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W maju Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz odwiedził Prezydent RP
Bronisław Komorowski. Między innymi o tej wizycie piszemy w tym numerze miesięcznika „Oś”.
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mówił dyrektor Piotr M.A. Cywiński. zmami konformizmu, posłuszeństwa
Więcej informacji na ten temat znajdą oraz wykluczenia były tematem eksPaństwo na kolejnych stronach.
perckiego seminarium policyjnego
pod tytułem „Holokaust i Toleran„Auschwitz na lekcjach” to tytuł semi- cja”, które odbyło się w Centrum Żynarium, które odbyło się w Centrum dowskim.
Dialogu i Modlitwy. 20 młodych nauczycieli z kilku krajów oraz wykła- Do końca maja 2013 r. w Międzynadowcy z niemieckich ośrodków edu- rodowym Domu Spotkań Młodzieży
kacyjnych dyskutowali m.in. o tym, oglądać można „Obiekty malarskie”
czego mogą nauczyć się młodzi ludzie Waldemara Rudyka. W „Osi” publiw historycznym miejscu takim jak kujemy obszerną relację z wernisażu,
Auschwitz oraz jak nauczyciele przy- która jest zarazem recenzją tej ciekagotowują swoich uczniów do wizyty wej wystawy.
w Miejscu Pamięci.

Sporo miejsca poświęcamy również
dyskusji, która miała miejsce podczas
posiedzenia Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Rada sprawuje nadzór nad działalnością statutową Muzeum, opiniując także plany
jego działania. Najważniejszym tematem ostatniego spotkania były coraz
bardziej realne zagrożenia związane z
zamrożeniem płac w Muzeum. – Choć
instytucja wypracowuje pieniądze, to Natomiast związki pomiędzy historią
nie może ich wypłacić pracownikom – Zagłady i uniwersalnymi mechani-
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XX WIEKU

Druk:
Agora SA
Okładka:
Prezydent RP Bronisław
Komorowski przy budynku
byłego obozowego krematorium
i komory gazowej nr I
złożył wieniec i oddał
hołd ofiarom niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady.
Fot. Tomasz Pielesz

Za rok przypada 100.,
a więc okrągła rocznica
wybuchu tamtej wojny –
I wojny światowej! Ale przypadająca na rok bieżący 99.

rocznica tego wydarzenia,
też jest ważna – nie tylko
numerologicznie – i godna
uwagi. Przebieg działań
wojennych I wojny – pozy-

cyjnej, z ustalonymi nieraz
na długie okresy liniami
frontów, natarć, odwrotów,
ofensyw i kontrofensyw –
w błocie okopów i transzei,
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Pierwsza wojna światowa...
Wspomnienia
rodzinne,
nieraz dosyć sentymentalne, wojenne pocztówki
przesyłane z dalekich frontów, zapiski w listach i pamiętnikach,
urzędowych
dokumentach, jak ten, który załączam: sporządzony
w dwóch językach, polskim
i niemieckim, dokument –
legitymacja. Osoba, o której
w nim mowa, Maria Gajewska, to wówczas 20-letnia urodziwa dziewczyna
w linii idącej po kądzieli
– moja niedaleka krewna,
która wraz z rodziną mojego dziadka, dr. Wincentego
Szczepańskiego, pierwszego dyrektora gimnazjum
w Gorlicach, znalazła się,
służbowo ewakuowana, w
Grazu. O sposobie pełnienia wyznaczonych jej zadań, ich czasie i rezultatach,
dokumenty milczą!
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Andrzej Winogrodzki

Dokument – legitymacja ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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z walkami wręcz na ogromnych polach bitew usianych
tysiącami, milionami poległych – to „militarna specyfika” tamtego wojennego
szaleństwa. Nie dla realizacji jakiegoś dobra i nie
dla – co okazało się wnet
– wyciągnięcia wniosków
i nauk na przyszłość! Bo już
po 20 latach nastąpiła powtórka z historii; absurdu,
głupoty, mitów i mrzonek,
upiornych ideologii, często
„ponętnie” opakowanych.
Zbrodni na niespotykaną
skalę! Ludobójstwa! I tak
jest do dziś! Wciąż w imię
jakichś „racji i ideałów”,
„świętych praw i niezbywalnych obowiązków” w
różnych miejscach naszego
świata ktoś kogoś eksterminuje, eliminuje, unicestwia!
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PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI
ODWIEDZIŁ MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ

P

rezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził 17 maja Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Przy budynku byłego obozowego krematorium i komory gazowej nr I złożył wieniec i oddał hołd ofiarom niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.
Muzeum dr. Piotrem M.A.
Cywińskim i zapoznał się
z koncepcją przygotowywanej nowej wystawy głównej.
Nowa ekspozycja prezentująca główne funkcje i historię
obozu Auschwitz powstanie
w najbliższych latach w sześciu poobozowych budynkach i zastąpi istniejącą od
1955 r. wystawę.

Fot. Tomasz Pielesz

– Scenariusz nowej wystawy głównej jest już gotowy – zaznaczył Piotr M.A
Cywiński, dyrektor Muzeum. – W chwili obecnej
przystępujemy do prac nad
projektem
designerskim.
Prace potrwają niemalże 10
lat, ze względu na potrzebę
kompleksowych remontów
i konserwacji 6 bloków, które przyjmą wszystkie trzy
części nowej wystawy – powiedział Cywiński.

Nie była to pierwsza wizyta prezydenta Bronisława
Komorowskiego w Miejscu Pamięci Auschwitz.
W 2011 r. wziął on udział
w obchodach 66. rocznicy

Prezydent RP Bronisław Komorowski
wpisał się do księgi pamiątkowej Muzeum

Nowa wystawa główna w Miejscu Pamięci Auschwitz
będzie składać się z ekspozycji wstępnej oraz trzech
głównych części. Pierwsza będzie dotyczyć obozu jako
instytucji państwowej – zorganizowanej przez Niemców machiny, której cele były konsekwentnie realizowane przez wyszkolonych i przygotowanych do tego
oprawców.
Część druga będzie ukazywała zagładę Żydów w Auschwitz. Jej celem będzie uświadomienie zwiedzającemu
znaczenia zarówno jednostkowego, jak i masowego, największego w historii ludobójstwa.
Trzecia część będzie dotyczyła obozowych losów
więźniów Auschwitz. Osią jej narracji będzie polityka
odczłowieczenia realizowana przez załogę SS, która
z człowieka próbowała dzień po dniu zrobić jedynie
numer, depcząc jego godność, zanim go jeszcze nie
zniszczyła fizycznie.
wyzwolenia obozu. Powiedział wtedy m.in.: „Tu
w Auschwitz-Birkenau chyba jak w żadnym innym
miejscu jesteśmy tak boleśnie konfrontowani z koszmarem wojny, z pamięcią
o koszmarze wojny. Tej wojny, która kosztowała przecież życie wielu milionów
ludzi. Ale tu w Auschwitz,
tu jak w soczewce skupia się

i wiedza, i Pamięć o wszystkich straszliwych zbrodniach. To miejsce jest jednym z symboli dramatu, jaki
przeżył świat, który przeżyła Europa, który przeżyły
narody, które musiały zmierzyć się z wielkim wyzwaniem, jakie stanowiła fala
nienawiści, fala nazizmu”.
ps

To właśnie w tym miejscu w
sierpniu 1940 r., czyli w dwa
miesiące po uruchomieniu
przez Niemców obozu przeznaczonego z początku dla
polskich więźniów politycznych, rozpoczęto spalanie
zwłok ofiar. To także tutaj,
niecałe dwa lata później,
rozpoczęto w Auschwitz zabijanie Żydów na masową
skalę, zanim nie zostały wybudowane komory gazowe
oraz krematoria w Birkenau.

