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Od 25 lat w Międzynarodowym Dniu
Pamięci o Holokauście spod bramy
„Arbeit macht frei” wyrusza Marsz
Żywych. W tym roku trasą pod ruiny komór gazowych w byłym obozie
Auschwitz II-Birkenau przeszło ponad
10 tysięcy osób. O tym wydarzeniu piszemy także w kwietniowym numerze
„Osi”.

Redaktor naczelny:
Paweł Sawicki
Sekretarz redakcji:
Agnieszka Juskowiak‑Sawicka

– Jest dla mnie całkowicie jasne, że to
miejsce opuszcza się innym, niż kiedy
się tu przyjechało – tak po wizycie w
Miejscu Pamięci powiedział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
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Martin Schulz, którą opisujemy na
kolejnych stronach. Niemiecki polityk
podkreślił wagę, jaką tragedia Auschwitz miała dla myślenia o powojennym europejskim zjednoczeniu.

Centrum Żydowskie planuje wyremontować i zaadaptować na kawiarnię
i miejsce wystaw artystycznych dom
ostatniego żydowskiego mieszkańca
Oświęcimia Szymona Klugera. Rozpoczęła się zbiórka funduszy na ten proJuż po raz 10. Międzynarodowy Dom jekt, któremu gorąco kibicujemy.
Spotkań Młodzieży uhonorował swoich przyjaciół i darczyńców, czyli Do- To już 60. numer Miesięcznika „Oś”,
bre Duchy. Obszerną relację z uroczy- a to oznacza, że wraz z Państwem, nastości znajdą Państwo w miesięczniku. szymi Czytelnikami, jesteśmy już pięć
Na stronach MDSM piszemy rów- lat!
Paweł Sawicki
nież o seminarium „Prawa człowieka
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
wczoraj – prawa człowieka dzisiaj.
os@auschwitz.org
Ruch oporu i odwaga cywilna”.
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W wiosenno-radosną –
wreszcie – porę, coś wiosenno-radosnego, zabawnego
i groteskowego, ale też gorzkiego i ponurego.
W związku z wieczną pamięcią i niemijającą miłością do
„słońca i wodza narodów”,
generalissimusa Józefa Stalina, w związku z jego śmiercią w marcu 1953 r., ówczesne władze naszego kraju
postanowiły nadać jednemu
z naszych miast miano Stalinogrodu! Podobno zasta-
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nawiano się któremu! Nie
mogły zostać z oczywistych
względów Stalinogrodem
Kraków, Warszawa, Gdańsk
czy świeżo odzyskany Wrocław! Padło w końcu na
wielkoprzemysłowe Katowice! Pomysł zmiany nazwy miasta zgłosił w sejmie
śląski poseł, pisarz Gustaw
Morcinek. Inicjatywa ta – co
oczywiste – przyjęta została
przez aklamację z wielkim
entuzjazmem! I od 1953
r. do jesieni 1956 r. – tzw.

Polskiego
Października,
Katowice stały się Stalinogrodem! Kasjerki kolejowe
dostały urzędowe polecenie, by w przepadku, gdy
któryś z podróżnych przez
nieuwagę lub ze złośliwości – co miało miejsce, gdy
ktoś z mojej rodziny udawał
się do Katowic – poprosi
o bilet do… Katowic, informować go, że takie miasto
nie istnieje! Ale na ogół bez
komentarza podawały bilet... do Stalinogrodu!

Sprawa skończyła się stosunkowo szybko i jeśli ktoś dziś
o niej wspomina, to z poczuciem groteski, śmieszności
i historyczno-geograficznej
farsy, a nie powagi. W sam
raz na wiosnę!
W załączniku fragment
mapy samochodowej Polski
z lutego 1956 r. z Okręgiem
Stalinogrodzkim, obejmującym również Oświęcim.
Andrzej Winogrodzki
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Fragment mapy samochodowej Polski z lutego 1956 r.
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Marsz Żywych

8

Fot. Paweł Sawicki

kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 22. Marsz
Żywych. Uczestnicy, przede wszystkim młodzi Żydzi z ponad
50 krajów świata, ale także grupa polskiej młodzieży, przeszli spod
bramy „Arbeit macht frei” w Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau.

Marsz Żywych 2013

Fot. Paweł Sawicki

W wielu miejscach na terenie byłego obozu uczestnicy
Marszu zostawili drewniane
tabliczki z nazwiskami pomordowanych, symbolizujące żydowskie nagrobki – macewy. Wiele z nich znalazło
się na rampie, gdzie naziści
dokonywali selekcji przywiezionych z całej Europy
Żydów.
Holokaust stanowił bezprecedensową próbę masowego
mordu przy użyciu metod
przemysłowych, która nigdy

wcześniej i później nie była
przeprowadzona w takiej
skali. W założeniach miał doprowadzić do „ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej”, czyli wymordowania
całego narodu. W Auschwitz, największym ośrodku
zagłady, Niemcy zgładzili
ponad milion sto tysięcy ludzi, głównie Żydów, a także
Polaków, Romów, jeńców radzieckich i obywateli innych
narodów.

Wśród prowadzących tegoroczny Marsz byli m.in.
przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem oraz Główny Rabin
Tel Awiwu, były więzień
obozu Buchenwald – rabin
Israel Meir Lau, Przewodniczący Światowego Kongre-

Uroczystości Marszu Żywych odbyły się przy pomniku na terenie byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau, w sąsiedztwie ruin
komór gazowych i krematoriów II i III. Wzięło w nich
udział ponad 10 tysięcy
osób.

su Żydów – Ronald S. Lauder, którego fundacja finansowała powstanie pracowni
konserwatorskiej Muzeum,
Szef Sztabu Generalnego
Sił Obrony Izraela – generał Benny Gantz oraz Szef
Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego – generał Mieczysław Cieniuch, a także
burmistrz Salonik – Yiannis
Boutaris.
W tym roku organizatorzy
chcieli w szczególny sposób
upamiętnić trzy rocznice. W
2013 r. mija bowiem 70 lat
od wybuchu powstania w
getcie warszawskim, 70 lat
od rozpoczęcia deportacji
do Auschwitz Żydów z Grecji, a także 25 lat od pierwszego Marszu Żywych. Do
tej pory we wszystkich 22
jego edycjach wzięło udział
ponad 185 tysięcy osób.
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Marsz Żywych 2013
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Marsze Żywych organizowane są od 1988 r. w Dniu Pamięci o Zagładzie (Jom HaSzoa), którego data związana jest z powstaniem w getcie warszawskim. W pierwszym marszu wzięło udział około 1,5 tysiąca Żydów. Od
1996 r. odbywają się corocznie. Największy miał miejsce
w 2005 r., w 60. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, kiedy
uczestniczyło w nim około 20 tys. osób. Łącznie we wszystkich marszach wzięło udział już ok. 185 tysięcy osób.

Głównym mówcą był w tym
roku Frank Lowy, australijski biznesmen i filantrop,
którego ojciec, Hugo Lowy,
zginął w obozie w 1944 r.
Dzięki jego pomocy możliwa była konserwacja historycznego wagonu towarowego, który w 2009 r. stanął
na rampie byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau, i który dedykowany jest pamięci
wszystkich Żydów deportowanych przez Niemców do
Auschwitz z Węgier.
Na zakończenie ceremonii
odmówiono kadisz – żydowską modlitwę za zmarłych.

