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Po czterech latach przygotowań
w czerwcu w obecności byłych więźniów, premiera Izraela oraz ministra
kultury i dziedzictwa narodowego
RP uroczyście otwarto nową wystawę pt. Szoa w bloku 27 na terenie
byłego obozu Auschwitz I. Zdjęcia
z tego wydarzenia znaleźć można na
okładce i stronie z fotoreportażem,
natomiast w środku numeru publikujemy obszerną relację z uroczystości.
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W czerwcu w Oświęcimiu spotkali
się także członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jednym
z najważniejszych tematów obrad
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był scenariusz nowej wystawy głównej w Muzeum Auschwitz. Rada
przyjęła również specjalną uchwałę w sprawie limitowania funduszu płac w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
W tym numerze miesięcznika publikujemy również obszerne fragmenty spotkania z byłą więźniarką
Auschwitz Heleną Dunicz Niwińską, która była gościem honorowym
sesji edukacyjnej w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście poświęconej
obozowym orkiestrom w Auschwitz.

Państwa uwadze polecamy również relację z trzeciego spotkania
w ramach Alternatywnej Sceny Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy przeczytają Państwo
o rekolekcjach, w których wzięli
udział przedstawiciele Pax Christi
International. Centrum Żydowskie
natomiast zaprasza Państwa na wystawę Jestem stąd.

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org
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Dzisiaj prezentuję dokument dotyczący obywatelskiej polityczno-urzędowej
subordynacji
dokładnie
sprzed 67 lat: zaświadczenie potwierdzające udział
w
Głosowaniu
Ludowym w dniu 30 czerwca
1946 r. Prawdopodobnie
jako „małe dziecię” i ja brałem w głosowaniu udział,
towarzysząc osobom dorosłym. Może nawet – bardzo
prawdopodobne domniemania – zgodnie z do dziś
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Centrum
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praktykowanym obyczajem
przy tego rodzaju imprezach, wrzucałem w imieniu
głosującym
referendalne
kartki do urny wyborczej,
będąc – choć nieświadomie
i pośrednio – trzy razy na
„tak” w odpowiedzi na referendalne pytania, a więc
za: nacjonalizacją przemysłu; zagospodarowaniem
Ziem Zachodnich i likwidacją w porządku parlamentarnym senatu. Wszyscy
głosujący podobno za tym

byli, co wynikało z ogłoszenia poreferendalnych wyników.
Ale nie wiadomo, czy było
tak naprawdę, a właściwie
wiadomo, że nie było, bowiem ogłaszane przez władze wyniki głosowań nie
zawsze były kompatybilne ze stanem faktycznym,
gdyż władze wiedziały lepiej jak należy zagłosować
i jakiego dokonać wyboru:
dokonywały go poza głosowaniem i urną!

Dlaczego uczestniczyliśmy
w akcie referendalnym w
przygranicznym,
położonym nad Nysą Łużycką
mieście Gubinie? Dlatego, że
natychmiast po stosownych
alianckich rozstrzygnięciach
w sprawie nowego europejskiego ładu zostaliśmy
przetransportowani z utraconych Ziem Wschodnich
na odzyskane Ziemie Zachodnie! I tam dopadło nas
Głosowanie Ludowe!
Andrzej Winogrodzki
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Międzynarodowy
Dom Spotkań
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www.kasztelania.pl

Zaświadczenie o udziale w wyborach. Dokument pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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14 CZERWCA UPAMIĘTNIONY

D

73 lata temu niemieccy naziści przewieźli z więzienia w
Tarnowie i osadzili w nowo
powstałym obozie koncentracyjnym Auschwitz grupę
728 polskich więźniów politycznych.
Dyonizy Lechowicz deportowany został do Auschwitz 20
lipca 1943 r. Otrzymał numer
137555 i natychmiast skiero-

wany został do karnej kompanii. W lipcu 1944 r. przetransportowano go do obozu
Mauthausen-Gusen.
Przed południem, w intencji
ofiar nazistów, odprawiona
została również msza święta, której przewodniczył
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Tadeusz
Rakoczy.

W latach 1940-1945 hitlerowcy deportowali do Auschwitz około 150 tys. Polaków.
Stanowili oni drugą co do
wielkości – po Żydach – grupę więźniów obozu. Co najmniej połowa z nich zginęła
w Auschwitz, a wielu kolejnych po przeniesieniu do innych obozów.

Fot. Paweł Sawicki

yrekcja i pracownicy Miejsca Pamięci Auschwitz, wraz z Dyonizym Lechowiczem, byłym więźniem obozów Auschwitz
oraz Mauthausen-Gusen, złożyli 14 czerwca wieniec pod
Ścianą Straceń przy bloku 11, upamiętniając Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.

Paweł Sawicki

Dyrekcja i pracownicy Miejsca Pamięci Auschwitz złożyli 14 czerwca
wieniec pod Ścianą Straceń przy bloku 11

MIĘDZYNARODOWA
RADA OŚWIĘCIMSKA

S

cenariusz przyszłej wystawy głównej w Miejscu Pamięci Auschwitz był wiodącym tematem obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Dwudniowemu posiedzeniu w Oświęcimiu w dniach 17-18 czerwca przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Podczas Rady odbyła się również uroczystość wręczenia odznaczeń
pracownikom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
polskich
spowodowany
zmianami programowymi w
nauczaniu historii w Polsce.
Piotr Cywiński wspomniał
też o nowych ekspozycjach
narodowych
otwartych
w Muzeum – wystawie rosyjskiej oraz wystawie w bloku
27 pt. Szoa stworzonej przez
Instytut Yad Vashem, a także
o planowanych wystawach

narodowych. W sprawozdaniu dyrektora mowa była
także o działaniach edukacyjnych Muzeum oraz
o nowych i planowanych
wydawnictwach.
Wśród głównych prac realizowanych obecnie na terenie
Muzeum dyrektor wymienił
m.in.: dobiegającą końca
konserwację bloków nr 2

i 3 na terenie byłego obozu
Auschwitz I, modernizację
sposobu przechowywania
historycznych
obiektów,
w tym przede wszystkim
magazynów waliz, jak również zabezpieczanie i badania konserwatorskie murowanych baraków na terenie
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Przedstawił również stan prac nad budową
nowego Centrum Obsługi
Odwiedzających oraz stworzenia siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.
Dyrektor poruszył również
temat budżetu Muzeum
i ogromnego problemu, jakim dla rozwoju Miejsca Pamięci jest blokada funduszu
płac narzucona przez ustawę okołobudżetową. W tej
sprawie Rada podjęła specjalną uchwałę.
Jednym z najważniejszych
tematów, którym zajęli się
członkowie MRO była nowa
wystawa główna Miejsca
Pamięci Auschwitz. – Zadaniem naszej nowej wystawy
będzie objaśnienie autentycznego miejsce pamięci.
Dzięki niej odwiedzający
Muzeum będą mogli zrozumieć historyczną przestrzeń
byłego obozu – mówił dyrektor Piotr M.A. Cywiński.
– Całość podzielona będzie
na trzy części. Pierwsza pokaże sprawców, obóz jako instytucję oraz instytucjonalną
zamianę obozu koncentracyjnego na ośrodek zagłady
Żydów. Druga część podej-

Fot. Bartosz Bartyzel

W swoim sprawozdaniu dotyczącym ostatniego półrocza
dyrektor Muzeum dr. Piotr
M.A. Cywiński mówił m.in.
o rekordowej frekwencji
w Miejscu Pamięci w 2012 r.,
podkreślając z jednej strony
rosnącą liczbę odwiedzających z zagranicy, a z drugiej
strony zauważalny spadek
odwiedzających wśród grup

Międzynarodowa Rada Oświęcimska
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mować będzie temat Zagłady widzianej z perspektywy
ofiar, niewinnych ludzi skierowanych w ogromnej większości na śmierć w komorach gazowych. Tam także
zostaną pokazane prywatne
przedmioty przywiezione do
obozu przez deportowanych
na śmierć Żydów. Trzecia
część skupi się na więźniach
obozu
koncentracyjnego
i pokazaniu zaplanowanej
przez Niemców dehumanizacji ludzi – dodał dyrektor
Cywiński.
Kompletny scenariusz, a także wstępny harmonogram
prac oraz kosztorys stworzenia ekspozycji oraz konserwacji poobozowych budynków, w których znajdzie się
przyszła wystawa, został już
przesłany do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Zrealizowanie tak ambitnego planu będzie niewątpliwie wymagało zaangażowania środków nie
tylko publicznych, będących
w dyspozycji Ministerstwa
Kultury. To projekt na wiele lat, który wymaga zaangażowania kilkudziesięciu
milionów złotych. W związku z tym trzeba myśleć
o tzw. montażu finansowym
i znalezieniu finansowania dla tej wystawy – być
może ze środków unijnych?
– powiedziała Małgorzata
Omilanowska, wiceminister
kultury i dziedzictwa narodowego. – Ta koncepcja na
pewno jest warta realizacji.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Fot. Bartosz Bartyzel
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Międzynarodowa Rada Oświęcimska

UCHWAŁA MRO Z DNIA 18 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE LIMITOWANIA FUNDUSZU PŁAC
W PAŃSTWOWYM MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
Międzynarodowa Rada Oświęcimska przy Premierze RP z najwyższym niepokojem
obserwuje trudności legislacyjne, które uniemożliwiają racjonalne wykorzystywanie
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau środków pochodzących ze źródeł
pozabudżetowych. Uzasadnienia nie znajduje w szczególności nałożenie limitu osobowego i bezosobowego funduszu płac bez względu na proweniencję płatnika. Ustawa okołobudżetowa w jej aktualnym brzmieniu uniemożliwia szerokie korzystanie
z licznych źródeł finansowania – prywatnych, wspólnotowych oraz instytucjonalnych
z całego świata. Efektem tych zapisów będzie w bliskim czasie całkowity paraliż instytucji i rezygnacja z kluczowych projektów. Utrzymująca się od kilku lat sytuacja jest
kompromitująca i grozi skandalem na skalę międzynarodową.
Sytuacja jest o tyle paradoksalna, że w wysiłki pozyskiwania tych funduszy włącza się
owocnie od lat polska administracja i dyplomacja. Dlatego Rada pilnie wnosi do Premiera o uwolnienie z limitów funduszu płac tej części wynagrodzeń, która pochodzi ze
źródeł pozabudżetowych. Rada oczekuje, że konkretne rozwiązania zostaną zaproponowane w ustawie budżetowej (lub aktach analogicznego rzędu) na rok 2014.
Czas najwyższy, żeby Muzeum Auschwitz-Birkenau
doczekało się nowej ekspozycji – nowoczesnej, na
miarę XXI wieku. Zwłaszcza, że powstają znakomite,

nowoczesne ekspozycje narodowe i w tym kontekście
wystawa główna powinna
być wiodąca merytorycznie,
ale także formalnie. Powinna być wzorcowym przykła-

dem opowieści o Auschwitz,
która w sposób sumaryczny,
zwarty, ale przede wszystkim bardzo jasny edukacyjnie, opowiedziałby tę historię – dodała.