Fot. Tomasz Pielesz

Bronisław
Komorowski
wpisał się także do księgi pamiątkowej Muzeum:
„Ogrodzenia dawnego obozu Auschwitz-Birkenau wyznaczają miejsce na Ziemi,
w którym każdy, kto je
odwiedza, powinien powiedzieć głośno: «To się
nie może powtórzyć!». Naszym wspólnym zadaniem
jest sprawić, by ten symbol
upadku
człowieczeństwa
stał się ostrzeżeniem wszech
czasów, znakiem sprzeciwu
wobec zła, zbrodni i unicestwiania ludzkiej godności.
By wzywał jednocześnie do
troski o najważniejsze wartości i prawa człowieka” –
napisał Prezydent RP.
Podczas wizyty prezydent
spotkał się z dyrektorem
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Prezydent RP Bronisław Komorowski i dyrektor PMA-B Piotr M.A. Cywiński
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SZWAJCARIA ISTOTNIE ZWIĘKSZA
WSPARCIE FINANSOWE DLA FUNDACJI
AUSCHWITZ-BIRKENAU

R

Fot. Paweł Sawicki

ząd Konfederacji Szwajcarskiej ogłosił zwiększenie swojego wsparcia dla Fundacji Auschwitz-Birkenau do
jednego miliona euro. O tej decyzji poinformował 3 maja Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii w Polsce.
Przypomnijmy, że Szwajcaria była jednym z pierwszych krajów, które odpowiedziały na apel premiera RP
Donalda Tuska, deklarując w 2010 r. wpłatę na Fundusz Wieczysty Fundacji w wysokości 100 tys. CHF.

Zachowany teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

O możliwości zwiększenia
szwajcarskiego
wsparcia
rozmawiał podczas swojej
niedawnej wizyty w Szwajcarii Prezydent RP Bronisław Komorowski. Decyzję tę podjęto, aby wyrazić
międzynarodową solidarność i szacunek względem
ofiar nazizmu. Szwajcarzy
przypomnieli, że wiele
z obozów Zagłady zostało
zniszczonych jeszcze przez
nazistów, aby utrudnić zachowanie pamięci i wiedzy
o ich zbrodniach. Dlatego
tak wyjątkowe znaczenie
ma dziś zachowanie Miej-

sca Pamięci Auschwitz.
Szwajcaria wyraziła również nadzieję, że wysiłek
konserwatorski wspomoże
dalszy rozwój przyjazdów
edukacyjnych młodych ludzi ze Szwajcarii do Auschwitz, co pozwoli zdobyć im
pełną wiedzę o tym miejscu
i zwiększyć świadomość
o zbrodniach popełnionych
w imię rasizmu i antysemityzmu.
– Szwajcaria, widząc realny sukces całego przedsięwzięcia Fundacji, po swojej
pierwotnej decyzji posta-
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nowiła nie zostawać w tyle
i dołączyć do czołowych
państw
–
darczyńców.
Mam nadzieję, że ten bardzo pozytywny przykład
zachęci też inne kraje do rewizji swojego wkładu w tę
bezprecedensową międzynarodową akcję ratowania
autentyzmu Auschwitz-Birkenau – powiedział dr Piotr
M.A. Cywiński, prezes Fundacji i dyrektor Muzeum
Auschwitz.

milionów euro, a odsetki od
tej kwoty mają finansować
prace konserwatorskie prowadzone w Miejscu Pamięci na terenie największego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady – jedynego tego
typu obiektu wpisanego
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do dziś
zdołano zebrać deklaracje
wsparcia na ok. 100 milionów euro. Obecnie na kontach Fundacji AuschwitzDocelowo Fundusz Wieczy- -Birkenau jest już ok. 45
sty Fundacji Auschwitz-Bir- milionów euro. Zwiększekenau ma zgromadzić 120 nie wsparcia szwajcarskie-
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go pozwala zbliżyć się do
zakładanej wysokości Funduszu, co pozwoli bardziej
optymalnie finansować prace mające na celu uratowanie autentyzmu poobozowych pozostałości.
Wśród państw, które najbardziej
zaangażowały
się we wsparcie Fundacji
Auschwitz-Birkenau
są:
Niemcy, Stany Zjednoczone, Polska, Francja, Austria,
Wielka Brytania, Izrael i od
3 maja – Szwajcaria.
ps/2bart
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DRUGIE POSIEDZENIE
RADY MUZEUM

W

Obrady Rady rozpoczęły
się od obszernego sprawozdania dyrektora Muzeum,
dr. Piotra M.A. Cywińskiego, który omówił najważniejsze działania instytucji
w ciągu ostatniego roku.
Mówił on m.in. o rekordowej w ostatnich latach
frekwencji, zwracając przy
tym uwagę na spadek liczby polskich grup szkolnych,
który nastąpił w zeszłym
roku, mający związek ze
zmianami podstawy programowej w polskich szkołach. Mowa była również
o prowadzonych obecnie
pracach konserwatorskich
na terenie Miejsca Pamięci, a także działaniach służących jak najlepszemu
zachowaniu przedmiotów
i dokumentów zgromadzonych w zbiorach i w muzealnym archiwum.

ku lat wzrósł praktycznie
dwukrotnie, a także podobnie powiększyły się nasze
dochody własne, to pensje
pracowników są zamrożone – ujawniał dyrektor Cywiński. – Sytuacja dochodzi
do całkowitej skrajności.
Ustawowe zamrożenie funduszu płac powoduje, że
choć instytucja wypracowuje pieniądze, to nie może
ich wypłacić pracownikom.
Instytucja mogłaby wypracowywać jeszcze więcej
pieniędzy, ale to wymaga
zwiększenia zatrudnienia.
Prowadzone na skalę międzynarodową programy są
dziś już zagrożone. To, że
nie możemy inwestować
w ludzi, jest rzeczą nie-

Fot. Bartosz Bartyzel

Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau obradowała Rada Muzeum kadencji 2012-2016. Powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada sprawuje nadzór nad działalnością
statutową Muzeum, opiniując także plany jego działania. Ważnym tematem spotkania były coraz bardziej realne zagrożenia związane z zamrożeniem płac.

Drugie posiedzenie Rady Muzeum

Dyrektor Cywiński szczególnie podkreślił trudności wynikające z tego, iż
w ostatnich latach, w wyniku kolejnych ustaw budżetowych,
całkowitemu
zamrożeniu uległ fundusz
płac pracowników
Muzeum. W połączeniu z inflacją i znacznym wzrostem
średniej płacy krajowej spowodowało to realny spadek
poziomu wynagrodzeń.
Porównanie średniego wynagrodzenia w Muzeum (żółta linia)
ze średnią płacą w Polsce (linia niebieska)

– Choć budżet Muzeum
w przeciągu ostatnich kil-

zrozumiałą i groźną. Nie
wyobrażam sobie, żeby w
przyszłym roku taka sytuacja się utrzymała. Stanowi
to aktualnie najpoważniejszy hamulec w edukacji
o Zagładzie i w perspektywach rozwoju instytucji.
Nie potrzebujemy większych pieniędzy na pensje
z budżetu, jesteśmy w stanie je znaleźć lub wypracować. Potrzeba nam tylko
deregulacji
szkodliwych
zapisów ustawowych. Dziś
dochodzi do sytuacji, w której odmawiam poważnym
sponsorom, gdyż nie mogę
nawet za ich własne pieniądze zatrudnić specjalistów

go przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje
przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.
Z Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (DzU, 1997,
nr 5, poz. 24)

SKŁAD RADY MUZEUM
(KADENCJA 2012-2016)
Kazimierz Albin
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Piotr Hertig
prof. dr hab. Jan Kantyka
prof. Edward Kosakowski
dr hab. Stanisław Krajewski
dr hab. Andrzej Kunert
ks. Jan Nowak
Krystyna Oleksy – przewodnicząca
Anda Rottenberg

Rozdział 2. Organizacja Muzeów
[...]
Art. 11. [Rada muzeum]
1. Przy muzeum państwowym i samorządowym działa
rada muzeum, której członków powołuje właściwy
podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3 [tj. organizator, w tym przypadku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego].

