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Na okładce grudniowej „Osi” zobaczyć można jedną
z prac oświęcimskiego artysty Pawła Warchoła Oratio, którą oglądać można w Centrum Dialogu i Modlitwy. Ekspozycja zgromadziła dzieła o charakterze sakralnym, których jest wiele w dorobku artysty,
a bezpośrednie nawiązywanie do tej tematyki co pewien czas ujawnia się w kolejnych jego realizacjach.
W otoczeniu Oratio zaprezentowane zostały rysunki
Chrzcielnic, których inspiracją była fotografia kamiennej chrzcielnicy (2000 r.), Całun (1998–2000) – prace
o charakterze abstrakcyjnym, zainspirowane duchowością klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak również najnowsze dzieła autora, nad którymi pracował w
latach 2014-2016 r.

Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites, a także polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu Uczymy się z historii: Mowa nienawiści
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży.

Do projektu „Remember”, którego celem jest zapobieganie używania pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady” dołączył nowy partner – PKO Bank Polski. Dzięki jego wsparciu finansowemu możliwa będzie kontynuacja monitoringu internetowego pozwalającego na znalezienie fałszywych
fraz pojawiających się w Internecie. „Remember” pobrać można ze strony correctmistakes.auschwitz.org.

W MDSM odbył się również 61. Krakowski Salon Poezji. Tym razem przyniósł ze sobą teksty pisane prozą
autorstwa Christopha Heubnera. Relacja wewnątrz
numeru.
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Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau

PARTNERZY:
Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

Centrum Dialogu
i Modlitwy

Zapraszamy do lektury.

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy Wesołych
i Dobrych Świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałego
W grudniowym numerze także podsumowania: jedno- Nowego Roku.
dniowej sesji edukacyjnej poświęconej Cichociemnym,
więzionym w obozie Auschwitz, która odbyła się w
Paweł Sawicki
Muzeum, pierwszego etapu polsko-holenderskiego
Redaktor naczelny magazynu „Oś”
seminarium dla edukatorów w ramach projektu The
oś@auschwitz.org

WYDAWCA:

www.auschwitz.org

W MDSM miała także miejsce druga część polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z udziałem młodych
Polek i Polaków z Małopolski i Zagłębia oraz ich rówieśniczek i rówieśników z Badenii-Wirtembergii.
Tematem przewodnim tegorocznego projektu, realizowanego wspólnie z Międzynarodowym Forum Burg
Liebenzell w Bad Liebenzell, była sytuacja uchodźców
wojennych, osób przesiedlonych i deportowanych
oraz reakcja na ich przybycie ludności lokalnej.

Nawiązując do niedawnego
felietonu: może Chrystus
z zaginionej powieści Bruno
Schulza już dawno opuścił
Sambor, gdzie Go widziano
i na próżno dzisiaj Go tam
szukać! Może jest w zupełnie innym miejscu: może
wśród
śródziemnomorskich łodzi i pontonów lub
wśród ruin bombardowa-

nych miast?! A może opuścił już Ziemię i Ziemian?!
Wciąż trwa teologiczno-filozoficzna dyskusja i spór
o obecność lub nieobecność
Chrystusa, Boga, wśród
więźniów i jeńców obozów eksterminacji i śmierci
w czasie II wojny światowej, podczas jej straszliwego
funkcjonowania. Czy był On

wśród więźniów i jeńców,
w więźniarskich komandach, czy jak oni miał wytatuowany numer ewidencyjny na przedramieniu? Czy
Jego obecność była oczywista i jawna, czy tajemnicza
i intymna? W działaniu czy
tylko w myślach i sercach?
A może przez moment Pan
zapomniał o nich? Spór ten

może być natychmiast rozstrzygnięty lub może trwać
bez ostatecznych rozstrzygnięć. Poniżej zdjęcie obrazka z 1935 r., przedstawiające
Chrystusa
prowadzącego
owieczki – wiernych – pod
pochmurnym niebem świata.
Andrzej Winogrodzki

www.cdim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

Fot. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

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

Fotografia obrazka z 1935 r. przedstawiającego Chrystusa
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CICHOCIEMNI W KL AUSCHWITZ

C

przeszedł kurs Cichociemnych i został zrzucony na
okupowane ziemie polskie
w marcu 1943 r. Początkowo prowadził działalność
wywiadowczą na Wileńszczyźnie, jednak latem 1944
r. został skierowany w okolice Oświęcimia.
– Poprzez grypsy nawiązał
kontakt z obozową konspiracyjną Radą Wojskową
Oświęcim, w której aktywnie działał więzień Józef
Cyrankiewicz.
Otrzymał
informację m.in. o dyslokacji sił niemieckich, zasadach
strzeżenia obozu i stanie
kompanii wartowniczych
SS, informacje o składzie
narodowościowym i nastrojach wśród załogi obozowej
oraz dokładne dane o stanie
liczbowym więźniów w KL
Auschwitz i jego podobozach – powiedział historyk z Muzeum Auschwitz
Adam Cyra, który badał
losy „Urbana”.
Jasieński pracował nad
planami uwolnienia więźniów obozu, jednak w nocy
z 28 na 29 września 1944
r. w miejscowości Malec został on postrzelony
i aresztowany przez patrol
żandarmerii
niemieckiej.
Ranny trafił do Auschwitz.
Najpierw trafił do obozowego szpitala, a następnie
został przeniesiony do celi
21 w bloku 11, w którym
mieścił się areszt. – Do dziś
widnieją w niej rysunki na
drzwiach. Ppor. Stefan Jasieński symbolicznie „napisał pamiętnik” bogatego

Wykład dr. Jerzego Dębskiego

w różnorodne doświadczenia życia. Znajdują się tam
m.in. herb rodu Jasieńskich
„Dołęga”, lanca ułańska
z proporcem, szabla, motocykl, angielski czołg Cromwell, znak spadochronowy
przedstawiający spadającego do ataku orła, a także
samolot bombowy Halifax
i skoczka opadającego na
spadochronie. Wykonał też
dwa rysunki religijne – powiedział Adam Cyra.
Nie wiadomo dokładnie,
jak wyglądał przebieg przesłuchań przez obozowe gestapo. Jak podkreślił Cyra,

„Urban” nikogo nie zdradził i nikt z powodu jego
zeznań nie został aresztowany. Jasieński poniósł
śmierć w obozie – w nie wyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach – na początku
stycznia 1945 r.
Cichociemni, żołnierze polscy szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych,
byli wysyłani do okupowanej Polski. Wszyscy byli
ochotnikami. Do służby
zgłosiło się 2413 oficerów
i podoficerów Polskich Sił
Zbrojnych. Ogółem przeszkolono 606 osób, a do

przerzutu zakwalifikowano
579 żołnierzy i kurierów.
Od 15 lutego 1941 r. do 26
grudnia 1944 r. zorganizowano 82 loty, w czasie
których przerzucono do
Polski 316 Cichociemnych.
W czasie wojny zginęło 103
Cichociemnych. Dziewięciu
zostało
zamordowanych
przez władze komunistyczne w powojennej Polsce.
Współorganizatorem sesji
edukacyjnej była Fundacja
im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Paweł Sawicki

Fot. Marek Lach

Fot. Marek Lach

Podczas sesji uczestnicy
mogli wysłuchać wykładów
historyków Centrum Badań
Muzeum: dr Jerzy Dębski
mówił o oficerach Wojska
Polskiego w KL Auschwitz
ze szczególnym uwzględnieniem
Cichociemnych,
natomiast dr Adam Cyra
przybliżył sylwetkę ppor.
Stefana Jasieńskiego, ps.
„Urban”. Zofia Kanclerz
z gimnazjum gminnego
w Rajsku mówiła o postaci mjra Piotra Szewczyka.
W programie znalazła się
także projekcja filmu Życiorys z celi śmierci w reżyserii
Andrzeja Brzozowskiego.
Na zakończenie sesji pod
Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11, gdzie odbywały się egzekucje przez rozstrzelanie, złożono wieńce,
upamiętniając ofiary obozu.
Jerzy Dębski przypomniał,
że więźniami Auschwitz
byli: mjr Tadeusz Stocki
ps. „Ćma”, rtm. Jerzy Sokołowski ps. „Mira”, porucznicy – Stefan Jasieński
ps. „Urban”, Wincenty
Michalczewski ps. „Mir”,
Kazimierz Smólski ps. „Sosna”, Tadeusz Śmigielski
ps. „Ślad”, a także ppor.
Janusz Jarosz ps. „Szermierz”. Większość została
zatrzymana przypadkowo,
aresztowana pod fałszywymi nazwiskami.
W historii obozu Auschwitz w szczególny sposób
zapisał się ppor. Stefan Jasieński. Ten przedwojenny
absolwent podchorążówki kawalerii i rezerwista

Fot. Marek Lach

ichociemni więzieni w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz byli bohaterami
sesji edukacyjnej, którą 28 listopada br. zorganizowało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz. Gościem honorowym był ostatni żyjący Cichociemny, oficer Armii Krajowej,
kpt. Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”.