Podczas posiedzenia Rada
zajmowała się także sytuacją terenów innych miejsc
pamięci: stanem i przyszłością terenów byłego obozu
zagłady Kulmhof (Chełmno
nad Nerem), terenów byłego
obozu Gross-Rosen, jak również dalszymi etapami realizacji projektu stworzenia
nowego upamiętnienia na
terenie byłego obozu zagłady w Sobiborze. Członkowie MRO zwiedzili również
nową wystawę Szoa otwartą 13 czerwca w bloku 27

na terenie Miejsca Pamięci.
W pierwszym dniu obrad
MRO odbyła się również
szczególna
uroczystość.
Pracownicy Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau zostali uhonorowani
odznaczeniami państwowymi oraz medalami i dyplomami Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Odznaczony został również
sekretarz Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej Marek
Zając.
ps

ORDERY I ODZNACZENIA
Rafał Pióro – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
Marek Zając – Srebrny Krzyż Zasługi
Małgorzata Mentelska – Medal Złoty
za Długoletnią Służbę
Piotr Setkiewicz – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
Helena Kubica – Brązowy Medal
Zasłużony Kulturze Polskiej

Fot. Tomasz Pielesz

Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej
Jolanta Banaś-Maciaszczyk
Bartosz Bartyzel
Marta Berecka
Jadwiga Dąbrowska
Stanisława Iwaszko
Adam Kukla
Jacek Lachendro
Maria Martyniak
Ewa Matlak
Anna Mensfelt
Jarosław Mensfelt
Jadwiga Pinderska-Lech
Wojciech Płosa
Dorota Ryszka
Paweł Sawicki
Anna Skrzypińska
Magdalena Tabak

Podczas MRO pracownicy PMA-B zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz medalami i dyplomami MKiDN
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Krzysztof Antończyk
Stanisława Bajer
Elżbieta Cajzer
Arkadiusz Juszczyk
Artur Misterek
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SZOA.
NOWA WYSTAWA W BLOKU 27.
ŚWIATŁO PAMIĘCI DLA AVNERA SHALEVA

W

Fot. Paweł Sawicki

nowa wystawa w bloku 27 od
początku była przygotowywana, mając na uwadze także przyszłą wystawę główną
Miejsca Pamięci. – Celem
Muzeum i celem Yad Vashem
było stworzenie przestrzeni
zrozumienia, która będzie
jak najpełniej wpisywała się
w całość wymowy Miejsca
Pamięci. W ten sposób pokolenia odwiedzających będą
mogły pełniej pojąć bezkres
zniszczenia, które miało miejsce w samym sercu opanowanej przez niemieckich nazistów Europy – powiedział.
Zdaniem kuratora wystawy,
dyrektora Instytutu Yad Vashem Avnera Shaleva, nowa
ekspozycja w unikatowy
sposób ukazuje podstawowe wymiary Holokaustu,
a w centrum stawia człowieka i jego doświadczenie. –
Rozdział po rozdziale pokazujemy najważniejsze tematy
dotyczące Holokaustu, które
niekoniecznie są opowieścią
historyczną, ale raczej pokazują bardzo głębokie etyczno-kulturowe wymiary pamięci
o Holokauście. Ma to być dla
odwiedzającego
głębokie,
znaczące i pełne refleksji doświadczenie dotyczące naszej
fundamentalnej moralności
jako ludzi i członków dzisiejszej globalnej cywilizacji – powiedział Avner Shalev.
W trakcie inauguracyjnego
zwiedzania Avner Shalev
otrzymał nagrodę „Światło
Pamięci”. Jest ona uhonorowaniem osób zajmujących się
podtrzymywaniem i przeka-

Dyrektor Instytutu Yad Vashem został uhonorowany „Światłem Pamięci”

na z sal dedykowana została
pamięci dzieci zamordowanych podczas Zagłady, a zobaczyć w niej można pracę
artystki Michal Rovner, która
wykorzystała do jej stworzenia dziesiątki dziecięcych rysunków.
Ekspozycję kończy część poświęcona pamięci, m.in. sala
z księgą imion, gdzie zgromadzono wszystkie zebrane
przez Instytut Yad Vashem
nazwiska ofiar Szoa, a także
Centrum Refleksji, specjalna
audiowizualna sala, gdzie zapoznać się można z odpowiedziami wielu wybitnych postaci świata nauki, kultury czy
religii na najważniejsze pytania stawiane po Zagładzie.
Dyrektor Muzeum dr Piotr
M.A. Cywiński podkreślił, że

Blok 27

zywaniem pamięci o byłym
niemieckim
nazistowskim
obozie koncentracyjnym i
zagłady Auschwitz. – Avner
Shalev, jako dyrektor Instytutu Yad Vashem, przyczynił
się bardzo do poszerzania
współpracy naszych instytucji. Jestem mu głęboko
wdzięczny za wszystko, co
wiąże się z seminariami dla
edukatorów izraelskich i polskich oraz polskich nauczycieli. Nowo otwarta wystawa
żydowska, której kuratorem
jest Avner Shalev, jest wspaniałym przykładem wielkiej
troski i jego ogromnego osobistego zaangażowania w zachowanie pamięci o ofiarach
Szoa – powiedział dyrektor
Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście Andrzej Kacorzyk.
Następnie przed blokiem 27
odbyła się uroczysta ceremonia. – Mam świadomość, jak
trudno jest w każdej przestrzeni muzealnej zmieścić
fragment pamięci. Budynek,

Fot. Paweł Sawicki

Ekspozycja
przygotowana
została przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Podczas
uroczystej inauguracji wystawy dyrektor Instytutu Avner
Shalev został uhonorowany
„Światłem Pamięci”, nagrodą
przyznawaną przez Muzeum
za wybitny wkład w edukację
o Auschwitz i Zagładzie. Honorowymi gośćmi ceremonii
byli Ocaleni z Holokaustu,
w tym Israel Meir Lau, były
naczelny rabin Izraela.
Na początku goście zwiedzili
nową ekspozycję, która podzielona jest na kilka galerii.
Poświęcone są one m.in. życiu Żydów przed wojną, ideologii niemieckich nazistów
oraz zagładzie Żydów dokonanej na terenie okupowanej
przez Niemców Europy. Jed-

Fot. Paweł Sawicki

bloku 27 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 13 czerwca otwarto nową wystawę narodową
pt. Szoa. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Izraela
Beniamin Netanyahu oraz polski minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Uroczyste otwarcie wystawy pt. Szoa
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który stoi za moimi plecami,
jest bardzo skromny. Jak zatem ulokować w nim pamięć
o ponad milionie pomordowanych dzieci? Tego po prostu nie da się zrobić. Do tego
potrzebne są gigantyczne
przestrzenie i pokłady naszej
aktywności – mówił minister
Bogdan Zdrojewski, który
następnie zwrócił się do dyrektora Yad Vashem Avnera
Shaleva: – Tu udało się to zrobić. Panu udało się niezwykle
wiele, w sposób niezwykle
ważny, powściągliwy estetycznie, bardzo silnie budując
przestrzeń tych najważniejszych wrażeń.
Premier Beniamin Netanyahu w swoim przemówieniu
wspomniał m.in. o sali poświęconej zamordowanym
dzieciom, a także księdze
z imionami ofiar Holokaustu:
– Właśnie widziałem rysunki
dzieci – kwiaty i szubienice, i rysunek dziecka, które
w niewoli narysowało królika
biegającego na wolności. Widziałem i dotknąłem imion
milionów Żydów. Nie wszyscy trafili tutaj. Półtora miliona zostało zamordowanych
w lasach i egzekucjach, na
wsiach i w dołach, wśród nich
także siostra bliźniaczka mojego błogosławionej pamięci
teścia Shmuela Ben Artzi. Judith Hon była piękna i młoda.
Kiedy ją zamordowano, miała około 20 lat.
Widziałem tu jej imię. Są
ludzie, którzy negują Holokaust. Przyjdźcie do bloku 27
i zobaczcie imię po imieniu.
Po uroczystości otwarcia wystawy premier Izraela przeszedł na dziedziniec bloku
11, gdzie pod Ścianą Straceń
oddał hołd ofiarom.
Paweł Sawicki
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LAUREACI KONKURSU LITERACKIEGO
CO W MOIM DZISIEJSZYM ŻYCIU
ZNACZY AUSCHWITZ? NAGRODZENI

W

Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie uroczyście
ogłoszono wyniki konkursu literackiego Co w moim dzisiejszym życiu znaczy
Auschwitz? i wręczono nagrody laureatom.
Kapituła konkursu wybrała
zwycięzców spośród blisko
300 nadesłanych prac. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach.
W kategorii uczniów gimnazjów I miejsce zajęła Maria
Jopek z Węgierskiej Górki,
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Anna Marzec z Buska-Zdroju, natomiast I miejsce
wśród osób dorosłych zajęła Anita Rucioch-Gołek
z Przyprostyni k. Zbąszynia.
– Byliśmy pod wielkim wrażeniem nadesłanych prac.
Przeszłość potrzebuje swoich ambasadorów i wszyscy
laureaci naszego konkursu
są właśnie tymi ambasadorami. Pozwalają oni przerzucić most pomiędzy zupełnie
niewyobrażalną przeszłością
– wobec której byli więźniowie często odczuwają
bezradność w przekazie, bo
nie wiedzą, jak nam to opowiedzieć – a czasami dzisiejszymi. Wyniki konkursu są
dowodem na to, że są wśród

LAUREACI:
Kategoria : GIMNAZJUM
I miejsce – MARIA JOPEK, Węgierska Górka
II miejsce – MARIA PRUSAKOWSKA, Wrocław
III miejsce – ALEKSANDRA HAWEŁKA, Żabno
I wyróżnienie – ALICJA CICHOCKA, Ostrołęka
II wyróżnienie – AGATA ŚWITAJ, Ostrołęka
III wyróżnienie – ANNA KONIOR, Kęty
IV wyróżnienie – ZUZANNA SOSNOWSKA, Bojszowy
V wyróżnienie – LAURA HALINOWSKA, Jarosławiec

nas osoby, których odwaga
i otwartość pozwala na zrobienie tego kroku nad przepaścią i budowę mostu dla
innych – powiedziała prof.
Irena Lipowicz, Rzecznik
Praw Obywatelskich.