RADA MUZEUM

2. Rada muzeum:

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powoła- 1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum
nym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodojego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w
wego na mocy Ustawy o muzeach. Zgodnie z ustawą
szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1,
liczy ona 5-15 osób. Jej kadencja trwa 4 lata. W ustawie 2) ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora
czytamy że Rada: „sprawuje nadzór nad wypełniamuzeum sprawozdania rocznego z działalności, dzianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów
łalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.
i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożone-
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dla realizacji zadań, które
ci sponsorzy są w stanie pokryć finansowo. Nie rozumiem intencji ustawodawcy
– podkreślił.
Oprócz tego członkowie
Rady zapoznali się ze stanem największych realizowanych obecnie przez Muzeum projektów: budowy
nowego centrum obsługi
odwiedzających, adaptacji
tzw. Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także
tworzenia nowej wystawy
stałej.
Krystyna Oleksy, przewodnicząca Rady Muzeum, poprosiła o przekazanie pracownikom podziękowań za
ich zaangażowanie w pracę
na terenie Miejsca Pamięci.
Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie dyrektora oraz przyjęli plany na
rok następny. Rada zgodziła się z analizą dyrektora,
z której wynika, że obecne
zamrożenie funduszu płac
paraliżuje działania Muzeum i jest zagrożeniem dla
jego rozwoju w najbliższej
już przyszłości.
W trakcje posiedzenia nominację do Rady odebrał
były więzień Auschwitz
Kazimierz Albin, który był
nieobecny podczas pierwszego posiedzenia w ubiegłym roku.
2bart
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BY OCALIĆ
race budowlano-konserwatorskie reP
alizowane w blokach nr 2 i nr 3 byłego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego

tonowych, stosując żywicę
poliuretanową.
Spękania
uzupełniono odpowiednio
dobraną zaprawą. W bloku
nr 2 i nr 3 pracom konserwatorskim poddano także
futryny, które oczyszczono
z zabrudzeń powierzchniowych, warstwy malarskie
skonsolidowano, a odspojone łuski przyprasowano.
W miejscach, w których
było to konieczne, odbudowano gniazda zawiasów.
Zachowane elementy metalowe stolarki oczyszczono
z produktów korozji, po
czym zabezpieczono inhibitorem korozji i żywicą
akrylową. Futryny zabezpieczono werniksem ketonowym. W bloku nr 3 przeprowadzono przegląd stanu
zachowania
nawarstwień
malarskich we wszystkich
pomieszczeniach. Wykonano zabiegi podklejania i kon-

Próby usuwania przemalowań olejnych na futrynach

solidacji tynków i nawarstwień. W obu budynkach
w piwnicach zamontowano
stalowe drzwi przeciwpożarowe, wydzielające strefy
w budynku. Wspomniane
wyżej bloki są już budynkami ogrzewanymi, wyposażonymi w instalację grzewczą
i wentylację mechaniczną,
której elementy zostały wykonane w sposób niezaburzający odbioru charakteru

obiektów rezerwatowych.
Ostatni etap prac instalacyjnych został poświęcony automatyce odpowiedzialnej
m.in. za pomiar temperatury
wody i powietrza, konfigurację central wentylacyjnych,
czy sygnalizowanie sytuacji
awaryjnych. Na koniec przeprowadzono pomiary instalacji, dokonano oprogramowania sterowników oraz
rozruchu instalacji.

Projekt realizowany
jest dzięki współfinansowaniu
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
na lata 2007-2013.
Monika Bernacka-Pelc

Fot. Dział Konserwacji

W ostatnim kwartale w obu
budynkach
zakończono
prace konserwatorskie polegające na montażu drewnianych podłóg. Tam gdzie
było to możliwe, pozostawiono zachowane deski,
zaś w miejsce brakujących
bądź nienadających się do
dalszego użytku wstawiono
nowe. Uzupełnienia optycznie zunifikowano. W przypadku większych ubytków
zastosowano
drewniane
wstawki, zaś ubytki mechaniczne zniwelowano. Całość podłóg zabezpieczono
biobójczo i przeciwpożarowo. Ponadto w zakresie
konserwacji elementów wykonanych z zapraw mineralnych uzupełniono warstwy podsypek żwirowych,
oczyszczono powierzchnię
schodów lastrykowych przy
pomocy parownicy, sklejono spękania posadzek be-

Fot. Dział Konserwacji

i zagłady Auschwitz-Birkenau dobiegają
do końca.

Stolarka drzwiowa po konserwacji
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KOCHAJCIE WALDEMARA RUDYKA!

B

ardzo lubię pisać o dobrych rzeczach, a niewątpliwie do takich należał wernisaż wystawy prac Waldemara Rudyka
w MDSM.

Waldemar Rudyk

I bywalcy wernisażu chwycili za pióra. Wszak nagrodą,
przyznaną przez samego artystę, było jego dzieło.
Bardzo lubię pisać o dobrych
rzeczach... serdecznych, miłych, pełnych życzliwości,
nastawionych na sprawianie
przyjemności bliźnim.
Myślę, że z tych właśnie pobudek Janusz Toczek napisał
tych kilka wierszy.
Z tego powodu Paweł Warchoł namalował na szarym
papierze Sztukę wg Rudyka (co
mogliśmy podziwiać) oraz
stworzył niezgorszy limeryk.
Dlatego Leszek Szuster wywołał na początku wernisażu
pana Waldemara wraz z małżonką i posadził na honorowych tronach przed publicznością.
Również z tego powodu na
otwarcie wystawy przyjechał

z Chełmka fanklub Waldemara Rudyka.
Przypomina się zdanie, którym Piotr Skrzynecki rozpoczynał i kończył koncerty
w legendarnej Piwnicy pod
Baranami: „Kochajcie artystów!”
Bo artyści są wyjątkowi i niepowtarzalni. I jak bohaterowie fantastycznych opowieści zapraszają nas do swojego
zaczarowanego świata.
W obcowaniu ze sztuką
można zapomnieć o troskach, kłopotach, stresach,
koszmarnym szefie, długach
i niezapłaconych rachunkach.
Artyści obdarzą nas chwilą
relaksu, odpoczynku, refleksji i być może odrobiną mądrości.
Dlatego właśnie chodzę na
wernisaże!

