zajęć rozważają, czy wartości takie
jak miłość, wiara, nadzieja
i wolność są przejawem
siły, czy też słabości w warunkach ekstremalnych, jakimi niewątpliwie był pobyt za drutami Auschwitz.
Zajęcia kończą się prezentacją wniosków poszczególnych grup, wspólną
dyskusją. Chętne osoby
mogą także napisać list do
pani Zofii lub Tadeusza,
aby prywatnie podzielić
się swoimi wrażeniami
z warsztatów z samą pisarką. W kilku spotkaniach
autorka uczestniczyła oso-

Zofia Posmysz podczas otwarcia Centrum Dokumentacji Świadkowie
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biście. Jak zgodnie podkreślają biorące w nich udział
osoby – było to jedno
z najważniejszych przeżyć
w ich życiu, którego nigdy
nie zapomną.
Zofia Posmysz, poproszona
o podsumowanie uroczystości, wyraziła swą wielką
radość i satysfakcję z pracy prowadzonej w MDSM:
– Centrum Dokumentacji
będzie służyło przenoszeniu pamięci w przyszłość.
Te spotkania są dla mnie
bardzo ważne, bo widzę
reakcję młodzieży, która
przybywa tu z autentycznej potrzeby zmierzenia się
z prawdą o Auschwitz. To
nadaje sens mojemu życiu.
Jak napisał Zbigniew Herbert: Ocalałeś nie po to aby
żyć/masz mało czasu trzeba
dać świadectwo. Mam nadzieję, że ci młodzi ludzie
będą przekazywali swym
potomkom tę wiedzę. Może
dzięki temu będą czujni
wobec ideologii, które im
się serwuje. Bo nawet najszlachetniejsza idea może
przekształcić się w zbrodnię przeciwko ludzkości.
Otwarciu Centrum Dokumentacji Świadkowie towarzyszyła muzyka – Katarzyna Wasiak zagrała na
pianinie Mazurka Władysława Szpilmana oraz Wariacje na temat dwóch pieśni
żydowskich Josefa Elgisera. Następnie dyrektor
Leszek Szuster zaprosił
przybyłych do zwiedzania
Centrum.
Małgorzata Gwóźdź
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

WYSTAWA KUNST=SZTUKA
2016 r. w ramach tegorocznej edycji Life Festival Oświęcim w Międzynarodowym Domu Spotkań
18czerwca
Młodzieży w Oświęcimiu otwarta została wystawa sztuki współczesnej Kunst=Sztuka.
kurator wystawy. Wśród
gości wernisażu obecna
była delegacja z Powiatu
Dachau, grupa niemieckiej i polskiej młodzieży

oraz członkowie Rady Po- Boiński, Wiesław „Dziki”
wiatu Oświęcimskiego.
Kaniowski oraz Tadeusz
Oprawę muzyczną wy- Liszewski.
darzenia zapewnili WeBożena Grzywa
ronika Boińska, Marcin

Fot. Krzysztof Janik

Löwlowi
i Zbigniewowi Starcowi – starostom
partnerskich powiatów.
W imieniu artystów głos
zabrał Paweł Warchoł –

Fot. Krzysztof Janik

Wernisaż otworzył Leszek Szuster – dyrektor
MDSM, który po powitaniu zgromadzonych gości oddał głos Stefanowi

Marcin Boiński, Wiesław Dziki Kaniowski, Weronika Boińska, Tadeusz Liszewski

Wystawa Kunst=Sztuka

Fot. Krzysztof Janik

Wystawa Kunst=Sztuka

Fot. Krzysztof Janik

Bernadett Czech-Sailer, Zbigniew Starszec, Stefan Löwl

WIZYTA SIGMARA GABRIELA W MDSM

11

czerwca 2016 r. Oświęcim odwiedził Sigmar Gabriel – przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii
Niemiec (SPD), wicekanclerz Niemiec. Polityk wraz z grupą młodzieży złożył wizytę w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Następnie Sigmar Gabriel gościł w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży, gdzie po oficjalnym powitaniu przez dyrektora Leszka Szustera, uczestniczył w rozmowie z polską
i niemiecką młodzieżą – praktykantami z koncernu Volkswagena, uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu oraz grupą policjantów z Hamburga, realizującą program edukacyjny w MDSM.
wieka w obliczu współczesnych zagrożeń. Przewodniczący Gabriel podzielił
się także wspomnieniami
z pobytu w Domu Spotkań sprzed prawie 30 lat.

