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Na okładce kwietniowego numeru „Osi” znajduje się list
napisany w kwietniu 1944 r. przez jednego z esesmanów
z załogi niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. To pierwszy efekt apelu Muzeum
skierowanego do niemieckiej i austriackiej opinii publicznej
o przekazywanie dokumentów, zdjęć czy właśnie prywatnych listów związanych z historią załogi SS KL Auschwitz.

Państwa uwadze polecamy także relację z 63. Krakowskiego Salonu Poezji w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, którego gościem była poetka Elżbieta
Michalska. Piszemy również o polsko-niemiecko-ukraińskim seminarium Uczymy się z historii: mowa nienawiści
w MDSM, którego uczestnicy rozmawiali o problemie
mowy nienawiści we współczesnym świecie, jej funkcjonowaniu w Internecie oraz możliwościach przeciwdziaZ historią sprawców łączy się też nowa czasowa wystawa łania. W „Osi” przeczytają Państwo również o wizycie
w Miejscu Pamięci. Jej tytuł to Przemysł i zagłada. Topf & studentów z trzech amerykańskich uczelni, którzy gościli
Söhne. Konstruktorzy pieców Auschwitz. Jest ona poświęcona w Centrum Dialogu i Modlitwy.
losom firmy z Erfurtu, której inżynierowie zaprojektowali
i zbudowali piece krematoryjne, które były w stanie spa- W kwietniowej „Osi” publikujemy ostatni już tekst dr.
lić blisko pięć tysięcy zwłok w ciągu doby, dzięki czemu Andrzeja Strzeleckiego z cyklu Topografia Pamięci, który
w Auschwitz można było dokonywać masowej zagłady Ży- opisywał miejsca pamięci związane z ofiarami kompleksu
dów. Ekspozycję oglądać można w Muzeum do końca paź- obozowego Auschwitz w Oświęcimiu i okolicach. Za ten
dziernika.
cykl bardzo panu doktorowi dziękujemy.
Początkom zagłady w KL Auschwitz poświęcona była
sesja edukacyjna Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście. Relację z niej znajdą Państwo
wewnątrz numeru.
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WYDAWCA:

Chyba minęły już bezpowrotnie czasy i moda
na prowadzenie przez
młodych ludzi, szczególnie dziewczęta, pamiętnika z wpisami kolegów
szkolnych i podwórkowych, członków rodziny, nauczycieli i rodziny.
Z tekstami ozdobionymi
rysunkami, pełne „złotych myśli”, uwznioślających wskazówek, porad
i przestróg. Wszystko ku
pamięci i dla udokumentowania lat młodości! Dzisiaj słowo pisane na papierze nie ma priorytetu
i wzięcia, nie jest w awangardzie
popularności,
lecz w ariergardzie zapomnienia. Obecnie zapiski
pamiętnikowe z dawnych
lat są miłym i skromnym,
często urodziwym znakiem i przypomnieniem
minionych
zwyczajów
i tradycji z ich specyfiką
obyczajową i literacką,
historyczną i narodową.
Obok wpis do pamiętnika uczennicy Marii Gajewskiej z 13 lipca 1904 r.
o podniosłej treści patriotyczno-martyrologicznej
z akwarelowym rysunkiem symbolizującym nadzieję na powrót na ojczystą, sielską i ubogą ziemię
z syberyjskiego wygnania.
Autorka wpisu: nauczycielka W. Koziołówna.
Andrzej Winogrodzki
Wpis do pamiętnika uczennicy Marii Gajewskiej z 13 lipca 1904 r.
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POSIEDZENIE RADY MIĘDZYNARODOWEGO
CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ
I HOLOKAUŚCIE

P

Spotkanie członków Rady
MCEAH rozpoczęło się od
wizyty na terenie byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie członkowie Rady
mogli przyjrzeć się temu, jak
przebiegają prace konserwatorskie prowadzone przy
dwóch historycznych murowanych barakach więźniarskich. W tej chwili znajdują
się one w specjalnych halach
namiotowych, które postawiono, aby umożliwiły demontaż elementów dachów
obu budynków. Ten największy projekt konserwatorski, realizowany obecnie
w Miejscu Pamięci, finansowany jest ze środków Fundacji
Auschwitz-Birkenau.
– Były niemiecki nazistowski
obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau to
przestrzeń pamięci i edukacji
dla ogromnej liczby odwiedzających z całego świata.
W ubiegłym roku było to
ponad dwa miliony osób.
Edukacja w Miejscu Pamięci opiera się właśnie na doświadczeniu
autentyzmu.
Przejście przez poobozowy
teren jest nie tylko ważną lekcją historii, ale też osobistym
spotkaniem z autentycznym
miejscem,
przedmiotami,

budynkami, ruinami, ale też
słowami świadków. Dlatego
konserwacja ma tak ogromne
znaczenie, także dla Centrum
Edukacji – powiedział dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk.
Podczas posiedzenia członkowie Rady wysłuchali sprawozdania podsumowującego
działania Centrum w okresie
od powołania Rady w marcu ubiegłego roku. Mówiono
m.in. o rekordowej frekwencji
i związanych z nią wyzwaniach, o wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży, kiedy
Miejsce Pamięci w ciągu 12
dni odwiedziło ponad 155
tysięcy pielgrzymów, o projektach edukacyjnych kierowanych do uczniów, nauczycieli i edukatorów, w których
w 2016 r. wzięło udział ponad
15 tysięcy uczestników, o wystawach, które prezentowano
zarówno w Miejscu Pamięci,
jak i w wielu miejscach na
świecie, a także o nowych
lekcjach i wystawach przygotowanych w ramach edukacji
internetowej.
Ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia
były perspektywy rozwoju
Centrum związane z planowaną adaptacją budynku

tzw. Starego Teatru na siedzibę MCEAH i przestrzeń działań edukacyjnych Muzeum.
W wyniku konkursu na środki z Unii Europejskiej w 2016
r. podpisana została przez
ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra
Glińskiego umowa gwarantująca sfinansowanie tego
projektu w latach 2017-2019.
W nowej siedzibie MCEAH
znajdą się m.in. nowoczesna sala audytoryjna, multimedialne sale wykładowe,
przestrzeń wystawiennicza,
biblioteka oraz stanowiska do
samodzielnej pracy naukowej.
– Powtarzającym się wątkiem
naszych dzisiejszych obrad
były dwie sprawy. Jedna to
pamięć i upamiętnianie już
po epoce świadków. Wiemy, że ta epoka się zbliża
wielkimi krokami, tzn. że za
kilka lat byłych więźniów
Auschwitz-Birkenau już nie
będzie z nami i to będzie dość
duża zmiana w sposobie pamiętania i upamiętniania. Nie
będzie już żywych ludzi, którzy byli bohaterami tej historii, którzy będą mogli o niej
opowiedzieć. To jest ważne,
żeby się na ten moment przygotować – powiedział czło-

Fot. Marek Lach

odsumowanie i ocena aktywności Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w roku
2016 oraz plany na kolejny rok w kontekście coraz bliższego rozpoczęcia prac adaptacyjnych w przyszłej siedzibie Centrum były głównymi tematami posiedzenia Rady MCEAH, które 17 marca odbyło się w Oświęcimiu.

Posiedzenie Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście

nek Rady dr Piotr Paziński.
– Z tym się wiąże też druga
sprawa, która powracała również przez cały dzień – sprawa autentyczności. To jeden
z centralnych problemów dla
pracy muzealników. Jak sprawić, żeby to Miejsce wyglądało tak jak kiedyś, ze świadomością, że ono nigdy tak nie
będzie wyglądać, bo przecież
nie jest już obozem i podlega
stałej konserwacji, zmianom,
zwykłemu procesowi rozkładu itd. – dodał Paziński.
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Ho-

lokauście powstało w 2005
r. i jest integralną częścią
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Zajmuje się nauczaniem o historii
Holokaustu i niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz-Birkenau. Naucza
o tragicznych losach Żydów,
Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i losach wszystkich innych grup
Ofiar
przetrzymywanych
i zamordowanych w Auschwitz.
Paweł Sawicki

W RADZIE MIĘDZYNARODOWEGO
CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ
I HOLOKAUŚCIE ZASIADAJĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Fot. Marek Lach

•
•

prof. Marek Kucia z Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie – przewodniczący
doc. dr Vojtěch Blodig, zastępca dyrektora Miejsca Pamięci w Terezinie – zastępca przewodniczącego
dr Wolf Kaiser, były dyrektor Domu Konferencji Wannsee w Berlinie
prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, z-ca dyrektora ds.
dydaktycznych Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Olivier Lalieu z Memorial de la Shoah w Paryżu
dr Piotr Paziński, pisarz, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”
Karen Pollock, dyrektor Holocaust Educational Trust
dr Irina Scherbakova ze stowarzyszenia Memoriał
w Moskwie
Jacek Stawiski, szef redakcji Świat w telewizji TVN24
Biznes i Świat
prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Posiedzenie Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
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PRZEMYSŁ I ZAGŁADA. TOPF & SÖHNE.
KONSTRUKTORZY PIECÓW AUSCHWITZ –
WYSTAWA CZASOWA W MIEJSCU PAMIĘCI