Fot. Paweł Sawicki
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ps

Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 60, kwiecień 2013

Auschwitz był początkiem
jednoczenia się Europy
Martin Schulz odwiedził Miejsce Pamięci

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

P

rzewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz odwiedził 20 kwietnia tereny byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Po Miejscu Pamięci gościa oprowadził zastępca dyrektora Muzeum Andrzej Kacorzyk.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Martin Schulz odwiedził 20 kwietnia
tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz

na którą od wiosny 1944 r.
przyjeżdżały transporty Żydów deportowanych przez
Niemców na zagładę, pod
ruiny krematoriów i komór
gazowych. Piszę te słowa

ku pamięci wszystkich ofiar,
które doświadczyły tu tej
nieopisanej zbrodni.
W budynku głównej Sauny
obozowej, w sali, gdzie prezentowane są prywatne fo-

tografie zamordowanych w
Auschwitz Żydów, Martin
Schulz wpisał się do księgi
pamiątkowej. „Piszę te słowa ku pamięci wszystkich
ofiar, które doświadczyły

tu tej nieopisanej zbrodni.
Żadna ofiara tego barbarzyństwa nie będzie zapomniana” – napisał Martin
Schulz.
ps/2bart

Fot. Paweł Sawicki

– Jest dla mnie całkowicie
jasne, że to miejsce opuszcza
się innym, niż kiedy się tu
przyjechało. Musi się tutaj
przyjeżdżać, aby zdać sobie
sprawę, jak głęboki był ten
upadek cywilizacji. Widok
dziecięcego bucika, okularów czy ludzkich włosów
zmienia człowieka. I dlatego, w swojej okropności, jest
to tak ważne miejsce – powiedział Martin Schulz.
– Myślę, że nasza praca
w Unii Europejskiej, współpraca
międzynarodowa
i znoszenie granic to element
wzajemnego zaufania, ale
i element kontroli oraz gwarancja tego, że Auschwitz
nigdy się nie powtórzy. To
miejsce pozostaje apelem. Sądzę, że Auschwitz był początkiem jednoczenia się Europy
i dobrze, że dziś Unia Europejska angażuje się na rzecz
zachowania tego miejsca –
podkreślił Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego.
Na terenie byłego obozu
Auschwitz I Marin Schulz
zobaczył m.in. fragment
muzealnej ekspozycji w bloku 4 i 5, krematorium i komorę gazową, a także muzealne Archiwum. Pod Ścianą
Śmierci na dziedzińcu bloku
11 niemiecki polityk złożył
wieniec, oddając hołd ofiarom.
Następnie przewodniczący
odwiedził były obóz Auschwitz II-Birkenau. Przeszedł
wzdłuż rampy kolejowej,

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz odwiedził 20 kwietnia tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz-Birkenau
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Otwarta lekcja internetowa Muzeum
Auschwitz w języku angielskim
„Auschwitz – obóz koncentracyjny i zagłady” – lekcja internetowa, przybliżająca najważniejsze tematy z historii
niemieckiego nazistowskiego obozu, dostępna jest już w wersji angielskiej. Muzeum Auschwitz jest pionierem
e-learningu w placówkach tego typu w Polsce.
– Cała lekcja stanowi obszerne kompendium wiedzy
dotyczące podstawowych
zagadnień z historii obozu
Auschwitz. Znaleźć można
tu nie tylko najważniejsze
fakty i daty, zamieszczone
w historycznym wykładzie, ale także wiele tekstowych, dźwiękowych oraz
filmowych relacji byłych
więźniów, wzbogaconych
o współczesne i historyczne
fotografie. Niezwykle ważnym elementem lekcji są specjalnie zaprojektowane multimedialne mapy, schematy
oraz ćwiczenia dydaktyczne,
dzięki czemu mamy do czynienia z niezwykle bogatym
narzędziem do samodzielnej
edukacji przez Internet – powiedział Andrzej Kacorzyk,
dyrektor Międzynarodowego Centrum o Auschwitz
i Holokauście.
Autorami lekcji są specjaliści
z Działu Naukowego Muzeum: dr Jacek Lachendro
oraz dr Piotr Setkiewicz. –
Staraliśmy się w przystępny
sposób przedstawić skomplikowaną historię niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego
Auschwitz, który z biegiem czasu
stał się ogromnym komplek-

sem obozów i ośrodkiem
natychmiastowej
zagłady
Żydów w komorach gazowych – powiedział kierownik Działu Naukowego Muzeum dr Piotr Setkiewicz.
– Dzięki możliwościom,
jakie daje Internet, historyczny wykład można było
wzbogacić wieloma multimedialnymi i wizualnymi
elementami, a także relacjami świadków. To bardzo
ważne, ponieważ w ten sposób całość staje się interesującą, często bardzo osobistą
opowieścią o tym strasznym
miejscu – dodał.
Lekcja składa się z dwóch
części. – Pierwsza dotyczy
Auschwitz jako obozu koncentracyjnego – jego założenia, rozbudowy i funkcjonowania, a także różnych
grup więźniów. Wśród poruszanych tematów są m.in.
wyżywienie i odzież, warunki mieszkaniowe, praca
w obozie, kary, egzekucje,
jak również pseudomedyczne eksperymenty – powiedziała Agnieszka Juskowiak-Sawicka, kierująca Sekcją E-learningu w MCEAH.
– Część druga dotyczy
masowej zagłady Żydów
w Auschwitz. Podzielona

jest ona na kilkanaście rozdziałów dotyczących nie
tylko budowy i funkcjonowania komór gazowych
i krematoriów, ale także więźniów Sonderkommando, maskowania zbrodni, kwestii
bombardowania obozu oraz
liczby ofiar – dodała.

– Internet to doskonały sposób na dotarcie do osób,
które chcą poznać historię
Auschwitz, ale nie mogą
odwiedzić Miejsca Pamięci
chociażby ze względu na
dużą odległość. Taka lekcja może służyć także np.
nauczycielom do przygo-

towania swoich uczniów
do wizyty w byłym obozie.
Lekcja w języku polskim
i angielskim to dopiero pierwszy krok, bowiem docelowo
będzie ona dostępna w kilku
innych językach – podkreślił
Andrzej Kacorzyk.
mceah

„Auschwitz i Holokaust – edukacja
w szkole i w Miejscu Pamięci”

T

ematyce Auschwitz i Holokaustu w edukacji szkolnej i pozaszkolnej w obliczu zmian w podstawie programowej poświęcona była konferencja naukowo-dydaktyczna „Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole
i w Miejscu Pamięci”, która w dniach 12-14 kwietnia odbyła się w Oświęcimiu. Wzięło w niej udział ponad
80 nauczycieli szkolnych i akademickich z całej Polski.
Jej organizatorami było Mię- • Wizyty w miejscach padzynarodowe Centrum Edumięci: edukacja czy turykacji o Auschwitz i Holokaustyka?
ście oraz Uniwersytet Peda- • Edukacja o Auschwitz
gogiczny im. Komisji Edukai Holokauście w obliczu
cji Narodowej w Krakowie.
reformy programowej
w polskiej szkole.
Podczas sesji plenarnych
i warsztatowych uczestnicy – Spotkaliśmy się, by zakonferencji podjęli próbę stanowić się, jak wygląda
podsumowania
doświad- nauczanie o Holokauście
czeń w dziedzinie nauczania i Auschwitz w nowej, zreo Auschwitz i Holokauście formowanej szkole, by
w ostatnich pięciu latach. zastanowić się nad zagroObrady koncentrowały się żeniami i szansami, jakie
wokół następujących obsza- stworzyła nowa podstawa
rów tematycznych:
programowa i dyskutuje• Pedagogika miejsc pa- my na tematy pedagogiki
mięci – teoria a praktyka. w Miejscach Pamięci, wi• Autentyzm miejsca i sło- zyt edukacyjnych, również
wa – relacje i narracje.
o problemach z narracją
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i autentyzmie miejsc pamięci – powiedział dr Piotr Trojański, doradca akademicki
MCEAH. – Z dyskusji wynika, że w przyszłości powinniśmy położyć nacisk na
wizyty w miejscach pamięci
i zastanowić się nad ich walorami edukacyjnymi. Rola
szkoły maleje i będzie malała. Należy zastanowić się
nad rozwiązaniami systemowymi i wprowadzeniem
podstawy
programowej
wizyt, by można je było najlepiej organizować – dodał.
Jeden z uczestników konferencji, Robert Szuchta,
nauczyciel historii, współautor podręcznika „Holo-
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kaust. Zrozumieć dlaczego”, powiedział, że ma mieszane uczucia w związku
z wprowadzeniem nowej
podstawy programowej. –
Zapowiadano, że nauczyciele będą mieli więcej godzin, a my mamy 60 godzin
na realizację całej historii
najnowszej. To ok. 45-50
tematów. Na tematykę poświęconą
Holokaustowi
mogłem w tym roku poświęcić dwie godziny lekcyjne, czyli tyle samo, co do
tej pory. Tu nie widzę żadnej zmiany. Podobnie się
dzieje z lekcjami języka polskiego. Uczenie tej tematyki
jest szalenie powierzchowne – powiedział Szuchta.
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Konferencji
towarzyszyła
prezentacja nowych publikacji dydaktycznych:
• Polska wersja europejskiego pakietu edukacyjnego pt. „Przygotowanie
wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz – wskazówki dla nauczycieli
i pedagogów”.
• „Zrozumieć Holokaust.
Książka pomocnicza do
nauczania o zagładzie
Żydów”.
• „Jak uczyć o Holokauście. Poradnik metodyczny do nauczania
o Holokauście w zreformowanej szkole”.
ps/mceah