W kontekście pracy MDSM
podkreślił: – To wszystko,
co tutaj robicie, dotyczy 1.
Artykułu Konstytucji Niemiec, który mówi właśnie
o prawach człowieka. Opra-

wę muzyczną spotkania
zapewnili Matthias z Salzgitter (gitara) oraz Patrycja
z Bierunia (wokal).
Bożena Grzywa

Fot. Małgorzata Musielak

MDSM, dotyczyło motywacji młodych ludzi, którzy
przyjeżdżają do Auschwitz,
wagi doświadczenia zdobytego podczas pobytu w tym
miejscu oraz kondycji czło-

Fot. Małgorzata Musielak

Spotkanie, które prowadził
Christoph Heubner – wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz przewodniczący
Zarządu Fundacji na rzecz

Christoph Heubner, Sigmar Gabriel
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

UROCZYSTOŚCI 30-LECIA MDSM
W BERLINIE

21

czerwca 2016 r. w Instytucie Religioznawstwa i Judaizmu na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie odbyły się uroczystości 30-lecia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Inicjatorami uroczystości była Akcja Znaku Pokotu/Służby dla Pokoju, Międzynarodowy Komitet
Oświęcimski i MDSM.
Zofię Posmysz – pisarkę,
byłą więźniarkę KL Auschwitz i Ravensbrück, odbyła się dyskusja panelowa
moderowana przez Jacka
Lepiarza – dziennikarza
Polskiej Agencji Prasowej.
Wśród panelistów znaleźli
się Deirdre Berger – AJC
Berlin Ramer Institute for
German-Jewish Relations,

Christoph Heubner, Leszek
Szuster – dyrektor MDSM,
Judith Hoehne – Zastępca
Kierownika Działu Edukacyjno-Programowego
MDSM ze strony AZP,
Dietmar Nietan – członek
Bundestagu i współprzewodniczący Rady Fundacji
na Rzecz MDSM oraz Matteo Schürenberg (AZP).

Dyskusja przybliżyła ponad 100 zebranym gościom
wyzwania, przed jakimi
stanęli inicjatorzy budowy
Domu Spotkań w czasie
przed zmianami ustrojowymi w Polsce. Rozmowa
koncentrowała się wokół
misji Domu i zadań, które
towarzyszą bieżącej pracy
edukacyjnej i obywatel-

skiej. Paneliści prezentując
różne perspektywy, podkreślali wyjątkowość projektu, jakim jest Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży i próbowali odpowiedzieć na wyzwania
jakie stoją przed Domem
w najbliższych latach.
MDSM

Fot. Akcja Znaku Pokuty

Spotkanie otworzył gospodarz uroczystości Prof.
Dr Dres. h.c. Christoph
Markschies. Po słowach
powitania wygłoszonych
przez Dr Dagmar Pruin
– dyrektor zarządzającą
AZP, Christopha Heubnera – wiceprezydenta MKO,
biskupa
ewangelickiego
Dr. Markusa Dröge oraz

Zofia Posmysz
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EDUKACJA PODCZAS LIFE FESTIVAL
OŚWIĘCIM 2016

P

odczas kolejnej edycji Life Festival Oświęcim, prócz muzyki i innych aktywności kulturalnych,
pojawiły się także działania edukacyjne, które zwracały uwagę na współcześnie ważne kwestie
społeczne.
mu Niebieskoocy. Kolejne
dwa warsztaty prowadzili
Kacper Gwardecki, Mikołaj Czerwiński i Izabella Pisarek – edukatorzy
z Amnesty International.
Pierwszy z warsztatów,
People on the move, dotyczył kwestii uchodźczej,
a jego częścią była symulacja ucieczki uchodźców
z kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym. Ostatni
warsztat, Moje ciało a prawa człowieka, obejmował
m.in. ćwiczenia, które
miały na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienie i rozwinięcie stanowczości w mówieniu
o płci i seksualności w zależności od konkretnego
kontekstu.
Jednocześnie w kinie Pla-