Kategoria: SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
I miejsce – ANNA MARZEC, Busko-Zdrój
II miejsce – DOMINIKA WOŹNIAK, Krzepice
III miejsce – EWA PIETRASZ, Jastrzębie-Zdrój
I wyróżnienie – KONRAD MAZUR, Kamieniec Ząbkowicki
II wyróżnienie – JOANNA KALETA, Kraków
III wyróżnienie – ALEKSANDRA KUCZA, Słubice
IV wyróżnienie – MAŁGORZATA GRZESZKOWICZ, Wyszków

Dodała ona, iż chciałaby,
aby każdy uczeń w Polsce
w trakcie okresu edukacji
szkolnej, obowiązkowo odwiedzał jedno z miejsc pamięci i będzie wnioskować
o to do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
– Ten konkurs w swoim
zamierzeniu miał łączyć
pamięć o historii z naszym
życiem codziennym. Kiedy
pamięć trafia w ręce ludzi
urodzonych po wojnie, powstają różne pytania: co
z nią zrobić? W jaki sposób
ona nas obciąża, obliguje
i czyni nas bardziej odpowiedzialnymi? Dlatego bardzo dziękuję wszystkim,
którzy wzięli udział w konkursie, bowiem zdaję sobie
sprawę, że zadanie sobie tak

Kategoria: DOROŚLI
I miejsce – ANITA RUCIOCH-GOŁEK, Przyprostynia Zbąszyń
II miejsce – AGNIESZKA POPŁAWSKA, Warszawa
II miejsce – SEBASTIAN NIEZNAJ, Oświęcim
III miejsce – JANUSZ ŁABAJ, Oświęcim
I wyróżnienie – DARIA CZARNECKA, Bielsko-Biała
II wyróżnienie – MAGDALENA POKRZYCKA-WALCZAK, Lublin
trudnego pytania dotyczącego pamięci nie jest rzeczą
łatwą – mówił dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr
M.A. Cywiński. – Niezwykłą wartością jest też wielka różnorodność tych prac.
Z pewnością nadają się
one do bardzo wnikliwej

SKŁAD KAPITUŁY:
prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
dr Piotr M.A. Cywiński, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Olga Krzyżanowska, była Wicemarszałek Sejmu, członek Rady RPO
Marian Turski, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny,
członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
Marcin Wieczorek, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

socjologicznej i naukowej
analizy, dzięki czemu my,
pracownicy Miejsca Pamięci, będziemy mogli lepiej
uczyć o dramatach ludzkich
z przeszłości. To dodatkowy dar, który otrzymaliśmy
od was wszystkich – dodał.
Z laureatami konkursu
spotkała się również była
więźniarka Auschwitz Zofia
Posmysz, pisarka, autorka
Pasażerki.

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz oraz
wszystkich ofiar Holokaustu, a także kształtowanie
i rozwijanie wrażliwości na
niesprawiedliwość i krzywdę ludzką, w szczególności
wśród młodego pokolenia.
Jednym z fundatorów nagród dla laureatów konkursu była Fundacja Pamięci
Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau.

Fot. Paweł Sawicki

Celem konkursu zorgani- Patronem medialnym konzowanego wspólnie przez kursu był miesięcznik „MóRzecznika Praw Obywatel- wią Wieki”.
skich i Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau było
AGJUS/PASA
pielęgnowanie pamięci ofiar

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu literackiego Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Auschwitz? oraz wręczenie nagród laureatom
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DUCHOWOŚĆ POKOJU W SPOTKANIU
REKOLEKCJE PAX CHRISTI INTERNATIONAL

W

dniach 18-20 maja w ramach posiedzenia Sekretariatu Pax
Christi International, pt. Duchowość pokoju w spotkaniu: czerpanie z historii – przemiana teraźniejszości – tworzenie przyszłości dla pokoju 22 osoby z różnych stron świata wzięły udział w rekolekcjach w Centrum Dialogu i Modlitwy.

Fot. Arie den Dulk

Fot. Arie den Dulk

jednym z elementów rozległego kompleksu obiektów
służących nazistowskiej strategii eliminowania Żydów
i innych „niepożądanych”.
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego organizatorzy i delegaci wzięli udział
w mszy św. w Centrum
Dialogu i Modlitwy pod
przewodnictwem
współprzewodniczącego organizacji, biskupa Rustenburga
w RPA, Kevina Dowlinga.
Wysłuchali wykładu ks. dr.
Manfreda Deselaersa poświęconego polskiej, żydowskiej i niemieckiej perspektywie w kontekście Auschwitz.
Spotkali się również z Ocalałym z Holokaustu, byłym
więźniem, Ignacym Krasnokuckim.
Rekolekcje były czasem
modlitwie,
poświęconym
skupieniu oraz religijnym
i etycznym rozważaniom na
temat przemocy, wojen i ludobójstwa na świecie.
Na zakończenie działacze
międzynarodowego katolickiego ruchu wspierania pokoju na świecie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na
terenie Birkenau, w trakcie
której czytali słowa Ewangelii, wspomnienia obozowe
więźniów, modląc się za pomordowanych w Auschwitz
i ofiary cierpień, do których
dochodzi także obecnie
w różnych zakątkach świata.
Rekolekcje Pax Christi International na terenie byłego
obozu Auschwitz-Birkenau
prowadzone przez Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu wzbogaciły

Uczestnicy rekolekcji podczas oprowadzania po terenie Miejsca Pamięci

uczestników o wiele przemyśleń i refleksji na temat
okrucieństw wojny i nienaruszalności prawa człowieka
do życia.
Mairie Dennis, współprzewodnicząca organizacji powiedziała: – Nasz globalny
katolicki ruch na rzecz pokoju założony został w 1945 r.
na popiołach II wojny światowej, aby towarzyszyć procesowi pojednania, a nasze
spotkanie z tak silną i bolesną
pamięcią wskazało, że niestety nie zawsze wyciągane
są wnioski z tragicznych doświadczeń Auschwitz. Kiedy
stąpaliśmy po ziemi uświęconej popiołami ponad miliona ludzi, byliśmy bardzo
świadomi istnienia tak wielu
jeszcze innych miejsc (Kambodża, Rwanda, Gwatemala,
Bośnia i wiele innych), gdzie
od 1945 r. bezmyślne zabijanie pokonało głęboką ludzką
skłonność do życia. Dyskuto-

waliśmy i zastawialiśmy się
dogłębnie nad brutalnością
wojny samej w sobie, wliczając ostatnie wydarzenia
w Iraku, Afganistanie i Syrii
i odnowiliśmy nasze zobowiązania do towarzyszenia
ofiarom przemocy, promowania pojednania, szukania
pokoju i pogłębienia naszego
zrozumienia dla aktywnych
działań bez przemocy.
Pax Christi International jest
międzynarodową organizacją katolicką, działająca na
rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania na świecie.
Założona została we Francji
w 1945 r., a jej początki wiążą
się z zakończeniem II wojny
światowej. Obecnie działa
w 60 krajach na pięciu kontynentach. W 1979 r. uzyskała
status doradczy przy ONZ,
a w cztery lata później UNESCO przyznała jej Nagrodę
Wychowania do Pokoju.
Beata Sereś

Fot. Arie den Dulk

zachowanymi
dowodami
horroru powtarza historie
zbyt straszne, aby uwierzyć
i zbyt żywe, aby je odrzucić.
Dla pozornie normalnych
istot ludzkich umyślne zadawanie takich cierpień innym
wymyka się wyobraźni, a zło
nadaje niepowtarzalną tożsamość. Jednak na przytłaczjącym gruzowisku tej masowej
przemocy są widoczne znaki
nadziei, solidarności i oporu. A naturalne piękno otaczającej przyrody obfitującej
w polne kwiaty, śpiew ptaków, wzbogacone majestatem drzew, a nawet pojawiającymi się sarnami, wskazują
na hojność, wrażliwość Boga,
który towarzyszy wielkiemu
cierpieniu i pokonuje zło. Pamięć o Auschwitz-Birkenau
nie stanowi odosobnionej
tragedii. Narzędzia tortur
i uśmiercanie tam, było tylko

Fot. Arie den Dulk

Uczestnikami rozważań byli
członkowie zarządu Pax
Christi International z dwojgiem współprzewodniczących – Marie Dennis z USA
i biskupem Rustenburga w
RPA, Kevinem Dowlingiem
– oraz członkami sekretariatu organizacji: Jose Henriquezem z Salwadoru i Kevinem
McBridem z Nowej Zelandii.
Obecni byli również delegaci
z organizacji współpracujących z Pax Christi International z Polski, Belgii, Bośni
i Hercegowiny, Chorwacji,
Rosji i Kosowa.
Rekolekcje rozpoczęły się
od wizyty w byłym obozie
Auschwitz-Birkenau. O miejscu, gdzie naziści zabili co
najmniej 1,1 mln ludzi, tak
mówi współprzewodnicząca Pax Christi International
Marie Dennis: – Auschwitz
ze swym rozważnym ładem,

Uczestnicy rekolekcji oddają hołd Ofiarom Auschwitz

Uczestnicy rekolekcji podczas oprowadzania po terenie Miejsca Pamięci
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DROGI MOJEGO ŻYCIA
– SESJA EDUKACYJNA

24

kapelle w Birkenau. Poniżej
publikujemy fragmenty spotkania z panią Heleną Dunicz
Niwińską, które prowadziła
pani Jadwiga Dąbrowska z
muzealnego Biura współpracy z byłymi więźniami.
Urodziłam się w czasie I wojny światowej. Ojciec jako
urzędnik został przesiedlony do Wiednia. Jak tylko
Rosjanie w 1915 r. cofnęli
się z terenów Galicji, rodzice wrócili do Lwowa.
W 1917 r., kiedy wybuchła
rewolucja w Rosji, znowu
Rosjanie starali się opanować
te tereny, znowu musieliśmy zamieszkać w Wiedniu,
a następnie powróciliśmy
ponownie do Lwowa. Posiadaliśmy na przedmieściach
Lwowa mały dom. Lwów
był stolicą Galicji, był bardzo
pięknym miastem. Szkolnictwo wyższe stało na wysokim poziomie. Mój ojciec był
wielkim miłośnikiem muzyki. Jak tylko kończyliśmy 10
lat, każde z nas, moi bracia
i ja, chodziliśmy do konserwatorium. Średnia szkoła
zaczynała się po czwartej
klasie szkoły podstawowej.
Chodziłam do gimnazjum
im. Królowej Jadwigi, wówczas jedynego państwowego gimnazjum żeńskiego.
Równocześnie chodziłam do
konserwatorium.
W 1926 r. zdałam maturę

w gimnazjum. im. Królowej
Jadwigi i wstąpiłam na uniwersytet Jana Kazimierza,
na wydział humanistyczny,
na kierunek pedagogiczny.
Właściwie cały dzień spędzałam w konserwatorium
na nauce gry na skrzypcach oraz na uniwersytecie.
Kształcenie muzyczne zabierało mi sporo mojego czasu.
Po skończonych studiach
miałam zacząć karierę jako
nauczycielka w seminarium
pedagogicznym w Stryju.
Niestety, wybuchła wojna.
Nauka została wstrzymana.
Okropnym dla nas przeżyciem było to, że Związek
Radziecki wkroczył w nasze
wschodnie granice i po porozumieniu się w wojskowymi
władzami niemieckimi zajął
część wschodnią Polski. Był
to cios w plecy, który zupełnie nas załamał. Ojciec był
tak załamany, że odnowiła
się u niego choroba raka.
W tamtejszych warunkach
była prawie niemożliwa do
wyleczenia. Po kilku miesiącach zmarł. Moja rodzina uległa rozbiciu w 1939 r.
Mój starszy brat, muzykolog
i równocześnie magister polonistyki, tuż przed wojną
przeniósł się do Warszawy,
gdzie objął stanowisko referenta działu muzycznego
szkolnictwa
muzycznego
w Polsce. Drugi brat, Henryk, był w trakcie pisania
pracy doktorskiej. Przyzna-