P

Fot. Paweł Sawicki

rzemysł i Zagłada. Topf & Söhne. Konstruktorzy pieców Auschwitz to tytuł nowej wystawy czasowej w Miejscu Pamięci Auschwitz. Jest ona poświęcona losom firmy z Erfurtu, której inżynierowie zaprojektowali i zbudowali piece
krematoryjne w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Przemysł i Zagłada. Topf & Söhne. Konstruktorzy pieców Auschwitz – nowa wystawa czasowa w Muzeum Auschwitz

Ekspozycja na kilkudziesięciu
planszach przedstawia losy
firmy, a także osoby kluczowe
dla procesu budowy krematoriów: właścicieli, inżynierów,
wykonawców zlecenia.
– Auschwitz od początku swojego istnienia był zaplanowany
jako obóz potężny. Zakładano,
że będzie tu osadzonych około
30 tysięcy więźniów. Już z tego
czasu pochodzą pierwsze kontakty obozu z firmą Topf &
Söhne, która zaprojektowała
pierwsze stacjonarne krematorium w obozie koncentracyjnym. Wraz z rozbudową
Auschwitz, powiększano systematycznie i skokowo budynki i piece krematoryjne – mówił
podczas otwarcia ekspozycji
dyrektor Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej
Kacorzyk
– Kiedy w sierpniu 1942 r. inżynier firmy Kurt Prüfer został
poproszony o pomoc w dalszym, skokowym powiększeniu zdolności spalania zwłok,
co związane było z nową
fazą „Ostatecznego rozwią-

zania kwestii żydowskiej”
w Auschwitz, starał się on
czynić wszystko, żeby spełnić
życzenia swoich kontrahentów
z SS. Ani on, ani żaden z jego
zwierzchników nie zadali sobie pytania, i nie wzbudziło to
także moralnych wątpliwości,
po co w obozie koncentracyjnym potrzebne będą instalacje
zdolne spopielić prawie pięć
tysięcy zwłok w ciągu doby.
Czy budując takie instalacje firma nie bierze na siebie
współodpowiedzialności za
ludobójstwo? – dodał Andrzej
Kacorzyk.
– To dla mnie szczególne
przeżycie. Jestem dziś w tym
miejscu z delegacją z Erfurtu
i z Weimaru, w tym najbardziej
niemieckim ze wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady,
gdzie w systematyczny sposób
realizowany był plan Zagłady i gdzie firma Topf & Söhne stała się jednym z symboli
przemysłowej zagłady ludzi
– powiedział premier Turyngii
Bodo Ramelow.
– Kiedy my, Niemcy, pa-

1

2

3

4

trzymy w przyszłość, nigdy
nie powinniśmy zapominać
o przeszłości. Nie możemy
zaniedbywać pamięci. Cieszę
się, że powstała ta wystawa,
która opowiada, jak wyglądało
działanie firmy Topf & Söhne
w czasie wojny. Cieszę się też,
że możemy ją zaprezentować
w tym Miejscu Pamięci i przez
to pokazać jak my, mieszkańcy
Turyngii, wykonujemy dziś tę
wielką pracę upamiętnienia –
podkreślił.
Podobnie jak w innych niemieckich obozach koncentracyjnych, również w Auschwitz
od połowy sierpnia 1940 r. istniało krematorium do spalania
zwłok więźniów. Piece dostarczyła i zainstalowała niemiecka
firma Topf & Söhne z Erfurtu.
W krematorium można było
spopielić do 340 zwłok na
dobę. Kostnica tego krematorium została zaadaptowana
jesienią 1941 r. na pierwszą komorę gazową.
Gdy w 1942 r. w Auschwitz
rozpoczęto zagładę Żydów,
byli oni mordowani w dwóch
prowizorycznych
komo-
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rach gazowych w Birkenau,
a ciała zamordowanych grzebano w zbiorowych mogiłach. W połowie roku, wobec
zwiększenia liczby mordowanych Żydów, zapadły decyzje
o wydobyciu zwłok z grobów
i ich spaleniu oraz o wybudowaniu czterech nowoczesnych
i wydajnych krematoriów i połączonych z nimi funkcjonalnie
komór gazowych. Zostały one
oddane zaprojektowane przez
firmę Topf & Söhne i oddane
do użytku w Birkenau w okresie od 22 marca do 26 czerwca
1943 r. Każde z dwóch większych (krematoria II i III) mogło
spalić do 1440 zwłok na dobę;
dwa mniejsze (krematoria IV
i V) do 768 ciał.
Z dokumentów pokazywanych
na wystawie wynika, że główny inżynier firmy Topf Kurt
Prüfer kilka razy odwiedzał
obóz Auschwitz i wiedział dokładnie, do czego przeznaczone
są projektowane przez niego
piece. Przed ewakuacją obozu,
kiedy Niemcy postanowili wysadzić dowody swych zbrodni,
konstruktor sugerował, by pie-
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ce zdemontować i przewieźć
je do koncentracyjnego obozu
w Mauthausen.
Kurt Prüfer był przesłuchiwany
przez Amerykanów, lecz szybko wypuszczony. Sąd radziecki skazał go na 25 lat łagrów.
Zmarł w jednym z nich w 1952 r.
Po wojnie firma Topf & Söhne
została znacjonalizowana przez
władze NRD. Istniała do 1996
r. Od 2007 r. w jednym z historycznych budynków mieści się
miejsce pamięci opowiadające historię inżynierów, którzy
projektowali m.in. krematoria
w Auschwitz.
Ekspozycja została przygotowana przez Miejsce Pamięci Topf
& Söhne z Erfurtu we współpracy z Fundacją Miejsc Pamięci
Buchanwald i Mittelbau-Dora,
Muzeum Żydowskim w Berlinie i Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Wystawa
czynna będzie w budynku dawnej obozowej pralni (obok bloku
11 w byłym obozie Auschwitz I)
do 31 października 2017 r.
Paweł Sawicki
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PRYWATNY LIST ESESMANA Z ZAŁOGI KL
AUSCHWITZ PRZEKAZANY DO ARCHIWUM

O

Fot. APMA-B

Fot. APMA-B

ryginalny list napisany przez jednego z esesmanów z załogi niemieckiego obozu Auschwitz Stefana Dilmetza
został przekazany do Archiwum Miejsca Pamięci. To pierwszy efekt apelu Muzeum ogłoszonego w styczniu
i skierowanego do niemieckiej i austriackiej opinii publicznej o przekazywanie dokumentów, zdjęć czy prywatnych listów związanych z załogą SS KL Auschwitz.

Fot. APMA-B

Oryginalny list napisany przez jednego z esesmanów z załogi
niemieckiego obozu Auschwitz Stefana Dilmetza

–

TREŚĆ APELU
„Historia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz-Birkenau nie jest jeszcze poznana całkowicie.
Znamy relacje i wspomnienia byłych więźniów – to perspektywa ofiar.
Znamy zachowaną część dokumentacji obozowej – to dokumenty administracyjne.
Znamy powojenne materiały procesowe – to język obrony prawnej.
To za mało, by w pełni zrozumieć tę największą tragedię w dziejach Europy.
Po wojnie odnalazło się jedynie kilka zbiorów zdjęć wykonywanych przez członków załogi KL Auschwitz, niewielka liczba prywatnych listów pisanych przez esesmanów, wyjątkowo rzadkie przykłady innych dokumentów lub pojedynczych
pamiętników.
Bez pełniejszej analizy i bez zrozumienia motywacji oraz mentalności sprawców,
nasze starania o mądre ostrzeganie przyszłych pokoleń pozostaną jedynie intuicyjne. Dziś prosimy o pomoc!
Ktokolwiek posiada jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia, prywatne listy, pamiętniki… i doszedłby do wniosku, że chce wesprzeć nasze wysiłki lepszego zrozumienia
wpływów populistycznych mechanizmów nienawiści na jednostki ludzkie, prosimy
o kontakt: archiv[at]auschwitz.org. Chcącym przekazać nam owe dokumenty, gwarantujemy pełną anonimowość.
Dyrektor Miejsca Pamięci Auschwitz
dr Piotr M. A. Cywiński
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List, który otrzymaliśmy od
darczyńcy pragnącego zachować anonimowość, datowany
jest na 1 kwietnia 1944 r. Wysłał go Stefan Dilmetz, jeden
z szeregowych esesmanów
z załogi KL Auschwitz służący
w 7. kompanii wartowniczej.
Adresatem listu jest jego znajomy, również esesman, Ludwig
Fitterling. Do listu załączona została widokówka przedstawiającą czołgi niemieckie. Na odwrocie autor zamieścił życzenia
wesołych Świąt Wielkanocnych
– powiedział dr Wojciech Płosa,
kierownik Archiwum Muzeum
Auschwitz.
– Jest to pierwszy tego rodzaju
dokument w naszych zbiorach
archiwalnych. Dotychczas nie
mieliśmy żadnego przykładu
prywatnej korespondencji wysłanej przez jakiegokolwiek
członka załogi SS z KL Auschwitz do rodziny czy znajomych.
Dokument ten odnosi się do
spraw codziennych, które zaprzątały 20-letniego esesmana.
Z pewnością na samą treść tego
listu miała wpływ świadomość
autora, że korespondencja była
cenzurowana – podkreślił Płosa.
„Wczoraj otrzymałem z wielką
radością i wdzięcznością Twój
list z urlopu. Ja także nie chcę
zwlekać, aby napisać do Ciebie
kilka linijek. Teraz znów jesteś
na urlopie. Życzę Ci wiele zabawy, bowiem taki urlop jest
przecież naprawdę przyjemny,
nawet tylko krótki. Mimo to jest
to mała zmiana, która pozwala