net Cinema w Oświęcimiu, a dzięki uprzejmości
Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Watch
Docs. Prawa człowieka w filmie, zaprezentowano cztery filmy dokumentalne:
Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons, Drużyna E,
Made in BY oraz Zima na
Lampedusie.
Po raz pierwszy podczas
festiwalu ze swoimi aktywnościami pojawiła się
także Kampania Przeciwko Homofobii. Podczas
LFO popularyzowali ruch
sojuszniczy, tzn. ruch
osób hetero wspierających
lesbijki, gejów, osoby biseksualne i trans płciowe
(wykonywali m.in. okolicznościowe
przypinki oraz fotografie osób,

wspierających wspomnianą kampanię, a w Cafe
Bergson
prezentowali
swoją wystawę). Z kolei
już po raz drugi pojawiła
się Żywa Biblioteka, prowadzona przez Fundację
na Rzecz Różnorodności
Polisfera.
Ponadto w Cafe Bergson
można było także obejrzeć
wystawę Granice|Borders.
Jej autorami są Piotr Sikora oraz Piotr Bondarczyk. Tworzy ją cykl kolorowych fotografii, które
pokazują polską sztukę
ludową przez pryzmat
wielokulturowości. Prace
przedstawiają osoby należące do różnych kultur,
ubrane w bogato zdobione polskie stroje ludowe
z rozmaitych regionów

Polski. Wystawę Granice|Borders można oglądać
w Cafe Bergson do 2018 r.
W programie edukacyjnym wzięła udział młodzież
z
Powiatowego
Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych,
Powiatowego
Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
Powiatowego
Zespołu nr 5 Szkół Budowlanych, Liceum Ogólnokształcącego im ks.
Stanisława Konarskiego,
Miejskiego Gimnazjum nr
2 (wszystkie z Oświęcimia) oraz Gimnazjum nr 1
w Bieruniu.
ASz

Fot. Artur Szyndler

W dniach 16 i 17 czerwca
w Cafe Bergson i Muzeum
Żydowskim odbył się cykl
warsztatów dla młodzieży
gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej z Oświęcimia
i Bierunia. O historii zaangażowanego
społecznie
streetartu opowiadał Darek Paczkowski z Fundacji
Klamra. Uczestnicy mieli
także okazję samodzielnie zaprojektować własny
szablon i przenieść go na
torbę lub koszulkę. Z kolei
warsztat antydyskryminacyjny Co mnie do tego?
przeprowadził
Maciek
Zabierowski z Muzeum
Żydowskiego w Oświęcimiu. Punktem wyjścia do
dyskusji o współczesnych
stereotypach i uprzedzeniach była projekcja fil-

Warsztaty Dariusza Paczkowskiego

Fot. © Piotr Sikora 2016 www.piotrsikora.com

Wystawa Granice|Borders to cykl kolorowych fotografii, które pokazują polską sztukę ludową przez pryzmat wielokulturowości. Prace
przedstawiają osoby należące do różnych kultur, ubrane w bogato zdobione polskie stroje ludowe z rozmaitych regionów Polski.
W ten nieszablonowy sposób autorzy projektu zadają pytania o kształt,
pojemność i granice polskiej tożsamości narodowej wobec szybkich
przeobrażeń społecznych tak charakterystycznych dla współczesności. W kraju tragicznie pozbawionym mniejszości etnicznych podczas
II wojny światowej ponownie odradza się różnorodność. Do nas samych należy decyzja, czy w polskiej tożsamości znajdzie się miejsce
dla wszystkich mieszkańców, czy też zamkniemy się na wszelką inność.
PIOTR SIKORA
Fotograf i filmowiec, dyrektor fotografii w telewizji VH1. Od 20 lat
w Nowym Jorku. Autor fotografii w projekcie Granice|Borders.
PIOTR BONDARCZYK
Malarz, fotograf, grafik komputerowy, aktor, dekorator wnętrz, rekwizytor planu. 20 lat życia spędził w Warszawie, 18 lat w Krakowie,
obecnie w Nowym Jorku.
Wystawa Granice|Borders
© Piotr Sikora 2016 www.piotrsikora.com
www.bordersgranice.com