Koncert Anny Dziedzic

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

O, raduj się, nędzny patyku
I ty się dumnie pręż, desko!
Przy Waldemarze Rudyku
Wernisaż wystawy prac Waldemara Rudyka w MDSM
Nie zginiesz, bo oto na wieczność
Mistrz was w natchnienia zenicie
Mistrz, urodzony w Szcze- Podstawowym materiałem To rączym uczyni Pegazem,
kocinach (1960 r.), ukończył wykorzystanym przez arty- To barwne wam sprawi okrycie,
Instytut Wychowania Pla- stę jest drewno, najczęściej Na sztuki wynosząc ołtarze.
stycznego Filii UŚ w Cieszy- z odzysku. Deska, nowsza
nie. Dyplom z malarstwa czy starsza, która była eko- I na tym tekście związki pouzyskał w 1985 r. w pracow- logicznym śmieciem, pod- między sztukami plastyczni Zenona Moskwy. Zajmuje dana została recyklingowi w nymi a literaturą wcale się
się rysunkiem, malarstwem, kierunku dzieła sztuki. Na nie kończą. Okazuje się, że
obiektami, książką artystycz- dodatek świetnie komponuje sztuki powyższe wzajemnie
ną, instalacjami i działaniami się z metalem – stąd blaszane się inspirują. Po poetyckim
w przestrzeni publicznej. Dy- kawałki, łączenia, gwoździe. koncercie Anny Dziedzic
rektor MOKSiR w Chełmku. I jeszcze czasem trochę szkła, (własne teksty, muzyka i
Zaprezentowane na wysta- za którym jak w przydrożnej akompaniament na gitarze),
wie „Obiekty malarskie” to kapliczce tkwi kolejny obiekt która delikatnie poruszyła
przede wszystkim kawałek – zagadkowy i wieloznacz- romantyczną, by nie rzec –
dobrej, przyjaznej, budzą- ny.
erotyczną stronę ludzkiej
cej refleksję sztuki. Zwykle Na obiektach pojawia się egzystencji, dyrektor Leszek
„utwory” plastyczne sma- czasem tekst, potraktowany Szuster zachęcił przybyłych
kujemy wzrokiem, ale dzieła raczej jako wartość graficz- do pisania. Najpierw udzieRudyka, poprzez swoistość na, a nie niosąca konkretne lił fachowego instruktażu,
wykorzystanych
materia- treści. To ciekawe podejście. jak napisać wzorcowy limełów, które generują rozma- Zapis tekstu na desce bywa ryk, a następnie przedstawił
itość faktur – zachęcały przy- nieczytelny, ale nikogo to nie te, które już powstały w tebyłych do dotykania.
drażni. Wystarczy świado- macie Waldemara Rudyka.
Kształty były dość jedno- mość, że to kawałek poezji.
Janusz Toczek pisze:
znaczne: różnych rozmiarów I tu zaczyna się malarstwo,
prostokąty,
przywodzące bo deski fajnie jest pomalo- Był w mieście Chełmku raz artysta
skojarzenia ze skrzynią, iko- wać. Kolory rdzawe, szara- (Waldemar Rudyk – oczywista),
ną, a może furtką do inne- we, naturalistyczne, pachną- co wdzięczność zyskał wszystkich chełmczan,
go, fantastycznego świata; ce ziemią.
bo dzieła tworzył swe z naręcza
drzwi do piwnicy, obozo- Waldemar Rudyk to w ja- patyków – stąd ta mieścina taka czysta...
wego baraku, starej szopy na kimś sensie eko-artysta. Jego
narzędzia, która w dzieciń- ekologiczność polega nie Za sprawą twórcy W(u) Rudyka
stwie wydawała się jaskinią tylko na wykorzystaniu na- Chełmek z map świata już nie znika.
skarbów. Wielość skojarzeń turalnych materiałów, ale na Już nie jest godłem jego but,
i interpretacji chyba się nie uwydatnieniu ich przyrod- lecz Pegaz – ażurowy ciut,
niczego sensu. Potrafi paty- który nad Chełmkiem żwawo bryka.
kończy.

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

ki zmieniać w anioły i ptaki,
deski formować w koła i
pegazy, jednocześnie pozostawiając je na trawie, przy
jeziorku, w otoczeniu drzew.
W kamieniu wykuwa wiersze i stawia je przy drodze,
przywracając niejako naturze, ale i znacząc artystycznym stemplem. Nie na darmo oświęcimski dramaturg
i poeta, Janusz Toczek, pisze:

Inspiracje artystyczne Waldemara Rudyka wg Pawła Warchoła
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BEZ HOLAJZY ANI RUSZ!,
CZYLI JULIAN TUWIM NA WESOŁO

O

Fot. Dominik Smolarek

Chcieliśmy, by salon 21
kwietnia 2013 r. był dla odmiany bardziej dostojny
i poważny niż ten marcowy.
Podjęliśmy w tym kierunku pewne działania i… nie
uwierzycie! – przyniosły one
skutek dokładnie odwrotny
od zamierzonego! Czy to
sprawka jakiegoś chochlika,
czy też może wiosny, która
wkroczyła na nasze poletko
z całym impetem, by pokazać, kto tu rządzi. Wiersze
Tuwima już się u nas pojawiały nieraz, ale zawsze „w
towarzystwie” utworów innych poetów. W niedzielne
popołudnie w ramach Bez
holajzy ani rusz! usłyszeliśmy wyłącznie jego teksty,
w tym zwłaszcza obrosłe już
swoją legendą perełki kabaretowo-estradowej twórczości autora Balu w operze.
Usłyszeliśmy je w wykona-

Katarzyna Zawiślak-Dolny

Fot. Dominik Smolarek

d 3 marca, od ostatniego Salonu Poezji w Oświęcimiu, co i rusz dało się
spotkać na ulicach naszego miasta
osobniczki i osobników, którzy, ku zgorszeniu zacniejszej i bardziej dystyngowanej
części oświęcimskiej społeczności, na hasło
„miłość” tarzali się nieomal ze śmiechu…

Od lewej: Feliks Szajnert, Grzegorz Łukawski, Rafał Dziwisz, Katarzyna Zawiślak-Dolny, przy pianinie Jacek Bylica

niu krakowskich aktorów
i muzyków, zawodowo
związanych z Teatrem im.
J. Słowackiego: Katarzyny
Zawiślak-Dolny,
Feliksa
Szajnerta, znanych już salonowej publiczności Rafała Dziwisza i Grzegorza

Łukawskiego oraz także
u nas debiutującego muzyka – Jacka Bylicy. Trudno
chyba skompletować lepszą
kompanię interpretatorów
poezji i prozy mistrza Tuwima. W brawurowym wykonaniu Tuwim „odżył na

nowo”. Co zaskakujące, dla
niektórych był odkryciem,
bo nie wszyscy pamiętali ten
nurt twórczości genialnego
poety.
Opracowała Agata Dworzak

JEDEN DZIEŃ ZE STASZKIEM

P

od tym hasłem w poniedziałek, 22 kwietnia, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się ceremonia upamiętniająca Stanisława „Staszka” Hantza, zorganizowana we współpracy ze
Stowarzyszeniem im. Stanisława Hantza z Kassel.
cieśli. Z Auschwitz został
ewakuowany do Gross-Rosen, Hersbruck (podobóz
KL Flossenbürg) i Dachau,
gdzie został wyzwolony.
Po wojnie powrócił do Polski, do Oświęcimia, gdzie
zaangażował się w proces
tworzenia stałej wystawy
w Muzeum Auschwitz. Bliskość Auschwitz okazała
się dla niego zbyt wielkim
ciężarem,
psychicznym
i fizycznym, dlatego też zdecydował się opuścić Oświęcim. Wyjechał do Zgorzelca, gdzie żył i pracował do
momentu swojej śmierci w
dniu 17 lipca 2008 r. W 1998
r. ukazała się książka pt. Zitronen aus Kanda. Das Leben
mit Auschwitz des Stanisław
Hantz, której wydanie zainicjowało Stowarzyszenie im.
Stanisława Hantza z Kassel.
Ostatnim przedsięwzięciem
Stanisława Hantza była budowa pomnika ofiar obozów koncentracyjnych i zagłady w Zgorzelcu.
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Uroczystego aktu zasadzenia w ogrodzie Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
symbolicznego
drzewka
jabłoni na znak pamięci

i uznania dzieła Stanisława
Hantza dokonali gospodarze i goście uroczystości:
Florian Ross, reprezentujący Stowarzyszenie im. Stanisława Hantza, Joachim