13

14

15

16

na jakiś czas zapomnieć o życiu
w wojsku” – pisał Stefan Dilmetz
W liście Dilmetz informuje, że
ich spotkanie w najbliższym
czasie nie będzie możliwe, gdyż
esesman z KL Auschwitz otrzymał tylko 96 godzin urlopu. Wyraża on nadzieję, że się spotkają,
jeśli nie obecnie, to po wojnie.
List kończy się nazistowskim
pozdrowieniem „Heil Hitler”.
Oryginalny list Stefana Dilmetza nie jest jedynym archiwalnym materiałem, który trafił do
Muzeum dzięki publicznemu
apelowi. – Oprócz tego przekazane zostały nam kopie dokumentów dotyczących Alberta
Oberschmida, esesmana z załogi KL Sachsenhausen, które
mają dla nas wartość poznawczą, bowiem pokazują zarówno
przebieg jego służby, jak i to,
w jaki sposób po wojnie zdołał uniknąć odpowiedzialności
karnej – powiedział Wojciech
Płosa.
– Pozytywnym zaskoczeniem
było dla nas to, że w odpowiedzi na apel dotyczący materiałów związanych z esesmanami
otrzymaliśmy także dokumenty o więźniach KL Auschwitz.
Do Archiwum trafił oryginalny list obozowy wysłany z KL
Auschwitz przez więźnia Josefa
Lassy’ego (nr obozowy 108 536)
oraz potwierdzenie nadania
przesyłki dla więźnia Nicolausa
Popoviča (nr obozowy 18 074) –
dodał Płosa.
Paweł Sawicki
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Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

NIE MIELIŚMY POJĘCIA, DOKĄD ZABRANO
NASZE RODZINY.
POCZĄTKI ZAGŁADY W KL AUSCHWITZ.
SESJA EDUKACYJNA

P

Sesja rozpoczęła się od
wykładu prof. Ryszarda
Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego poświęconego ideologii i realizacji
programu Zagłady Żydów
europejskich przez Trzecią
Rzeszę przed konferencją w Wannsee. Opisywał
on m.in. etapy tworzenia
struktury aparatu Zagłady:
od prawnego zdefiniowania pojęcia „Żyd” w ustawodawstwie nazistowskich
Niemiec, m.in. w Ustawach
Norymberskich, poprzez
stopniowe
pozbawianie
Żydów prawa własności,
koncentrację w gettach, aż
po proces podejmowania
decyzji o całkowitej fizycznej eksterminacji europejskich Żydów, działania
Einsatzgruppen i utworzenie ośrodków zagłady.
Kierownik Centrum Badań
Muzeum dr Piotr Setkiewicz mówił o więźniach
Żydach w obozie Auschwitz przed rozpoczęciem
masowej zagłady, a także
o pierwszych masowych
transportach Żydów deportowanych do KL Auschwitz. – Przez ponad półtora
roku od chwili utworzenia
obozu, w KL Auschwitz
Niemcy
systematycznie
mordowali
wszystkich
przywiezionych do obozu Żydów. Ginęli oni przy
wykorzystaniu najbardziej
brutalnych metod i najprostszych narzędzi: pałek,
kilofów i łopat. Przywożonych wówczas Żydów kierowano automatycznie do
Karnej Kompanii, a średnia
życia w obozie więźniów
Żydów wynosiła kilkanaście dni. Pomiędzy czerwcem 1940 a marcem 1942
r. do KL Auschwitz przywieziono około 2000–2100
Żydów, z których niemal
90% straciło życie zaraz po
przybyciu – mówił Piotr
Setkiewicz.
– Kiedy jesienią 1941 r.
w Auschwitz I utworzono
pierwszą komorę gazową
– co miało związek z masową likwidacją sowieckich jeńców wojennych
– do obozu zaczęto kierować niewielkie grupy niezdolnych do pracy Żydów
przywożonych z obozów

pracy przymusowej utworzonych przez Niemców
na Górnym Śląsku. Zabijano ich natychmiast za
pomocą Cyklonu B. Kiedy
liczba takich transportów
zwiększała się, wiosną
1942 r. esesmani utworzyli dwie komory gazowe
w zaadaptowanych na ten
cel domach z wysiedlonej
wsi Brzezinka, przenosząc
akcję zabijania z Auschwitz
I. W tym samym okresie do
obozu zaczęto kierować już
pierwsze masowe transporty Żydów – najpierw
ze Słowacji, a następnie
z Francji, a także z terenów
Śląska – dodał Setkiewicz.
– W maju 1942 r. Niemcy
rozpoczęli w Auschwitz
zagładę polskich Żydów
z gett na Śląsku. Selekcje
prowadzone były w gettach, a do obozu przywożono w większości ludzi
niezdolnych do pracy i natychmiast mordowano ich
w komorach gazowych.
Analizując losy Żydów
deportowanych w pierwszych masowych transportach do Auschwitz, widzimy, że w tym okresie ginęli
niemal wszyscy przywożeni – albo natychmiast w komorach gazowych, albo po
krótkim okresie niewolniczej pracy w obozie – podkreślił Setkiewicz.
Gościem honorowym sesji
był były więzień Auschwitz Marian Majerowicz,
którego najbliższa rodzina została zamordowana
w komorach gazowych.
Marian Majerowicz urodził
się w 1926 r. w Myszkowie.
Po likwidacji getta w Zawierciu w czerwcu 1943 r.
– Niemcy deportowali do
Auschwitz ojca, matkę oraz
dwóch moich braci, starszego i młodszego. Ja zostałem jeszcze w grupie 120
osób w Zawierciu. Do obozu wywieziono mnie dwa
miesiące później. Miałem
wtedy 17 lat i otrzymałem
w obozie numer 157 715.
Od ojca, którego spotkałem
w obozie, dowiedziałem
się, że na rampie matka nie
chciała oddać mojego brata, który miał wówczas trzy
lata i natychmiast po przyjeździe została skierowana
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Fot. Paweł Sawicki

oczątkom Zagłady Żydów w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau
poświęcona była sesja edukacyjna Nie mieliśmy pojęcia dokąd zabrano nasze rodziny, którą 22 marca 2017 r. zorganizowało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Sesja edukacyjna Nie mieliśmy pojęcia dokąd zabrano nasze rodziny...

Fragment wspomnień byłej więźniarki Elizy Temler:
[…] Na rampie wyładowują się świeżo przybywające transporty i od razu na przedzie pociągu przed lokomotywą odbywa się selekcja przybyłych. Komendant w stroju
galowym, lekarz i przyboczna świta, kierują mniej więcej 10 procent ludzi na prawo
i ci zostają wcieleni do obozu, gdyż nadają się do pracy; pozostali, a wśród nich starcy i matki z dziećmi – na lewo, gdzie drogą wysadzaną drzewami, niby to niewinną
wiejską drogą, idą długim szeregiem ku swemu przeznaczeniu – do krematorium, nieświadomi swego losu.
Widzę, jak jakaś matka, której starszego syna, może dwunastoletniego, oderwano od
niej i od młodszego brata i skierowano na prawo – kłóci się, aby ich nie rozłączać.
Dobrze, uzyskała zgodę, wszyscy na lewo. Jeszcze nie wie, że wywalczyła śmierć dla
swojego dziecka […].
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nym obozie – traktowano
nas trochę bardziej jak robotników. Dostawaliśmy
więcej jedzenia, żebyśmy
mogli pracować. Ja pracowałem przy rozbudowie
obozu, stawialiśmy murowane baraki – wspominał.
W styczniu 1945 r. został
ewakuowany z Auschwitz
w Marszu Śmierci. Został wyzwolony na terenie
Czech 9 maja 1945 r. – 18
stycznia był niesamowity
mróz. Podstawiono otwarte wagony. Dostaliśmy po

bochenku chleba i zostaliśmy przewiezieni. Szliśmy
pieszo przez Gliwice, Opole, Jelenią Górę, Kłodzko.
Z obozu wyszło 1200 więźniów, a 9 maja, kiedy wyzwoliła nas armia sowiecka
60 km od Pragi, przy życiu
pozostało zaledwie 112
osób. Nie było jedzenia, ludzie byli w strasznym stanie. Natychmiast zajęli się
nami wojskowi sanitariusze wojska – mówił. Wojnę
przeżył także starszy brat
Mariana Majerowicza.