Od lewej: kpt. Aleksander Tarnawski ps. Upłaz, dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk
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AUSCHWITZ – PAMIĘĆ I NADZIEJA
– KONFERENCJA DLA KLERYKÓW

A

uschwitz – Pamięć i Nadzieja to tytuł trzydniowej konferencji dla kleryków wyższych seminariów duchownych przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Centrum
św. Maksymiliana w Harmężach, która odbyła się w dniach 25-27 listopada. Celem seminarium, w którym
wzięło udział blisko 40 franciszkańskich kleryków z Łodzi i Krakowa, było przekazanie wiedzy o historii ludobójstwa Żydów w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, a także o losach innych grup deportowanych do obozu – Polaków, Romów i jeńców sowieckich – ze szczególnym uwzględnieniem
osób duchownych.

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW
Warsztaty studyjne pozwoliły mi lepiej zrozumieć pewne zachowania więźniów osadzonych w KL Auschwitz-Birkenau oraz sprostować błędne obrazy i informacje. Najbardziej
jednak byłem zainteresowany bezpośrednim zwiedzaniem KL Auschwitz i Birkenau.
Br. Bartek

Fot. Paweł Sawicki

Studyjne zwiedzanie obozu Auschwitz-Birkenau uświadomiło mi, jak przerażającą skalę
miały rozgrywające się tu wydarzenia. Dotarło do mnie, że doprowadziła do tego nazistowska ideologia pełna nienawiści do człowieka. Długo będę rozważał to doświadczenie.
Wielka w tym zasługa pracowników Muzeum, którzy z ogromnym poświęceniem i szacunkiem dbają o pamięć pomordowanych w tym miejscu ludzi.
Br. Marek

Uczestnicy konferencji dla kleryków wyższych seminariów duchownych
Auschwitz – Pamięć i Nadzieja

Pamięci, podczas którego
szczególną uwagę zwrócono na historię deportacji
osób duchownych do obozu. Oprócz tego pracownicy
MCEAH omówili z uczestnikami propozycje zajęć
edukacyjnych, które bracia
będą mogli w przyszłości
przeprowadzić w szkołach.
Konferencję zakończyło złożenie hołdu pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11,
a także Msza Święta odprawiona w baraku byłej pralni
obozowej.
Paweł Sawicki

Właściwie trudno byłoby spodziewać się innej reakcji, ale to, co przeżyłem podczas trzydniowego pobytu w KL Auschwitz, niezwykle mnie przytłoczyło. To wszystko, co zobaczyłem w obozie, oraz cykl wykładów o Auschwitz sprawiły, że w mojej głowie powstało
wiele pytań, na które nie potrafię udzielić odpowiedzi np.: skąd u ludzi może być tyle
zła, sadyzmu, agresji? Skąd więźniowie czerpali siłę, by przeżyć w tych nieludzkich
i skrajnych warunkach? To miejsce wzruszy chyba każdego myślącego człowieka, skonfrontuje go z brutalną prawdą o… nas ludziach. Nie sposób się do tego nie odnieść, bo
za to olbrzymie zło, jakie wylało się w tym miejscu, odpowiedzialni są właśnie ludzie. To
istotnie przeraża. Ba, powstaje pytanie: czy Auschwitz jest dla nas wystarczającą lekcją,
by ustrzec się w przyszłości podobnych okropności?
Br. Jakub

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Zakonnicy wysłuchali serii
wykładów, m.in. o osobach
duchownych w KL Auschwitz, w tym o postaci św.
Maksymiliana Marii Kolbego – w 2016 r. bowiem
minęła 75. rocznica jego
męczeńskiej śmierci. W programie znalazł się również
wykład poświęcony Polakom i Żydom w KL Auschwitz, warsztat na wystawie
Szoa w bloku 27, zajęcia
dotyczące znaczenia Auschwitz i Holokaustu w sztuce
filmowej oraz sztuki w KL
Auschwitz. Klerycy uczestniczyli także w studyjnym
zwiedzaniu terenu Miejsca

Długi korytarz, a na jednej ze ścian, wejście do celi. Ciemna i przerażająca,
a zarazem zdumiewająca, bo w tym miejscu dokonał się cud przemiany „piekła” w „niebo”. Właśnie postawa św. Maksymiliana i jego czyn przeniknęła przerażająco ciemną
atmosferę wszechobecnego zła w obozie i ją przemieniła. To miejsce przekonało mnie do
wytrwałości w czynieniu dobra, mimo przeciwności, które są często bardzo trudne i wymagające. Obym zawsze potrafił w każdej sytuacji zauważyć miejsce na czynienie dobra,
nawet jeśli nie będzie ono widziane przez innych. Bóg widzi wszystko!
Br. Krzysztof

Rozpoczęcie konferencji Auschwitz – Pamięć i Nadzieja

Uczestnicy konferencji podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz
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MONITORING INTERNETOWY POMAGA
W ZNALEZIENIU BŁĘDÓW,
TAKICH JAK „POLSKIE OBOZY ŚMIERCI”

D

o projektu „Remember”, którego celem jest zapobieganie używania pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady” dołączył nowy partner – PKO Bank Polski. Dzięki jego wsparciu
finansowemu możliwa będzie kontynuacja monitoringu internetowego, pozwalającego na znalezienie
fałszywych fraz pojawiających się w Internecie.
– Częścią naszej misji jest
edukacja. Ci, którzy odwiedzają autentyczne Miejsce
Pamięci, wiedzą doskonale,
że obóz Auschwitz został
stworzony przez państwo
niemieckie na terenach okupowanej Polski, które siłą
przyłączono do Trzeciej
Rzeszy. Edukacja możliwa
jest także w świecie wirtualnym. Dlatego cały czas
rozwijamy naszą wirtualną
aktywność – czy to poprzez
tworzenie nowych lekcji in-
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ternetowych, czy działania
w serwisach społecznościowych – powiedział dyrektor
Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.
– Dzięki monitoringowi sieci jesteśmy w stanie szybciej
i skuteczniej reagować na
pojawianie się fałszywych
i bardzo bolesnych dla nas
pojęć, takich jak „polskie
obozy koncentracyjne” lub
„polskie obozy zagłady”
w 16 językach. Narzędzie
przeszukuje bowiem nie
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tylko strony internetowe
mediów, ale także wpisy pojawiające się na blogach, czy
w portalach społecznościowych. Widząc takie przypadki, możemy aktywnie
im przeciwdziałać i robimy
to wielotorowo – podkreślił
dyrektor Cywiński.
Uruchomiona w lutym 2016
r. aplikacja „Remember” wyszukuje w tekście wyrażenia
„polski obóz śmierci” czy
„polski obóz koncentracyjny”, podkreśla je jako błąd

9

10

11

12

i sugeruje inny, właściwy
historycznie termin. Działa
ona jak korektor tekstu, tyle,
że wychwytuje tylko tę jedną błędną frazę. Jest przystosowana do wyszukiwania
błędu w 16 językach, w których w większości oprowadzają edukatorzy w Miejscu
Pamięci Auschwitz. Trwają
jednak prace nad dodaniem
kolejnych języków.
„Remember” pobrać można ze strony correctmistakes.auschwitz.org. Projekt
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powstał we współpracy
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau
oraz
FCB Warsaw, przy wsparciu Mint Media i Macoscope. Monitoring Internetu
prowadzony przez serwis
BrandSpy możliwy jest dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego.
Paweł Sawicki
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WYMIANA DOŚWIADCZEŃ – UNIKATOWA
MOŻLIWOŚĆ SPOJRZENIA NA EDUKACJĘ
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

Z

Fot. MCEAH

akończył się pierwszy etap polsko-holenderskiego seminarium dla edukatorów, realizowanego w ramach
projektu The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites. – Trzyletni projekt jest
wspólną inicjatywą Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Domu Anny Frank
w Amsterdamie, która zyskała akceptację i finansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa
Niderlandów – powiedziała Marta Berecka, współautorka projektu z ramienia Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.