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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„Przymusowa migracja Polaków i Niemców
w czasie II wojny światowej i po wojnie”
Podsumowanie polsko-niemieckiego seminarium

W

przedstawicieli narodowości polskiej i niemieckiej na
danym terenie. Dr Mirjam
Seils skupiła się na kwestiach
związanych z przesiedleniami Niemców i ich osiedleniem się przede wszystkim
w Meklemburgii, w tym na
sprawach dotyczących ekonomicznych skutków tego
wydarzenia.
Wystąpienia
i dyskusje ukazały, że niektóre kwestie budzą nadal
kontrowersje: m.in. to, że
niektórzy niemieccy badacze bazują na danych dotyczących liczby przesiedleńców niemieckich jeszcze
z lat sześćdziesiątych, co
stało się tematem polemiki
tuż po wykładzie. Pytania,
a także dużo kontrowersji,
wzbudziło spotkanie z Wolfgangiem Köppem, który
osobiście doświadczył przesiedlenia po II wojnie światowej. W swoim wystąpieniu
przywoływał różne kwestie,
powołując się na własną,
subiektywną ocenę wybranych aspektów stanowiących
w jego mniemaniu zarzewie
konfliktu pomiędzy stroną
polską i niemiecką.
W kolejnych dniach miały
miejsce prezentacje referatów studentów pracujących
w grupach polsko-niemieckich, nad którymi czuwali nauczyciele akademiccy
z obydwu uniwersytetów:
dr Jerzy Ciecieląg i dr Anna
Zapalec z Uniwersytetu Pe-

dagogicznego w Krakowie
oraz Sven Hartig z Uniwersytetu w Rostoku. Po zaprezentowaniu referatów każdej
z grup następowało przedstawienie tez opracowanych
wspólnie przez studentów
z obydwu uniwersytetów,
które stwarzały pole do dyskusji na forum publicznym.
Grupa I tematy swoich referatów skupiła wokół zagadnienia: „Cele polityczne
i podstawy prawne przymusowych przesiedleń po
wojnie”. Dokonano genezy
i charakterystyki przesiedleń
ludności polskiej w czasie
II wojny światowej i tuż po
jej zakończeniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na represje niemieckie
i sowieckie w czasie wojny.
Następnie referenci skupili się na postanowieniach
Wielkiej Trójki w Teheranie,
Jałcie i Poczdamie, co miało
uzasadnienie merytoryczne
zważywszy na to, że właśnie
tam zdecydowano o losach
Polaków i Niemców przesiedlonych po II wojnie światowej. Przyjęta przez studentów strategia, polegająca na
przedstawieniu przez grupę niemiecką postanowień
Wielkiej Trójki dotyczących
kwestii Niemiec, oraz przez
grupę polską postanowień
dotyczących kwestii polskiej
zakończyła się wnioskami
i dyskusją wokół sposobu
prezentacji zagadnienia, wykorzystania materiału źródłowego oraz sposobów argumentacji.
„Organizacja i przebieg przesiedleń w latach 1945-1950”
to zagadnienie dotyczące
referatów grupy II. Studenci
podzielili przesiedlenia na
trzy etapy i w podsumowaniu przedstawili podobieństwa i różnice pomiędzy
przesiedleniami
Polaków
i Niemców. Długą dyskusję
wywołało zwłaszcza jedno
z pytań zadane publiczności
na zakończenie prezentacji:
„Czy wobec faktów, z którymi się zapoznaliśmy uważacie, że przesiedlenia były
konieczne?”.
Właściwą część seminarium
zamykały referaty dwóch
ostatnich grup, które zajmowały się tematami: „W obcym niechcianym domu. Integracja i asymilacja w Polsce

Fot.MDSM

Przed wspólnym spotkaniem w Akademii Europejskiej studenci opracowywali
pod kierunkiem docentów
wybrane zagadnienia z perspektywy polskiej i niemieckiej.
Studenckie referaty poprzedziły wykłady prelegentów
z Polski i Niemiec: prof. dr
hab. Jana Marii Piskorskiego
z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr. Roberta Żurka
– przedstawiciela placówki Polskiej Akademii Nauk
w Berlinie oraz dr Mirjam
Seils z Uniwersytetu w Rostoku. Prof. Piskorski, choć
z wykształcenia jest mediewistą, to jednak w tematyce przesiedleń w XX wieku
odnajduje się świetnie, co
wielokrotnie
udowodnił
w trakcie swojego wykładu,
a także odpowiadając na
pytania słuchaczy. Dr Żurek
w swoim wykładzie pt. „Czy
przesiedlenia muszą dzielić” odniósł się zarówno do
problematyki
przesiedleń
w pamięci ludzi nam współczesnych, nawiązując do
takich kwestii jak projekty
Eriki Steinbach, jak i do tych
mających
retrospektywny
charakter. Zdaniem dr. Żurka na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie
przedstawiciele trzech mocarstw potraktowali przesiedlenia jako mniejsze zło, które było konieczne ze względu
na niemożność współżycia

Uczestnicy seminarium „Przymusowa migracja Polaków i Niemców
w czasie II wojny światowej i po wojnie”
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Fot.MDSM

dniach 16-22 marca 2013 r. w Akademii Europejskiej w Waren we współpracy z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się VI edycja seminarium pt. „Przymusowa migracja Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej i po wojnie”, w której wzięło udział dwadzieścioro studentów
historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Rostoku.

Uczestnicy seminarium „Przymusowa migracja Polaków i Niemców
w czasie II wojny światowej i po wojnie”

i Niemczech” oraz „Kultura
pamięci a historia. Przymusowa migracja w indywidualnej i kolektywnej pamięci
Polaków i Niemców”. Podczas prezentacji i wystąpień
ukazano przede wszystkim
negatywne aspekty przesiedleń po II wojnie światowej.
Studenci niemieccy w swoich wystąpieniach na temat
niemieckich przesiedlonych
zwrócili również uwagę na
gospodarcze skutki oraz na
pewne aspekty obecnej niemieckiej kultury pamięci
związanej z przesiedleniami,
w której można odnaleźć widoczne elementy świadczące
o tych wydarzeniach – istnieją na przykład w kuchni
niemieckiej potrawy sprowadzone do zachodnich Niemiec przez Niemców przesiedlonych z różnych części
Europy.
Podobnie jak w ubiegłych
latach, tak i tym razem, istotną częścią seminarium były
również wycieczki. Seminarzyści odwiedzili regionalne
muzeum w Linstow, poświęcone historii Niemców
wołyńskich oraz zwiedzili
Rostok, gdzie studiują niemieccy studenci.
Tematyka przesiedleń jest
poruszana w polskiej historiografii stosunkowo rzadko,
zwłaszcza w podręcznikach
szkolnych, gdzie jest zwykle
bardzo okrojona w treści,
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a częstokroć w ogóle pomijana, stąd niebagatelne znaczenie udziału w tego typu
seminarium dla studentów
specjalizacji nauczycielskiej,
zarówno ze strony polskiej,
jak i niemieckiej. Reprezentowali oni bowiem uczelnie
o profilu pedagogicznym.
Temat ten z pewnością stanie się wkrótce przedmiotem
szerokiej debaty publicznej w Polsce i w Niemczech
w kontekście wystawy berlińskiej Fundacji „Ucieczka,
Wypędzenie, Pojednanie”,
której otwarcie planowane
jest na 2014 r.
W dniach 20-26 maja studenci spotkają się ponownie
w MDSM w Oświęcimiu.
Druga część projektu poświęcona będzie historii
Auschwitz i Holokaustu
oraz pamięci indywidualnej
i zbiorowej Polaków i Niemców o tych wydarzeniach historycznych.
Przemysław Sołga,
student historii
Instytut Historii
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie
*Projekt finansowany ze
środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży i Landeszentrale für Politische Bildung
Mecklenburg-Vorpommern.
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„Prawa człowieka wczoraj
– prawa człowieka dzisiaj.
Ruch oporu i odwaga cywilna”

P

od takim tytułem w malowniczej scenerii zamku w Bad Liebenzell odbyło się spotkanie w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży od lat wspólnie organizowanej przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell.