Fährmann, przedstawiciel
związków
zawodowych
IG Metall z Wolfsburga,
i dyrektor MDSM Leszek
Szuster. Kolejno głos zabrała córka Stanisława Hant-

Fot. MDSM

„Staszek” był przyjacielem
MDSM, wielokrotnie podkreślał, że MDSM to jego
„drugi Dom”. Tu spotykał
się z młodzieżą z Polski
i Niemiec i przekazywał
swoje doświadczenia związane z wojną i pobytem
w KL Auschwitz. Przez wiele lat towarzyszył grupom
odbywającym podróże studyjne do Oświęcimia, które
organizowane były przez
Stowarzyszenie im. Stanisława Hantza z Kassel oraz
związki zawodowe IG Metall z Wolfsburga.
Stanisław Hantz urodził się
22 stycznia 1923 r. we Władywostoku. Został aresztowany w 1940 r. podczas
jednej z łapanek ulicznych
w Warszawie i deportowany do KL Auschwitz. Miał
wówczas 17 lat. Początkowo
przebywał w obozie macierzystym Auschwitz I, kolejno w obozie męskim na odcinku BII w Birkenau. Został
zatrudniony w komandzie

Sadzenie w ogrodzie MDSM symbolicznego drzewka jabłoni na znak pamięci i w uznaniu zasług Stanisława Hantza
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Fot. MDSM

Fot. MDSM

za, Krystyna Jaros oraz
zaproszeni na tę wyjątkową uroczystość uczennice
i uczniowie z gimnazjum
i liceum ogólnokształcącego
w
Zgorzelcu.
Wszyscy
uczestnicy udali się następnie na oprowadzanie
po miejscach związanych
z biografią i doświadczeniami obozowymi „Staszka”.
Pierwszym odwiedzonym
miejscem był barak ciesielni na terenie byłego obozu
macierzystego Auschwitz I,
kolejno kantyna SS i piekarnia, następnie ruiny krematorium IV i barak nr 5 obozu
męskiego na terenie byłego
obozu Birkenau.

Sadzenie w ogrodzie MDSM symbolicznego drzewka jabłoni na znak pamięci i w uznaniu zasług Stanisława Hantza

Elżbieta Pasternak

AKCJA SPOŁECZNA ŻONKILE

19

kwietnia 2013 r., w 70. rocznicę
powstania w getcie warszawskim
Muzeum Historii Żydów Polskich,
we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, zainicjowało w całej Polsce akcję społeczną Żonkile, która miała na celu
upamiętnienie heroicznej walki żydowskich
powstańców w getcie warszawskim przeciwko planowanej przez siły SS i policji akcji
likwidacyjnej.

Fot. MDSM

rzenie mojego życia spełniło
się. Żydowska Samoobrona
w getcie warszawskim stała
się faktem. Urzeczywistnił
się żydowski opór i odwet.
Byłem świadkiem wspaniałej, heroicznej walki bojowców żydowskich”.
Marek
Edelman,
jeden
z przywódców powstania, który do swojej śmierci
w 2009 r. żył i pracował
w Łodzi, co roku składał
pod Pomnikiem Bohaterów
Getta bukiet złożony z żółtych kwiatów, często właśnie żonkili. Przed laty Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży miał zaszczyt
gościć Marka Edelmana
w ramach projektu Sztuka
upamiętnienia.

Uczestnicy akcji społecznej Żonkile

Na znak pamięci Muzeum
Historii Żydów Polskich
zaprojektowało specjalnie
papierowe żonkile, które
tego dnia rozdawane były
w całej Polsce. Do akcji tej
przyłączyli się również
wolontariusze MDSM, którzy tego dnia wykonywali
i rozdawali żonkile wśród
młodych ludzi z Polski
i Niemiec, uczestników
projektów realizowanych
w tym czasie w MDSM oraz
wśród pracowników naszej
Fundacji.

Fot. MDSM

Fot. MDSM

Ponad 56 000 Żydów zostało
zamordowanych bądź wysłanych do obozów koncentracyjnych i zagłady. Około
750 powstańców walczyło
z niemieckimi żołnierzami,
dysponującymi przewagą liczebną i w uzbrojeniu. Tylko
garstce bojowników udało
się uciec. Jeden z przywódców powstania, Mordechaj
Anielewicz, napisał w liście
pożegnalnym do swojego
zastępcy Icchaka Cukiermana „Antka”, będącego
wtedy po aryjskiej stronie
murów: „Wytrzymają tylko
pojedynczy ludzie, reszta
wcześniej czy później zginie.
(…) Bądź zdrów, mój drogi!
Być może zobaczymy się
jeszcze. Najważniejsze: ma-

Elżbieta Pasternak

Uczestnicy akcji społecznej Żonkile
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HOLOKAUST I TOLERANCJA

Z

Fot. CŻ

wiązki pomiędzy historią Zagłady i uniwersalnymi mechanizmami konformizmu, posłuszeństwa oraz wykluczenia były tematem eksperckiego seminarium policyjnego pod tytułem Holokaust i Tolerancja, które
odbyło się w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu w dniach 15-17 maja.

Uczestnicy seminarium Holokaust i Tolerancja

Uczestnicząca w seminarium grupa 20 Pełnomocników Policji ds. Ochrony
Praw Człowieka zwiedziła Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz
studiowała
zagadnienia
narastającej przemocy wobec Żydów w III Rzeszy,
uczestnictwa zwykłych ludzi w Zagładzie, psychologicznych mechanizmów posłuszeństwa i konformizmu
oraz współczesnych przejawów ksenofobii w tym

antysemityzmu,
i homofobii.

rasizmu znaczeniem ochrony praw
człowieka w kontekście ich
drastycznego zaprzeczenia,
– Holokaust i Tolerancja to jakim był Holokaust – dodał
wyjątkowa okazja do zwró- Kuncewicz.
cenia uwagi na ludzki potencjał do czynienia dobra – Kryzys ekonomiczny na
i zła, które jest każdym ogół sprzyja rodzeniu lub
z nas – wyjaśnia Tomasz odradzaniu się negatywKuncewicz, Dyrektor Cen- nych, często ksenofobicztrum Żydowskiego w Oświę- nych czy też antysemickich
cimiu. – Dzięki współpracy nastrojów u części społez Komendą Główną Policji czeństwa – mówi mł. insp.
Łaszkiewicz,
zaprosiliśmy funkcjonariu- Krzysztof
szy do wspólnej refleksji nad Pełnomocnik Komendanta
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Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.
– Pojawianie
się tego
typu postaw i zachowań
ma swoje określone mechanizmy oraz źródła, które policja musi znać, by w
imieniu państwa skutecznie
przeciwdziałać incydentom
oraz przestępstwom popełnianym z nienawiści – dodał
Łaszkiewicz.

nową wiedzą i umiejętnościami w swoich komendach
wojewódzkich.
Program
zajęć został przygotowany
w oparciu o metodykę amerykańskiej organizacji Facing History and Ourselves.
Seminarium odbyło się dzięki wsparciu holenderskiej
fundacji Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Uczestniczący w seminarium policjanci podzielą się
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PRACE REMONTOWE ROZPOCZĘTE

9

Fot. CŻ

Fot. CŻ

maja rozpoczęły się pierwsze prace zabezpieczające skarpę, na której znajduje się synagoga Chewra Lomdej
Misznajot, Muzeum Żydowskie oraz dom Szymona Klugera, ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia. Przy tej okazji warto dodać, że sukcesem zakończyła się międzynarodowa kampania, której celem było
zdobycie części funduszy, potrzebnych na stworzenie w Domu Klugera kawiarni.