Uczestnicy projektu w Pracowniach Konserwatorskich

cyjne dla młodzieży dostępne
online; planujemy także serię
szkoleń przewodnickich oraz
przygotowanie
materiałów
edukacyjnych dla odwiedzających z niepełnosprawnościami
– dodała Marta Berecka.
Program seminarium został
przygotowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz Dom
Anny Frank w Amsterdamie.
Seminarium było pierwszym

spotkaniem 21 nauczycieli, dydaktyków oraz pracowników
muzeów i miejsc pamięci z Polski i Holandii, które odbyło się
w ramach projektu. Kolejne
seminarium planowane jest na
marzec 2017 r.
W ramach seminarium uczestnicy z Polski i Holandii zapoznali się, a także zaprezentowali przykłady dobrych praktyk
w nauczaniu o Holokauście i II
wojnie światowej w obu krajach. Szczególny nacisk został
położony na edukację w miej-

scach pamięci, przygotowanie
i podsumowanie wizyt, edukacyjne wystawy objazdowe
i innowacyjne rozwiązania
dydaktyczne wykorzystywane
w nauczaniu o Holokauście,
takie jak np. edukacja rówieśnicza czy praca z lekcjami internetowymi. Integralną częścią
projektu były zajęcia warsztatowe oraz wykłady połączone
z dyskusjami, które miały pozwolić na swobodną wymianę
doświadczeń między edukatorami, a także na wypracowanie

Adelina Hetnar-Michaldo

Fot. MCEAH

– Głównym założeniem projektu
jest
wypracowanie
w ramach międzynarodowej
współpracy
innowacyjnych
metod nauczania o Holokauście oraz przygotowywania
i organizowania wizyt młodzieży w autentycznych miejscach pamięci. W tym celu
w ramach projektu organizowane są seminaria dla nauczycieli z obu krajów, szkolenia dla
przewodników-edukatorów
z miejsc pamięci, przygotowane zostaną materiały eduka-

uniwersalnych metod pracy
z młodzieżą w różnym wieku
i o różnych potrzebach.
– Przez kilka dni polscy i holenderscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią
i specyfiką Miejsca Pamięci
Auschwitz. Poznawali metody i formy pracy edukacyjnej
w autentycznym miejscu pamięci, dyskutowali na temat
aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed nimi
– podsumował seminarium
dr Piotr Trojański, współautor
projektu.
– Seminarium to pokazało, jak
ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami
z różnych krajów. Potwierdziło konieczność organizowania
takich spotkań w przyszłości,
ponieważ dają one unikatową
możliwość spojrzenia na edukację o Auschwitz i Holokauście z różnych narodowych
perspektyw, a tym samym
ubogacenie własnego warsztatu pracy – podkreślił dr Trojański.
W realizację poszczególnych
zadań zaangażowane są również inne instytucje, m.in.:
Stowarzyszenie Centrum Polsko–Niemieckie w Krakowie
oraz Fundacja Dom Pokoju
z Wrocławia.

Uczestnicy projektu podczas jednego z wykładów
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KONCERT ADAMA MAKOWICZA W MDSM
dniu 21 października br. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się
W
koncert Adama Makowicza – pianisty, legendy polskiego i światowego jazzu. Artysta przedstawił zarówno własne kompozycje, jak i utwory m.in.: Duke’a Ellingtona, Errolla Garnera, Benny’ego Fenna, Thelo-

Fot. Krzysztof Janik

Fot. Krzysztof Janik

niusa Monka i George’a Gershwina.

Spotkanie Adama Makowicza z publicznością

Po koncercie publiczność
wzięła udział w rozmowie
z Adamem Makowiczem,
moderowanej przez dyrektora MDSM Leszka Szustera. Podczas spotkania arty-

Adam Makowicz

sta opowiadał o początkach
swojej kariery, muzycznych
poszukiwaniach, fascynacji
swingiem, historii polskiego
jazzu, osobach i wydarzeniach, które zmieniały jego

spojrzenie na jazz i dostarczały inspiracji.
W koncercie wzięło udział
około 250 osób, z których
znaczna część skorzystała
z możliwości podpisania

przez artystę płyt z wła- zydenta Miasta Oświęcimia
snych kolekcji bądź zaku- przy finansowym wsparciu
pionych po koncercie.
Miasta Oświęcimia.
Projekt
zrealizowano
w ramach jubileuszu 30-lecia
MDSM pod patronatem PreMDSM

PARA KSIĄŻĘCA LUKSEMBURGA
Z WIZYTĄ W MDSM
dniu 29 października br. z nieoficjalną wizytą przybyła do Oświęcimia para książęca Luksemburga
W
Stefania i Wilhelm Burbon-Parmeńscy. Parze towarzyszyli przedstawicie Ambasady Luksemburga
w Polsce wraz z Ambasadorem Conradem Bruchem i Konsulem Honorowym w Małopolsce Szymonem Ma-

Fot. MDSM

Fot. MDSM

łeckim.

Uroczystości jubileuszowe grupy z Témoins de la 2e génération,
świętującej 20-lecie współpracy z MDSM

Para książęca Luksemburga Stefania i Wilhelm Burbon-Parmeńscy oraz pracownicy MDSM

Delegacja wraz z grupą 160
młodych ludzi z Luksemburga zwiedziła Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz spotkała się z byłym
więźniem Paulem Sobolem.
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Następnie wraz z grupą udała się do Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży, by
razem z uczestnikami seminarium zjeść obiad i wziąć udział
w wieczornej uroczystości ju-
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bileuszowej grupy z Témoins de la 2e génération, która
świętowała 20-lecie współpracy z MDSM. Uczestnikom
zostały wręczone upominki
przygotowane przez pracow-
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ników Domu. Nastąpiło także Wydarzenie dopełnił koncert
uroczyste wręczenie dwóch akordeonisty Tomasza Drabiczeków – darowizny na rzecz ny.
MDSM ufundowanej przez
Témoins de la 2e génération
Maria Knapik-Wciślak
oraz Matanel Foundation.
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WIDZĘ PSY SZARPIĄCE SIĘ NA SMYCZACH
HISTORIA FELKI PLATEK I FELIKSA NUSSBAUMA.
40 OBRAZÓW DOMNIEMANEGO DZIENNIKA
OPOWIEDZIANEGO PRZEZ CHRISTOPHA HEUBNERA

61.

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Krakowski Salon Poezji przyniósł ze sobą teksty pisane prozą. Ich autor, Christoph Heubner, to
spec od snucia opowieści. Byłam raz w Miejscu Pamięci, kiedy oprowadzał młodzież niemiecką
i polską. Przeprowadził ich przez najważniejsze punkty obiektu, opowiadając przy tym indywidualną historię pojedynczego więźnia. Ten „personalistyczny” sposób podejścia do roli przewodnika w tym
akurat miejscu pamięci zmienia diametralnie perspektywę odbiorcy. Poprzez jednostkowość osoby i jej historię zwielokrotniają się emocje słuchacza.

61. Krakowski Salon Poezji w MDSM

Dziennik, czy pokrewny
mu pamiętnik, to forma literacka skoncentrowana na
wnętrzu, zapisie uczuć jego
autora, a jednocześnie bohatera. Podkreśla to także

61. Krakowski Salon Poezji w MDSM

pierwszoosobowa narracja.
Heubner „rozpoczął” zapiski od czasów świadomego
dzieciństwa, kiedy dziecko potrafi już pisać, a więc
od wieku około sześciu

lat aż do jednego z ostatnich dźwięków, usłyszanych przez Feliksa i Felkę
– ujadania psów na rampie
w Birkenau.
Bo tym razem bohaterów
jest dwoje. Wiele ich dzieli,
ale jeszcze więcej łączy.
On, Feliks Nussbaum urodził się 11 grudnia 1904 r.
w Osnabrück w Niemczech,
w rodzinie zasymilowanych Żydów. Jego ojciec,
zamożny handlarz, utożsamiał się z polityką swej
ojczyzny podczas pierwszej
wojny światowej, nie chcąc
dopuścić do siebie myśli, że
jemu, porządnemu obywatelowi niemieckiemu, coś
mogłoby się stać.
Ona, Felka Platek, przyszła
na świat 3 stycznia 1899 r.
w Warszawie, pozostającej
wtedy pod zaborem rosyjskim, w żydowskiej rodzinie Salomei i Leona Płatków.