Marian Majerowicz jest
dziś wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Żydów
Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.
Na
zakończenie
sesji,
w budynku pralni obozowej, uczestnicy wzięli
udział w otwarciu czasowej wystawy Przemysł
i Holokaust: Topf & Synowie
– konstruktorzy pieców krematoryjnych w Auschwitz.
Wystawa
przedstawia
losy firmy Topf und Söh-

ne, która zaprojektowała
i wykonała w Auschwitz
I i Auschwitz II-Birkenau
piece krematoryjne. Wystawa pokazuje również
postacie kluczowe związane z historią krematoriów:
właścicieli firmy, inżynierów, wykonawców. Można
ją oglądać do końca października.
Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

z nim do komory gazowej.
Mój ojciec był w strasznym
stanie. Został wywieziony do komory gazowej po
jednej z selekcji w obozie.
Po zapisaniu jego numeru,
zdążyłem się jeszcze z nim
pożegnać. Pamiętam, jak
znika za jednym z baraków
– wspominał Marian Majerowicz.
Pod koniec stycznia 1944 r.
Marian Majerowicz został
skierowany do podobozu
Güntergrube. – Warunki
były tu lepsze niż w głów-

Sesja edukacyjna Nie mieliśmy pojęcia dokąd zabrano nasze rodziny...

Sesja edukacyjna Nie mieliśmy pojęcia dokąd zabrano nasze rodziny... Spotkanie z panem Marianem Majerowiczem
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WRÓŻBA LIPY,
CZYLI TRZY DNI Z ELŻBIETĄ MICHALSKĄ

63

Fot. Dominik Smolarek

. Krakowski Salon Poezji w Oświęcimiu był ze wszech miar wyjątkowy. Po pierwsze, odnosił się
do nie byle jakiej okazji, czyli Światowego Dnia Poezji obchodzonego 21 marca. Po drugie, po
raz pierwszy w historii MDSM na Salonie Poezji wystąpiła ze swymi wierszami poetka, Elżbieta
Michalska, którą mieliśmy możliwość poznać na imprezie położonej na ideologicznych antypodach, czyli
Anty-Salonie Poezji MDSM. Po trzecie, widzowie mogli posłuchać wierszy w interpretacji samej autorki
oraz zakupić jej tomiki. Po czwarte, po raz pierwszy w historii Krakowskiego Salonu w MDSM zdarzyło
się, by zaproszony aktor, z przyczyn zdrowotnych, zmuszony był zrezygnować ze swojego udziału, co
tym samym – po piąte – doprowadziło do sytuacji, iż ciężar odczytania wierszy wzięli na swoje barki gospodarze Salonu: Ola Lisak, Janusz Toczek i Leszek Szuster, a i muzykowi, Jackowi Hołubowskiemu, coś
się dostało.

63. Krakowski Salon Poezji w Oświęcimiu

Elżbiety Michalskiej trudno nie
nazwać zjawiskiem. Mieszkanka
wsi Złotoria, gmina Choroszcz,
powiat białostocki, województwo podlaskie. We wszystkich
opracowaniach przylgnęło do
autorki miano „poetki ludowego
undergroundu”, czyli podziemia. W jakim podziemiu można
być, gdy mieszka się prawie na
rubieżach? A jednak. Elżbieta Michalska czuje się inna, gdy przyjeżdża do „tych z miasta”, ale i na
swojej wsi, poprzez styl i retorykę poezji, którą uprawia czy też
w ogóle poprzez pisanie wierszy,
również funkcjonuje na zasadzie
pewnej odmienności.
Przymiotnik „ludowy” czy
„wiejski”, zwłaszcza w odnie-

sieniu do sztuki (muzyka, literatura, malarstwo), implikuje
pojęcie prostoty, naiwności, sielankowości. Żadnej z tych rzeczy
nie znajdziemy w twórczości
Elżbiety Michalskiej. Owszem,
można przytaknąć pewnej prostocie języka, ale nie w formie
zarzutu, lecz pochwały. Mówić
jasno i szczerze o tym, co skomplikowane, niewielu, tak jak ona,
potrafi.
Życie, ciężka praca w gospodarstwie na wsi, zwłaszcza teraz,
gdy jest się samotną kobietą, żyjącą z renty – to doświadczenie
poza zasięgiem mentalnym wielu osób. Tak uważa poetka.
Michalska chce bronić swoich
bohaterów, zaprzeczając stereo-
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typowi „wieśniaka”, czyli głupka
i prostaka. Potrafi dostrzec ich
pragnienia i potrzeby: trzydziestodwucalowy telewizor, kilka
worków nawozów sztucznych,
węgiel, który trzeba ukraść, aby
ogrzać dom, naszyjnik zmontowany z koralików z liczydła,
duże, żylaste, silne dłonie do pracy. Każde z nich można rozumieć
tyleż dosłownie, co symbolicznie,
ale za każdym z nich kryje się
pragnienie choćby troszkę lepszego, łatwiejszego życia, bo to
obecne jakoś uwiera i boli.
Michalska nobilituje swoich
bohaterów, wskazując na naśladownictwo literackich wzorów: Filon i Laura / pod jaworem /
na podwórzu / szlamują kiszki czy

5

6

7

8

Iwony Bovary ze wsi całego świata
/ Łączmy się! Oczywiście z tego
zestawienia tzw. kultury wysokiej z tzw. prozą życia rodzą się
efekty tyle śmieszne, co smutne.
Tragikomedia ludzkiego losu
znajduje tu swój pełny wyraz,
choćby w wierszu Wesoła wdówka, Paradoks Wańki, Mister świata
i wiele innych. Przesuwająca się
przed naszymi oczami galeria
portretów, naszkicowanych przy
pomocy kilku niewyszukanych,
a jakże trafnych wersów, otwiera
niezmierzoną głębię człowieczej
doli, by wspomnieć choćby dwie
Marie wychodzące z gabinetu
onkologa, kaleką dziewczynkę
z amputowaną ręką, bezdomnego, który śmierdzi jak nie wia-
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domo co, dziadziusia pedofila
w autobusie, wyperfumowanego
bankiera, / co energicznie trzaska
drzwiami / drogiego samochodu.
Spomiędzy wierszy wyłania
się stopniowo ja liryczne. Począwszy od małej dziewczynki,
uczennicy z traumą z czasów,
gdy dysleksję kwalifikowano
jako niedorozwój. Nienawidzi
nauczycieli, choć, jak to dziecko,
stara się mimo wszystko zasłużyć na ich względy, przynosząc
do szkoły relikwię po bohaterze, czyli czaszkę domniemanego Olgierda
z Czterech pancernych i psa. Szmata,
szlucha, zawsze krzywo, / zawsze po
lekcjach – tak się do niej zwracają
w szkole. Jedynie pani doktor
psychiatra zwraca się do niej
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Norwid i ja
– Jeśli będziesz czytać na matematyce
pod ławką wierszyki to skończysz
tak jak ten dureń Norwid w domu dziada –
zwykła mówić moja pani matematyczka
stawiając kolejną dwóję.
Ile od tamtej pory
spadło z mojego powodu łez?
Ile kamieni rozbiło się
o moją głowę?
Łzy i kamienie – i na nic innego
nie czekam?

Fot. Dominik Smolarek

Wesoła wdówka
Sadzi na mogile męża tulipany
Narzeczony wsparty o krzyż podpowiada
– Nie pchaj na boki, sadź pośrodku
to będzie elegancko wyglądało,
tylko czy mróz nie zetnie?
– A czort – odpowiada rozanielona.
Bedo rośli, to bedo rośli.
A nie, to nie.

Elżbieta Michalska

teatralnej, udzieliła się dyrektorowi Szusterowi, który z wiersza
na wiersz błyszczał coraz jaśniej.
Natomiast Jacek Hołubowski,
tym razem nazwany Poetą Akordeonu, poszedł własną drogą.
Mistrzowsko zbudował napięcie w wierszu o kotku Murełkinie zamkniętym w szafie. Jego
muzyczne intermedia – czasem
smutne i refleksyjne, czasem ładne i melodyjne, czasem ludowe
i ludźmierskie – korespondowały nie wprost, a jednak bardzo
z mieniącą się emocjami poezją.
Techniczny zabieg urwanej melodii, którą muzyk kontynuował
w kolejnym swoim „wejściu”,
stał się piękną metaforą – interpretacją świata wierszy Elżbiety
Michalskiej.
Po zakończeniu części artystycznej poetka długo podpisywała
tomiki swoich wierszy, a przede
wszystkim rozmawiała indywidualnie z wieloma osobami, spotykając się z dużym zainteresowaniem i podziwem słuchaczy.