Plakat wystawy Granice|Borders
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Centrum Dialogu i Modlitwy

U PROGU AUSCHWITZ – DNI SKUPIENIA
ALUMNÓW V ROKU WSD Z TARNOWA

W

Fot. Kleryk Sebastian Piech

Fot. Kleryk Sebastian Piech

izyta w Auschwitz nie należy do łatwych wydarzeń. Jest trudna, bo nie można pozostać obojętnym
wobec pytań, które same się narzucają. Streszczają się one w jednym: Dlaczego? Jakiejkolwiek
odpowiedzi byśmy nie dali, zawsze będzie ona niewyczerpująca, a wobec ogromnej przestrzeni
i historii obozu Auschwitz-Birkenau każde jej słowo będzie jak profanacja ciszy, która w tym miejscu
mówi sama za siebie.

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz

choć trochę uniknąć gwaru i rozmów turystów,
którzy poznawanie tego
miejsca rozpoczynają od
drewnianych
baraków,
przez rampę wyładunkową, Pomnik Ofiar i część
obozu przeznaczoną dla
kobiet. Nasza droga krzyżowa odbywała się w ciszy, która w tym miejscu
bardziej przemawia niż
niejedno fachowe słowo
przewodnika. W zasadzie
nigdy w życiu nie doświadczyłem, żeby cisza
tak głośno mówiła.
Cisza… Ponad siedemdziesiąt lat od tamtego
czasu. Wtedy było tam
głośno, gwarno, słychać
było turkot wagonów,
które wtłaczały się powoli
na rampę. Potem zmęczone jęki tych, którzy ,,wy-

lewali” się na zewnątrz,
krzyki żołnierzy, rozkazy
kapo, płacz dzieci, matek,
ojców, których rozdzielano siłą. Okrzyki rozpaczy
tych, których mordowano
w komorach gazowych
i tych, którzy przechodzili
przez procedurę przyjęcia
do obozu.
A dzisiaj cisza. Po barakach zostały tylko fundamenty, rozwalone cegły
w ruinach krematorium,
doły z prochami ofiar.
Tam, gdzie kiedyś było
tłoczno, dziś tłum robią
sterczące kominy. Drzewa, choć takie same, jak
wszędzie, tutaj budzą
dziwny szacunek. Niektóre z nich pamiętają pewnie tamte wydarzenia.
Dookoła, poruszany wiosennym wiatrem, szumi

wysoki las. W oddali, na
zielonej, młodej trawie,
pasą się, z niezmąconym
spokojem, sarny. Woda
w licznych stawach, pełnych prochów ludzkich,
delikatnie się marszczy.
Cisza… Wiosna. I zapach
koszonej trawy.
Wszystko zdaje się być
niemym świadkiem tego,
co tu się stało. Niezatarte wrażenie robią ruiny
,,białego domku”, służącego za komorę gazową,
oraz przylegająca polana,
na której spalano zwłoki
zamordowanych. Kiedyś,
przed wojną, z pewnością bawiły się tam dzieci
rodziny, która mieszkała
w tym domu. Dziś to miejsce przenika jakaś wyjątkowa i podniosła atmosfera, której nie da się opisać

słowami. By to zrozumieć,
po prostu trzeba tam być.
Jakie znaczenie ma nasza
wizyta, na kilkanaście dni
przed święceniami diakonatu? Myślę, że można
w tym miejscu zrozumieć
wartość milczenia. Czasami bowiem nawet wiele
słów nie wypowie tego, co
chwila ciszy. W naszym
życiu w szczególny sposób spotkamy się z cierpieniem człowieka. Wobec ludzkich dramatów
często ważniejsza wydaje
się zwykła obecność, niż
potok słów nieudolnego
pocieszenia.
Kleryk Sylwester Pustułka