Fot. Dominik Smolarek

Słuchając kolejnych wpisów
do dziennika, od razu dostrzegamy zbieżność losów
obojga. Od dziecka uwielbiają rysować i, dorastając,
pragną się kształcić w tym
kierunku. Ojciec Feliksa,
malarz-amator, umożliwia
synowi edukację najpierw
w
hamburskiej
Szkole
Rzemiosła Artystycznego,
a następnie w berlińskiej
Lewin-Funke-Schule oraz

61. Krakowski Salon Poezji w MDSM
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w Państwowej Szkole Sztu- nazistów; co za nienawiść!;
ki Czystej i Stosowanej.
niemiecka szlachta pokazuje Żydowi swoje miejsce”.
Ku stolicy Niemiec kieruje Wsączają się one jadem
swe pragnienia także Felka, w ich egzystencję, podczym rodzice nie są zbytnio szywając ją narastającym
zachwyceni,
przekonując strachem. Znajduje to swój
ją, iż bycie artystką nie za- wyraz w obrazach Nusspewni jej utrzymania. Jed- bauma, który np. maluje
nak ona po kryjomu wysyła swój autoportret z żydowswoje rysunki do Berlina, ską kartą identyfikacyjną
a otrzymawszy akceptację w ręku i gwiazdą Dawida,
i zaproszenie do szkoły, której nigdy zawzięcie nie
postanawia opuścić zbyt nosił. Już nawet na obrazie
ciasną dla jej horyzontów z 1940 r. malarz maluje sieartystycznych
Warszawę bie w obozie – w charaktew 1924 r. „Matka biega rystycznej czapce więźniarz zapłakaną twarzą – jestem skiej, a w tle, pod czarnym
niewdzięcznym i egoistycz- niebem, pokazuje ogrodzenym stworzeniem. A tata nie z drutu kolczastego,
jest smutny, bo chce mojego drewniane baraki i więźszczęścia. Według mamy je- niów cierpiących na biegunstem niedobrą córką, która kę głodową.
ich opuszcza, zamiast wyjść W tych dziełach i wielu inza mąż”.
nych każdy odbiorca dostrzeże przeczucie „tryumStudiowanie
malarstwa fu śmierci”, co z kolei stara
w Berlinie było ich ma- się w dzienniku oddać Chrirzeniem. Tu się poznali stoph Heubner.
i w sobie zakochali, oddając
się całkowicie sztuce. „Obo- Jeszcze raz zaświeci w ich
je malujemy jak zaczarowa- życiu słońce – w 1932 r.
ni”. Byli szczęśliwi, zgod- wyjeżdżają oboje na stypennie z etymologią ich imion, dium Feliksa do Włoch (Vilw którą tak przecież wierzą la Massimo). W tym czasie
Żydzi.
Hitler dochodzi do władzy
i mimo że wojna jeszcze się
Jednak coraz mocniej po- nie rozpoczęła, obywatebrzmiewające antysemickie le niemieccy żydowskiego
pomruki coraz częściej są pochodzenia nie mają czeodnotowywane w dzien- go szukać w ojczyźnie. Już
niku obojga: „Hitler i jego w 1934 r. muszą znaleźć
spółka codziennie plują na inne miejsce do zamiesznas ogniem; ryk podłych kania. Rozpoczyna się dla
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61. Krakowski Salon Poezji w MDSM

nich ucieczka połączona
z ukrywaniem się (Francja, Belgia). Nie zaprzestają jednak malować, mimo
narastającego, męczącego
strachu: „Własna odwaga
topnieje jak śnieg w słońcu.
[...] Śmierdzi strachem i potwornym brakiem nadziei.
[…] Stoję przed sztalugami i widzę, że pędzel drży
w mojej dłoni. Drżę, ponieważ jesteśmy zgubieni, wydani na pastwę strachu, potworności i Niemców. […]
Bronimy się, cichnąc coraz
bardziej przed strachem”.

61. Krakowski Salon Poezji w MDSM

towani w czerwcu 1944 r.,
następnie przewiezieni do
obozu w Mechelen, a stamtąd, bydlęcymi wagonami,
do
Auschwitz-Birkenau,
gdzie zginęli w komorze gazowej zaraz po przybyciu 2
sierpnia 1944 r.

Fot. Dominik Smolarek

Dziennik tej pary, tak
oszczędnie w słowach, a tak
maksymalnie pod względem treści napisany przez
Christopha Heubnera, to
historia o tym, jak umiera
świat. Jak umiera młodość,
szczęście, marzenie, nadzieja – nie z woli losu czy Boga,
Jeszcze przed tzw. ostatecz- tylko zaślepionego nienawinym rozwiązaniem Felix, ścią człowieka.
aresztowany przez władze
belgijskie jako obywatel Kolejną zasługą autora, ale
Niemiec, został internowa- także aktorów i muzyka, jest
ny w obozie w Pirenejach, umiejętność
zbudowania
skąd udało mu się uciec dramatycznego
napięcia.
i wrócić do żony w Belgii. Każdy z słuchaczy posiaPrawdopodobnie wskutek dał wiedzę o zakończeniu
donosu oboje zostali aresz- tej opowieści, jednak mimo

bardzo tragicznego wymiaru. Rozdzierające akordy
podkreślały momenty narastającego zagrożenia. Dzięki maestrii Hołubowskiego
mogliśmy także usłyszeć
Jacek Hołubowski, nazwa- przerażający dźwięk otwieny już i Aniołem, i Diabłem ranych drzwi wagonu na
Salonów Poezji w Oświęci- rampie w Brzezince.
miu, a przez jedną ze słuchaczek – po prostu Jankie- Małżeńska para aktorów:
lem Akordeonu, znowu dał Dominika Bednarczyk (Tepopis możliwości wirtu- atr im. Juliusza Słowackieozowskich. Nie było tak, jak go w Krakowie) i Radosław
to zwykle na Salonie bywa – Krzyżowski (Stary Teatr
przekładaniec słowno-mu- im. Heleny Modrzejewskiej
zyczny. Tym razem muzyk w Krakowie), oboje artyści,
towarzyszył
dźwiękowo w wieku zbliżonym do Felaktorom przez cały czas. ki i Feliksa w chwili śmierCzasem tylko postukiwał, ci – przeczytali tekst tak, że
przebiegał palcami po akor- słuchacze zostali totalnie
deonie, ale niekoniecznie pochłonięci. W pewnym
po guzikowej klawiaturze. sensie przeczytali te zapiCzasem grał autonomiczne ski w sposób przeźroczymelodie, inspirowane pio- sty. Ta historia, siłą rzeczy,
senkami Marleny Dietrich. przykryła aktorów, którzy
Utwór Ostatnia niedziela na- spełnili wobec niej funkcję
brał w kontekście tej historii służebną. Doskonale, z pełto z każdym przeczytanym
wpisem serce biło coraz
mocniej, uśmiech, jeśli był,
znikał z twarzy, a oczy niejednemu zaszły łzami.

61. Krakowski Salon Poezji w MDSM
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nym kunsztem aktorskim,
a jednocześnie naturalnością przeczytali ten świetnie
napisany i przetłumaczony
tekst, obdarzając bohaterów
swoim sercem, duszą, głosem. Gdyby nie to zespolenie – na jedną godzinę czytania, gdy tworzy się magia
teatru, magia słowa i muzyki – nie byłoby słów o wzruszeniu, wypowiadanych już
po występie przez widzów.
Nie tylko słuchacze ulegli tej
historii. Gdzieś w okolicach
finału również pani Dominice załamał się głos. Swój
„brak profesjonalizmu”, jak
to sama ujęła, wytłumaczyła
widzom po odczytaniu całości: „To, co tu jest opisane,
jest jak najbardziej aktualne
i może się zdarzyć”.
Małgorzata Gwóźdź
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UCZYMY SIĘ Z HISTORII: MOWA NIENAWIŚCI
SEMINARIUM
istopad uchodzi za najbardziej ponury miesiąc w roku. Tylko nie w Międzynarodowym Domu Spotkań
L
Młodzieży w Oświęcimiu. 13 listopada br. młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy przybyła do MDMS, by
spędzić tam tydzień, zgłębiając wiedzę i wspólnie tworząc plakaty społeczne. Tematem tej edycji projektu

Fot. MDSM

Fot. MDSM

Uczymy się z historii, realizowanego przez MDSM wspólnie z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell,
została wybrana mowa nienawiści w przestrzeni publicznej i sposoby przeciwdziałania jej.