Helena Dunicz Niwińska

no mu stypendium kościuszkowskie. Miał wyjechać we
wrześniu 1939 r. na stypendium do Ameryki. W skutek wybuchu wojny było to
niemożliwe. Poczuł się jak
w klatce. Starał się w jakiś
sposób wydostać ze Lwowa, by dotrzeć do Ameryki.
Dotarł do Francji. Udało mu
się dostać na statek płynący
do Anglii. Od 1940 r. osiadł
w Cambridge jako doktorant
na warunkach polskich emigrantów.
Zostałyśmy z mamą zupełnie same. Moja matka nie
miała żadnego zawodu. Ja
byłam przyzwyczajona, że
wszyscy się mną opiekowali.
Byłyśmy zupełnie bezradne. Nie miałyśmy żadnych
zapasów. Warunki były
niezwykle ciężkie. Władzie
okupacyjne radzieckie ogołociły wszystko. Głód, żadnych możliwości dokonania
zakupów żywnościowych.
Mieszkałyśmy z matką na
dużym obszarze mieszkania.

Fot. Tomasz Pielesz

Helena
Dunicz
Niwińska urodziła się w 1915 r.
w Wiedniu. Jej miastem rodzinnym był Lwów, gdzie
do 1943 r. mieszkała z rodzicami i braćmi. W wieku
10 lat rozpoczęła naukę gry
na skrzypcach w konserwatorium Polskiego Towarzystwa
Muzycznego.
W latach 1934-1939 studiowała pedagogikę, cały
czas kontynuując edukację
muzyczną. Aresztowana w
styczniu 1943 r., poprzez
więzienie na Łąckim we
Lwowie, wraz z matką w
październiku 1943 r. została
przywieziona do Auschwitz.
W Birkenau – jako skrzypaczka – była członkinią
orkiestry kobiecej do stycznia 1945 r. Ewakuowana do
obozów Ravensbrück i Neustadt-Glewe, została wyzwolona w maju 1945 r. Ze swoją
przyjaciółką z obozu, Wisią
Zatorską, wróciła do Krakowa, który stał się jej drugim
domem. Do 1975 r. pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, gdzie
była zastępczynią kierownika redakcji wydawnictw dla
szkolnictwa muzycznego.
Muzeum
opublikowało
właśnie jej książkę pt. Drogi mojego życia. Wspomnienia
skrzypaczki z Birkenau, która
jest opisem losów jej rodziny (wojnę przeżył tylko brat
Bolesław), a szczególnie miesięcy spędzonych w Lager-

Fot. Tomasz Pielesz

maja odbyła się sesja edukacyjna Drogi mojego życia poświęcona wspomnieniom byłej więźniarki Auschwitz Heleny
Dunicz Niwińskiej, która była skrzypaczką orkiestry kobiecej w obozie Auschwitz II-Birkenau.

Otwarcie wystawy Lagerkapelle podczas sesji Drogi mojego życia
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Władze radzieckie, a potem
niemieckie, zmuszały do wynajęcia jakiegoś pokoju. W
czasach sowieckich mieszkały u nas tzw. bieżenki z
terenów Wołynia. To była
rodzina jakiegoś wojskowego zabranego przez władze radzieckie w głąb Rosji.
Gdy Niemcy wkroczyli do
Lwowa prosiłyśmy je, by się
wyprowadziły, tłumacząc
się tym, że syn mojej matki
przeniesie się do Lwowa. To
był motyw, by wyprowadziły się. W czasach niemieckich musiałyśmy ten pokój
wynająć. Szukałyśmy wśród
znajomych ludzi, którzy by
nam polecili kogoś pewnego.
Wprowadzili się do nas dwaj
panowie. Zameldowali się
w tzw. biurze mieszkaniowym. Mieli wszystkie dokumenty w porządku. Mówili, że są komiwojażerami
i pracują w firmie handlowej, która zmusza ich do
częstych wyjazdów na prowincję. Matka dorabiała robieniem swetrów.
Ci panowie przyjeżdżali co
pewien czas do domu, nocowali dzień, dwa i wyjeżdżali
ponownie.
Pewnego wieczoru
był
u nas jakiś żołnierz i pytał
o jakiegoś człowieka, podając nazwisko. Nie było to
nazwisko żadnego z naszych
lokatorów, więc żołnierz odszedł. Wówczas żadnego
z naszych lokatorów nie było
we Lwowie. Wieczorem jeden z nich się pojawił. Gdy
matka opowiedziała mu
o incydencie, natychmiast
się spakował i więcej nie pojawił. Mama zgłosiła wolny
pokój do wynajęcia, bo zbyt
długo pozostawał pusty.
19 stycznia 1943 r. bardzo
wczesnym rankiem zadzwoniło gestapo i kilku żołnierzy
zaczęło buszować po mieszkaniu. Niczego nie znaleźli. Kazali nam się ubierać.
Wyprowadzili nas pieszo
do więzienia łąckiego. Zasta-
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Fot. Tomasz Pielesz
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Wystawa Lagerkapelle
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chód, czyli nie do Majdanka,
a pewnie do Auschwitz. Podróż trwała trzy doby bez
picia i bez jedzenia. Kobiety
mdlały, dostawały rozstroju
żołądka. Warunki były nieludzkie.
Wyładowano nasz transport
wieczorem. Już wiedziałyśmy, że to jest Auschwitz.
Wyładowywanie odbywało
się przy okrutnych wrzaskach, szczekaniu psów,
odgłosach strzałów. Od razu
człowiek był zastraszony,
otępiały hałasem i niesamowitym wrzaskiem. Kazano
nam się formować w czwórki. Dano nam znać, że jeśli
ktoś się nie czuje na siłach,
może wsiąść na samochód
i dojedzie na miejsce. Zastanawiałyśmy się, czy mama
nie powinna skorzystać
z tego, bo miała ponad 50
lat i była osłabiona więzieniem. Jednak zgodziła się, że
nie będziemy się rozstawać.
I dobrze zrobiłyśmy, bo jak
się okazało, wszyscy, którzy okazali się za słabi, byli
skierowywani do krematoriów. Zaprowadzono nas do
sauny, gdzie była pierwsza
kąpiel. Nie pamiętam, czy
najpierw nam ostrzyżono
włosy, czy najpierw była
kąpiel. Raz puszczano zimną, raz gorącą wodę. Przechadzali się po hali esesmani. Wszystko trzeba było
z siebie zdjąć, z butami, ze
wszystkim. Potem nas zaprowadzono do sali, gdzie
ostrzyżono nam głowy. Prawie do gołej skóry. Po tej
operacji ja nie mogłam znaleźć mamy, nie poznawałam
jej. Tylko mama mnie poznała po rysach podobnych do
mojego brata w młodości.
Z jednej sali do drugiej przechodziło się wąskim przejściem, w którym stali dwaj
więźniowie w pasiakach.
Mieli oni za zadanie pozbawiać nas owłosienia. Było
to wszystko tak strasznie
upadlające, to że człowiek
mógł się zupełnie załamać.
Przestawał wierzyć, że coś
podobnego może kobietę
spotkać. Nie pamiętam, czy
przechodziłyśmy jeszcze do

podziękowała i powiedziała,
że przyjmuje mnie do kapeli.
Ale powiedziała, że to potrwa kilka dni, gdy z bloku
25 przeniosą mnie na blok,
gdzie była kapela. Było mi
przykro, że musiałam się rozstać z mamą. Pomyślałyśmy,
że jak dostanę się do kapeli,
uda mi się mamę umieścić
w jakimś lepszym miejscu.
Grałam przy pierwszym pulpicie. W czasie prób co godzinę czy dwie była przerwa.
W czasie przerwy podeszła
do mnie Polka, której miejsce
przy pulpicie zajęłam. Pytała, skąd jestem. Zawiązała
się między nami przyjaźń do
końca życia. Próby odbywały
się cały dzień. Przystąpiłam
do orkiestry, bo myślałam,
że tak jak w każdym obozie,
gra się popularne kawałki.
Nie zdawałam sobie sprawy
z tego, czemu służyła orkiestra
w obozie niemieckim. Graniu
nawet wtedy, gdy z krematoriów unosiły się dymy, płomienie i swąd. To doszło do
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Opracowała
Agnieszka Juskowiak-Sawicka

Pierwszy nieformalny wspólny występ miał miejsce
6 stycznia 1941 r. W marcu istnienie orkiestry zostało formalnie zatwierdzone. W skład orkiestry wchodziło od 30
osób (kwiecień 1941 r.) do 120 osób (I połowa 1942 r. do
końca października 1944 r.).
„Głównym zadaniem orkiestry była gra podczas wymarszu komand do pracy oraz przy ich powrocie do obozu.
Poza grą byli zobowiązani do pracy na równi z innymi
więźniami, po zakończeniu której mogli dopiero brać
udział w próbach. Pewnym udogodnieniem dla muzyków był fakt zatrudniania ich w komandach pracujących
wewnątrz obozu, co miało umożliwić ich stałą gotowość
do gry” (Jacek Lachendro, Orkiestry w KL Auschwitz, „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 27, 2012).
Także w obozie Birkenau i podobozach powstały „lagerkapele”: w obozie męskim w Birkenau (sierpień 1942 r.),
w obozie kobiecym w Birkenau (1943 r.) i w Monowitz
(sierpień 1943 r.). Głównym ich zadaniem była gra melodii marszowych w celu ułatwienia sprawnego wymarszu więźniów do pracy oraz ich powrotu do obozu.