Podczas 63. Salonu Poezji ogień
był. Przejęci aktorskim zadaniem
gospodarze poradzili sobie znakomicie, zaprzeczając potrzebie
istnienia szkół aktorskich. Doskonałość rodziny Toczków, znanych ze swych działań na niwie

Jeśli już jechać do Oświęcimia
spod Białegostoku, to tylko na
triduum. Salon Poezji odbył
się 18 marca, natomiast dzień
wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku, a dokładnie w Ga-

lerii Epicentrum odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych
Elżbiety Michalskiej pt. Wróżba
lipy. Wspaniałą aranżację wystawienniczą rysunków i akwarel
niewielkiego i bardzo małego
formatu zaproponował dyrektor MOKSiR, artysta Waldemar
Rudyk wraz z malarką Kaliną
Dulko. Ramami dzieł okazały się
okna i drzwi, niektóre zabytkowe, wydarte spod buldożerów
przez Waldemara Rudyka, miłośnika pięknych przedmiotów
z duszą. Podchodząc blisko do
obrazków, miało się jeszcze możliwość zostawienia śladu własnej
podeszwy w rozsypanej pod
ścianami ziemi.
Kalina Dulko, komisarz wystawy, oprowadziła widzów po
świecie Elżbiety Michalskiej, podkreślając szczerość i serdeczność
jej sztuki. Prace zostały poukładane tematycznie. I tak: w jednym
oknie królowały anioły, w innym – pegazy, jeszcze w innym
– święci. Inne stałe motywy to:
kobiety w chuście na tle pejzażu,
koty, które zawsze u Michalskiej są kimś (jednego dumnego
ksiądz musi wyganiać z kościoła). Obrazy poetki z jednej strony
głoszą pochwałę codzienności,
jak np. martwa natura przedstawiająca zaprawy w słoikach,

63. Krakowski Salon Poezji w Oświęcimiu
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Święty Antoni
Święty Antoni
proszę cię, pomóż mi
znaleźć męża.
Może być nawet taki jak ty
łysy, słodki, zagubiony, nieśmiały
w piwoniowych pąsach.
Nawet jeśli nie z krwi i kości
to niech będzie z odpustowego karmelu
jak jarmarczny drewniany kogucik,
co klaszcze skrzydłami
nim go doniosę do domu
się rozsypie cały.

Zimno mi
Według mnie
człowiek rodzi się
po to jedynie,
by odczuwać chłód.
Nie wiem, czym jest ciepło.
Pocałunek,
rozżarzona szczapa,
gardłowy śmiech
są dla mnie abstrakcją.
Mróz pootwierał wszystkie izby
w moim ciele.
W mojej duszy
nigdy nie ulepiono pieca.
Nawet znicze nagrobne grzeją.
Pijaczkowie na cmentarzu
pod jaworem
doznają wniebowstąpienia.
Ja przekraczam
sztuczne i prawdziwe
granice niskich temperatur.
Minus na imię było
jamnikowi z sąsiedztwa
do którego pieszczotliwie
mawiał gospodarz:
– Cicho, gówniarzu,
bo zaraz wpieprzę
i będziesz grzeczny.
Matka Boska niosąca wiadra
z wodą, kobieta karmiąca ptaki
czy matka tuląca syna na otomanie. Z drugiej zaś strony – stanowią odskocznię do świata mitów,
apokryfów, baśni. Wszystkie
obrazki zainspirowane zostały
przez wiersze samej poetki, ale
także Czesława Miłosza.
Następnie autorka czytała własne wiersze i trzeba przyznać, że
w jej, pełnej ironicznego dystansu
interpretacji, brzmiały one najprawdziwiej. Spotkanie modero-

Fot. Dominik Smolarek

drogie dziecko, w czym jednak od
razu wyczuwamy ironię.
Zakompleksiona dziewczynka
dorasta, i choć maszyna do szycia
wywołuje w niej uczucie wstrętu, idzie do krawieckiej szkoły,
bo... naprzeciwko znajduje się
księgarnia. Książki są jej azylem.
Bywa, że za ich czytanie na lekcji
matematyki dostaje burę.
W życiu młodej kobiety pojawia
się tęsknota za ciepłem, znowu
w wieloznacznym ujęciu. Motyw zimna i ognia pięknie przeplatają się w wierszach poetki.
To pierwsze, upostaciowane jako
Czarownica Zima w wierszu Bajka po prostu, bez ogródek zabija.
Butelka z gorącą wodą jako sposób zagrzania się pod pierzyną
w zimnym pokoju niejednokrotnie kończy się jej pęknięciem.
Problem zimna jest nierozwiązany. Także zimna uczuciowego:
niech wreszcie poznam / czym jest
prawdziwy ogień – prosi podmiot
liryczny w wierszu pod znamiennym tytułem Styczeń.

9

10

11

12

13

14

15

16

wał Leszek Szuster, zaś gitarowy,
muzyczny komentarz zapewnili
Radosław Opitek i Mikołaj Janicki.
Zaś w niedzielny wieczór, 19
marca, w sali studyjnej Domu
Kultury w Kętach odbyło się
trzecie spotkanie autorki z miłośnikami poezji powiatu oświęcimskiego.
Małgorzata Gwóźdź
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

UCZYMY SIĘ Z HISTORII: MOWA NIENAWIŚCI

U

i uczestników z Polski, Ukrainy i Niemiec szczególnie
interesowały doświadczenia
Mahmouda jako uchodźcy
w różnych krajach Europy
oraz to, jak on odbiera mowę
nienawiści wobec uchodźców w przestrzeni publicznej
– w mediach, internecie oraz
na ulicy.
Po otwartej rozmowie o hejcie
i zastanowieniu się nad tym,
jak się czuje jego ofiara, motywacja młodzieży do opracowania sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści
jeszcze bardziej wzrosła. Kolejne spotkanie z Maltem Bornem z Fundacji „Laute Europäer” (Głośni Europejczycy)
miało na celu przedstawienie
przykładu działań w mediach
społecznościowych na rzecz
informowania społeczeństwa
i stworzenia proeuropejskiej
narracji. Dość często przychodzi im się mierzyć z mową
nienawiści w komentarzach
na Facebooku i nie zawsze istnieje możliwość skutecznego
przeciwdziałania. – Bardzo
mi imponuje ta inicjatywa,
ponieważ powstała z pomysłu studentów i działa dzięki
ich pracy i zaangażowaniu
– skomentował uczestnik
z Ukrainy.
Kolejny dzień seminarium
spędziliśmy w Stuttgarcie,
zwiedzając Dom Historii
i przeprowadzając badania
terenowe dla pracy w projekcie. Nie zabrakło też czasu na
zwiedzanie miasta, integrację

i wspólne odkrywanie ciekawych zakątków Stuttgartu.
Podczas kolacji młodzież mogła skosztować przysmaków
kuchni regionalnej oraz wymienić się wrażeniami z intensywnego dnia.
Dalszą pracę nad tematem
spotkania kontynuowaliśmy
symulacją przeciwdziałania
hate speech w komentarzach
do wpisów na Facebooku. Symulacja pomogła młodzieży
nie tylko wypróbować swoje
umiejętności
argumentacji
i prowadzenia dyskusji, lecz
też zauważyć, że nawet w komentarzach przeciwko mowie nienawiści mogą pojawić
się stereotypy lub elementy
hate speech. Omówiliśmy również pojęcie „trollowania”,
oraz sytuacji hejtu w mediach
społecznościowych, kiedy lepiej jest zignorować komentarz i zgłosić go do sprawdzenia, niż zajmować aktywną
postawę.
Po spotkaniach, dyskusjach,
warsztatach
tematycznych
i symulacjach uczestniczki
i uczestnicy seminarium zaczęli pracę nad pomysłami
działań przeciwko mowie
nienawiści w internecie metodą Open Space – Otwarta
Przestrzeń. Zostało opracowanych pięć produktów,
z którymi w niedługim czasie
będzie można zapoznać się
w internecie: wiersz o mowie
nienawiści w języku angielskim, polskim, niemieckim,
ukraińskim,
hiszpańskim

Uczestnicy seminarium Uczymy się z historii: mowa nienawiści

i francuskim, prezentacja Prezi o mowie nienawiści wobec
osób LGBT, komiks o hejtowaniu osób o odrębnym kolorze skóry, flashmob przeciwko hate speech pod hasztagiem

#nohatespeechchallenge oraz
blog No hate, gdzie można
znaleźć informacje o projekcie, hate speech oraz o różnych
inicjatywach, które są podejmowanie w walce przeciwko nienawiści we wszystkich
dziedzinach życia społecznego.
Drugie spotkanie zakończyło się, ale działania przeciwko hate speech się nie kończą.
Młodzież z Polski, Ukrainy
i Niemiec, która wzięła udział
w tym projekcie, jest zdeterminowana, by dalej przeciwdziałać mowie nienawiści
i zaprasza wszystkich do
dołączenia do naszej rodziny
#nohatespeechchallenge.
Projekt jest finansowany ze
środków
Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, Fundacji „Verein zur Förderung der
Internationalen
Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz, Wolfsburg e.V.” oraz Gustav-Adolf-Gedat-Stiftung.

Fot. MDSM

Seminarium stanowiło ciąg
dalszy listopadowego spotkania, które odbyło się
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży, poświęconego zagadnieniu mowy
nienawiści w perspektywie
historycznej oraz mechanizmom i skutkom użycia wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają
nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne
formy nienawiści bazujące na
nietolerancji.
Spotkanie przebiegło w wyśmienitej atmosferze przyjaźni, otwartości, szacunku
do różnych opinii i punktów
widzenia oraz ciekawości
świata i pragnienia nabycia
nowej wiedzy i umiejętności
– dokładnie tak, jak młodzież
określiła w swoich oczekiwaniach na początku seminarium. Już w pierwszym
dniu pracy zanurzyliśmy się
w temat mowy nienawiści
w przestrzeni publicznej i zastanowiliśmy się nad skutkami hate speech zarówno dla
poszczególnych osób, jak i dla
społeczeństwa.
Świetną okazją do spojrzenia na mowę nienawiści
z perspektywy osoby, która
doświadcza tego zjawiska
na co dzień, była rozmowa
z Mahmoudem K., uchodźcą
z Syrii, który dzisiaj mieszka w Niemczech i zamierza
dostać się na studia magisterskie na kierunek nauk
politycznych. Uczestniczki

Fot. MDSM

czestnicy polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium Uczymy się z historii: mowa nienawiści spotkali
się w dniach 6-10 marca na drugiej części projektu w Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell
w Bad Liebenzell (Niemcy), by porozmawiać o problemie mowy nienawiści w świecie współczesnym, jej funkcjonowaniu w internecie oraz możliwościach przeciwdziałania.