Tematem projektu Uczymy się z historii była mowa nienawiści

w latach 1933-1945, przebieg
II wojny światowej na terenie
dzisiejszych państw, skąd pochodzą uczestnicy spotkania,
oraz przemoc i mordy na Żydach, Sinti i Romach, więźniach
politycznych, osobach niepełnosprawnych i innych grupach
społecznych. Ważnym aspektem polityki nazistowskiej,
który uwarunkował jej sukces
w ówczesnym społeczeństwie
niemieckim, była propaganda.
By lepiej zrozumieć jej mechanizmy i punkty ciężkości, przeanalizowaliśmy ówczesne plakaty
propagandowe pod względem
artystycznym i etycznym.
Kontynuacją wątku historycznego było zwiedzanie Miejsca
Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Dla niektórych uczestników to
zwiedzanie miało charakter osobisty. – Krótko przed projektem
moja mama opowiedziała mi,
że jedna osoba z naszej rodziny
zginęła w Auschwitz. Znala-

złam jej zdjęcie wśród zdjęć na
korytarzu – opowiadała uczestniczka z Polski. Dla innych bycie
w Muzeum Auschwitz było doświadczeniem niezwykle przejmującym ze względu na autentyczność miejsca oraz ogrom
tragedii, która tam się wydarzyła: – Dla mnie to zwiedzanie jest
nie tylko historią, ale motywacją
do zastanowienia się, co powinniśmy robić dzisiaj, żeby to się
nie powtórzyło – podsumował
uczestnik z Ukrainy.
W dalszej części projektu skupiliśmy się na mowie nienawiści. Dzień czwarty i piąty były
dniami warsztatowymi, prowadzonymi przez Franziskę Seitz
z Międzynarodowego Forum
Burg Liebenzell. Najpierw młodzież zastanowiła się nad tym,
czym jest mowa nienawiści, czy
możemy znaleźć jej elementy
w propagandzie nazistowskiej,
gdzie i w jaki sposób funkcjonuje ona dzisiaj. Uczestnicy nie

tylko zgłębili wiedzę, ale i przeanalizowali znalezione w Internecie przypadki użycia mowy
nienawiści wobec Żydów, Romów, niepełnosprawnych, ludzi o odmiennej karnacji skóry
oraz orientacji seksualnej. Niestety, wszystkie grupy, które
były ofiarami w nazistowskich
Niemczech oraz w Auschwitz,
są również ofiarami mowy nienawiści w przestrzeni publicznej dzisiaj – taki wynik otrzymały grupy robocze, analizujące
pojedyncze przykłady.
W kolejnym dniu odbyło się
posiedzenie
Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.
Zamiast w Strasburgu odbyło
się w Oświęcimiu, sędziami
oraz stronami w procesie byli
uczestnicy projektu, a sprawa
dotyczyła mowy nienawiści
w przestrzeni publicznej, w tym
przypadku telewizji. Po rozpatrzeniu sprawy i wysłuchaniu
stron sędziowie ogłosili werdykt – w większości na korzyść
osoby, która złożyła pozew.
– Dla mnie najtrudniejsze było
wysłuchanie stron i podjęcie
postanowienia. Ale było bardzo
ciekawie spróbować siebie w tej
roli – tak podsumowała ćwiczenie uczestniczka, która pełniła
rolę sędziny.
Sposobem utrwalenia nabytej
wiedzy oraz przemyśleń uczestników było stworzenie plakatów społecznych. Prowadzone
przez dr hab. Tomasza Kipkę
i Martynę Sobolewską z Uniwersytetu Śląskiego warsztaty

były doświadczeniem wzbogacającym dla młodzieży. Najpierw uczestnicy w małych
grupach stworzyli i opracowali
szkice, które później za pomocą
programów graficznych otrzymały kształt prawdziwych plakatów społecznych. W piątek
wieczorem młodzież z Niemiec,
Polski i Ukrainy zaprezentowała wyniki swojej pracy w Forum
Domu. Goście z zainteresowaniem obejrzeli plakaty i wysłuchali historii ich powstania.
Dyrektor MDSM Leszek Szuster podziękował uczestnikom
za świetną pracę i oznajmił, że
jej wyniki zostaną zaprezentowane na małym wydruku
podczas otwarcia VI Biennale
Plakatu Społeczno-Politycznego
w Strasburgu w bieżącym roku.
Ale wszystko się kończy, również to spotkanie dobiegło
końca 19 listopada. Uczestnicy
zabrali ze sobą dużo wrażeń,
nową wiedzę, miłe wspomnienia i życzenia oraz postanowienie spotkania się w tym samym
gronie podczas drugiej części
projektu w Niemczech w marcu
2017.
Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu
Zachować Pamięć oraz Fundacji
“Verein zur Förderung der Internationalen Jugendbegegnungsstätte
Oświęcim/Auschwitz, Wolfsburg
e.V.”.
Nataliia Tkachenko

Fot. MDSM

Początki projektu nie były trudne, wręcz przeciwnie: w pierwszym dniu podczas zabaw integracyjnych uczestnicy nawiązali
kontakt, dowiedzieli się więcej
o sobie nawzajem, zapoznali
się z 800-letnią historią miasta
Oświęcimia oraz nauczyli się
podstawowych wyrazów w językach grup narodowych. Najważniejsze, co nam się udało, to
stworzenie atmosfery przyjaźni
i szacunku wobec innych, która
towarzyszyła spotkaniu przez
kolejne dni.
Drugi dzień był czasem na
zgłębienie wiedzy historycznej
o okresie nazizmu w Niemczech oraz o II wojnie światowej
i przemocy wobec pewnych
grup etnicznych i społecznych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Przygotowując się do
zwiedzania Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau, stworzyliśmy oś czasu, omówiliśmy
rozwój polityki nazistowskiej

Tematem projektu Uczymy się z historii była mowa nienawiści
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

UCIECZKI I WYPĘDZENIA W CZASIE II WOJNY
ŚWIATOWEJ VERSUS UCIECZKI
I POSZUKIWANIE AZYLU DZISIAJ
drugim tygodniu listopada w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyła się druga część
W
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z udziałem młodych Polek i Polaków z Małopolski i Zagłębia oraz ich rówieśniczek i rówieśników z Badenii-Wirtembergii. Tematem przewodnim tegorocznego

fot. Olga Onyszkiewicz, Adrianna Ubik

fot. Olga Onyszkiewicz, Adrianna Ubik

projektu, realizowanego wspólnie z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell, była
sytuacja uchodźców wojennych, osób przesiedlonych i deportowanych oraz reakcja na ich przybycie ludności lokalnej.

Po spotkaniu z panią Skibicką-Maksymowicz uczestnicy seminarium oraz zaproszeni goście wspólnie
sadzili cebulki krokusów na znak pamięci o dzieciach zamordowanych podczas II wojny światowej

przedostać się na kontynent
europejski stały się tematem
szerokiej społecznej debaty
i zarzewiem konfliktu politycznego w UE.
Podczas pierwszej części naszego projektu analizowaliśmy sytuację uchodźców
w kontekście współczesnym
(pisaliśmy o tym w 97. numerze „Osi”). Podczas spotkania
w Oświęcimiu zajęliśmy się
historycznym aspektem tego
zagadnienia. Wybór tematyki związanej z ucieczkami,
wypędzeniami i deportacja-

mi w czasie II wojny światowej miał na celu z jednej strony przybliżenie młodzieży
mechanizmów związanych
z konfliktami wojennymi
oraz uwrażliwienie na okrucieństwa i skutki wojny,
z drugiej natomiast uświadomienie, że uchodźcy nie są
jakimś dziwnym współczesnym „zjawiskiem”.
Wspólne przepracowanie zagadnień historycznych rozpoczęliśmy od wymienienia
się informacjami na temat

swojej narodowej pamięci
związanej z wydarzeniami
II wojny światowej, szczególnie w kwestii ucieczek,
przymusowych wysiedleń
i deportacji Polaków w latach
1939-1945/46 oraz ucieczek
i wysiedleń Niemców w latach 1944-45. Przygotowane
przez uczestniczki i uczestników prezentacje dostarczyły wielu nowych informacji
i pozwoliły lepiej zrozumieć
społeczne skutki przesunięcia granic w 1945 r. z perspektywy polskiej i niemieckiej.