Drogi mojego życia – sesja edukacyjna
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mojej świadomości po kilku
dniach.
Kapela kierowana była twardą ręką Almy Rose. Zespół
złożony był w większości
z amatorek, nieprzyzwyczajonych do gry zbiorowej, także Alma miała trudne zadanie, by ten zespół zgrać. Alma
nie miała gotowych partytur
do wykonania. Był to niezwykły zespół, bo w jego skład
wchodziły skrzypce, wiolonczela, kontrabas, akordeony,
mandoliny, gitary, perkusja.
Alma musiała rozpisać na ten
niezwykły zespół rozmaite
utwory, uwertury, tanga, ówczesne szlagiery.
Jeśli chodzi o władze to bardzo zainteresowany orkiestrą był kierownik odcinka
Hossler i Maria Mandel, znana ze swego okrucieństwa.
Były esesmanki i esesmani,
którzy przychodzili na parę
minut posłuchać np. walca.

ORKIESTRY OBOZOWE
W AUSCHWITZ

Fot. ajus

nawiałyśmy się, co jest przyczyną naszego aresztowania.
Zaprowadzono nas do celi.
Ja do jednej, matka do celi
na drugim końcu korytarza.
Po tygodniu mniej więcej
wezwano mnie do złożenia
zeznań i zapytano, kto to był
ten młody człowiek, który
około Nowego Roku 1944 r.
do nas przyjechał. Zorientowałam się wówczas, że
nasze mieszkanie było pod
obserwacją. Był to mój brat,
który przyjechał z Warszawy, by nas odwiedzić.
Pytano o to, kto mieszkał
u nas. Powiedziałam zgodnie
z prawdą, że byli zameldowani oficjalnie i nie miałyśmy żadnych oporów, by
u nas mieszkali.
Przebywanie tyle miesięcy
w jednej celi w rozmaitych
okolicznościach
psychicznych, to było bardzo ciężko.
Niektóre kobiety były wywoływane z celi i wracały
skatowane. Był to dla nas
wszystkich widok bardzo
przygnębiający. Nie wiadomo było, kiedy nas wezwą
na przesłuchanie i jaki będzie jego wynik.
Doczekałyśmy jesieni. Jesienią zaczęły chodzić słuchy
po więzieniu, że na dziecińcu więzienia gromadzą się
duże transporty więźniów
z prowincji. Panie korytarzowe przemycały nam te wiadomości. Trwało to kilka dni
pod koniec września. 1 października otwarto cele i zaczęto nas gromadzić na korytarzu i przygotowywać do
transportu. Przedtem wiedziałyśmy, że dużo więźniarek przewożą do obozu na
Majdanku, ale też wiedziałyśmy co nieco o Auschwitz.
Przewieziono nas na dworzec kolejowy i tam załadowano do wagonów towarowych, mniej więcej około 80
osób na jeden wagon. Warunki były straszne. Dostałyśmy po kawałku chleba i nic
więcej. Nie dało się usiąść,
całą drogę trzeba było odbyć
na stojąco. Zastanawiałyśmy
się, dokąd nas wiozą. Po
jednej dobie zorientowałyśmy się, że jedziemy na za-

jakiejś sali, czy do innego budynku, gdzie miałyśmy założyć nowe ubrania, obozowe
ubranie. Wyglądało to w ten
sposób, że jakaś więźniarka
stała przy jakimś stosie bielizny i rzucała, a więźniarki
musiały w pierścieniu dookoła chodzić i łapać rzucaną bieliznę. Oczywiście, nic
nie pasowało. Potem starałyśmy się wymieniać. Wszystko to odbywało się na oczach
esesmanów, zabawiających
się rozmaitymi uwagami na
temat naszych kształtów.
Następnie odbywała się rejestracja z tatuowaniem numerów. Następnego dnia
zastanawiałam się, że nie
czułam bólu przy tatuowaniu, szok był tak wielki, że
człowiek nie odczuwał bólu.
Więźniarki tatuujące pytały
o wykształcenie, zawód. Powiedziałam, że skończyłam
naukę skrzypiec w konserwatorium. Więźniarka Polka
powiedziała, że dobrze, że
jej to mówię, bo tu jest orkiestra. Powiedziała, że to zgłosi i może mnie wezmą do
orkiestry. Dostałam numer
64118. Wtedy nas zaprowadzono na blok 25.
Warunki w bloku były
straszliwe. Koje były trzypiętrowe, w każdej „szufladzie” musiało się zmieścić
osiem więźniarek. Do przykrycia miałyśmy jeden koc.
Ani moja mama, ani ja nie
byłyśmy przebojowe, więc
dostałyśmy koję tuż przy
ziemi. Tam po prostu ziemia
była wilgotna, cegły rozpadały się. Pierwsza noc w tym
baraku była czymś przerażającym.
Po kilku dniach wywołano
mój numer i zaprowadzono
mnie do bloku. Dyrygentką
wówczas była Alma Rose.
Zapytała mnie, jak długo się
uczyłam i położyła na pulpicie jakieś nuty i kazała mi
zagrać. Po kilkunastu taktach
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SEN NOCY MAJOWEJ,
CZYLI WYMIANA IDEI I UCZUĆ

T

rami, czyli pustą. Ubrany jest
w białą koszulę i szary garnitur, czyli kostium bardzo
„przeźroczysty”, niczego niesugerujący. I nagle przy użyciu słowa i banalnych rekwizytów (butelka, but, korale,
skrawek materiału) otwiera
przed nami galerię ludzkich
typów i niemałe spektrum
ludzkich problemów. A przy
tym czaruje, zwodzi i uwodzi. To jak master class, bo
poza niewątpliwą wartością
artystyczną, spektakl edukuje – expressis verbis – abyśmy
nie dali się nabrać na aktorski
chłam, wciskany zwłaszcza
przez telewizję. Dziękujemy,
Mistrzu, za wiarę w aktora
i w naszą wyobraźnię! I obiecujemy chodzić do teatru.

Andrzej Seweryn

su literatury. Liczne odwołania – literackie i kulturowe,
filozoficzne i historyczne, wiwisekcja mitów, dekonstrukcja odwiecznych symboli –
naprawdę trudno ograniczyć
słowami fenomen tej poezji.
Lepiej czytać wiersze... Są
przepyszną zabawą na poziomie budowy i znaczenia słów.
Ich niestandardowe rozmiary
i rytmiczny sposób podania
przez autora unosiły słuchaczy jak fale dryfujący okręt.
Ironiczne, pełne dystansu po„(...) z deszczu depresji
dejście do spraw świata tego
pod rynnę dygresji”
Gościem Anty-Salonu Poezji – to dobra pozycja dla literata.
był poeta raczej nieznany (który poeta jest dzisiaj znany?) – Pomuzykujmy
Marek Krystian Emanuel Ba- sobie przed snem
czewski. Jego wiersze znalazły Domowe Melodie wkraczasię w niszy ciszy, pomiędzy ją na scenę w oryginalnych,
dwoma głośnymi (ze wzglę- szytych na miarę piżamach
du na rangę, sławę i aparaturę jednoczęściowych. Pod nonagłaśniającą) wydarzeniami. gami dywan. Stworzona
W kącie korytarza, właściwie przez muzyków przestrzeń
zakątku literatury w MDSM- sugeruje atmosferę pokoju
-owskiej kawiarni, gdzie okna jako pomieszczenia w domu.
okryte są firanką różnoję- Ciekawe, skąd pomysł. Może
zycznych słów, a nad głowa- z YouTube’a, gdzie tak wiemi zwieszają się nie – jak to le osób zasiada na tapczanie
w kawiarnianym zwyczaju – w swoim pokoju, najczęściej
gazety, lecz całkiem niezłe ty- z gitarą (w tle jakieś zasłony
tuły. Tak, tak, jest takie miejsce albo meblościanka – nikt się
tym specjalnie nie przejmuje)
w tym Domu...
Gra przestrzenią w ogóle od- – i daje koncert, częściej mniej
grywa na Alternatywie nie- niż bardziej udany. Domowe
poślednią rolę. Organizatorzy Melodie zrobiły z tego sztukę
dbają, byśmy bodźcowani i filozofię: granie w piżamie
byli nie tylko przeróżnymi na bosaka na dywanie. Chyba
dziedzinami sztuki, ale tak- raczej po kolacji. Przed snem.
że w odmiennych miejscach. A może zamiast snu?
Dzięki temu trzy odsłony nie Troje uśmiechniętych, wpazlewają się w pamięci w jedną trzonych w siebie z miłością
młodych ludzi – Justyna,
całość.
Zawiercianin
Baczewski, Staszek i Kuba – daje popis:
rocznik 1964 (nie wiem, jak budowania scenicznej atmosdla wina, ale dla poezji rocz- fery i zabawy dźwiękiem,
nik to niezgorszy), to również głosem, rytmem. Pojawiaprozaik, krytyk literacki, au- jące się w miarę kolejnych
tor słuchowisk radiowych, utworów oryginalne nakryfelietonista. Przeczytał słu- cia głowy (kultowy króliczek
chaczom swoje dwa wiersze czy indiański pióropusz) są
(Morze i Itaka – każdy liczący niezłym zabiegiem podgrzekilka stron) z tomiku Morze wającym temperaturę po
i inne morza. I olśnił. „Namięt- stronie publiczności. Narzuny poszukiwacz drobnostek cona, luzacka aura mogłaby
i śmiesznostek w dziełach dać przyzwolenie dla ewenśmiertelnej powagi” (jak sam tualnych błędów i pomyłek.
o sobie pisze) nie dogada się Ale takich nie ma! Zespół jest
z tymi, którzy nie zaliczyli perfekcyjnie przygotowany,
przynajmniej licealnego kur- a solistka dywaguje z publicz-

Alternatywna scena MDSM – III edycja

Sceniczna bestia
„Przystanek Teatr” – pierwsza, ustalona część triady tego
wydarzenia – to tym razem
monodram w wykonaniu
Andrzeja Seweryna, zatytułowany Wokół Szekspira.
Przedstawienie ma przejrzystą formułę: monologi ze
sztuk mistrza ze Stratfordu
(Jak wam się podoba, Stracone zachody miłości, Henryk V,
Ryszard III, Tymon Ateńczyk,
Hamlet, Makbet) przetykane
są dialogiem aktora z pu-

gia, jaką wysyła w kierunku
widza decyduje o powodzeniu. Prawdziwy aktor potrafi stanąć na scenie i nic nie
mówić, a jednak absorbować
uwagę widowni, tworzyć
przekaz. Andrzej Seweryn w
swoim aktorstwie odwołuje
się do teatru elżbietańskiego
(z czasów Szekspira właśnie),
kiedy to minimum scenograficzne wyzwalało maksimum
aktorskiego komunikatu.
Aktor wchodzi na scenkę
obwieszoną czarnymi kota-
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nością prawie tak dobrze, jak
Seweryn.
Jednak ten domowy entourage jest kontrapunktem dla
tekstów, w których śmierć,
zło i inne ludzkie nieszczęścia
panoszą się całą swą tragikomiczną gębą. Brzmienie też
nie jest raczej liryczne, lecz
mocne i zdecydowane. Głos
Justyny to duże możliwości
interpretacji. Zaskakująco fajne wokalizy.
Z pozamuzycznych treści:
ze sceny emanowało szczere
umiłowanie tej trójki do tego,
co robią. Emanowało MY, co
w przypadku zespołu odgrywa podstawową rolę.
Grupa jest także żywym dowodem na moc i zakres oddziaływania Internetu, bo
wylansowali się właśnie za
pomocą tego medium i od
kiedy zaczęli grać w realu,
zdobycie biletów na ich koncert graniczy z cudem. Ale nie
w Oświęcimiu – bo w MDSM
po prostu nie ma biletów!
Pod rozwagę
Michel
Maffesoli,
jeden
z najwybitniejszych współczesnych socjologów francuskich, w jednym z wywiadów powiedział: „O ile ład
instytucjonalny i działania na
poziomie oficjalnym w Europie budzą niepokój, o tyle
źródłem nadziei jest rozwój
społeczeństwa alternatywnego. Zwłaszcza młodzi ludzie tworzą swoje plemiona,
uczestniczą w wymianie idei
i uczuć, nie bacząc na struktury oficjalne. Przyszłość Europy to kultura, nie polityka”.
Małgorzata Gwóźdź