Fot. Kleryk Sebastian Piech

Fot. Kleryk Sebastian Piech

Do tradycji należy już, że
V rok Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w dniach 1–2 maja
udaje się do Auschwitz,
aby przeżyć tam swoje
dni skupienia. Nasz pobyt
w Oświęcimiu obejmował
poznawanie historii obozu, wykłady tematyczne w Centrum Dialogu
i Modlitwy oraz wspólną
modlitwę. Na tej drodze
towarzyszyli nam opiekunowie naszego roku oraz
ks. dr Manfred Deselaers.
Największe
wrażenie
wywołała na nas droga krzyżowa na terenie
Auschwitz-Birkenau.
W czasie jej trwania udaliśmy się w te części obozu, których zazwyczaj
nie zwiedza się z przewodnikiem. Z tego właśnie powodu mogliśmy
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JERZY DĘBSKI OFICEROWIE WOJSKA
POLSKIEGO W OBOZIE KONCENTRACYJNYM
AUSCHWITZ 1940-1945
ześciotomowy słownik biograficzny Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945
S
to nowa publikacja Muzeum Auschwitz. Jej autorem jest historyk Centrum Badań dr Jerzy Dębski. Opracował on sylwetki 1515 przedstawicieli kadry oficerskiej, którzy stali się więźniami tego niemieckiego nazistow-

Fot. PMA-B

skiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Jerzy Dębski Oficerowie Wojska Polskiego
w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945

Każdy z sześciu tomów publikacji zawiera kilkaset biogramów ułożonych w porządku
alfabetycznym, opatrzonych
archiwalnymi
fotografiami,
tzw. stykami, wykonywanymi
więźniom podczas rejestracji
w obozie, oraz bibliografią.
Większość polskich oficerów
została osadzona przez Niemców w KL Auschwitz w latach

1941-42. To prawie 73% z ogólnej liczby osadzonych w obozie
oficerów. „Stosunkowo wysoki
odsetek ich deportacji przypada na pierwsze półrocze istnienia KL Auschwitz, tj. od 14
czerwca do 31 grudnia 1940 r.
[…] Niewątpliwie apogeum
nastąpiło w 1942 r. w ciągu
którego tylko w trzech akcjach
represyjnych, a mianowicie 7-9

marca na terenie Wartheland
– Regierungsbezirk Litzmannstadt, 16-17 kwietnia w Krakowie oraz 4 czerwca na terenie
dystryktu Radom, aresztowano i osadzono w KL Auschwitz
262 oficerów Wojska Polskiego” – pisze dr Jerzy Dębski we
wstępie do publikacji.
Charakter materiału źródłowego powodował liczne trudności w identyfikacji przynależności więźniów do polskiego
korpusu oficerskiego. „Nie we
wszystkich dokumentach spuścizny aktowej po KL Auschwitz znajdują się informacje
o zawodzie więźnia. W dwóch
bardzo obszernych kategoriach
akt z zespołu Politische Abteilung, a mianowicie Zugangslisten, pośród informacji o ponad
20 tys. więźniów tylko w przypadku 35 jako zawód występuje oficer służby stałej, oficer
w stanie spoczynku i oficer
rezerwy, a w drugiej kategorii,
tj. Sterbebücher, które obejmują ponad 66 tys. aktów zgonu
więźniów KL Auschwitz, tylko
u 96 występuje w rubryce zawód słowo oficer” – czytamy
we wstępie.
„Fakt ten wynikał z kilku
względów. Z jednej strony sytuacja ta była spowodowana
niedostatecznym
rozpoznaniem przez niemiecki system
policyjny na okupowanych
ziemiach polskich środowiska oficerskiego. Nie wszyscy
oficerowie, nie tylko rezerwy,
ale i służby stałej, związali się
z konspiracją. Inni padali ofia-
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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
• 6-14 sierpnia
53. Tydzień Kultury Beskidzkiej
W dniach od 6 do 14 sierpnia 2016 r. na pięciu głównych estradach (w
Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu) odbywać
się będą koncerty w ramach 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej objętego
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka
Województwa Małopolskiego i Marszałka Województwa Śląskiego.
5 sierpnia o godzinie 20.00 na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum
Kultury odbędzie się plenerowy koncert zespołu Maja Sikorowska
& Sokół Orkestar, a 13 sierpnia o godzinie 17.00 wystąpi zespół Lup
Orkiestra. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ock.org.pl.
Wstęp wolny.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 18 lipca – 1 sierpnia
21. Letnie Koncerty Organowe
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 r. 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
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Auschwitz 926 zginęło w tym
lub w innych obozach koncentracyjnych, a spośród nich 162
zostało rozstrzelanych. 31 oficerów podjęło próbę ucieczki (2
ucieczki nieudane), a 41 zostało
z obozu zwolnionych.
„Niestety posiadana baza źródłowa nie pozwala na ustalenie
przyczyn zwolnienia 28 więźniów KL Auschwitz. Możemy
stawiać hipotezę, iż przyczyny
zwolnienia tkwiły w interwencji rodziny czy instytucji
społecznej np. Rady Głównej
Opiekuńczej.
Prawdopodobieństwo tej hipotezy uzyskuje
tylko pośrednie potwierdzenie
w fakcie, iż w większości odnosiło się do więźniów, którzy
zostali aresztowani w ulicznych łapankach, a następnie
deportowani do KL Auschwitz
z Warszawy 15 sierpnia i 22
września 1940 r.” – pisze autor we wstępie, podając m.in.
przykład podporucznika Aleksandra Karola Wielopolskiego,
który po zwolnieniu w listopadzie 1940 r. z polecenia Witolda
Pileckiego przekazał władzom
Polskiego Państwa Podziemnego pierwszy meldunek o sytuacji w KL Auschwitz i działaniach nad stworzeniem obozowej konspiracji.
Publikacja Oficerowie Wojska
Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945
ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Pamięci
Ofiar Auschwitz-Birkenau.