Nataliia Tkachenko
edukatorka MDSM,
koordynatorka projektu
Uczestnicy seminarium Uczymy się z historii: mowa nienawiści
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Centrum Żydowskie

PANI STEFA.
SPOTKANIE Z MAGDALENĄ KICIŃSKĄ

C

entrum Żydowskie zaprasza na spotkanie z reporterką Magdaleną Kicińską, które odbędzie się
4 kwietnia o godz. 18.00 w Café Bergson przy pl. ks. Jana Skarbka 2. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Magdalena Kicińska, reporterka,
współpracowniczka
Fragmenty z książki Pani Stefa
„Dużego Formatu”, regularMagdaleny Kicińskiej:
nie publikuje też w „Wysokich Obcasach”, „Polityce”,
2 czerwca 1886 roku do księgi metrykalnej wpisane zo„Przekroju”, „Elle”, „Voystaje „niemowlęcie płci żeńskiej” urodzone w Warszaage” oraz kwartalniku „Diawie 26 maja. „Opóźnienie sporządzenia aktu nastąpiło
log-Pheniben”. Jej teksty
wskutek niedbalstwa rodziców”. Już ustalenie jej poreporterskie znalazły się rówchodzenia okazało się ogromnym wyzwaniem. W histonież w kilku antologiach. Abrii jej rodziny więcej jest znaków zapytania niż faktów.
solwentka nauk politycznych
Nie wiadomo nawet, od kiedy rodzina zaczęła używać
na Wydziale Dziennikarstwa
nazwiska Wilczyńscy.
i Nauk Politycznych UW,
Warszawskiej Szkoły FilmoJej warszawskie adresy: Świętojerska 16, Franciszkańwej i Polskiej Szkoły Reporska 2, Krochmalna 92 – niby istnieją, ale ulice biegną
tażu. Nominowana do Nainaczej, a domy już dawno zniknęły. Wychowankowie
grody im. Teresy Torańskiej,
zapamiętali, że była bezszelestna, pojawiała się nieoczefinalistka stypendium im. WSTĘP
RyWOLNY
kiwanie i tak samo znikała. I być może z tego samego
szarda Kapuścińskiego, stypowodu o niej
zapomniano – zniknęła w cieniu Janusza
pendystka Ministra Kultury
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
Korczaka.
i Dziedzictwa Narodowego.
W 2016 r. za książkę Pani Stefa otrzymała Nagrodę Miasta
Emmanuel Ringelblum zapisał: „Współpracowali ze
Stołecznego Warszawy i Posobą przez całe życie. Nawet śmierć ich nie rozłączyznańską Nagrodę Literacką
ła. Poszli razem na śmierć. Wszystko, co związane jest
– Stypendium im. Stanisława
z osobą Korczaka – internat, propagowanie miłości do
Barańczaka oraz została nodzieci – wszystko jest wspólnym dorobkiem obojga”.
minowana do Ogólnopolskiej
W książce
Magdaleny2,Kicińskiej
Stefania Wilczyńska
PLAC KS.
JANA SKARBKA
OŚWIĘCIm
Nagrody Literackiej dla Auwraca na swoje miejsce.
torki Gryfia.
CŻ

PANI
STEFA

SPOTKANIE Z MAGDALENĄ KICIŃską

04.04.2017
(WTOREK), GODZ. 1800

RZEŹBY Z PRZYSZŁOŚCI.
SPOTKANIE Z AGATĄ AGATOWSKĄ
Żydowskie zaprasza na spotkanie z rzeźbiarką Agatą Agatowską. Odbędzię się ono 20 kwietCentrum
nia o godz. 18.00 w Café Bergson przy pl. ks. Jana Skarbka 2. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
Agata Agatowska urodziła
się w 1976 r. w Oświęcimiu.
Studiowała rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Dyplom magisterski obroniła w 2001 r.
Edukację artystyczną w zakresie rzeźby i scenografii
kontynuowała w Kunstakademie Düsseldorf w Niemczech. W 2012 r. otrzymała
dyplom niemieckiej uczelni,
a następnie obroniła doktorat na Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
W latach 2002–2006 współpracowała z Velvets Theater
w Wiesbaden jako aktorka
pantomimy.
Za swoją twórczość artystka
otrzymała szereg nagród,
m.in. nagrodę Darmstädter Sezession, w Darmstadt
w Niemczech (2008 r.) oraz
Grand Prix na 5. Biennale
Sztuki Młodych Rybie Oko
w Słupsku (2008 r.). W 2013
roku została uhonorowana Wyróżnieniem Miasta
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Oświęcim w dziedzinie
Kultury. Jest także wielokrotną stypendystką miasta Oświęcim oraz fundacji
niemieckich z Düsseldorfu:
Hedwig und Robert Samu-

el Stiftung i Friedrich H. J.
Schneider Stiftung. Agata
Agatowska swoje dzieła
prezentowała na 16 wystawach indywidualnych. Brała udział w 65 wystawach

zbiorowych m.in.: w Polsce,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Chinach. W 2016
r. w ramach wystawy jubileuszowej prace artystki
prezentowane były w kilku

instytucjach
kulturalnych
Oświęcimia. Jedna z nich
jest prezentowana w przestrzeni między Muzeum Żydowskim a Café Bergson.
CŻ

RZEŹBY

Z PRZYSZŁOŚCI
SPOTKANIE Z agatą agatowską
WSTĘP WOLNY

20.04.2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(CZWARTEK), GODZ. 1800

PLAC KS. JANA SKARBKA 2, OŚWIĘCIm
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Centrum Dialogu i Modlitwy

AMERYKAŃSCY STUDENCI
W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY

W

Fot. CDiM

marcu br. Centrum Dialogu i Modlitwy gościło studentów z trzech amerykańskich uczelni: Uniwersytetu Penn State, IONA College i Uniwersytetu Dickinson. Młodzież przebywała w Oświęcimiu w ramach realizacji programów przeznaczonych dla studentów mających wiosenną przerwę
semestralną.

Amerykańscy studenci z Iona College w Centrum Dialogu i Modlitwy

storii Polski w kontekście
bogatego dziedzictwa kulturowego polskich Żydów
i katolików.
W podobnym projekcie
uczestniczyli
studenci
z Iona College, katolickiej
uczelni z New Rochelle
w stanie Nowy Jork, z którą Centrum Dialogu i Modlitwy współpracuje od
ośmiu lat. We współpracy
z prof. Eleną Procario-Foley, specjalistą w dziedzinie studiów religijnych
i relacji chrześcijańsko-żydowskich, przygotowywane są kursy w Oświęcimiu
dla studentów tej uczelni.

nych relacji chrześcijańsko-żydowskich.
W tego typu spotkaniach
uczestniczyli także wymienieni
już
studenci
Uniwersytetu Penn State
oraz Uniwersytetu Dickinson. Prowadziła je s. Mary
O’Sullivan. Grupa z Penn
State realizowała swój program w Oświęcimiu i Krakowie. Koncentrował się
on na zachowaniu pamięci poprzez naukę i pracę
na rzecz Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau. Podroż została zorganizowana przy wsparciu organizacji non-profit Amizade
Global
Service-Learning
z Pittsburga w Stanach
Zjednoczonych.
Grupa
studentów z Uniwersytetu
Dickinson odwiedziła Warszawę, Łódź i Kraków. Program przewidywał również spotkania z polskimi
studentami, wizytę w Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi, Muzeum
Galicja w Krakowie, gdzie
odbywało się spotkanie ze
Sprawiedliwym wśród Narodów Świata oraz wizytę
w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Podróż
studentów z Uniwersytetu
Dickinson została zorganizowana we współpracy
z Fundacją Centrum Tau-

bego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce.
Refleksje
po
wizycie
w Miejscu Pamięci opierają
się na wymianie doświadczeń i słuchaniu siebie nawzajem. Jest to również
czas na własne przemyślenia i pytania o własną tożsamość, o relacje z innymi
ludźmi, o wybory, których
dokonujemy w swoim
życiu. Czasem refleksja
przybiera kształt podsumowania dłuższej wizyty
w Polsce. Wypływa to często z doświadczeń z odwiedzanych wcześniej miejsc,
związanych z historią i kulturą Żydów polskich. Intencją Centrum, założonego w pobliżu byłego obozu
Auschwitz, jest stworzenie
miejsca refleksji, edukacji,
wymiany myśli i modlitwy
dla wszystkich poruszonych tym, co tu się stało. To
konkretne spotkanie z historią porusza do głębi prawie każdego, a nasz dom
staje się miejscem, gdzie
w atmosferze otwartości,
przyjaźni i spokoju pomagamy naszym gościom
w prowadzeniu refleksji
i przemyśleń po wizycie
w Miejscu Pamięci.
Beata Sereś