Fot. Dominik Smolarek

blicznością. Tematyka rozmów oscyluje wokół tekstów
dramatu. Artysta wyjaśnia
intencje bohaterów – wszak
monologi wyrwano z kontekstu. Dywaguje również na
bardziej luźne, towarzyskie
tematy, chętnie odwołując się
do współczesności. Jednak
przede wszystkim – zwraca
uwagę na inscenizację tekstu,
zwłaszcza na takie elementy,
jak kostium i rekwizyt. Cała
reszta – to Sztuka Aktorska,
pisana dużymi literami, by
nie mylić jej z mydlano-operową imitacją.
Seweryn, zwracając uwagę
widzów na reprezentowany
przez siebie rodzaj aktorstwa,
wie, co mówi. Zaangażowany jako trzeci cudzoziemiec
w historii teatru francuskiego
do jednego z najbardziej prestiżowych na świecie teatrów
– Comédie-Française – ma
prawo odcinać się od braci
Mroczków, też przecież nazywanych aktorami.
Jak twierdzą teoretycy tematu, żeby zaistniał teatr, potrzebne są dwie osoby: aktor
i widz. Aktywność leży po
stronie tego pierwszego. To
jego siła oddziaływania, ener-

Fot. Dominik Smolarek

Specjalnie dla młodzieży zarezerwowano kilka pierwszych rzędów, które skrupulatnie i szybko wypełnili.
Wypełnili też ulubioną galerię, schodki i dalsze krzesła,
z których, przyznajmy to,
już nie tak dobrze widać. To
przecież specjalnie dla nich
to przedsięwzięcie – taki odkrywczy, kulturalny prezent,
gdy oświęcimska prowincja przemienia się, na jeden
wieczór w miejsce, gdzie doświadczyć można poruszeń
duszy, których źródłem jest
aktorstwo światowego formatu, poezja warta odkrycia
i muzyka na żywo zespołu,
na którego koncerty naprawdę trudno zdobyć bilet.
Wśród zgromadzonej publiczności zauważam młodą dziewczynę, studentkę,
z ojcem. To ojciec jest moim
znajomym. Przysiadł na
schodach i z uwagą śledził
wszystkie wydarzenia. Bo
młodość to nie data zapisana
w PESEL-u. To raczej stan
ducha, otwartość umysłu
i odwaga, że nas nie wygonią,
choć twarze nasze przypominają szczęśliwe, pomarszczone jabłka.

Fot. Dominik Smolarek

rzecia edycja Alternatywnej Sceny MDSM zgromadziła dziki
tłum pięknych, młodych ludzi. Po raz trzeci Leszek Szuster,
dyrektor instytucji i ojciec tego kulturalnego wydarzenia, zaprasza młodych ludzi na tryumf literatury, teatru, muzyki w miejscu
takim, jak Oświęcim.

Domowe melodie
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PAMIĘĆ O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
HISTORYCZNIE I WSPÓŁCZEŚNIE

P

o zakończonej sukcesem pierwszej części seminarium w Akademii Europejskiej w Waren na temat przymusowych migracji Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej i po wojnie 20 studentek i studentów historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Rostoku spotkało się w dniach 26-26 maja
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży na drugiej części projektu. Również tym razem w ramach przygotowania do seminarium studenci opracowywali cztery wybrane tematy.

Prezentacja grup

Pracę seminaryjną otworzył
wykład dr. Piotra Setkiewicza z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
na temat Auschwitz – wzorcowe miasto osiedleńcze na
wschodzie 1900-1945. Wykorzystując fotografie, mapy
i dokumenty dr Setkiewicz
doskonale przedstawił rozwój miasta, co stanowiło bardzo dobre wprowadzenie do
poruszanej podczas całego
seminarium problematyki.
Kolejno uczestnicy udali się
na oprowadzanie po terenie
byłego obozu macierzystego
Auschwitz I. Oprowadzania przebiegały równolegle
w dwóch grupach językowych. Z uwagi na to, że dla
większości polskich studentów była to już kolejna
wizyta w Muzeum, w przeciwieństwie do ich niemieckich koleżanek i kolegów,
w grupie polskiej poruszone
zostały nieco inne aspekty
wystawy, np. indywidualne
losy ludzi reprezentujących
różne kategorie więźniarskie
w obozie Auschwitz-Birkenau. Doskonale przygotowani przewodnicy muzealni
byli w stanie przekazać zarówno wiele informacji i faktów, jak również stworzyć
przestrzeń do indywidualnej
refleksji.
Oprowadzanie po terenie
byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Birkenau,
które miało miejsce następnego dnia, otworzyła relacja byłego więźnia Ariela
Yahalomiego, deportowanego z getta w Zawierciu do
Birkenau, skąd trafił kolejno
do obozów Gross-Rosen,
Buchenwald, Nordhausen
i Bergen-Belsen, gdzie został
wyzwolony. Ariel Yahalomi opowiadał o przybyciu
transportu z Zawiercia na
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Ariel Yahalomi

tzw. starą rampę żydowską
w Birkenau, o procedurze
selekcji i pobycie w barakach
obozowych na odcinku tzw.
kwarantanny. Przewodnicy muzealni kontynuowali
opowieść świadka historii,
oprowadzając grupy po terenie pozostałych odcinków
obozowych Birkenau.
Po południu cała grupa spotkała się na rozmowie z Arielem Yahalomim w MDSM.
Wspominając osobiste przeżycia, pan Yahalomi opowiadał bardzo dokładnie i bez
żadnych zahamowań o swoich doświadczeniach i poglądach, odpowiadał na wszystkie postawione pytania,
również te, które pojawiły
się wieczorem w indywidualnych rozmowach, dotykające m.in. kwestii winy i odpowiedzialności za zbrodnie
popełnione w Auschwitz.
Profesor Jacek Chrobaczyński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygłosił kolejnego dnia wykład pt.
Niemiecka polityka okupacyjna
w Polsce, podczas którego
szczegółowo nakreślił sytuację geopolityczną w Europie
przed wojną i Holokaustem
oraz samą genezę Holokaustu, podkreślając, jak skomplikowanym tworem była
ówczesna Europa.
Następne dwa dni poświęcone były na prezentacje referatów studentów. Tym razem, w przeciwieństwie do
pracy podczas seminarium
w Akademii Europejskiej
w Waren, utworzone zostały
grupy narodowe: dwie polskie i dwie niemieckie, które
opracowywały wybrane tematy pod opieką docentów
z obu uniwersytetów: dr
Anny Zapalec z Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie i Svena Hartiga
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z Uniwersytetu w Rostoku.
Po każdym referacie grupy
stawiały tezy, które poddawane były pod dyskusję na
plenum.
Grupa I przedstawiła temat
Planowanie i przeprowadzenie Holokaustu w Europie.
Odtworzono kolejne etapy
pozbawiania Żydów praw
oraz systematykę i przeprowadzenie masowego mordu
na nich, zwrócono przy tym
szczególną uwagę na terytorium zachodniej i południowej Europy, co pozwoliło
naświetlić zazwyczaj mniej
znane fakty historyczne,
dotyczące roli niektórych
państw w procesie Zagłady. Dyskusja po referacie
dotyczyła m.in. pytania o
czasową cezurę Holokaustu.
Stwierdzono, że nie da się
wyznaczyć jednoznacznie
początku Holokaustu, gdyż
zbyt wiele pojedynczych
czynników wywierało na to
wpływ. Jednak w odniesieniu do analizy skutków Holokaustu zagadnienie to odegrało w dyskusji podrzędną
rolę.

Rozmowa z Arielem Yahalomim

Biografie sprawców i ofiar to temat drugiej grupy. Studenci
opisywali role i przestrzenie
działania różnych ludzi, którzy znaleźli się w systemie
obozowym, m.in. esesmanów i nadzorczyń SS, więźniarek, więźniów, w tym
dzieci, odtwarzając ich losy.
Grupa III zajmowała się powojennymi procesami. Referujący przybliżyli procesy
przeciwko głównym zbrodniarzom wojennym w Norymberdze, proces Adolfa
Eichmanna i procesy oświęcimskie we Frankfurcie nad
Menem, zwracając uwagę
również na wiele innych,
następujących po nich procesów. Postawione tezy dotykały także współczesności,
np. pytania, czy z uwagi na
wiek i stan zdrowia byłych
zbrodniarzy celowe i uzasadnione jest ich dalsze ściganie i sądzenie?
Ostatnia grupa zajmowała
się tematem Kultury pamięci o Auschwitz i Holokauście
w Europie. Na początku grupa
dokonała przeglądu różnorodnych form upamiętnienia:

Spacer po Krakowie
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pomniki, miejsca pamięci,
Marsz Żywych, filmy, książki. Następnie dyskutowano kontrowersyjną kwestię:
czy wystawy z lat 60. czy
70., w tym wystawę stałą
w Muzeum Auschwitz z roku
1955 r., powinno się modernizować, dopasowując je do
potrzeb i mentalności współczesnych odwiedzających ją
ludzi?
Po bogatych w treści i otwierających nowe horyzonty
myślowe debatach na koniec
seminarium polscy studenci
zaprosili swoich niemieckich
koleżanki i kolegów do Krakowa, gdzie oprowadzili ich
po Starym Mieście i dzielnicy
żydowskiej Kazimierzu.
Paul Reichetanz,
student historii
na Uniwersytecie w Rostoku

*Projekt finansowany
ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży
i Landeszentrale
für Politische Bildung
Mecklenburg-Vorpommern

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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VI KONKURS
TWÓRCZOŚCI
PLASTYCZNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

27

maja 2013 r. w MDSM odbyła się szósta edycja konkursu
plastycznego Z przyrodą za pan brat – zwierzęta świata. Organizatorami przedsięwzięcia byli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Pomocy
Szkole „Małopolska” przy SOSW w Oświęcimiu, współorganizatorem był Urząd Miasta Oświęcimia.