CZERWIEC/LIPIEC 2016

• 17 lipca
Wakacje z fantastyką
Oświęcimski Klub Fantastyki i Oświęcimski Klub Anime zapraszają od godziny
14.00 na tematyczne, wakacyjne spotkanie klubowe. Tym razem, oprócz zwyczajowej
aktywności, sporo uwagi zostanie poświęcone superbohaterom i ich fascynującemu,
choć nie zawsze usłanemu różami życiu.
W programie m.in.: godz. 16.00 Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to superwiedzówka o super
ludziach! godz. 18.30 Historia wydawnictwa Marvela, czyli jak doszło do tego, że Człowiek-Pająk
pobił Supermana? – prelekcja. Wstęp wolny.
Oświęcimskie Centrum Kultury
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rami szeroko zakrojonych akcji
represyjnych i bez specjalnych
czynności policyjnych kierowano ich do KL Auschwitz,
stąd przy formalnej rejestracji w obozie, przeświadczeni
o polityce okupanta, podawali
fikcyjne zawody” – pisze dr
Dębski.
We wstępie autor opisuje też
kilka sylwetek więźniów KL
Auschwitz. To m.in. rotmistrz
Witold Pilecki, który utworzył
pierwszą o charakterze wojskowym organizację ruchu oporu
więźniów – Związek Organizacji Wojskowej, pułkownik
Kazimierz Rawicz, który po
akcji scaleniowej różnych grup
konspiracyjnych z początkiem
1942 r. objął dowództwo ZWZ-AK w KL Auschwitz, kapitan
Stefan Niedziałkowski, zdekonspirowany w obozie i rozstrzelany pod Ścianą Śmierci,
major Tadeusz Biskupski deportowany do KL Auschwitz
z Powstania Warszawskiego,
który zginął w obozie Dachau,
podporucznik Eugeniusz Bachleda-Curuś, który 2 sierpnia
1944 r. usiłował zbiec z obozu
wraz z Janem Karpińskim, wykorzystując możliwość ukrycia
się w esesmańskim samochodzie ciężarowym, zastrzelony
przez Niemców w okolicach
Zabierzowa, czy zwolniony
z obozu dzięki staraniom rodziny kapitan Jerzy Chmielewski,
który później zajął się rozpracowaniem niemieckiej broni „V”.
Z grupy polskich oficerów osadzonych przez Niemców w KL
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Historia

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Fot. APMA-B

Fot. Dr Andrzej Strzelecki

opis miejsc pamięci o ofiarach Auschwitz i pozostałości poobozowych położonych w HarmęKontynuujemy
żach niedaleko Oświęcimia.