fot. Olga Onyszkiewicz, Adrianna Ubik

Trwające współcześnie konflikty zbrojne w Syrii, Iraku,
na Ukrainie oraz w innych
miejscach świata są powodem wzrostu liczby uchodźców z tych terenów. Miliony ludzi na całym świecie
zmuszone są do opuszczenia
swoich domostw z powodu
lęku przed przemocą, spustoszeniem, wypędzeniem,
biedą oraz niepohamowaną
rządzą władzy. Do Europy
dociera jedynie niewielka
ich część, jednakże tysiące
uciekinierów
pragnących

Druga część polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z udziałem młodych Polek i Polaków z Małopolski
i Zagłębia oraz ich rówieśniczek i rówieśników z Badenii-Wirtembergii pt. Ucieczki i wypędzenia
w czasie II wojny światowej versus ucieczki i poszukiwanie azylu dzisiaj
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Historię miasta Oświęcimia
w latach 1939-1945, głównie w kontekście wysiedleń
ludności lokalnej w związku z planami utworzenia
„Musterstadt
Auschwitz”,
budową KL Auschwitz oraz
powstaniem obozu zagłady Auschwitz II- Birkenau,
przybliżył nam podczas
swojego wykładu dr Jacek
Lachendro. Podczas oprowadzania po Miejscu Pamięci
Auschwitz-Birkenau przewodnicy pogłębili tę tematykę i rozszerzyli ją o kwestię
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fot. Olga Onyszkiewicz, Adrianna Ubik

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Uczestnicy projektu podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz

się wtedy Ludmiła Boczarowa. Niemcy deportowali je
z Mińska na Białorusi. Były
to represje za akcje partyzanckie. W latach 1943-1944
z rejonu Mińska i Witebska
przywieziono do obozu ok.
sześciu tysięcy osób. Dzięki
pomocy
współwięźniarek
była dzieckiem, które najdłużej żyło w Auschwitz. Po
wyzwoleniu obozu małą Lidię przygarnęło bezdzietne
małżeństwo Rydzikowskich
z Oświęcimia. Stworzyli jej
dom i wychowali jak własną
córkę. Biologiczną matkę odnalazła dopiero po 17 latach.

Jej historia głęboko poruszyła serca słuchaczek i słuchaczy: „Historia pani Lidii, jak
i inne tego typu, powinny
żyć wiecznie. Są one przepełnione wiedzą, emocjami oraz
przekazem dla przyszłych
pokoleń, aby sumiennie gospodarowały światem” – napisała Ada.
Po spotkaniu z panią Skibicką-Maksymowicz uczestnicy
seminarium oraz zaproszeni
goście wspólnie sadzili cebulki krokusów na znak pamięci
o dzieciach zamordowanych
podczas II wojny światowej.
Wydarzenie to było jed-

fot. Olga Onyszkiewicz, Adrianna Ubik

zagłady ludności żydowskiej
i deportacje do Auschwitz-Birkenau. Wizyta w byłym
obozie
koncentracyjnym
i zagłady była dla młodzieży
wyjątkowym doświadczeniem. „Rozdzielone rodziny.
Śmierć. Głęboki smutek. Tym
było Auschwitz. Naszym
zadaniem jest, by się to nie
powtórzyło” – napisała jedna
z uczestniczek projektu.
Spacer po terenie dawnego
getta krakowskiego z przewodniczką Teresą Ostrowską oraz obejrzenie wystawy
Kraków – czas okupacji 1939-1945 w Fabryce Schindlera
pozwoliły wyobrazić sobie
tragizm Żydów, wypędzanych ze swoich domów,
zmuszanych do głodowej
egzystencji za murami getta,
w warunkach urągających
człowiekowi, i ostatecznie
zgładzonych w obozach
śmierci. Z drugiej strony dały
również możliwość poznania
pozytywnych przykładów
niesienia pomocy ludziom
w potrzebie. Historia Oskara
Schindlera, ratującego ponad tysiąc krakowskich Żydów, czy Tadeusza Pankiewicza, właściciela apteki na
terenie getta krakowskiego
oraz pracujących z nim Ireny Droździkowskiej, Aurelii
Danek-Czortowej i Heleny
Krywaniuk, którzy udzielili
schronienia wielu Żydom, inspirują do większego aktywizmu i pomagania innym. Jak
ważnym może być dobre słowo, kromka chleba czy choćby dobra wola przekonaliśmy się, słuchając relacji pani
Lidii
Skibickiej-Maksymowicz, „dziecka Oświęcimia”,
która do Auschwitz trafiła
wraz z matką, gdy miała
niewiele ponad trzy lata. Był
grudzień 1943 r. Nazywała

z trzech obszarów tematycznych: Przyczyny migracji;
Sposób przemieszczania się
i warunki podczas podróży;
Reakcja społeczności lokalnej w miejscu docelowym.
Następnie przy wsparciu
technicznym Barbary Daczyńskiej, graficzki komputerowej, zgromadzony w ten
sposób materiał posłużył do
zredagowania broszury będącej wyrazem nabytej wiedzy, doświadczeń i refleksji
uczestniczek i uczestników,
którzy przez pryzmat wydarzeń historycznych spróbowali spojrzeć na aktualną
sytuację uchodźców i kwestię
ich integracji ze społeczeństwem europejskim. Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie
uchodźców? Czy jesteśmy
gotowi udzielić im pomocy?
„Najważniejsza jest tolerancja – powinniśmy ją w sobie zakorzeniać” – napisała
Oliwia i przytoczyła słowa
Sida Viciousa z zespołu Sex
Pistols: „Kiedy nie będzie
żadnych kategorii, kiedy nie
będzie »czarnych« , »białych«, punków i brudu, kiedy
nym z elementów projektu będą tylko »ludzie« – wtedy
„KROKUS” realizowanego wszystko będzie dobrze”. Jak
w Oświęcimiu przez Zespół daleko nam do tego ideału?
Szkół nr 1, którego partnerem
jest m.in. Dom Spotkań.
Seminarium zostało zrealizowane dzięki finansowemu
Zbierane podczas seminawsparciu Polsko-Niemiecrium informacje, relacje,
kiej Współpracy Młodzieży
zdjęcia oraz refleksje były na
bieżąco przepracowywane w ramach projektu „Zachować
pamięć“.
w polsko-niemieckich grupach roboczych, z których
Olga Onyszkiewicz,
każda zajmowała się jednym

Uczestnicy projektu Ucieczki i wypędzenia w czasie II wojny światowej versus ucieczki i poszukiwanie azylu dzisiaj
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Centrum Dialogu i Modlitwy

ORATIO – WYSTAWA PRAC
PAWŁA WARCHOŁA
W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY
mieszka ze swoją rodziną od
ponad 30 lat. W jego dorobku jest wiele rysunków i obrazów, jednak najbardziej
znany jest z wiele cyklów rysunkowych wykonywanych
tuszem na kartonach m.in.
Holzmachiny, Oratio, Warchoły czy Pancerniki.
»Dzieła Pawła Warchoła są
różne. Tak różnorodne, że
niekiedy zdają się być tworem, który wyszedł spod
ręki wielu artystów. A jednak nie, bo łączy je coś od
kształtu ważniejszego. To,
co najcenniejsze, choć jednocześnie najtrudniejsze do
zdefiniowania, a mianowicie osobowość artysty, właśnie jego i jemu właściwy
sposób myślenia i odczuwania, wyciskający na dziele
piętno bardziej wyraziste
od powierzchownych znaków rozpoznawczych, tej,
opiewanej przez krytyków
„metody tworzenia”, sposobu komponowania, kładzenia kreski, wszystkiego,
co nazywamy stylem, zespołem form właściwych
epoce twórcy« – pisał we
wstępie do katalogu wystawy Jerzy Madeyski w 2001 r.
I tak jest do dzisiaj, o czym
mogliśmy się przekonać na
wernisażu wystawy Oratio
w Centrum Dialogu i Modlitwy. 14 rysunków piórkiem
na kartonach o formatach
60x80 z cyklu, który powstał
w latach 1984-1988, dało

tytuł wystawie i stanowiło
jej filar. Prace z tego cyklu
są próbą indywidualnej interpretacji poszczególnych
stacji Drogi Krzyżowej. Poprzez różnorodne operowanie kreską i ekspresją form,
autor przeciwstawia grze
świateł – szarości i czernie,
które łagodzą dramatyzm
i mają za zadanie wprowadzenie widza w nastrój zadumy. W otoczeniu Oratio
zaprezentowane
zostały
rysunki Chrzcielnic, których
inspiracją była fotografia kamiennej chrzcielnicy (2000
r.), Całun (1998–2000) – prace o charakterze abstrakcyjnym, zainspirowane duchowością klasztoru w Kalwarii
Zebrzydowskiej, jak również najnowsze działa autora, nad którymi pracował
w latach 2014-2016 r. Powstało wówczas 14 rysunków, w małych formatach,
konstrukcyjnie opartych na
Drodze Krzyżowej według
tradycji katolickiej. Obecnie
powstają kolejne, tym razem
oparte na biblijnej narracji.
Wystawa Pawła Warchoła
w Centrum Dialogu i Modlitwy zgromadziła dzieła
o charakterze sakralnym,
których jest wiele w dorobku artysty, a bezpośrednie
nawiązywanie do tej tematyki, co pewien czas ujawnia się w kolejnych jego realizacjach. Jak mówi autor,
mogłoby się wydawać, że