Fot. CDiM

Uczestnictwo w programach realizowanych przy
współpracy z Centrum
Dialogu i Modlitwy poprzedzone jest zwykle serią
sesji
przygotowawczych
prowadzonych na uczelni. Obejmują one wykłady
z zakresu historii, umiejętności słuchania, refleksji
oraz wspierania innych. Na
terenie uczelni organizowane są również spotkania
z byłymi więźniami, jak
w przypadku studentów
z Uniwersytetu Penn State. Programy realizowane
w Polsce dotyczą m.in. historii Holokaustu oraz hi-

Obejmują one tygodniowy program intensywnego szkolenia, który ma na
celu przybliżenie historii
Holokaustu z perspektywy historii relacji żydowsko-chrześcijańskich. Jego
główną część stanowi wizyta studyjna w Miejscu
Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz seria wykładów,
które swoją tematyką obejmują różne perspektywy
patrzenia na Auschwitz
m.in.: żydowską, chrześcijańską, polską i niemiecką, zagadnienia religijne
i etyczne wobec Auschwitz,
a także kwestie pojednania
i odpowiedzialności w dzisiejszym świecie. Dwa dni
na terenie Miejsca Pamięci
poprzedzone są studium
w Oświęcimiu – połączonym z wizytą w Centrum
Żydowskim i Wadowicach,
gdzie grupa zwiedza Dom
Jana Pawła II. Dwa ostanie dni młodzież spędza
w Krakowie, gdzie zazwyczaj spotyka się z rówieśnikami z Krakowa oraz
odwiedza tereny dawnej
dzielnicy żydowskiej i byłego getta krakowskiego.
Program pomaga im zmierzyć się z tematem ogromnej tragedii z przeszłości
i zrozumieniem powojennej rekonstrukcji wzajem-

Amerykańscy studenci z Uniwersytetu Dickinson w Centrum Dialogu i Modlitwy
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Kultura

MICHAŁ WÓJCIK ZOFIA POSMYSZ.
KRÓLESTWO ZA MGŁĄ

W

swojej najnowszej książce Michał Wójcik zebrał zapis 15 rozmów, jakie przeprowadził z Zofią Posmysz,
pisarką i scenarzystką, byłą więźniarką m.in. obozu Auschwitz, do którego trafiła 30 maja 1942 r. z więzienia na Helclów. To pierwszy tak obszerny wywiad-rzeka, poświęcony historii jej życia.

Książkę rozpoczyna rozmowa (rozdział Bajka)
prowadzona w stylistyce
prekursorskich
Wakacji
nad Adriatykiem – jednej
z najważniejszych publikacji w kobiecej literaturze lagrowej. Pojawia się
zatem Imperium Trupiej
Czaszki, rycerze, rycerki,
mgły, śpiewające druty
i „bezczas”, gdzie nie ma
przeszłości i przyszłości,
bo „czasu strzeże muzyka”. Kolejny rozdział,
Pamięć, opisuje dzieciństwo w Prokocimiu, czasy
szkolne już w Krakowie,
ale także fenomenalną
pamięć Zofii Posmysz do
fragmentów wierszy czy
piosenek, obszernie przez
nią przytaczanych podczas rozmowy.
Kolejne rozdziały, główna część książki, stanowią rozmowy poświęcone
wojnie i pobytowi w obozie (m.in.: Wojna, Truda
i Lora, Ręka Pana Boga,
Anneliese, Liza). Jest opis
życia codziennego w Krakowie podczas wojny,
aresztowania, śledztwa,
relacji pomiędzy więźniarkami w więzieniu
przy ulicy Montelupich,
ale clou osnute jest wokół pobytu w Auschwitz.
Zofia Posmysz opowiada
o pierwszych wrażeniach
w obozie („[…] doszliśmy do bramy z napisem
»Arbeit macht frei!«. I tu
znowu pomyślałam sobie:
Nie jest tak źle. Ja prze-

cież mogę pracować. Nawet bardzo ciężko. Pracowałam już w kasynie,
robiłam to dobrze, byłam
chwalona”),
pierwszej
nocy, relacjach między
więźniarkami a kapo,
brutalności, biciu, dehumanizacji, głodzie, chorobach, zagładzie... Przede
wszystkim jednak mówi
o skomplikowanej psychologicznie relacji ofiara
– kat, „grze”, jaka łączyła
ją i Aufseherin Anneliese
Franz, dla której w obozie
pracowała jako sekretarka.

tytule, na podstawie której powstał film, a następnie opera.
Książkę zamyka aneks:
m.in. tekst opublikowany przez Zofię Posmysz
w „Głosie Ludu” w 1945
r. (Znam katów z Belsen...)
oraz fragmenty wierszy
obozowych jej autorstwa.
To co imponuje u Michała Wójcika to znakomite przygotowanie do
wywiadu, co widać po
toku rozmów, licznych
cytatach, które przytacza
z lektur często niemal
niedostępnych. Rozmowa
z pozoru toczy się luźno,
a jednak obydwoje rozmówcy nadają jej swój
rytm w równych proporcjach.

W rozdziale Tadeusz opisuje swoją krótką, bo
opartą na zaledwie trzech
spotkaniach i późniejszej
szczątkowej nielegalnej
korespondencji, relację,
jaka łączyła ją z Tadeuszem
Paolone-Lisow- Książka Michała Wójciskim, członkiem obozo- ka jest absolutnie wyjątkowa, wielowymiarowa,
wego ruchu oporu.
zmusza do zastanowienia
W kolejnych rozdziałach się nad kondycją człowie(Powrót, Po wojnie, Mar- ka współcześnie, nad jego
ta, Dziś) Zofia Posmysz siłą i wolą do życia, ale
opowiada
o
trudach także nad rolą niewielkiej
związanych z powrotem domieszki szczęścia czy
do rzeczywistości poza- spotykaniu na swojej droobozowej, do „normal- dze właściwych ludzi…
nego” życia, o radzeniu
sobie z obozową traumą,
w końcu o literaturze obozowej, którą początkowo Agnieszka Juskowiak-Sawicka
nie chciała się zajmować,
ale dzięki sugestiom jej
męża – Jana Piaseckiego
– stworzyła słuchowisko
radiowe Pasażerka, później książkę o tym samym

Michał Wójcik Zofia Posmysz. Królestwo za mgłą

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

KWIECIEŃ 2017

• 2 kwietnia
Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, organizowany przez
Fundację „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” przy udziale Oświęcimskiego
Centrum Kultury i finansowym wsparciu Miasta Oświęcim. Kiermaszowi
będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Natalki Wolak cierpiącej na
rdzeniowy zanik mięśni. W programie kiermaszu, między innymi – o godzinie
15.00 - odbędzie się spektakl pt. Wielki ambaras w bajkowej krainie.
Godz. 9.30-17.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury
• 4 kwietnia
Warsztaty twórczej aktywności Razem z mamą, razem z tatą
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne warsztaty twórczej aktywności pn. Razem z mamą, razem z tatą adresowane do dzieci w wieku 4-7 lat oraz
ich rodziców. Podczas zajęć wykonywane będą prace plastyczne przekraczające możliwości manualne dzieci, za to łatwe do wykonania z pomocą dorosłego
opiekuna – dlatego zajęcia przeznaczone są dla par złożonych z dziecka i rodzica.
Warsztaty będą się odbywały raz w miesiącu (jedną godzinę) w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są
w Informacji OCK. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejne warsztaty 9 maja 2017 r. o godzinie 16.30.
Godz. 16.30.
Oświęcimskie Centrum Kultury
• 19 kwietnia
Demontaże Literatury – twórczość Bolesława Leśmiana
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
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zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Demontaże Literatury, które będzie
tym razem poświęcone twórczości Bolesława Leśmiana.
Godz. 18.00.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu
• 21 kwietnia
X Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy
X Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.
Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie do 21 maja 2017 r.
w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury. Biennale
ma zasięg ogólnopolski i charakter otwarty – dostępne jest dla wszystkich
fotografujących. Biorą w nim udział twórcy z całej Polski legitymujący
się wieloma osiągnięciami, jak również osoby stawiające pierwsze kroki
w sztuce uwieczniania postaci i zdarzeń.
Do udziału w X Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
zostało nadesłanych 586 fotografii przez 110 autorów. Komisja konkursowa
w składzie: Andrzej Zygmuntowicz (przewodniczący Rady Artystycznej
ZPAF, wiceprezes Zarządu Głównego ZPAF), Andrzej Baturo
(wiceprzewodniczący Rady Artystycznej ZPAF), Wojciech Plewiński
(OkręgKrakowskiZPAF)przyznałapierwszą,drugąitrzeciąnagrodę,sześć
wyróżnień oraz zakwalifikowała do udziału w pokonkursowej wystawie
prace 24 autorów. I nagroda: Tadeusz Koniarz (Tarnów), II nagroda –
Krzysztof Gołuch (Knurów), III nagroda Jakub Ochnio (Zgłobice). Biennale
zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
Godz. 17.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI,
GEOGRAFIA PAMIĘCI…

W

Fot. APMA-B

24 artykułach opublikowanych w numerach 93-100, 102-107 „Osi” opisaliśmy miejsca pamięci o ofiarach
kompleksu obozowego Auschwitz i pozostałości poobozowe znajdujące się w Oświęcimiu i okolicy,
poza terenem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W nawiązaniu do tego opisu zamieszczamy
tu garść podstawowych informacji o różnego rodzaju obiektach upamiętniających ofiary Auschwitz położonych
w większej odległości od Oświęcimia, w Polsce i innych krajach.