Fotografia kurników w Harmężach z 1963 r.

Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach

Fot. Dr Andrzej Strzelecki

W poprzednim numerze
„Osi” pisaliśmy o tym, że przy
wejściu do budynku szkoły
w Harmężach odsłonięto dziewięć lat temu tablice upamiętniające wysiedlenie miejscowej
ludności w 1941 r. i fakt funkcjonowania w tej miejscowości
filii obozu Auschwitz. Więźniowie, umieszczeni w tym
podobozie, byli zatrudnieni
m.in. przy hodowli ryb w okolicznych stawach, natomiast
więźniarki w utworzonej tam
farmie drobiu. W wymienionym budynku początkowo
byli zakwaterowani mężczyźni, potem kobiety. Mężczyzn
przeniesiono następnie do
przedwojennych budynków:

domu wysiedlonej rodziny
Psotów (u zbiegu dzisiejszych
ulic Franciszkańskiej i Wolskiej) i budynku określanego
przez SS jako Harmense-Schule
(prawdopodobnie przy skrzyżowaniu ul. T. Borowskiego
z ul. Zadworską). Codziennie
doprowadzano z pobliskiego
obozu Auschwitz II-Birkenau
do Harmęż komanda więźniów i więźniarek, zatrudniając je głównie przy robotach
rolnych, ziemnych (naprawa
i budowa grobli, prace melioracyjne) i oczyszczaniu stawów
z szuwarów. Setki z nich zginęły w trakcie tych robót.
Nierzadko do stawów zsypywano prochy ofiar Auschwitz,
wyrównywano nimi także
mokradła.

Rzeźba J. Staszaka przy zamieszkałym niegdyś przez niego domu

1

2

3

4

5

6

7

8

Południowe przecznice przebiegającej przez centrum
Harmęż ul. T. Borowskiego
stanowią ulice: Por. Króla,
Gen. Władysława Andersa,
Gen. Stanisława Maczka, Gen.
Kazimierza Sosnkowskiego
i Stefana Bieleckiego, uciekiniera z obozu. To dawne ulice największej części byłego
kompleksu zabudowań farmy
drobiu. Po wojnie wysiedleni
w 1941 r. mieszkańcy Harmęż
wykorzystali je jako tymczasowe pomieszczenia mieszkalne. Stąd na powojennych
mapach określono tę część
tej miejscowości jako Kurniki. Jeszcze w latach 60. XX w.
można było zobaczyć tu sporo
tego rodzaju obiektów, dziś
już występujących bardzo nielicznie.
Jednym z więźniów, którzy
zdołali zbiec z podobozu Harmense, był wspomniany Stefan Bielecki. Pełnił on funkcję
specjalisty w zakresie robót
melioracyjnych i w związku
z tym dobrze znał okolicę. Razem z nim zbiegł pochodzący
ze Starej Wsi k. Limanowej
wybitny artysta malarz Wincenty Gawron, zmarły w 1991
r. Część pozostałej po nim
spuścizny stanowią obrazy
i szkice przedstawiające realia
obozowe. Niektóre z nich wykonał potajemnie w obozie.
Ważne
Miejsce
Pamięci w Harmężach stanowi
utworzone w końcu XX w.
w zachodniej części tej miejscowości przez Zgromadzenie Zakonne Franciszkanów
Centrum Św. Maksymiliana.
Poza św. Maksymilianem
Kolbe w obozie Auschwitz
zginęło siedmiu innych Franciszkanów. Pragnąc dobitnie
upamiętnić ten fakt i przyczynić się do „budowaniu
pokoju, miłości i pojednania
pomiędzy różnymi narodami
i religiami”, Zgromadzenie
doprowadziło do utworzenia
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specyficznego „ośrodka pamięci, modlitwy i refleksji”.
W jego skład wchodzą: kościół
pw. Matki Bożej Niepokalanej,
klasztor i dom pielgrzymkowy. W podziemiach kościoła
znajduje się stała ekspozycja
pt. Klisze pamięci. Labirynty
autorstwa Mariana Kołodzieja, artysty plastyka, byłego
więźnia obozów: Auschwitz,
Gross-Rosen,
Buchenwald,
Sachsenhausen i Mauthausen
– Ebensee, zmarłego w 2009
r. Do obozu Auschwitz Kołodziej został przywieziony
w pierwszym transporcie
więźniów Polaków 14 czerwca 1940 r. Nawiązując do osobistych przeżyć, w dojmujący
sposób przedstawił w tej wystawie świat za drutami kolczastymi.
W bocznej kaplicy kościoła
znajduje się darzona szczególnym kultem, niewielka
(17,5 cm) drewniana figurka
Matki Bożej Niepokalanej,
którą wyrzeźbił w Auschwitz
Bolesław Kupiec z Poronina,
więziony tam wraz z pięcioma swymi braćmi. Została potajemnie wyniesiona z obozu.
Wewnątrz figurki ukryty był
gryps, w którym artysta prosił
o pomoc dla swoich rodziców.