Fot. Olga Onyszkiewicz

delt. Widerstand und Volksgemeinschaft
1933-1945”),
na której przedstawiono
osoby i zdarzenia związane
z niemieckim ruchem oporu
na terenie landu Badenia-Wirtembergia, m.in. zamachy na Hitlera (Georg Elser,
„Operacja Walkiria”), pomoc
robotnikom przymusowym,
roznoszenie ulotek (Hans
i Zofia Scholl), akcje sabotażu, czy sprzeciw księży i biskupów wobec nasilającego
się reżimu NS.
Uczestnicy podczas pracy nad projektem
Ważnym elementem wymiany młodzieży jest – poza miejsce na wspólny pobyt w okresie II wojny światowspólną pracą nad projek- na lodowisku i basenach ter- wej. W trakcie tygodniowego
tem – integracja grupy, lep- malnych w Bad Liebenzell, a pobytu w MDSM będą mieli

Apel uczestników przeciw dyskryminacji i homofobii

sze poznanie partnerów, ich
otoczenia i życia codziennego. Dlatego w programie
seminarium znalazło się

także – szczególnie interesujące dla męskiej części grupy,
choć nie tylko – zwiedzenie
Muzeum
Mercedes-Benz
w Stuttgarcie. Nie zabrakło
również gier integracyjnych
i animacji językowej.
W opinii uczestników zarówno atmosfera w grupie, jak
i polsko-niemiecka współpraca podczas wspólnego
opracowywania wybranych
zagadnień były bardzo dobre. Uczestnikom podobało
się zakwaterowanie na zamku, chwalili dobrą organizację seminarium, smaczne
jedzenie oraz możliwość poznania najbliższej okolicy.
Podczas
październikowego spotkania w Oświęcimiu
uczestnicy seminarium zajmą się tematyką ruchu oporu
i odwagi cywilnej z perspektywy historycznej, głównie

Fot. Olga Onyszkiewicz

gadnień. Przy pomocy prowadzących warsztaty Julii
Leny Stanger i Olgi Onyszkiewicz oraz specjalistki ds.
mediów Kathariny Meier
młodzież wypracowała scenariusz i wybrała rodzaj
filmu, a następnie przystąpiła do realizacji zadania.
Z wielkim zaangażowaniem
młodzi ludzie wcielili się w
role reżyserów, scenografów, kamerzystów oraz aktorów i animatorów filmów
rysunkowych, ucząc się przy
tym pracy w teamie, poznając tajniki kręcenia filmów,
montażu, udźwiękowienia,
wykazując
kreatywnością
i pokonując własne słabości.
Na
pokazie
końcowym
uczestnicy oraz zaproszeni
nauczyciele ze szkół niemieckich partnerów obejrzeli
trzy bardzo zaangażowane
społecznie filmy, pokazujące
nie tylko skutki przemocy fizycznej, formy prześladowania wyznawców islamu oraz
stanowisko różnych osób
wobec homoseksualistów,
ale również akty odwagi cywilnej osób, które potrafiły
przeciwstawić się uprzedzeniom i dyskryminacji i udzieliły pomocy potrzebującym.
Film kończy się apelem młodzieży o poszanowanie prawa do wolności religijnej,
miłości i godności człowieka.
Uczestnicy
seminarium
zwiedzili również wystawę
w Haus der Geschichte Baden Württemberg w Stuttgarcie zatytułowaną „Działali właściwie. Ruch oporu
i Wspólnota Narodowa 1933-1945” („Anständig gehan-

Fot. Olga Onyszkiewicz

Uczestnikami projektu byli
uczniowie i uczennice szkół
licealnych ze Stuttgartu, Weil
der Stadt i Herrenberg oraz
Kęt i Sławkowa.
Tematem przewodnim spotkania w Bad Liebenzell były
współczesne formy sprzeciwu obywateli w demokratycznym
społeczeństwie.
Uczestnicy podjęli wspólnie
próbę odpowiedzenia sobie
na pytania: Czym jest obecnie odwaga cywilna? Co jest
potrzebne, by wykazać się
odwagą cywilną? Co wywołuje Twoje oburzenie? Udzielane odpowiedzi świadczyły
nie tylko o wielkiej dojrzałości obywatelskiej młodych
uczestników, ale także o głębokiej analizie aktualnych
wydarzeń na świecie. Wśród
niepokojących młodzież zjawisk pojawiły się m.in.: przemoc, rasizm, uprzedzenia ze
względu na płeć i orientację
seksualną oraz dyskryminacja na tle religijnym.
Ważnym elementem spotkań
polsko-niemieckiej młodzieży jest zawsze wspólna praca
nad projektem na wybrany
temat. Tym razem uczestnicy
podzielili się na trzy polsko-niemieckie grupy, z których
jedna wybrała temat przemocy w życiu codziennym,
druga zajęła się problemem
uprzedzeń ze względu na
orientację seksualną, natomiast trzecia skupiła się na
kwestii dyskryminacji na tle
religijnym. Efektem pracy
miał być film przedstawiający stanowisko młodych
Polaków i Niemców wobec
poruszonych przez nich za-

Uczestnicy przy wejściu do Haus der Geschichte w Stuttgarcie
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możliwość zapoznania się
z aktami odwagi cywilnej
więźniów obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau, formami ruchu oporu
na terenie getta krakowskiego oraz ze strukturą ruchu
oporu w okupowanej Polsce.
Seminarium, dzięki finansowemu wsparciu Bundesvereinigun kulturelle Jugendbildung, Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży oraz
Ministerstwa Edukacji, Kultury i Młodzieży RFN przeprowadziły Gertrud Gandenberger i Julia Lena Stanger we współpracy z Olgą
Onyszkiewicz (MDSM), Fee
Meier i Leą Bermicker (praktykantki) oraz Anną Lachendro (tłumaczką).
Olga Onyszkiewicz

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Weinberg
w Domu Spotkań

8

Milena Antoniewicz i Ewelina Nowicka

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Zanim w sali forum wy- dzięki uprzejmości Firmy ła w tym celu fortepian.
Joanna Klęczar
brzmiały dźwięki utworów Schimmel, która udostępniMieczysława
Weinberga,
o kompozytorze i swoich
z nim spotkaniach pięknie
opowiadała Zofia Posmysz,
autorka „Pasażerki”, na
motywach której powstała
opera Weinberga do libretta Aleksandra Miedwiediewa. Brawurowe wykonanie niełatwych w odbiorze
utworów, oświęcimska publiczność przyjęła owacyjnie, dwukrotnie wywołując
artystki na bis. Koncert odbył się pod patronatem Richarda Pyritza i Rotary Club
Ewelina Nowicka
Ratzeburg – Alte Salzstrasse,

Fot. Dominik Smolarek

marca w Domu Spotkań odbył się koncert w wykonaniu Mileny Antoniewicz (fortepian) i Eweliny Nowickiej (skrzypce).
Pomimo młodego wieku, obie artystki mogą poszczycić się niezwykle bogatym dorobkiem i wieloma wyróżnieniami krajowymi
i europejskimi.