Pomnik upamiętniający Zagładę Żydów. Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie

merach 92–95, 98–100, 102,
105 i 107 „Osi”. Tablicę znajdującą się w tym
względzie w najdalszej
odległości od Oświęcimia odsłonięto uroczyście
w 2013 r. w Brnie na Morawach.
Symboliczne epitafia poświęcone ludziom, którzy
zginęli w Auschwitz, znajdują się na cmentarzach
w wielu krajach Europy,
np. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, na
cmentarzach żydowskich
w Paryżu (Pantin) i Berlinie-Weißensee, w kościołach, szkołach, szpitalach
i innych obiektach. Na
cmentarzach można spotkać też epitafia upamiętniające zmarłych po wojnie
byłych więźniów obozu.
Do ofiar KL Auschwitz
nawiązują też pomniki
wzniesione na terenie byłych obozów przejściowych, z których odchodziły na wschód transporty
skazanych na zagładę Żydów, np. w Drancy we
Francji i Fossoli di Carpi
we Włoszech, także poświęcane ofiarom ludo-
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bójstwa
nazistowskiego i II wojny światowej,
np. krypta mauzoleum
(Crypte de la Déportation
Mémorial des Martyrs de
la Déportation) na wyspie
Cité w Paryżu i Holocaust-Mahnmal w Berlinie.

Od końca XX w. popularne stało się w Niemczech
i niektórych innych krajach Europy umieszczanie
w chodnikach ulicznych
tzw.
kamieni
pamięci
(Stolpersteine) z napisami
upamiętniającymi ofiary

Fot. APMA-B

Dobitne świadectwo tragedii o nazwie Auschwitz
stanowią liczne mogiły
ofiar „marszów śmierci”
i „transportów śmierci”
zorganizowanych
przez
SS w styczniu 1945 r.
w ramach likwidacji obozu, w następstwie ówczesnej ofensywy Armii
Czerwonej. W największej
liczbie groby te zachowały
się na Śląsku oraz na Morawach i w Czechach. Jak
stwierdziliśmy w nr 104
„Osi”, na niektórych tablicach nagrobnych wygrawerowano numery obozowe, które widoczne były
na odzieży ofiar, względnie w formie tatuażu na
ich lewych przedramionach, niedawno nawet dodatkowo dane personalne
pochowanych mężczyzn
i kobiet ustalone w większości poprzez stosowną
kwerendę wśród zachowanej szczątkowo dokumentacji obozowej.
Stosowne tablice i pomniki znajdują się również
na terenie byłych filii
obozu Auschwitz. Osiem
z nich opisaliśmy w nu-

Holokaustu i w ogóle ofiary ludobójczej geopolityki
Trzeciej Rzeszy, zazwyczaj
w pobliżu ostatniego miejsca zamieszkania upamiętnionych osób.
Historia KL Auschwitz
znalazła swoje odzwierciedlenie w muzeach – miejscach pamięci, np. w Yad
Vashem w Jerozolimie,
Ghetto Fighters’ House Lohamei Haghetaot w północnym Izraelu, w The United
States Holocaust Memorial
Museum w Waszyngtonie
i w Jewish Holocaust Centre w Melbourne-Elstemwick.
Szczególną formą upamiętnienia tragedii Auschwitz
jest kult Św. Maksymiliana
Marii Kolbego, pod którego wezwaniem postawiono
wiele kościołów w Polsce
i na świecie. W licznych kościołach umieszczono obrazy, witraże, rzeźby przedstawiające Świętego jako
więźnia Auschwitz.
Długa jest lista stowarzyszeń, organizacji, instytucji
i fundacji, które w swojej
działalności nawiązują do
tragedii Auschwitz, przyczyniając się tym samym
do jej popularyzacji i upamiętnienia. Jak wiadomo,
najszersze zadania przypadają w tym zakresie muzeom-miejscom pamięci działającym na terenie byłych
obozów.

Muzeum Bojowników Getta w Izraelu
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po Auschwitz, symbolem
Holokaustu i ludobójczej
geopolityki Trzeciej Rzeszy, wciąż organizowane
są stosowne międzynarodowe uroczystości, ma
miejsce adekwatna działalność
pedagogiczna
oraz twórczość historiograficzna, publicystyczna
i artystyczna. Na naszych
oczach tworzy się druga, wciąż żywa historia
Auschwitz.

Serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość wszystkim osobom, które w różnym zakresie wsparły
mnie w przygotowaniu cyklu artykułów „Topografia pamięci”, mianowicie: Księdzu Dyrektorowi Bogdanowi Nowakowi z Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu; Księżom Proboszczom
w Oświęcimiu – Zasolu oraz w Brzezince i Porębie
Wielkiej k. Oświęcimia: Tadeuszowi Horwatowi,
Józefowi Święcickiemu i Stanisławowi Sadlikowi;
Sołtysowi Brzezinki k. Oświęcimia Andrzejowi
Ryszce; Dyrektorowi Tomaszowi Kuncewiczowi
i Dr. Arturowi Szyndlerowi z Centrum Żydowskiego – Synagogi w Oświęcimiu; Dyr. Muzeum
Zamek w Oświęcimiu Wioletcie Oleś; Dagmarowi
Kopijaszowi z Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau; Prof. Barbarze Początek z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu; Dyr. Szkoły w Babicach k.
Oświęcimia Władysłowowi Baranieckiemu; Dyr.
MOKSiR w Chełmku Waldemarowi Rudykowi
i Redaktorowi „Echa Chełmka” Pawłowi Waligórze; WDyr. Szpitala w Oświęcimiu Dr. n. med. Andrzejowi Jakubowskiemu; Stanisławie i Jochenowi
Augustom z Kęt; Markowi Mercie (Merta) i Sylwestrowi Szałaśnemu z Brzeszcz-Boru; Władysławowi Baranowi z Brzeszcz – Bud; Annie Stachurze
(Stachura) i Marianowi Grubce (Grubka) z Oświęcimia – Monowic; moim koleżankom i kolegom
z czasu wspólnej nauki w L.O. im. S. Konarskiego
w Oświęcimiu: Aleksandrze Batorowskiej-Cieślak,
Józefowi Chałupnikowi, Barbarze Galantowicz,
Januszowi Mirowskiemu, Marianowi Pleweniakowi, Annie Siuta-Zydek i Adamowi Zacharze; także pracownikom Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau: Dr. Adamowi Cyrze, Szymonowi Kowalskiemu, Dr. Jackowi Lachendrze, Dr.
Wojciechowi Płosie, Red. Agnieszce Juskowiak-Sawickiej, Red. Pawłowi Sawickiemu, Romanowi
Zbrzeskiemu i Halinie Zdziebko.

Fot. APMA-B

Dr Andrzej Strzelecki

Tablica w Miejscu Pamięci Sonnenstein

obóz, zarówno w sferze
materialnej, jak i moralnej. Przez długie dziesięciolecia powojenne uwagę
opinii publicznej przykuwały w pierwszym rzędzie problem losu ocalałych z piekła Auschwitz
i innych obozów oraz
procesy sprawców dokonanych w nich zbrodni.
W związku ze spuścizną

Fot. APMA-B

Fakt utworzenia w wielu
krajach licznych miejsc pamięci poświęconych ofiarom Auschwitz względnie
do nich częściowo nawiązujących, w tym troska o te miejsca, stanowi
istotny fragment trwającego do dzisiaj zmagania
się ludzkości z tragiczną
spuścizną, jaką pozostawił po sobie wymieniony

(Odnośnie
do
przedstawionych tu miejsc pamięci
patrz m.in.: przewodniki po
byłych trasach „marszów
śmierci” jak w numerach
94 i 104 „Osi”; A. Strzelecki, „Historia wciąż żywa”
(w:) Biuletyn Towarzystwa
Opieki nad Oświęcimiem nr
32 z 1997 r., s. 34-59, także
skrót tego artykułu pt. „The
History of the camp, continued” w publikacji „Auschwitz
1940-1945. Central issues
in the history of the camp”,
Oświęcim 2000, vol. V, s. 5668; http://cyra.wblogu.pl/podoboz-kl-auschwitz-w-brnie.
html – informacja o odsłonięciu tablicy w Brnie; „Gedenkstätten für die Opfer des
Nationalsozialismus.
Eine
Dokumentation”, Bonn 1995
i 1999, t. I, II [publikacja dostępna także w internecie]).

Miejsce, w którym istniał obóz Fossoli di Carpi
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FOTOREPORTAŻ

P

Fot. Jarosław Praszkiewicz

oniżej prezentujemy kilka fotografii z otwarcia wystawy Przemysł i Holokaust: Topf & Synowie – konstruktorzy pieców krematoryjnych w Auschwitz, przedstawiającej losy firmy Topf und Söhne, która zaprojektowała i wykonała w Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau piece krematoryjne. Ekspozycja zlokalizowana
w budynku dawnej pralni obozowej dostępna będzie do końca października. Fotografował Paweł Sawicki.
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