Dokument znaleziony podczas prac remontowych

prac remontowych natrafiono również na szereg
ciekawych dokumentów,
związanych głównie z firmą EMHA, zajmującą się
handlem włosiem, należącą
do Mendla Hoeniga. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Kościelnej 7. Znaleziono
ponadto, fragment Hagady

w języku jidysz oraz dziecięcy bucik. Pomimo, iż
znalezione
przedmioty
i dokumenty są mocno
zniszczone, stanowią cenne
źródło historyczne i trafią
do archiwum naszego Centrum.
Artur Szyndler

Fot. CŻ

Była ona prowadzona na
portalu www.kickstarter.
com, a specjalne podziękowania należą się Matisyahu. Słynny amerykański
artysta zgodził się, aby do
prowadzonej kampanii wykorzystać bezpłatnie swój
wielki przebój One Day.
Podczas pierwszych dni

Dokument znaleziony podczas prac remontowych

Fot. CŻ

Fot. CŻ

Dziecięcy bucik

Dokument znaleziony podczas prac remontowych – fragment Hagady
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AUSCHWITZ NA LEKCJACH
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI W OŚWIĘCIMIU

P

o około 70 latach od zakończenia II wojny światowej przekaz o narodowym socjaliźmie młodym pokoleniom pozostaje nadal wielkim wyzwaniem. W zglobalizowanym i ciągle zmieniającym się społeczeństwie
istnieje konieczność poszukiwania nowych pedagogicznych i dydaktycznych rozwiązań, które przyczynią
się do znalezienia odpowiedniego miejsca dla tego zagadnienia na szkolnych lekcjach.

Pierwsza część spotkania
obejmowała wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz spotkania
ze świadkami historii, na
które przybyli: Zdzisława
Włodarczyk, deportowana
razem z rodzicami i bratem
do
Auschwitz-Birkenau,
Henriette Kretz, świadek
żydowskiego pochodzenia
z Antwerpii, jak również
Jacek Zieliniewicz, były
więzień obozów Auschwitz
i Natzweiler-Struthof. Niektórzy pomimo bardzo podeszłego wieku, odwiedzili
teren byłego obozu Auschwitz i rampę w Birkenau.
Wszyscy obecni byli zgodni, że są to chwile, które na
trwałe pozostają w pamięci.
Spotkanie z Ocalałymi było
również okazją do przeprowadzenia warsztatu Świadkowie na lekcjach, którym
kierował Stefan Querl, zajmujący się historyczno-polityczną edukacją w miejscu
historii Villa ten Hompel
w Münster.

Uczestnicy seminarium w trakcie wizyty w Miejscu Pamięci

– Chodzi o dobre przygotowanie spotkań ze świadkami – apelował Querl do nauczycieli. Zwrócił również
uwagę na częste pułapki:
popełniane gafy, konflikty
oraz sytuacje problemowe w
międzypokoleniowych rozmowach z grupami. Przeko-

nywał, że błędem jest zwrócenie uwagi tylko na aspekt
merytoryczny,
pomijając
przygotowanie
młodzieży na różne sytuacje, które
mogą się wydarzyć podczas
dyskusji. Media często bowiem przyzwyczajają nas
do nastroju pełnego napię-

Uczestnicy seminarium w trakcie wizyty w Miejscu Pamięci
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cia między stroną sprawców
i ofiar. Powinno być jednak
jasne, że chodzi tutaj o rozmowę w atmosferze wzajemnego zaufania.
Stworzenie
warunków
sprzyjających
osobistym
kontaktom, np. przerwa
w trakcie dyskusji, będzie
również okazją dla tych,
ktorzy nie mają odwagi do
zadawania pytań na forum.
Querl zwrócił również uwagę, że młodzież nie zawsze
ma świadomość, że ofiarami
zagłady nie byli tylko Żydzi,
lecz również chrześcijanie.
Aby zachować pełny obraz
pamięci o ofiarach, takie różnice powinny być wyjaśnione już na samym początku.
Pozytywnie – krytyczne docenienie świadków przede
wszystkim przez słuchających jest bardzo ważną
technologią nauki historii
i kultury upamiętnienia –
stwierdził Querl.
Doświadczeniami z organizacji wizyt studyjnych do
Miejsca Pamięci podzielił się
Sebastian Potschka z Gimnazjum Maksymiliana Kolbego w Kolonii. W swojej
prezentacji podkreślał: – Co
piąty Niemiec nie zna pojęcia „Auschwitz”. W pierwszym rzędzie młodzi ludzie
– pierwsze pokolenie, które
nie dowiedziało się o doświadczeniach wojennych
w środowisku rodzinnym.

Fot. CDiM

Międzynarodowe seminarium Auschwitz na lekcjach,
zorganizowane na początku kwietnia przez Maksymilian Kolbe Werk w Centrum Dialogu i Modlitwy
było okazją do przedyskutowania tych kwestii w
międzynarodowym gronie
historyków,
nauczycieli
i specjalistów. Do autentycznego miejsca historii
– Auschwitz – przybyło 20
młodych nauczycieli z Niemiec, Polski, Węgier, Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz
wykładowcy ze znanych
niemieckich ośrodków edukacyjnych takich jak Dom
Konferencji Wannsee, Villa
ten Hompel oraz Centrum

Systemów Cyfrowych Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Fot. CDiM

Czego mogą nauczyć sie
młodzi ludzie w historycznym miejscu takim jak
Auschwitz? Jak nauczyciele przygotowują swoich
uczniów do wizyty w Miejscu Pamięci? Jakie pomysły
i metody nauczania stosują,
aby udział uczniów w poruszanych tematach o narodowym socjalizmie i Holokauście był lepszy? Jaką
rolę odgrywają świadkowie
historii?
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Świadkowie historii: Henriette Kretz, Jacek Zieliniewicz oraz Zdzisława Włodarczyk

75% nie zamyka przeszłości, Technologii
Cyfrowych
jest nią zainteresowane.
Wolnego Uniwersytetu w
Berlinie, który przedstawił
Spośród wielu aspektów ofertę medialną. W wykłaobejmujących ogólne wa- dzie pt. Wizyta w Miejscu
runki podróży studyjnej do Pamięci ofiar narodowego soAuschwitz, wskazał na etap cjalizmu grup multikulturoprzygotowania obejmujacy wych i multietnicznych Elke
m.in włączenie do grupy za- Gryglewski
podkreśliła,
angażowanych nauczycieli, że „wszyscy odwiedzający
dobrowolność uczestnictwa: Miejsce Pamięci przywo– Zabierz tych, którzy są żą ze sobą również swój
zainteresowani, zrezygnuj własny świat. I to powinno
z tych uczniów, którzy chcą zostać dostrzeżone”. Jako
się wycofać. Zalecał pla- przykład podała niektóre
nowanie wyjazdów tylko tureckie dziewczęta, nosząw czasie wolnym od lek- ce chustki, które w toku dyscji, zorganizowanie trzech kusji na temat wykluczenia
seminariów przygotowują- Żydów stwierdziły, że wiecych – trwających 3-4 godzi- dzą dokładnie, co się czuje,
ny, opracowanie informacji kiedy mówi się o kimś źle.
dla młodzieży i rodziców.
Poinformował
również Pytanie, jak ktoś interesuje
o możliwości dofinansowa- się historią, nie jest pytania podróży w Nadrenii Pół- niem o jego pochodzenie.
nocnej Westfalii-Fundacja Ważna jest postawa tych,
Erinnern möglich (Umożliwić którzy chcą coś przekazać.
Podkreśliła, że należy zaWspomnienia).