Zofia Posmysz opowiada o swoich spotkaniach z Mieczysławem Weinbergiem

 Kłopot z miłością w MDSM

3

niem doprawdy niełatwym.
Ale poszukiwanie takowych
bardzo się opłaca, bo nagle
okazuje się, że o miłości, także tej, której sami doświadczamy, można nie tylko
w uniesieniu, w rozpaczy
i na klęczkach, lecz również
trzymając się za brzuch... ze
śmiechu. Nie inaczej było
tego wieczoru w MDSM.
Wyśmienite i zabawne teksty
w mistrzowskich interpretacjach zostały przyjęte przez
publiczność gromkimi brawami i salwami śmiechu.

Krzysztof Zawadzki i Ewa Kaim

Joanna Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

nocy Kupały jeszcze szmat
czasu, a wiosny nadal jakoś
nie widać, tego wieczoru w
MDSM wybrzmiały utwory
o miłości w absurdalnych,
szalonych i komicznych ujęciach – mówi jeden z gospodarzy Salonu, Janusz Toczek.
– Raczej nieczęsto w wielkiej literaturze spotykamy
obrazy miłości szczęśliwej i
spełnionej, a już szczególnie
rzadko takiej, która jest powodem niczym nieskrępowanej radości, zaś znaleźć
teksty, których autorzy robią
sobie z niej żarty, jest zada-

Fot. Dominik Smolarek

„Szalone” wiersze o tym najpiękniejszym z uczuć (i nie
tylko) przeczytały i… zaśpiewały dobrze znane oświęcimskiej publiczności aktorskie małżeństwa: Ewa Kaim
(Narodowy Stary Teatr im.
H. Modrzejewskiej w Krakowie) i Grzegorz Łukawski (Teatr im. J. Słowackiego
w Krakowie) oraz Małgorzata i Krzysztof Zawadzcy (Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej
w Krakowie). – Co prawda
po Walentynkach pozostały
już tylko wspomnienia, do

Fot. Dominik Smolarek

marca MDSM zaprosił na pierwszą w tym roku, a 47. z kolei
odsłonę Krakowskiego Salonu Poezji, którego tematem przewodnim była miłość, a konkretnie – kłopot z miłością.

47. Krakowski Salon Poezji
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Grzegorz Łukawski i Małgorzata Zawadzka
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Centrum Żydowskie
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Ostatni żydowski dom
w Oświęcimiu
zostanie uratowany

D

om ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia Szymona Klugera zostanie wyremontowany
i poddany adaptacji na kawiarnię oraz
miejsce wystaw artystycznych. Centrum
Żydowskie w Oświęcimiu uruchomiło
kampanię zbierania funduszy na międzynarodowym portalu Kickstarter.

Przedwojenny
budynek,
który wspiera skarpę, na
której stoi jedyna zachowana synagoga w Oświęcimiu,
był rodzinnym domem Szymona Klugera (1925-2000),
ostatniego Żyda w mieście.
Centrum planuje gruntowną renowację zaniedbanego
domu i przekształcenie go
w Cafe Oszpicin, kawiarnię
nawiązującą nazwą do czasów, kiedy w Oświęcimiu
ponad połowę mieszkańców stanowili Żydzi.

Centrum planuje zrealizować większość prac jeszcze
w tym roku. Opis projektu z wizualizacjami oraz
filmem promocyjnym są
dostępne pod adresem:
http://www.kickstarter.com/
projects/295016835/cafe-oshpitzin-remember-the-past-feed-the-future.

– Cafe Oszpicin będzie
miejscem otwartym na
mieszkańców i gości z Polski i zagranicy – mówi Tomasz Kuncewicz, dyrektor
Centrum
Żydowskiego.
– Oświęcim potrzebuje połączenia historii z nowoczesnością, aby przełamać
wciąż obowiązujący wizerunek, wynikający z tragicznej przeszłości. Dlatego
w Cafe Oszpicin będziemy
promować lokalne produkty, polski design oraz miejscowych artystów, tworząc
nową pozytywną tożsamość
miasta – dodał Kuncewicz.

Centrum
Żydowskie
w Oświęcimiu jest jednym
z ostatnich śladów żydowskiej obecności w mieście,
na obrzeżach którego – podczas II wojny światowej –
został założony przez Niemców obóz koncentracyjny
i zagłady KL Auschwitz-Birkenau.

Projekt remontu i adaptacji
przygotowała oświęcimska
pracownia architektoniczna
Susuł&Strama Architekci.

Celem działalności otwartego w 2000 r. ośrodka jest
kultywowanie
pamięci
o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia oraz edukacja na temat Zagłady oraz
współczesnych
zagrożeń
związanych z nietolerancją
Fundusze na remont Domu i uprzedzeniami.
Klugerów i adaptację na
Cafe Oszpicin są między Centrum obejmuje Muinnymi zbierane na naj- zeum Żydowskie, synagogę
większej platformie crowd- Chewra Lomdei Misznajot
fundingowej
Kickstarter, oraz Centrum Edukacyjktóra umożliwia ludziom ne, łącząc miejsce modliz całego świata przekazy- twy i refleksji z zadaniem
wanie drobnych datków na upamiętniania żydowskiej
kreatywne projekty zmie- przeszłości miasta.
niające rzeczywistość.
Artur Szyndler

M

uzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Synagoga
i Muzeum Żydowskie zapraszają na nocne
zwiedzanie, które odbędzie się 18 maja 2013 r.
CENTRUM ŻYDOWSKIE

MUZEUM ZAMEK
Konkurs na najciekawsze przebranie związane z jedną z legend zamkowych, bezpłatne zwiedzanie wystaw czasowych oraz możliwość wejścia
na wieżę, z której będzie można podziwiać zapadający zmrok nad miastem.

Kim byli żydowscy sąsiedzi naszych dziadków? Ilu Żydów mieszkało
w Oświęcimiu przed wojną? Jak wyglądają modlitwy w synagodze? 18.00-21.00 – Oświęcimski Klub Fantastyki zaprasza do wspólnej zabawy przy grach historycznych
Co jest podobne, a co inne w chrześcijaństwie i judaizmie?
21.00		 – Etiuda teatralno-muzyczna w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie
z Katowic
18.00 – Rysujemy w synagodze - warsztat dla dzieci na temat symboli
żydowskich
Oba muzea czynne do godziny 24.00. Wstęp wolny!
19.00, 20.00, 22.00 – zwiedzanie z przewodnikiem
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Uskrzydlony MDSM
odbyło się jubileuszowe 10. Spotkanie Dobrych Duchów, Przyjaciół i Darczyńców Międzynarodo5kwietnia
wego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
przemówił tak sugestywnie,
iż przez moment wszyscy
poczuli się jak uwięzieni w
ptasiej klatce i z niepokojem spoglądali na złowrogo
zwisające z sufitu ptactwo,
w obawie czy aby nie zapała
ono upiorną nienawiścią do
ludzi, tak jak miało to miejsce w oglądanym właśnie na
ekranie dziele mistrza horroru.
Za ten filmowy lapsus grozy, zgotowany Domownikom od razu na wejściu,
osobiście przeprosił Gospodarz spotkania – Dyrektor
MDSM Leszek Szuster. Wyjaśnił przybyłym, że bynajmniej nie uczestniczą oni
w zjeździe ornitologów ani
też spotkaniu wielbicieli
ornitologicznych horrorów,
a niewinne, sympatyczne
i „udomowione” ptaszki widniejące wokół, mają
jedynie gości uskrzydlać
– symbolizując umiłowanie wolności, zachęcając do
przekraczania granic i prze-

łamywania barier, które to
wartości Dom Spotkań propaguje poprzez swoją pracę
edukacyjną.

ność w tym procesie, realizując swoją misję przez codzienną pracę. Cieszymy się,
że i Państwo w tym uczestniczycie – dodał.