Wernisaż prac Pawła Warchoła pt. Oratio w CDiM

ta tematyka zdominowała
całkowicie jego działalność.
Z pewnością jest ona ważna, ale równolegle realizował wiele dziesiątek innych

Fot. Małgorzata Musielak

– Paweł Warchoł lubi i potrafi opowiadać bez słów.
Potrafi nasycić swe prace
potoczystą narracją, skutkiem czego stają się one
przedmiotem swoistej kontemplacji. Bo artysta nigdy
nie daje odpowiedzi na postawione pytanie i nie stara
się tego uczynić, wiedząc, że
sztuka musi pozostawać tajemnicą, że jednoznaczność
ją zabija i trywializuje – powiedział podczas wernisażu ks. Jan Nowak, dyrektor
CDiM. – Paweł Warchoł
uważa za swój obowiązek
artysty, aby porozmawiać
ze sobą na temat Auschwitz
i Boga i próbować pokazać
to innym – dodał ks. Nowak.
Paweł Warchoł od 40 lat
zajmuje się profesjonalnie
rysunkiem,
malarstwem
i grafiką projektową. W 1984
r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Nowym Wiśniczu. Studiował na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, a następnie na katowickiej ASP
na Wydziale Grafiki, gdzie
w 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Jest jednym
z najwybitniejszych twórców, którzy wybrali rysunek
jako najważniejszy środek
wyrazu swojej twórczości.
Jest również wykładowcą
akademickim, niezależnym
kuratorem, a od 2014 r. pełni funkcję radnego Rady
Miasta Oświęcimia, gdzie

Fot. Małgorzata Musielak

czwartek 3 listopada br. w Centrum Dialogu i Modlitwy odbył się wernisaż prac Pawła Warchoła
W
pt. Oratio, nad którym patronat objęli: Prezydent Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut oraz Dyrektor
Centrum Dialogu i Modlitwy ks. Jan Nowak.

Beata Sereś

Wernisaż prac Pawła Warchoła pt. Oratio w CDiM
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prac, jak np. wspomniane
już Holzmachiny, Warchoły,
ale także Bunkry, Eksponaty,
Czy mówisz po polsku i Made
in Poland oraz wiele dzieł
nawiązujących do aspektów
KL Auschwitz. Prace te były
eksponowane na ponad 500
wystawach zbiorowych i 90
wystawach indywidualnych
w kraju i za granicą. W tym
na wszystkich najważniejszych wystawach, biennale
i triennale rysunku na świecie, gdzie uhonorowane zostały 50 nagrodami i wyróżnieniami.
O oprawę muzyczną wernisażu zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
w Oświęcimiu, którzy wykonali dzieła Aarona Dunajewskiego, Julesa Masseneta,
J. Albenitza i R. Deymsa na
skrzypcach i gitarze. Wśród
zaproszonych gości obecni
byli przedstawiciele władz
i instytucji z terenu miasta,
artyści oraz indywidualni
goście zainteresowani tematem.
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Kultura

72. ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ

27

stycznia 2017 r. na terenie Miejsca Pamięci odbędą się obchody upamiętniające 72. rocznicę wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Honorowy patronat nad
tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Głównym tematem 72.
rocznicy będzie „Czas”
symbolizowany
przez
zegarek, który został odnaleziony podczas prac
archeologicznych
prowadzonych w rejonie
komory gazowej i krematorium III w 1967 r.,
a który powrócił do Muzeum w tym roku. Czas
nieuchronnie oddala nas
od dziejów Auschwitz.
Pamięć jest zawsze walką z czasem. Czas jednocześnie jest tym, czego
zdarza się nam brakować
w naszej misji uświadamiania kolejnych pokoleń przed niebezpieczeństwem populizmu, ksenofobii, antysemityzmu,
rozmaitych egotyzmów
narodowych – powiedział dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M.A.
Cywiński.
Do momentu wyzwolenia terenów obozowych
przez żołnierzy Armii
Czerwonej,
niemieccy
naziści zamordowali w
Auschwitz ok. 1,1 mln
osób, głównie Żydów,
a także Polaków, Romów, sowieckich jeńców

wojennych oraz ludzi
innych
narodowości.
Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady
i
okrucieństw
II
wojny
światowej.
W 2005 r. Organizacja

Narodów Zjednoczonych
uchwaliła dzień 27 stycznia Międzynarodowym
Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

RAMOWY PROGRAM
OBCHODÓW 72. ROCZNICY
WYZWOLENIA AUSCHWITZ
27 STYCZNIA 2017 R.
8.30 – otwarcie wystawy czasowej Archeologia, blok 12
byłego obozu Auschwitz I (zaproszeni goście)
12.00 – obchody w budynku tzw. Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau (zaproszeni goście)
13.30 – ceremonia upamiętniająca – modlitwa i oddanie hołdu przy Pomniku Ofiar na terenie byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau
Kontakt:
e-mail: 27january@auschwitz.org
tel. + 48 33 844 8006

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016

• 13 grudnia
Coś z niczego – warsztaty dla dzieci
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na trzecie warsztaty twórczej aktywności
pt. Coś z niczego – adresowane do dzieci w wieku 8-12 lat. Warsztaty te rozwijają
umiejętności manualne oraz kreatywność dziecka, a także pokazują sposoby
wykonania różnych przedmiotów prostymi sposobami. Zajęcia będą się odbywały
raz w miesiącu (jedną godzinę) w Oświęcimskim Centrum Kultury. Udział
w nich jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są w Informacji OCK. Liczba miejsc
ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejne spotkanie w styczniu 2017 r.
Godz. 16.30
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 5 stycznia
Koncert oratoryjny Johannesa Brahmsa pt. Niemieckie Requiem
W kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu odbędzie
się koncert oratoryjny Johannesa Brahmsa pt. Niemieckie Requiem
w wykonaniu Zespołu Wokalnego Breisach T.z., Młodej Filharmonii
Kameralnej Fryburg oraz solistów – Sylwii Olszynskiej i Sebastiana
Szumskiego – pod kierownictwem Ludwiga Klebera.
Godz. 18.00.
Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu
Pamiętając o pogromie kieleckim.
Projekcja filmu:

• 15 grudnia
Kreatywna mama – warsztaty dla mam
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki zaprasza
na warsztaty dla mam z dziećmi (0-3 lat) Kreatywna mama. Na warsztatach każda
z mam będzie mogła wykonać świąteczną ozdobę dla swojego dziecka, w tym
czasie dziecko będzie mogło bawić się w specjalnie do tego przygotowanym kąciku
zabaw miękkimi klockami i edukacyjnymi zabawkami pod okiem instruktora,
zapisy do 6 grudnia, cena warsztatów 30 zł, godz. 9.30.
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze

PRZY
PLANTY
7/9

• 18 grudnia
Wielki Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy
W Oświęcimskim Centrum Kultury będzie się odbywał kolejny Wielki
Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Fundację Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy przy współpracy Oświęcimskiego Centrum Kultury
i finansowym wsparciu Miasta Oświęcimia. Będzie świątecznie i oryginalnie, bo
wystawcy oferować będą rękodzieło, niecodzienne dekoracje i ozdoby – idealne
na prezenty pod choinkę. Zaplanowano też degustację domowych wypieków, w
tym smakowitych pierniczków. O godzinie 15.00 aktorzy z Miejskiego Przedszkola
nr 15 zaprezentują spektakl Czerwony Kapturek szuka księcia. Zaplanowane zostały
również warsztaty dla dzieci i rozstrzygnięcie konkursu na Dobroczynną Bombkę
Bożonarodzeniową.
Jarmarkowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Krzysztofa
Węgrzyna – mieszkańca Grojca – który urodził się z naczyniakiem jamistym
twarzy, języka i wargi dolnej. Obecnie naczyniak rozrasta się i w chwili obecnej
utrudnia pełne zamykanie ust prowadząc do licznych, trudno leczących się
infekcji oraz powoduje trudności z oddychaniem podczas snu, co w przyszłości
może zagrażać życiu. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto
podopiecznego w Fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać
refundacje poniesionych kosztów leczenia syna.
Szczegóły: www.mowp.pl
Godz. 9.30-17.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury
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REŻ. LAWRENCE LOEWINGER, MICHAŁ JASKULSKI

07.12.2016
(ŚRODA), GODZ. 1800

Wstęp WOLNY
Serdecznie zapraszamy!