Uczestnicy seminarium w trakcie wizyty w Miejscu Pamięci

dać sobie więcej trudu, aby
pozyskać uczniów z multikulturowych grup. Przygotować więcej koncepcji,
które implikują docenienie
różnorodności. Należy podchodzić z przekonaniem,
że wszyscy ludzie mają
prawo do poznania historii
i będą nią zainteresowani.
Holokaust nie jest tylko niemieckim, ale również europejskim tematem, na co
wskazują już ustalenia Eichmanna dotyczące Żydów,
żyjących we wszystkich europejskich krajach.
Wykład Bernd Körte-Braun
z
Centrum
Systemów/
Technologii
Cyfrowych
Wolnego Uniwersytetu w
Berlinie wzbogacił wiedzę
na temat możliwości włączenia wywiadów ze świadkami do prowadzonych
lekcji. Poprzez platformę
online http://www.zeugen-

dershoah.de/online-plattform/index.html. uczniowie
i nauczyciele w Niemczech,
po wcześniejszej rejestracji
mają możliwość dostępu do
łącznej liczby 950 nagrań wideo wywiadów z ocalałymi
i świadkami Shoah z zasobów USC Shoah Foundation
Institute for Visual History
and Education (Instytut Historii Wizualnej i Edukacji
Fundacji Shoah, USC).
Seria dwunastu 30-minutowych wywiadów DVD, w
których świadkowie opowiadają o swoich doświadczeniach, zawiera również
polecenia, edytor pracy,
transkrypcje, tłumaczenia,
fotografie, teksty, filmy, karty animacyjne, encyklopedie,
mediatekę, porady ekspertów. Tego typu rozwiązania
dzisiaj dają szansę pogłębienia tematu Auschwitz na lekcjach w klasie, w przyszłości

Wskazał, że w trakcie wizyty ważne jest wyciszenie się,
przygotowanie do przemyśleń, do spotkania ze świadkiem, przekazanie ogólnych zasad zachowania się
w Miejscu Pamięci oraz refleksje na koniec dnia. Po
powrocie ważne są: podsumowanie obejmujące wnioski końcowe, dokumentacja
z podróży zawierająca pisemne sprawozdanie, zaproszenie przyjaciół, rodziców na projekcję filmu czy
wybór wspomnień dokumentujących podróż.

Wiele reakcji wywołały dwa
berlińskie wykłady: Elke
Gryglewski z Działu Edukacyjnego Miejsca Pamięci
Dom Konferencji w Wannsee oraz Bernda Körte-Brauna z Centrum Systemów/
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Fot. CDiM

W ramach warsztatu Nauka
w Miejsach Pamięci – przygotowanie uczniów do wizyty
w Miejscach Pamięci, prezentację oferty edukacyjnej
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przedstawiła Magdalena Urbaniak.

Uczestnicy seminarium w trakcie wizyty w Miejscu Pamięci
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będą jednak jedyną możliwością usłyszenia świadectwa
Ocalałych z Holokaustu.
Spotkanie
nauczycieli
w Oświęcimiu nie tylko poszerzyło wiedzę na temat
możliwości i metod poruszania tematów narodowego socjalizmu i Holokaustu
na lekcjach, ale przyczyniło
się również do wymiany
doświadczeń
pedagogów
z różnych stron Europy. Wielu z uczestników, szczególnie tych bez wcześniejszych
doświadczeń w organizacji
podróży do Miejsca Pamięci
wykazywało ogromne zainteresowanie możliwościami
przygotowania takiej wizyty.
Seminarium zorganizowane
przez Maksymilian Kolbe
Werk z pewnością przyczyniło się do wprowadzenia ich
do Miejsca Pamięci Auschwitz.
Beata Sereś
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Kultura

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY
W MUZEUM I MIEJSCU PAMIĘCI
AUSCHWITZ
PORADNIK DLA EDUKATORÓW
Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz to wydawnictwo przeznaczone dla nauczycieli i wychowawców planujących wizytę w Miejscu Pamięci.
Znaleźć tam można nie tylko wszelkie niezbędne informacje praktyczne dotyczące
organizacji wizyty, ale przede wszystkim teksty i materiały historyczne, konspekty
lekcji oraz informacje dotyczące współczesnego znaczenia i funkcjonowania Miejsca
Pamięci Auschwitz.
Publikacja jest efektem kilkuletniej pracy specjalistów z Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Rady Europy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

z jakimi emocjami będą musieli
poradzić sobie podczas zwiedzania, czemu służyć może spotkanie
ze świadkiem historii – to tylko
kilka z poruszanych tematów.

i Holokauście i innych instytucji
edukacyjnych
funkcjonujących
wokół Miejsca Pamięci, a także
krótki opis muzealnej wystawy.
Jeden rozdział opisuje podstawowe trudności, które mogą wystąW drugiej części, która dotyczy pić podczas zwiedzania, zarówno
samej wizyty w byłym obozie organizacyjne, jak i emocjonalne.
Auschwitz, znajdują się informacje dotyczące historii Muzeum, Temu, co należy zrobić po podziałalności Międzynarodowego wrocie grupy z Miejsca PamięCentrum Edukacji o Auschwitz ci, poświęcona jest trzecia część

Pierwsza część książki poświęcona
jest przygotowaniu do wizyty. Co
powinni wiedzieć uczniowie, zanim przyjadą do Miejsca Pamięci,