VI Konkurs Twórczości Plastycznej

LAUREACI VI KONKURSU PLASTYCZNEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT
NAGRODY
Rafał Szpak – Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Dawid Sikora – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Łukasz Jagieła – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Roksana Walaszek – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Michał Daniszewski – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Maja Szyndler – SOSW w Oświęcimiu
Piotr Maślona – SOSW w Oświęcimiu
Rafał Lekki – SOSW w Oświęcimiu
Marcin Jarosz – SOSW w Oświęcimiu
Ewelina Leśniewska – SOSW w Oświęcimiu
Grzegorz Makuch – SOSW w Oświęcimiu
Adrian Szafraniec – SOSW w Oświęcimiu
Agnieszka Gosztyła – SOSW w Oświęcimiu
Edyta Dziedzic – SOSW w Oświęcimiu
Anna Skwarczyńska – SOSW w Oświęcimiu
Krystian Jurka – SOSW w Oświęcimiu
Agata Brania – SOSW w Oświęcimiu
Jakub Kutek – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
Michał Łusiński – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Przedstawienie Dlaczego lew nie ryczy?

W uroczystym otwarciu
pokonkursowej
wystawy,
rozdaniu nagród i pamiątkowych dyplomów udział
wzięli: Józef Krawczyk –
starosta oświęcimski, Maria Pędrak – wiceprezydent
Oświęcimia, Zofia Jarosz
– dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Oświęcimiu oraz Leszek
Szuster – dyrektor MDSM.
Nie zabrakło laureatów konkursu, którzy przybyli wraz
ze swoimi opiekunami, pedagogami i rodzicami.
Gości
powitał
dyrektor
SOSW – Jacek Polak oraz starosta Józef Krawczyk, który
pogratulował uczestnikom.
Głos zabrał także Leszek
Szuster, który od pierwszej
edycji konkursu gości młodych artystów i ich prace
w progach Domu Spotkań.
W konkursie udział wzięły
dzieci i młodzież w wieku od
6 do 25 lat z niepełnospraw-

nością umysłową w różnym
stopniu. Napłynęło 179 prac
z SOSW w Oświęcimiu, Zespołu Szkół Specjalnych w
Czechowicach-Dziedzicach,
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej i Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” w Oświęcimiu. Komisja
konkursowa przyznała 19
nagród, 17 wyróżnień i 16
kwalifikacji do wystawy.
Środki na nagrody dla młodych twórców zostały pozyskane przez Stowarzyszenie
Pomocy Szkole „Małopolska” przy SOSW w ramach
projektu współfinansowanego przez Urząd Miasta
Oświęcimia.
Wernisaż uświetnili uczniowie oświęcimskiego SOSW,
którzy
zaprezentowali
przedstawienie: Dlaczego lew
nie ryczy?
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WYRÓŻNIENIA
Grzegorz Baniak – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Marta Witkowska – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Marzena Brudys – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Grzegorz Wyroba – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Kamil Adamus – SOSW w Oświęcimiu
Dariusz Wójcik – SOSW w Oświęcimiu
Karolina Gaweł – SOSW w Oświęcimiu
Norbert Kocielnik – SOSW w Oświęcimiu
Wiktoria Giżycka – SOSW w Oświęcimiu
Kacper Latocha – SOSW w Oświęcimiu
Stanisław Suski – SOSW w Oświęcimiu
Adam Guz – SOSW w Oświęcimiu
Patryk Smolarczyk – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
Łukasz Kraus – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
Jakub Rezik – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
Klaudia Abramowicz – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
Piotr Stusek – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
KWALIFIKACJE DO WYSTAWY
Patrycja Pietryszyn – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Jacek Kloc – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Wojciech Syc – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Jakub Pałka – Zespół Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
Alojzy Płonka – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
Angelika Jakubik – Niepubliczne Przedszkole „Przygoda” w Oświęcimiu
Mateusz Hasiuk – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej
Sandra Zając – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej
Patrycja Szczepańska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej
Jacek Flasz – SOSW w Oświęcimiu
Sylwia Kuwik – SOSW w Oświęcimiu
Dawid Lach – SOSW w Oświęcimiu
Karolina Wróbel – SOSW w Oświęcimiu
Krzysztof Zmilczak – SOSW w Oświęcimiu
Martyna Baranek – SOSW w Oświęcimiu
Marta Mąsior – SOSW w Oświęcimiu
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Centrum Żydowskie
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REMONT TRWA
Na przełomie maja i czerwca odbywała się skomplikowana operacja inżynierska,
polegająca na tzw. palowaniu niestabilnej skarpy.
Jednocześniej prowadzono
prace zabezpieczające dom

Prace zabezpieczające

Szymona Klugera, w którym
powstanie Cafe Oszpicin
wraz z salą wystaw czasowych. Prace budowlano-remontowe całego przedsięwzięcia mają zakończyć się
na przełomie 2013/2014 r.,

a wiosną 2014 planowane jest otwarcie kawiarni.
O postępach prac będziemy
informowali w kolejnych
numerach magazynu.
ASz

Fot. Tomasz Kuncewicz

Fot. Tomasz Kuncewicz

P

race mające na celu zabezpieczenie skarpy, na której znajduje
się zabytkowa synagoga Chewra Lomdej Misznajot oraz dom
Szymona Klugera weszły w kolejną fazę.

Prace zabezpieczające

TŁUMY PODCZAS NOCNEGO ZWIEDZANIA

18

Fot. Shlomi Shaked

Fot. Shlomi Shaked

Fot. Shlomi Shaked

maja br., po raz pierwszy w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, odbyła się Noc Muzeów. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Podczas nocnego zwiedzania Muzeum Żydowskie i zabytkową synagogę odwiedziło ponad 300 osób, głównie mieszkańców Oświęcimia, ale nie tylko.

Nocne zwiedzanie Centrum Żydowskiego

W programie znalazły się
m.in. warsztaty plastyczne dla
najmłodszych na temat żydowskich symboli oraz zwiedzanie zabytkowej synagogi

i Muzeum z przewodnikiem.
Goście mogli zapoznać się zarówno z bogatą historią oświęcimskich Żydów, jak również
z wybranymi tematami zwią-

zanymi z kulturą i religią żydowską.
Dodatkową atrakcją była możliwość wygrania biletów na
koncerty Stinga oraz Perfect

Symfonicznie w ramach Life
Festival 2013, po uprzednim
wypełnieniu quizu dotyczącego dziejów oświęcimskich
Żydów. Tegoroczna edycja zo-

stała Nocy Muzeów w Oświęcimiu została przygotowana we
współpracy z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.

się do kwestii ich złożonej
tożsamości narodowej i etnicznej, relacji pomiędzy
nimi a większością społeczeństwa, jak również sytuacji mniejszości etnicznych
i narodowych żyjących
w Polsce dzisiaj. Część druga wystawy przedstawia
natomiast historię i kulturę
15 mniejszości etnicznych
i narodowych w Polsce
na przestrzeni wieków.
Ekspozycja powstała pod-

czas polsko-holenderskiego
programu
edukacyjnego
Nauczanie o Holokauście z perspektywy europejskiej realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Nauczania
o Auschwitz i Holokauście
w Muzeum Auschwitz oraz
Dom Anny Frank. Wersja
mobilna wystawy została
przygotowana przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

ASz

WYSTAWA PLENEROWA
JESTEM STĄD
NA LIFE FESTIVAL
OŚWIĘCIM 2013

W

ystawa Jestem stąd. Polska wielu narodów, poświęcona jest
historii, kulturze oraz życiu mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających we współczesnej Polsce. Jej twórcami są Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie
oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie.
Pierwsza jej część prezentuje portrety i sylwetki 15
przedstawicieli mniejszości
etnicznych i narodowych
(tj.: białoruskiej, czeskiej,
karaimskiej,
kaszubskiej,
litewskiej,
łemkowskiej,
niemieckiej,
ormiańskiej,
romskiej, rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej,
ukraińskiej,
żydowskiej).
Uzupełnieniem
materiału ilustracyjnego są cytaty
pochodzące z wywiadów
z portretowanymi na wystawie osobami, które odnoszą
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Więcej: www.jestemstad.pl
Miejsce: Plac ks. Jana Skarbka, Oświęcim
Otwarcie wystawy: 26 czerwca 2013 (środa), godz. 17.00
Wystawę będzie można ogladac w dniach
20 czerwca – 31 lipca 2013.
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Kultura

HELENA DUNICZ NIWIŃSKA
DROGI MOJEGO ŻYCIA
WSPOMNIENIA SKRZYPACZKI Z BIRKENAU

H

elena Dunicz Niwińska dopiero po kilkudziesięciu latach zdecydowała się
opisać swoje wspomnienia związane z okresem przedwojennym, z okupacją
sowiecką i nazistowską oraz okresem tuż powojennym. Jak napisała we wstępie do swojej książki, było kilka przyczyn, które sprawiły, że po latach zdecydowała
się zabrać głos.

Pierwszą i chyba najważniejszą
z nich była ogromna chęć zatarcia
w niepamięci bolesnych przeżyć
z czasów przedwojennych i z czasów wojny. Jednak, jak pisze autorka,
przeżycia te były tak głęboko wyryte
w jej pamięci, że mimo wszystko powracały do niej. Pomocą przy pracy
nad książką okazały się fragmenty
relacji, do których składania zachęcał
w latach 1961-1992 byłych więźniów
obozu Auschwitz dr Stanisław Kłodziński, również były więzień obozu
Auschwitz. Ostatecznym powodem
napisania książki były publikowane
w mediach negujące ludobójczy charakter obozu Auschwitz wypowiedzi.
Autorka w książce publikuje nie
tylko wspomnienia z czasów lwowskich, obszerne relacje z egzystowa-

nia w obozie Auschwitz II-Birkenau,
ale także wspomina próby odnalezienia się w rzeczywistości powojennej wraz z ogromnym, tragicznym
bagażem przeżyć obozowych. Pisze
o wielkiej samotności (utraciła całą
rodzinę, przeżył jedynie brat, który
do końca życia pozostał na emigracji), o pomocy, jaką uzyskała od koleżanki, ale także o pracy, w której
znalazła odskocznię od wspomnień.
Na uwagę zasługuje fakt, że Autorka, pomimo tragicznych przeżyć, nie
straciła wiary w Boga. Wręcz przeciwnie: wielokrotnie wspomina, że
czuła, że kieruje nią Boska Opatrzność. Tak było wiele razy w obozie
Birkenau, tuż po wojnie w sytuacji
uniknięcia gwałtu przez radzieckich
żołnierzy, czy przy znalezieniu pra-

cy w Państwowym Wydawnictwie
Muzycznym, z którym pani Niwińska związana była do 1975 r. Boska
Opatrzność chyba również sprawiła,
że pewnego dnia podczas Rekolekcji
adwentowych w Centrum Dialogu
i Modlitwy spotkała Marię Szewczyk,
nauczycielkę z Oświęcimia, z którą
połączyła ją wielka przyjaźń i która
pomogła jej spisać te wspomnienia.
Książka Heleny Dunicz Niwińskiej
jest opowieścią, ale i przestrogą dla
potomnych, do czego prowadzą
z pozoru niewinne ideologie, które
z czasem przeradzają się w śmiertelną
machinę.
„Moje wspomnienia to los skrzypaczki z Birkenau. Choć na co dzień,
z racji wieku, nieustannie o czymś zapominam, nigdy nie udało mi się za-

CZERWIEC / LIPIEC 2013

• 26-27 czerwca
KINOdk Kęty – filmy czeskie
i słowackie – Po sąsiedzku
KINOdk zaprasza na przegląd
filmów czeskich i słowackich Po
sąsiedzku. W programie m.in. prelekcja Ł. Gieruszczaka otwierająca
przegląd: Kino pod specjalnym nadzorem – o filmach czeskich i słowackich oraz filmy:
Cztery słońca – Czechy, 2012, reż. B.
Sláma, komedia, dramat, psychologiczny, czas trwania: 105 min.
Jára to ojciec rodziny, który mając
czterdzieści lat, wciąż jest niedoj-

1

red.