PLAC KS. JANA SKARBKA 2, OŚWIĘCIM
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Historia

TOPOGRAFIA PAMIĘCI
śród brzeszczańskich miejsc pamięci dotyczących ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz
W
i spontanicznej pomocy niesionej przez miejscowych mieszkańców więźniom obozu najbardziej wymownym jest cmentarz komunalny położony u zbiegu ulic Ofiar Oświęcimia i Dąbrowskiego.
Brzeszcze – część III

nau i byłe trasy „marszów
śmierci” zadawali autorowi tego artykułu i innym
pracownikom
Muzeum
pytania: „Dlaczego na tych
mogiłach pochowano Żydów razem z nieżydowskimi więźniami?”. „Dlaczego w miejscach tych są
krzyże?”. „Jakie są możliwości zmiany wyglądu
mogił?”. Trzeba było im
odpowiadać, że miejscowi
ludzie grzebiący ofiary pod
nadzorem niemieckim nie
mieli żadnych możliwości
bliższej identyfikacji ofiar,
tym bardziej ich pochówku
stosownie do wymogów religijnych, że po wojnie krzyże umieszczała na mogiłach
miejscowa chrześcijańska
ludność w przekonaniu,
iż w ten sposób honorują
ofiary w jak najgodniejszy
sposób, wreszcie, że co do
wyglądu nagrobków są
kompetentne w pierwszym
rzędzie miejscowe władze.
W pierwszych miesiącach
po wyparciu przez żołnierzy
Armii Czerwonej okupantów niemieckich z Brzeszcz
w pobliżu brzeszczańskiej
mogiły ofiar „marszu śmierci” pochowano w trzech
grobach zwłoki dwóch kobiet i czworga dzieci, byłych
więźniów obozu Auschwitz, którzy zmarli w zorganizowanym spontanicznie
przez miejscowych mieszkańców tymczasowym szpitalu PCK. Utworzono go w
dwóch budynkach przy ul.
Kościuszki 4 i 6. Otoczono w nim troskliwą opieką
m.in. ponad 50 byłych więź-

niarek i więźniów przejętych z wyzwolonego obozu
Auschwitz. Z pomocą miejscowej ludności doczekało
nadejścia formacji Armii
Czerwonej co najmniej 30
więźniów Auschwitz zbiegłych z kolumn „marszu
śmierci”, względnie z samego obozu w czasie pomiędzy jego ewakuacją a wyzwoleniem.
Na niektórych grobach
cmentarza widnieją epitafia
poświęcone mieszkańcom
Brzeszcz, którzy w związku
z działalnością konspiracyjną lub tylko podejrzeniem
o taką działalność zginęli
w obozie Auschwitz lub
w innych obozach koncentracyjnych, np. wymienionym w poprzednim numerze „Osi” Janowi i Gabrieli
Nosalom oraz Tadeuszowi
Czyżewiczowi, inż. Stefanowi Galantowiczowi, Zbigniewowi
Kowalskiemu,
sztygarowi Józefowi Mirowskiemu i Tadeuszowi
Tyrnie.
Licznie
spoczywają
tu
zmarli po wojnie „ludzie
dobrej woli”, którzy w ramach działalności konspiracyjnej lub niezależnie
od niej zasłużyli się w niesieniu pomocy więźniom
Auschwitz, m.in.: Aleksandra Bystroń-Kołodziejczyk,

Feliks Chowaniec, Ernest
Friebe, Henryka Galantowicz, nauczycielka Irena
Kawala-Kahanek, sztygar
Aleksander Zachara i Anna
Zdrowak.
Dr Andrzej Strzelecki
(Poza wymienionym wyżej
artykułem Karoliny Przewrockiej odnośnie do przedstawionych tu miejsc i wydarzeń patrz m.in.: Andrzej
Strzelecki, „Marsz śmierci.
Przewodnik po trasie Oświęcim – Wodzisław Śląski”,
Oświęcim 2008 (Biuletyn specjalny TOnO nr 52-54); Jacek
Lachendro, „Gmina Brzeszcze
podczas okupacji niemieckiej
1939–1945. Przewodnik po
wybranych miejscach pamięci”, Brzeszcze 2009; Gil Faran,
„Honor their memory. Victims in the mass grave in the
Brzeszcze cemetery”, w Izraelu
2012).
(Nazwiska
pochowanych
względnie
upamiętnionych
poprzez symboliczne tablice
mieszkańców Brzeszcz i okolicy przytoczyłem w tym krótkim artykule w zasadzie tylko
przykładowo, stąd też proszę
Czytelników o wyrozumiałość
w tym względzie).

Fot. Dr Andrzej Strzelecki

Fot. Dr Andrzej Strzelecki

W
zachodnio-północnej
części cmentarza (na lewo
od głównej bramy cmentarnej przy ul. Sobieskiego)
znajduje się mogiła 18 więźniarek i więźniów, którzy
zginęli w styczniu 1945 r.
podczas „marszu śmierci”
z obozu Auschwitz do Wodzisławia Śląskiego, na odcinku pomiędzy miejscowościami Rajsko i Jawiszowice.
Pochówku dokonano pod
nadzorem władz niemieckich. Więźniarkę okazującą
oznaki życia zastrzelił chłopiec z Hitlerjugend. Polscy
mieszkańcy Brzeszcz zdołali nielegalnie zapisać część
numerów obozowych, które
widniały na odzieży ofiar,
względnie w formie tatuażu na ich lewych przedramionach. W lipcu 2012 r.
odbyła się tu wspólna polsko-izraelska uroczystość
odsłonięcia nowej, dużej
płyty nagrobnej. Zamiast
uprzedniego
epitafium
informującego krótko, iż
spoczywają tu ofiary „marszu śmierci”, na nagrobku
wygrawerowano
szereg
inskrypcji, wśród nich cytat z Psalmu 23 oraz dane
personalne dziewięciorga
pochowanych
mężczyzn
i kobiet ustalone w większości poprzez stosowną kwerendę wśród zachowanej
szczątkowo dokumentacji
obozowej. Przy danych dotyczących siedmiorga osób
umieszczono Gwiazdę Dawida, przy jednej znak krzyża. Symbole te, w większym

rozmiarze, znalazły się też
u góry nagrobka.
Jak skonstatowała Karolina Przewrocka z Tel-Avivu
w artykule pt. Nadał numerom imiona opublikowanym
w „Tygodniku Powszechnym” (nr 4 z 25.01.2015 r.,
s. 44–47) do przebudowy
nagrobka w Brzeszczach,
a także do zmiany wyglądu
nagrobków nad mogiłami
ofiar „marszów śmierci”
z Auschwitz w Książenicach k. Rybnika, Miedźnej
k. Pszczyny oraz w Mszanie i Świerklanach Dolnych
k. Wodzisławia Śląskiego,
doprowadził w latach 20082013 Izraelczyk, Jaki Gantz,
nawiązując
współpracę
z polskimi proboszczami
katolickimi i miejscowymi
władzami. Na wszystkich
nagrobkach umieszczono
obok znaku krzyża Gwiazdę Dawida (Ten ostatni
symbol został umieszczony
z inicjatywy polskiej obok
krzyża już w 1992 r. w Żorach), a obok numerów obozowych nazwiska ofiar.
Fakt przebudowy wymienionych nagrobków to
niewątpliwie jeden z przejawów zapoczątkowanego
w 1990 r. (po zwrocie politycznym w Polsce) dialogu
pomiędzy Polakami a Żydami, stopniowego przezwyciężania narosłej wcześniej obustronnej niewiedzy
o sobie, w tym wzajemnych
uprzedzeń. Jeszcze na przełomie wieków XX i XXI
niektórzy Żydzi z Izraela
odwiedzający Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birke-

Grób 18 ofiar Marszu Śmierci
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