Być wolnym jak ptak

Skrzydlate myśli

– Bo właśnie w tym Domu,
podczas spotkań młodych (i
nie tylko) ludzi z całego
świata, przełamywane są bariery nieufności, lęków, a nawet historycznych antagonizmów. Pokonywane są stereotypy i uprzedzenia, które
niegdyś dzieliły narody –
mówił Leszek Szuster. –
W tym kontekście ptak jawi
się jako synonim wolności,
który pozwala wierzyć, że
świat nękany konfliktami,
wojną i niesprawiedliwością
może zmienić się we wspólnotę, w której uniwersalne,
humanistyczne
wartości
będą respektowane na co
dzień. W tym Duchu Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży zaznacza obec-

Co łączy Oświęcim z afrykańskim miastem Butare,
czego na oświęcimskim
osiedlu Zasole szukała
młoda Rwandyjka i jaką
lekcję historii musimy jeszcze odrobić – opowiedziała zebranym, w niezwykle
ciekawym
wystąpieniu
podsumowującym miniony
rok, wiceprzewodnicząca
Zarządu Fundacji na Rzecz
MDSM, dr Alicja Bartuś.
– Czego szukała w naszym
kraju 19-letnia Rwandyjka? Przyjechała do Oświęcimia po to, by zrozumieć
TUTAJ to, co wydarzyło się
TAM – gdy była kilkuletnim
dzieckiem. Mamy kwiecień,
a właśnie w kwietniu 1994

r. od maczet trzymanych w
dłoniach sąsiadów ginęło
w Rwandzie 10 tysięcy ludzi dziennie, 417 na godzinę, siedmioro na minutę.
Doszło tam do niewyobrażalnego ludobójstwa. Ludzie ludziom zgotowali ten
los – przypominała. – Ale
myliłby się ten, kto byłby
skłonny uznać, że pojednanie, przebaczenie, dążenie
do historycznej prawdy to
lekcja przez Polaków i Europejczyków raz na zawsze
odrobiona. Tadeusz Mazowiecki wspomni zaraz
Bośniaków – tam, w sercu
Europy, młodzi pamiętają okrutne rzezie i czystki
etniczne. A młodzi Polacy,
Niemcy, Francuzi, Węgrzy,
Czesi, Ukraińcy, Rosjanie,
Litwini, Łotysze…??? Od
nas, statystycznie 40-letnich, zależy dziś ich pamięć. Powoli przejmujemy
bowiem kaganek wiedzy
– i pamięci – od naocznych
świadków. Kiedy ostatni

Fot. Dominik Smolarek

Organizatorzy jak zawsze
od progu zaskakiwali Domowników
pomysłowością. Goście schodzili się do
MDSM witani skrzydlatą
ptasią instalacją rzeźbiarską, autorstwa mistrza Waldemara Rudyka, oczarowani ptasim świergotem wypełniającym wnętrze Domu,
obdarowani przy wejściu
statuetkami różnorodnych
ptaków, o różnobrzmiących
nazwach, o istnieniu których większość z nich nawet
nie słyszała. Niektórzy z gości, widząc tę ptasią scenerię
i dzierżąc w ręku drewnianego ptaszka, zastanawiali
się nawet, czy aby nie pomylili imprezy i nie znaleźli
się przypadkiem na dorocznym zjeździe ornitologów.
Z rozważań wyrwał gości
fragment bodaj najsłynniejszego arcydzieła filmowego
poświęconego skrzydlatym
istotom – mowa oczywiście o słynnych „Ptakach”
Alfreda Hitchcocka. Obraz

Pamiątkowe zdjęcie Dobrych Duchów MDSM wszystkich edycji
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Fot. Dominik Smolarek

jego dyrektorem, przeżywa on renesans, wypełnia
się miłością i przyjaźnią.
I w imieniu wszystkich,
którzy tu stoimy, powiem,
iż statuetka Dobrego Ducha należy się przede
wszystkim Tobie – dyrektorowi tego niezwykłego
Domu.
Spontaniczny
wniosek
przeszedł
jednogłośnie,
co widownia zaświadczyła w gromkiej aklamacji,
a pracownicy MDSM szybko dostarczyli na scenę
egzemplarz
honorowego
wyróżnienia – i tak oto,
ten jeden, wyjątkowy, wolny (jak ptak) – egzemplarz
Dobrego Ducha – w kategorii: nagroda publiczności
– trafił do rąk szefa MDSM,
Leszka Szustera.
Na koniec tego niezwykłego wieczoru, pełnego
niespodziewanych zwrotów akcji, emocji i zdarzeń
(znacznie
przyjemniejszych niż u Hitchcocka)
dla wszystkich Dobrych
Duchów oraz Przyjaciół
i Darczyńców MDSM gospodarze
przygotowali
muzyczną
niespodziankę… Oczywiście – skrzydlatą! Na muzycznej scenie
Domu wystąpił egzotyczny
niebieski motyl – mysłowicki zespół Holly Blue.
Jego fantastyczna, zaledwie 18-letnia wokalistka
i pianistka Sonia Kopeć
porwała wszystkie ptaki
MDSM do „pierwszego
lotu” – wykonując utwory
ze swojego debiutanckiego
albumu „First Flight”.
No i poleciały. Wysoko.

Zespół Holly Blue

Skrzydlate… Duchy
Po przemówieniach nadszedł czas wyróżnienia Darczyńców i Przyjaciół Domu.
W wyborze nagrodzonych
w żartobliwy sposób dopomógł aktor katowickiego teatru „Gry i Ludzie”, brawurowo wcielając się w postać
„hodowcy jaj”, który niespodziewanie wtargnął do Sali,
aby kilka z nich podłożyć to
tu, to tam… Jubileuszowe
statuetki otrzymali: w kategorii Darczyńca – Sponsor
– Firma TAURON DYSTRYBUCJA za wieloletnie, finansowe wspieranie najważniejszych przedsięwzięć MDSM,
głębokie zrozumienie idei
Domu i konsekwentne budowanie wizerunku Firmy
zaangażowanej społecznie.
W imieniu firmy statuetkę Dobrego Ducha MDSM
odebrała rzecznik prasowy
Tauron Dystrybucja Ewa
Groń. W kategorii Partner
wyróżniona została Małgorzata Gwóźdź. Uhonorowano ją za wieloletnią owocną
współpracę przy najbardziej
prestiżowych
projektach
MDSM (m.in. „Inna strona
świata”, „1939/1989. Czas
winy i czas nadziei”), za wyrafinowane, a czasem ostre
pióro, którym celnie opisuje
oświęcimską rzeczywistość,
także „Domowników”, za
otwartość, wrażliwość i nie-
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spożytą inwencję twórczą.
Dobry Duch w ostatniej
kategorii – Artysta Słowa,
trafił do tłumacza Rafała
Wędrychowskiego. Otrzymał go za stałą obecność
w Domu podczas najważniejszych wydarzeń organizowanych przez MDSM, za
piękne operowanie słowem
– tak niemieckim, jak polskim – w mowie i w piśmie
oraz twórczy wkład w budowanie spuścizny literackiej Domu Spotkań poprzez
opracowanie Uniwersalnego

Generatora Tekstów MDSM.
Statuetki wręczał były więzień KL Auschwitz Józef Paczyński.
Wychodzili uskrzydleni
Okazją do wspomnień była
nie tylko wystawa fotografii i wycinków prasowych,
dokumentująca wszystkie
poprzednie edycje Spotkań
Dobrych Duchów. Organizatorzy uznali, iż jubileuszowe spotkanie to dosko-

nały moment, aby przypomnieć twarze wszystkich
Dobrych Duchów, które na
przestrzeni lat szczególnie
przysłużyły się oświęcimskiej instytucji. Zaproszono
ich na środek i obdarowano
pamiątkowymi kaflami. Jeden z wyróżnionych laureatów – wieloletni dyrektor
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Józef
Wróblewski, powiedział: –
Drogi Leszku, obserwuję
od lat MDSM i muszę przyznać, że odkąd zostałeś

Monika Bartosz

Fot. Dominik Smolarek

z nich odejdą, zostaniemy
z ich testamentem w dłoni.
Od jego wypełnienia zależy
nasza przyszłość – podkreślała Alicja Bartuś.