Podczas Powitania lata z folklorem będziemy mogli podziwiać
zespołów tanecznych i wokalnych
z naszego regionu, a także przykłady twórczości zagranicznych
gości. Wśród atrakcji pozascenicznych znajdą się stoiska twórców
ludowych.
Dom Kultury w Kętach

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 26 czerwca
Zamach na MoCarta
Jedną z pierwszych atrakcji tegorocznego Life Festiwalu będzie spektakl Zamach na MoCarta,
w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego przy oprawie muzycznej Grupy MoCarta. Aktor
będzie wykonywać utwory z tekstami i muzyką takich twórców
jak Wasowski, Przybora, Kofta,
Młynarski, Jachimek, Bukartyk,
a także własne. Wydarzenie odbędzie się również przy udziale
Wojciecha Malajkata i Romana
Hudaszka.
Spektakl będzie można obejrzeć
w Oświęcimskim Centrum Kultury już 26 czerwca o godzinie 19.00
Bilety do nabycia w kasie OCK.
Oświęcimskie Centrum Kultury

pomnieć o obozie. To jest pamięć ku
przestrodze! Chciałabym, żeby trwała nawet, kiedy mnie już nie będzie.
Czytałam wspomnienia wojenne ludzi, którzy dokonywali odważnych
czynów, podejmowali najwyższe
ryzyko dla Ojczyzny, dla ratowania
innych ludzi, byli niezłomni wobec
okupantów. Na swój los i bolesne doświadczenia patrzę jak na cząsteczkę
tego, co musiało być udziałem przeciętnego Polaka. Byłam takim małym
trybikiem, który ostał się, mimo swej
słabości. Pewne jest jedno: gdyby nie
skrzypce, nie przeżyłabym”.

rzały. Problemy, do których się
Słowacji. Twórcy portretują tradyprzyczyni, pomoże mu rozwiązać
cyjnie silne więzi rodzinne, wiarę, • 30 czerwca
lokalny guru, Karel.
przyjaźń i miłość, razem tworzące
Poza rzeczywistością – wystawa
Jedna ręka nie klaszcze – Czechy,
klasyczny dramat.
fotografii architektury w Domu
2003, reż. D. Ondříček, komedia,
Karnet: 15 zł, pojedynczy bilet:
Spotkań
czas trwania: 103 min.
8 zł.
Serdecznie zapraszamy na otwarStanda jest pechowcem, przeKontakt: kino@domkultury.kety.
cie wystawy Poza rzeczywistością
znaczenie śmieje się z niego,
pl, tel. 33 844 86 79.
prezentującej fotografie architeka on nie robi nic, by zapobiec nieProjekt dofinansowany ze środtury autorstwa Marzeny Wieszczęściom. Właśnie wychodzi
ków Polskiego Instytutu Sztuki
czorek i Jakuba Malickiego, które
z więzienia i ma nadzieję, że karFilmowej.
odbędzie się w MDSM, Oświęcim,
ta się odmieni i wreszcie wyjdzie
Dom Kultury w Kętach
ul. Legionów 11, 30 czerwca 2013
na prostą. Jego były szef jest mu
r. o godz. 18.00.
winien pieniądze, warunkiem • 28 czerwca
Międzynarodowy Dom Spotkań
otrzymania ich jest milczenie. NiePowitanie lata z folklorem
Młodzieży
stety spotyka Andrzeja, który jest
Dom Kultury w Kętach zaprasza
jeszcze większym nieudacznikiem
na Powitanie lata z folklorem, które • 1-27 lipca
niż on sam. Próbują oni odzyskać
odbędzie się 28.06 o godz. 17.00.
Letnie Koncerty Organowe
pieniądze Standy od Zdenka. I tu
Podczas folklorystycznego PowitaOd kilkunastu już lat w Oświęcinapotykamy na kilka ciekawych
nia lata na scenie plenerowej Domu
miu rozbrzmiewa latem muzyka
Kultury w Kętach zaprezentują się
postaci...
organowa. Najpierw pod nazwą
lokalne i regionalne zespoły, a takSpokój w duszy – Słowacja, 2009,
Oświęcimskie Recitale Organowe,
że goście ze Słowacji i dalekiego
reż. V. Balko, dramat, czas trwania:
a od 2004 r. jako Letnie Koncerty
Meksyku.
97 min.
Organowe. Koncerty organizowaGłówną
gwiazdą
wieczoru
Tono wychodzi z więzienia, gdzie
ne przez Oświęcimskie Centrum
z folklorem będzie zespół Orizaba
spędził pięć lat za kradzież złomu.
Kultury przyciągają do kościoła
Wraca do rodzinnej miejscowości
z Meksyku, który powstał
św. Maksymiliana wielu miłośnio nazwie Čierny Hron i okazuje
w 1970 r. w Regionalnym Instytuków muzyki, którzy mają możlisię, że wszystko się tu zmieniło.
cie Sztuk Pięknych Orizaba IBAwość posłuchania muzyki orgaŻona ledwo go poznaje, jego pięRO w regionie Veracruz. Formacja
nowej, w wykonaniu artystów
cioletni syn traktuje go jak obcego,
prezentowała się na wielu festiwaz całego świata, skomponowanej
ponadto nikt nie chce zatrudnić
lach w różnych regionach Meksyprzez wielkich mistrzów gatunku,
złodzieja. Tono nie chce dłużej
ku. W swoim repertuarze posiada
jak również utworów kompozykraść, ma dość takiego życia. Ta
tradycyjne i popularne tańce z retorów współczesnych. Program
poruszająca historia, umieszczona
gionów Veracruz, Papantla, Atlas
koncertów znajduje się na stronie
w górskim krajobrazie, pokazuje
Montanas, Region Huasteca, Zona
internetowej OCK.
problemy typowe dla środkowej
Centro Sotavento, Los Tuxtlas.
Oświęcimskie Centrum Kultury
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Historia

MUZEUM
W ARCHIWALNEJ
FOTOGRAFII

W

tym roku w „Osi” w naszym archiwalnym cyklu pokazujemy zdjęcia
wykonane po wojnie na terenach
podobozów Auschwitz. Ta fotografia została wykonana w 1959 r. przez Tadeusza
Szymańskiego na terenie byłego podobozu
Hindenburg w Zabrzu i przedstawia drewniany barak obozowy, jedyny zachowany
oryginalnie obiekt podobozu założonego
przy hucie Donnersmarck w Zabrzu.
mężczyzn, Żydów czeskich,
których ulokowano w oddzielnym baraku. Kierownikiem obozu był SS-Unterscharführer Adolf Taube.
Więźniarki pracowały przy
produkcji amunicji artyleryjskiej i granatów oraz
montowaniu
(spawaniu)
wózków do przewożenia
bomb lotniczych. Śmiertelność w obozie była niewielka (zmarło w nim kilka tylko więźniarek), lecz

Fot. Tadeusz Szymański

Na początku sierpnia 1944 r.
do zbudowanego tam obozu sprowadzono z Birkenau
pierwszy transport ok. 350
więźniarek, w większości
polskich Żydówek. Zakwaterowano je w długich
drewnianych barakach podzielonych na trzy sale sypialne każdy i otoczonych
ogrodzeniem z drutu kolczastego pod napięciem.
W październiku do obozu
sprowadzono także ok. 70

Tereny podobozu Hindenburg

w wykazach zatrudnienia
odnotowano
dwukrotnie
zmniejszenie się stanu, co
świadczy zapewne o odbytych w tych dniach selekcjach. W styczniu 1945 r.

więźniarki i więźniowie
zostali ewakuowani pieszo
do Gliwic, a stamtąd pociągiem do KL Gross-Rosen
i dalej w głąb Niemiec.
ps

ŚLADY
HISTORII
ZE ZBIORÓW
MUZEUM
AUSCHWITZ

R

ysunek przedstawiający trzy drzewa przekazała do Muzeum w 1981 r.
pani Wanda Górecka-Wierzbowska.
Ofiarodawczyni otrzymała ten niewielki
(15,8 x 12,5 cm) wykonany piórkiem szkic
od więźniów obozu Auschwitz jesienią
1942 r. w dowód wdzięczności za okazaną
pomoc.

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Trzy drzewa – dąb, wierzba i brzoza – symbolizują
trzech więźniów obozu,
ich charakter oraz wygląd
fizyczny. Pierwsze od lewej – dąb z inicjałem „M”,
widocznym między gałęziami, symbolizuje więźnia
Mariana Włodka, wierzba pośrodku z inicjałem
„W” – więźnia Władysława Horodelskiego, brzoza
z inicjałem „B” – Bolesława
Poncyliusza. Wszyscy zostali rozstrzelani pod Ścianą Śmierci 13 lutego 1943 r.

Rysunek przekazany do Muzeum przez Wandę Górecką
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za kontakty z ludnością cywilną.
Wanda Górecka – mieszkanka Brzeszcz, harcerka, wraz
z matką Marią dostarczała
więźniom żywność, lekarstwa i odzież, pośredniczyła
w ich nielegalnej korespondencji, pomagała w organizowaniu ucieczek i ukrywaniu więźniów.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów
PMA-B
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FOTOREPORTAŻ

W

bloku 27 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 13 czerwca otwarto nową wystawę
narodową pt. Szoa. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Izraela Beniamin Netanyahu oraz polski minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Ekspozycja przygotowana została
przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Fotografie: Paweł Sawicki.
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