publikacji. Wśród podejmowanych tematów są m.in. kwestia
podsumowania wizyty, sugestie
interdyscyplinarnych projektów
na styku historii Auschwitz i czasów współczesnych, a także kilka scenariuszy lekcji, jak np., Co
zrobić z tym, czego nauczyliśmy się
w Auschwitz.
Książkę można kupić w księgarni
internetowej Muzeum.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
MAJ / CZERWIEC 2013
• 21 maja
• 31 maja
Spotkanie z autorem biografii Pileckiego
Ale w koło jest wesoło – Dzień Dziecka
w PWSZ
w OCK
We wtorek 21 maja o godz. 12.00 w auli ColOświęcimskie Centrum Kultury zaprasza
legium sub Horologio Państwowej Wyższej
31 maja 2013 r. dzieci duże i małe oraz...
Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pilecdorosłe na Dzień Dziecka z Oświęcimskim
kiego w Oświęcimiu odbędzie się spotkanie
Centrum Kultury Ale wkoło jest wesoło.
z autorem biografii rotmistrza Witolda PiOd godziny 16.00 do 19.00 na parkingu
leckiego, włoskim historykiem i dziennikaprzed Oświęcimskim Centrum Kultury
rzem Marco Patricellim. Spotkanie będzie
odbywać się będą zabawy animacyjne, platłumaczone symultanicznie.
styczne i warsztaty dla całej rodziny: kolorowanki dla najmłodszych, malowanie twaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
rzy, rodzinne budowanie stonogi, tworzenie
rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
balonikowych zwierzątek i kolorowych
wiatraczków, karaoke, maty do tańczenia.
• 25 maja
Ponadto dmuchańce i inne atrakcje.
Rigoletto – retransmisja opery G. Verdiego
O godzinie 16.30 w holu OCK nastąpi podDom Kultury w Kętach zaprasza na resumowanie dwóch konkursów plastycztransmisję opery z The Metropolitan Opera
nych, wręczenie nagród i otwarcie wystaw:
w Nowym Jorku – Rigoletto G. Verdiego.
XVII Powiatowego Konkursu Plastycznego
Rigoletto porusza charakterystycznie zarysoMoje marzenia i III Konkursu Plastycznego
wanymi postaciami głównych bohaterów:
Lubię smoki.
libertyna Księcia, uwodzącego co dzień inną
O godzinie 17.30 przed Oświęcimskim Cenkobietę i jego zgorzkniałego, szyderczego
trum Kultury z dziećmi spotka się iluzjonibłazna, który, jak się okazuje, jest kochająsta Maciej Patucha z pokazem Iluzja, która cię
cym ojcem. Galerie postaci dopełniają płatoczaruje.
ny morderca Sparafucile, jego siostra MagO godzinie 18.00 w sali widowiskowej
dalena i zgraja snujących intrygi dworzan.
Oświęcimskiego Centrum Kultury rozpoczSą to właściwie antybohaterowie, którzy
nie się spektakl pt. Brzydkie kaczątko.
tworzą odrażający świat. Kontrastuje z nimi
córka Rigoletta – niewinna i słodka Gilda.
Paradoksalnie, ją jedną, która potrafi kochać • 1 czerwca
bezinteresownie i poświęcić się dla miłości,
Dzień Dziecka w EKO-klimacie
dotyka tragedia. Główną rolę w spektaklu
Burmistrz Gminy Kęty zaprasza na Dzień
gra Piotr Beczała – aktor z Czechowic-DzieDziecka w EKO-klimacie integracja cztedzic!
rech pokoleń od juniora do seniora.
Retransmisja opery z The Metropolitan OpeW programie:
ra w Nowym Jorku Rigoletto G. Verdiego,
Program artystyczny w wykonaniu dzieci,
godz. 19.00.
młodzieży i dorosłych z placówek kultuCena biletu: 35 zł
ralno-oświatowych gminy Kęty:
Kontakt i rezerwacja biletów:
- Eko moda – w wyk. dzieci z ZSP nr 3
animator@domkultury.kety.pl,
w Kętach i Bulowicach
tel. 33 844 86 79
- Skarby naszej planety – widowisko przy-
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gotowane przez wychowanków Szkoły
Życia z Kęt
- Eko-bajki – w wyk. grupy teatralnej Bajdurki z DK Kęty
- Rytmy ziemi program w wyk. uczestników Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
- prezentacje grupy tanecznych i wokalnych: ZSG nr 1, ZSP Bulowice, KTT Ragtime, Iskierki, sekcja tańca nowoczesnego
DK Kęty
- musical S.O.S z największymi przebojami
ABBY w wykonaniu grupy musicalowej
działającej przy DK
- godz. 17.00 Historia zaginionego papierka
– widowisko teatralne w wyk. aktorów
scen krakowskich
Prelekcje, spotkania, pokazy:
- prelekcja i projekcja slajdów fotografika
przyrody Marcin Karetta z Towarzystwa
na rzecz ziemi
- wręczenie nagród laureatom konkursu
fotograficznego Z ekologią w obiektywie
- pokaz Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty
- leśniczy z Nadleśnictwa Andrychów
- prelekcja pt.: Lasy i zagrożenia
- eko potrawy – pokaz i degustacja w wyk.
młodzieży z PZ nr 10 ZSME
- Zabawy plastyczne i ekologiczne dla całej
rodziny:
- akcja Posadź swoją roślinkę,
- akcja Eko instalacje
Atrakcje: zamek dmuchany zjeżdżalnia,
trampolina, suchy basen, kucyk, malowanie
twarzy, balony zwierzątka oraz interaktywne
zabawy dla najmłodszych.
- Godz. 15.00, plac przed Domem Kultury
w Kętach.
- Godz. 20.00 Koncerty zespołów: BluSka,
Serso, Adro & DJ Wróbson, Breht.
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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.
miast przeniesiono: część do
dawnego budynku szkolnego, zaś „rybaków” do domu
należącego prze wysiedleniem do Juliusza Psoty.
W końcu lata 1943 r. więźniów przeniesiono do wsi
Budy i podobóz męski
w Harmężach został zlikwidowany. Więźniarki przejęły
w dużej mierze zakres robót
wykonywanych poprzednio
przez więźniów: czyściły
kurniki i przygotowywały
dla kur (około 2000) karmę,
pracowały w wylęgarni,
opiekowały się też kaczkami (około 1000), indykami
(500) i gęsiami (300), przede
wszystkim zaś ok. 3000 królików rasy angora, hodowaByły podobóz Harmense
nymi w celu pozyskiwania
wełny. Warunki bytowe nie lepsze niż w Birkenau, kową żywność. Kierowni- Glaue oraz SS-Rottenführer
i zaprowiantowanie w obo- zaś więźniarkom łatwiej kami obozu byli kolejno SS- Xaver Eidenchinkt.
ps
zie były z pewnością znacz- było „organizować” dodat- -Unterscharfüher Bernhard
Fot. Tadeusz Kiniowski

Ta fotografia została wykonana w 1955 r. przez Tadeusza Kinowskiego na terenie
byłego podobozu Harmense, który położony był we
wsi Harmęże, położonej
o 2 km na południe od Birkenau. Widać na nim kurniki oraz słupy ogrodzeniowe
z czasów istnienia podobozu. W Harmężach istniały
dwa podobozy. Pierwszy
z nich powstał w grudniu 1941 r. Ok. 50 polskich
więźniów ulokowano na
parterze dworu wysiedlonego właściciela majątku
ziemskiego Gustawa Zwillinga. Zatrudniano ich przy
hodowli drobiu, królików
i utrzymaniu stawów rybnych. W czerwcu 1942 r.
w budynku umieszczono
grupę ponad trzydziestu
więźniarek, mężczyzn nato-

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ
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d lat 70. w zbiorach Muzeum Auschwitz znajduje się kolekcja portretów więźniów autorstwa
Camille’a Deletanga, francuskiego pułkownika,
więźnia obozu Buchenwald, a właściwie jego podobozu
Holzen. Około 40 rysunków, które Deletang przekazał
polskiemu współwięźniowi, Kazimierzowi Tymińskiemu, było przez długi czas uznawanych za jedyne ocalałe obozowe rysunki artysty. Jednakże niedawno, bo
w 2012 r. do Miejsca Pamięci Mittelbau-Dora trafiło 150
kolejnych portretów wykonanych w Holzen przez Camille’a Deletanga.

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Okazało się, że teczka zawierającą
rysunki pułkownika i notatki innego więźnia Holzen, doktora Armanda Roux, trafiła w ręce jednej
z mieszkanek Celle, francuskiego
miasteczka leżącego w pobliżu Bergen-Belsen. Znalazła ją w swoim
przydomowym ogródku, znajdującym się niedaleko dworca kolejowego w kwietniu 1945 r. i do niedawna
teczka znajdowała się w rękach prywatnych.
Teczka zaginęła podczas ewakuacji
więźniów z Holzen do obozu Bergen-Belsen. Doktor Roux i Camille
Deletang utracili ją 8 kwietnia 1945
r., kiedy to amerykańskie siły lotnicze zaatakowały dworzec w Cell,
trafiając w pociąg transportujący
więźniów.
Wszystkie rysunki, zarówno te, które znajdują się w Muzeum Ausch-

Portret nieznanego więźnia Camille’a Deletanga
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witz, jak i te, które od niedawna
przechowywane są w Mittelbau-Dora, są niezwykle cennym materiałem historycznym. Ukazane
na portretach numery obozowe,
nazwiska, a czasem nawet adresy
więźniów pozwalają na ich dokładną identyfikację. Niektóre z nich
przedstawiają sceny z życia obozu,
a także sam obóz. Najważniejsze jest
jednak to, że w bardzo wielu przypadkach są to ostatnie wizerunki
ludzi, którzy nie przeżyli deportacji
do obozu Holzen.
Miejsce Pamięci Mittelbau-Dora
przygotowało wystawę prac Camille’a Deletanga oraz towarzyszący jej
katalog, który ukazał się również w
języku polskim.
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Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów
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rupa muzułmańskich duchownych, działaczy oraz wykładowców odwiedziła 22 maja
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Studyjna wizyta była częścią
specjalnego programu współorganizowanego przez amerykański Departament Stanu, którego celem jest
zwalczanie zjawiska antysemityzmu
oraz negowania Holokaustu.
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