10. Spotkanie Dobrych Duchów MDSM
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„Przyjeżdżając z lękiem,
wyjeżdżając z nadzieją”

W

Fot. Dr Elena Procario-Foley

dniach 9-16 marca 2013 r. Iona College po raz kolejny realizowała swój projekt w Oświęcimiu. Grupa
ośmiorga studentów wraz z wykładowcami: Eleną Procario-Foley i Thomasem Donnarumma uczestniczyła w serii wykładów, które swoją tematyką obejmowały m.in. różne perspektywy patrzenia na
Auschwitz – żydowską, chrześcijańską, polską i niemiecką, zagadnienia religijne i etyczne wobec Auschwitz,
a także kwestie pojednania i odpowiedzialności w dzisiejszym świecie.

Uczestnicy projektu z Iona College w Centrum Dialogu i Modlitwy

Przybyliśmy z Iona College w New Rochelle (Nowy
Jork, USA) zarówno z oczekiwaniami, jak i pewnymi
obawami do Centrum Dialogu i Modlitwy. Przyjechaliśmy do Oświęcimia, aby
studiować bogate dziedzictwo kulturowe polskich Żydów i katolików.
Przyjechaliśmy
do
KL
Auschwitz, aby poznać
prawdę o tych, których życie zostało skradzione przez
ideologię śmierci i jej systematyczną, z premedytacją
używaną maszynę masowej
zagłady.
Nauczyliśmy się w ciągu
siedmiu dni intensywnego
szkolenia, że przeplatanie
się warstw religijnych, tradycji, dumy kulturowej,
narodowej traumy i politycznych systemów, kom-

plikuje pamięć i historyczną wcześniejszą wiedzę o Ho- i zdobycie doświadczeń, W związku z tym ważnarrację Niemiec, Polski i lokauście z pomocą kursu które poznaliśmy podczas ne jest, aby podkreślić, że
Holokaustu.
na uniwersyteckim pozio- tradycyjnego nauczania na Iona jest katolicką uczelnią,
zajęciach w USA. Profesjo- a kurs został sfinansowany
„Zostawiłam kawałek mojego serca
nalni i wrażliwi edukatorzy przez żydowskiego filanz obu instytucji, stworzyli tropa.
w Polsce”
Kaitlynn bezpieczną atmosferę, do Przykładem tego rodzaju
(studentka I roku Biochemii) rozważań intelektualnych, współpracy
żydowskosprzyjających
wyrażeniu -chrześcijańskiej po HoloNauka
o
Holokauście mie, który dał okazję do empatii i zrozumienia.
kauście w Polsce jest nauka
obejmuje wiele dziedzin, studiowania różnych wy- Nasz kurs zbliżył studium w żydowskich instytucjach,
a studenci reprezentowa- miarów historii Holokaustu o Holokauście z perspek- takich jak Centrum Żydowli różnorodne kierunki: na miejscu tej tragedii.
tywy historii relacji ży- skie w Oświęcimiu (Filia
psychologię, wymiar spra- Od czterech lat współ- dowsko-chrześcijańskiej. Muzeum Dziedzictwa Żywiedliwości, matematykę, praca pomiędzy Centrum
studia
międzynarodowe, Dialogu i Modlitwy i Pań- „Już nigdy nie będę tą samą katoliczką.
prawo, biochemię, filozo- stwowym Muzeum Au- W Auschwitz poczułam swoją duszę
fię i ochronę środowiska. schwitz-Birkenau w OświęWiększość z nich stanowili cimiu zapewnia nam udział po raz pierwszy – ona wiła się z bólu,
katolicy, kilku ma żydow- w tego rodzaju zagranicz- jak stawałam się świadkiem tego,
skie, jak również chrze- nym szkoleniu. Wykła- co naród żydowski przeszedł
ścijańskie korzenie, a inni dy pod tytułem „Pamięć z powodu swojej wiary”.
dumnie potwierdzają swoje i pojednanie – Kościoły
Ashley,
polskie pochodzenie. Wszy- i Holokaust” umożliwiają
studentka ostatniego roku
scy pragnęli pogłębić swoją nam poszerzenie wiedzy
międzynarodowych studiów
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dowskiego – Żywy Pomnik
Holokaustu w Nowym Jorku), jak również katolickich,
takich jak Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu
i Franciszkańskie Centrum
Św. Maksymiliana w Harmężach.

tom ludzkiej dobroci, jaką
okazywali więźniowie sobie nawzajem, niezależnie
od tożsamości narodowej
czy religijnej.
Dwa dni na terenie byłego obozu Auschwitz poprzedzone były studium

„Jeżeli czujemy swoje doświadczenie
i wykorzystamy je, aby nadać mu sens,
to wszystko, co mogę powiedzieć,
to że nigdy nie zapomnę o Auschwitz.
A jeśli chodzi o doświadczenie,
to niestety nie mogę doświadczać za innych.
Wszystko, co mogę powiedzieć,
to «Wejdź». Nie mogę powiedzieć,
co tam znajdziesz, ale coś znajdziesz”.
Ariel,
student drugiego roku filozofii

w Oświęcimiu i w Wadowicach. Oba miasta ukazały
nam tętniącą życiem współczesną Polskę i otwarły
okno na pozostawione na
ziemi i w ludziach ślady
Holokaustu. Ruiny budynków, pomników, zniszczonych cmentarzy, pustych
parceli i statystyki żydowskiej populacji oddają zrozumienie powiedzenia, że

w erze post-Holokaustu
musimy być wyczuleni na
obecność nieobecności i nieobecność obecności.
Nasze studium z historykiem z PMA-B (dr Teresa
Wontor-Cichy) i edukatorami z Centrum Dialogu i Modlitwy (ks. dr Manfred Deselaers i s. Mary O’Sullivan),
jak również wizyta na terenie byłego obozu Auschwitz
czy spotkanie ze świadkiem
Holokaustu były uzupełnieniem badań z profesorami
UJ ks. dr Łukaszem Kamykowskim i dyrektorem
Centrum Badań Holokaustu
Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Jolantą Ambrosiewicz-Jacobs wraz ze swoimi studentami. Wizyty studyjne w
dzielnicy żydowskiej w Krakowie i Muzeum Schindlera
pomogły nam zrozumieć
geografię Holokaustu w tym
regionie Polski.

Siedem dni konfrontacji z ogromem tragedii z
przeszłości i zrozumienie
powojennej rekonstrukcji
wzajemnych relacji i społeczności zakończył zainspirowany Kabbalat Szabat
w Reformowanej Gminie
Żydowskiej Beit Kraków
z rabinem Tanyą Segal.
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dr Elena Procario-Foley
profesor studiów
żydowsko-katolickich
Iona College

Prof. Thomas Donnarumma,
profesor nadzwyczajny, Wydział Sztuk Pięknych i Scenicznych

Uczestnicy projektu z Iona College w Centrum Żydowskim

1

Opuszczamy Polskę z głębokim uznaniem dla pasji
i gościnności naszych edukatorów i gospodarzy,
a także wdzięcznością za to,
że Miejsce Pamięci Auschwitz umożliwia prowadzenie światowej klasy badań.
Wyjeżdżamy z nieprzemijającą chęcią do walki
z ignorancją i uprzedzeniami, które sprzyjają ludobójczej ideologii.

„Zarówno Polacy, jak i członkowie
społeczności międzynarodowej,
których spotkaliśmy w Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu oraz
w wielu miastach Polski,
dali mi poczucie nadziei i zrozumienia,
że pokolenia, które zostały usunięte
w następstwie Shoah, będą kontynuować
pamięć i myślenie o niesieniu pokoju
i sprawiedliwości w swoich krajach”.