W 2004 r. umieszczono w kościele Tablice Pamięci poświęcone kapłanom i osobom
zakonnym zamordowanym
w obozie Auschwitz.
Przed laty zmarł zamieszkały w Harmężach wybitny
rzeźbiarz amator Jan Staszak.
Jego drewniane dzieła, nawiązujące w swej wymowie do
gehenny, która była udziałem
ofiar Auschwitz, cieszyły się
dużym uznaniem zarówno
w Polsce, jak i poza jej granicami. Zapewne jedno z najwybitniejszych z nich (niekompletne) można zobaczyć przy
domu, w którym mieszkał
i tworzył (przy ul. T. Borowskiego 18). Obrazuje ono głowy ludzkie pochłaniane przez
płomienie ognia.
dr Andrzej Strzelecki
(Więcej o przedstawionych tu
miejscach i wydarzeniach patrz
m.in.: monografia podobozu Harmense autorstwa Anny Zięby
w „Zeszytach Oświęcimskich”
nr 11; http://harmeze.franciszkanie.pl/; prace Adama Cyry,
Piotra M.A. Cywińskiego, Jacka
Lachendro i Piotra Setkiewicza wymienione w numerze 98
„Osi”).

Fot. Dr Andrzej Strzelecki

Harmęże, część II

Wystawa Klisze pamięci. Labirynty autorstwa Mariana Kołodzieja
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W

ramach konkursu VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego organizowanego przez MDSM w Oświęcimiu wzięło udział 294 artystów z 27 krajów. Spośród nadesłanych 594
plakatów do wystawy zakwalifikowano 81. Jury przyznało następujące nagrody: I nagrodę otrzymał Tomasz Bogusławski (Polska) za plakat Never again…, II nagrodę otrzymała Justyna Jędrysek (Polska)
za plakat West-East Imigration, a III nagrodę otrzymała Faldin Family (Rosja) za plakat Conflict. Ponadto
przyznane zostały nagrody: Miasta Dachau dla Mingliang Li (Chiny) za plakat Berlin Wall, Fundacji AnStifter dla YiMing Liu (Chiny) za plakat Freedom of Speech, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla
Jinas Sprunga Jr (Litwa) za plakat Freedom of Speech, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach dla
Faldin Family (Rosja) za plakat Nature Morte, im. Józefa Hołarda ufundowana przez Rektora Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach dla Piotra Depty (Polska) za plakat Greece, Związku Polskich Artystów Plastyków
dla Marty Tomczyk (Polska) za plakat Uchodźcy. Poniżej publikujemy prace laureatów i osób wyróżnionych.
Bożena Grzywa

Tomasz Bogusławski Never again…

Justyna Jędrysek West-East Imigration

Marta Tomczyk Uchodźcy

Faldin Family Conflict
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Jinas Sprunga Jr Freedom of Speech
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