Fot. Dr Elena Procario-Foley

W krypcie Franciszkańskiego kościoła wpatrywaliśmy
się w zniewalające i wstrząsające zarazem obrazy,
namalowane przez artystę
i świadka Holokaustu – byłego więźnia KL Auschwitz,
Mariana Kołodzieja. Czarno-białe rysunki, przedstawiające
hitlerowskich
zbrodniarzy, jednocześnie
oddawały cześć wielu ak-

Współpraca między Centrum Dialogu i Modlitwy oraz
Iona College rozpoczęła się w 2009 r., kiedy dr Elena
Procario-Foley – specjalistka w dziedzinie studiów religijnych i relacji chrześcijańsko-żydowskich – zorganizowała dla swoich studentów seminarium w Oświęcimiu, w ramach kursu przeprowadzonego na uczelni
w USA.
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Kultura

Kathrin Kompisch
„Sprawczynie”

M

yśląc o historii Trzeciej Rzeszy, myślimy niemal wyłącznie o mężczyznach.
A jaka była rola kobiet w nazistowskich Niemczech? Jaka jest ich współodpowiedzialność za zbrodnie dokonane w czasie II wojny światowej? O tym
pisze w swojej książce niemiecka historyczka Kathrin Kompisch.
Książka analizuje różne grupy kobiet
funkcjonujące w różnych okresach
istnienia Trzeciej Rzeszy. Przedstawia
ich sytuację prawną, sytuację na rynku pracy oraz politykę nazistowskich
Niemiec wobec instytucji małżeństwa. Pokazuje organizacje partyjne
organizujące i nadzorujące życie kobiet, takie jak Związek Niemieckich
Dziewcząt, Narodowosocjalistyczny
Związek Kobiet oraz Niemiecki Czyn
Kobiet. Autorka opisuje również sylwetki policjantek i urzędniczek w administracji państwowej, a także kobiet żołnierzy. Duża część publikacji
poświęcona jest kobietom bezpośrednio zaangażowanym w zbrodnie: w ośrodkach eutanazji oraz

w obozach koncentracyjnych. Jeden
z rozdziałów przygląda się również
roli żon esesmanów.
Jak pisze sama autorka: „Kobiety
były obecne na różnych szczeblach
nazistowskiego terroru. Jako pomocnice sztabowe oraz pomocnice SS
odbywały służbę wojenną na terenach okupowanych. Zatrudnione na
posterunkach policji i w placówkach
SS obsługiwały telefony, dalekopisy
i radiostacje. Jako pracownice biurowe grup operacyjnych SS sporządzały raporty o masowych egzekucjach,
a jako nadzorczynie SS pilnowały
więźniarek osadzonych w żeńskich
obozach koncentracyjnych. W gestapo pracowały jako sekretarki i proto-

kołowały przesłuchania z użyciem
tortur. Jako lekarki przeprowadzały
eksperymenty na więźniach obozów
koncentracyjnych i aktywnie współuczestniczyły w kampanii eutanazji”.
Tytuł książki z jednej strony sugeruje
zamiar autorki: pokazanie różnych
warstw
współodpowiedzialności
wśród grup tworzących kobiecą społeczność Trzeciej Rzeszy. Z drugiej
jednak strony tak mocne tytułowe
oskarżenie jest w pewnym sensie
reakcją na to, w jaki sposób wymiar
sprawiedliwości po wojnie traktował
kobiety – funkcjonariuszki nazistowskiego systemu. Większość z nich
uniknęła jakiejkolwiek kary. Uwaga

sądów skupiła się na wąskiej grupie
strażniczek w obozach koncentracyjnych oraz personelu medycznego ośrodków eutanazji. Z książki
Kathrin Kompisch wynika jasno, że
kręgi kobiecej odpowiedzialności za
zbrodnie są jednak znacznie szersze
i bardziej niejednoznaczne.
Paweł Sawicki

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
KWIECIEŃ / MAJ 2013
• 21 kwietnia
z cyklu: „Muzyka – źródło skojarzeń”, konod wielu bawi i rozśmiesza do łez.
Krakowski Salon Poezji
cert Chóru Uniwersytetu Mahidol z TajlanGodz. 19.00
Od 3 marca, od ostatniego Salonu Poezji
dii pod dyrekcją Rita Subsomboona, w proCzas: 135 minut z przerwą. Bilety: 60 zł (parw Oświęcimiu, co i rusz da się spotkać na uligramie którego znajdą się utwory sakralne
ter), 50 zł (balkon).
cach naszego miasta osobniczki i osobników,
i świeckie oraz popularne i klasyczne, mięOświęcimskie Centrum Kultury
którzy, ku zgorszeniu zacniejszej i bardziej
dzy innymi Fryderyka Chopina. Chórowi
dystyngowanej części oświęcimskiej społecztowarzyszył będzie przy fortepianie Teera- • 11 maja
ności, na hasło miłość tarzają się nieomal ze
nai Jirasirikul.
„Żarty się skończyły” – kabaret „Paranieśmiechu.
Godz. 18.00.
normalni” w OCK
Chcieliśmy, by następny salon był dla odmiaWstęp za zaproszeniami – zaproszenia będą
11 maja o godzinie 17.00 w Oświęcimskim
ny bardziej dostojny i poważny niż ten mardo odbioru w OCK.
Centrum Kultury wystąpi nie tylko Mariolcowy. Podjęliśmy już w tym kierunku pewne
Oświęcimskie Centrum Kultury
ka, ale również inni pokręceni i zakręceni,
działania i nie uwierzycie! – przyniosły one
czyli Kabaret „Paranienormalni” z prograskutek dokładnie odwrotny od zamierzone- • 27 kwietnia
mem pt. „Żarty się skończyły”.
go! Czy to sprawka jakiegoś chochlika, czy też
„Mayday” – spektakl komediowy w wykoBilety: 55 zł (parter), 45 zł (balkon).
może wiosny, dość powiedzieć, że i ten wienaniu artystów Teatru Bagatela w KrakoOświęcimskie Centrum Kultury
czór będzie więcej niż niepoważny.
wie.
Wiersze Juliana Tuwima już się u nas pojawiaW Oświęcimskim Centrum Kultury zosta- • 17-18 maja
ły nieraz, ale zawsze w towarzystwie utwonie zaprezentowany, przez artystów Teatru
XXI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów innych poetów. W niedzielę usłyszymy
Bagatela w Krakowie, spektakl komediowy
rów i Śpiewających Poezję „Amor sprawyłącznie jego teksty, w tym zwłaszcza obw reżyserii Wojciecha Pokory, pt. „Maywił...” 2013
rosłe już swoją legendą perełki kabaretowo
day”. Spektakl od dziewiętnastu lat gości
W dniach 17-18 maja w Oświęcimskim Cenestradowej twórczości autora Balu w operze.
na krakowskiej scenie, ciesząc się niebywałą
trum Kultury będą się odbywały, pod paUsłyszymy je w wykonaniu krakowskich akpopularnością wśród widzów (ponad 1250
tronatem Prezydenta Miasta Oświęcimia,
torów i muzyków, zawodowo związanych
spektakli) rozśmieszając do łez i bawiąc
XXI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
z Teatrem im. J. Słowackiego: Katarzyny Zaswym szalonym humorem.
i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”.
wiślak-Dolny, Feliksa Szajnera, znanych już
„Mayday” Raya Conneya – autora najbarKonkurs jest adresowany do młodzieży
salonowej publiczności Rafała Dziwisza i Grzedziej kasowych i z pewnością najśmieszi dorosłych, pragnących w maju mówić
gorza Łukawskiego oraz także u nas debiutuniejszych fars, jakie powstały na Wyspach
i śpiewać o miłości. Uczestników konkursu
jących muzyków Haliny Jarczyk i Jacka Bylicy.
Brytyjskich w ciągu ostatnich lat i szturmem
każdego roku słucha zacne grono specjaTrudno chyba skompletować lepszą kompazdobyły teatry zachodniej europy i Broadlistów od mówienia i śpiewania. Jurorzy
nię interpretatorów poezji i prozy mistrza Tuwayu – to jedna z najlepszych komedii na
słuchają, oceniają, bardzo chętnie rozmawima!
świecie, pełna nieoczekiwanych zbiegów
wiają. Dzielą się swoimi doświadczeniami,
Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę
okoliczności i zwrotów akcji. To historia lonspostrzeżeniami, uwagami. Nie szczędzą
(21.04.2013 r.), godz. 17.00 na 48. odsłonę Kradyńskiego taksówkarza bigamisty, któremu
pochwał, ale i nie unikają słów krytycznych,
kowskiego Salonu Poezji w MDSM.
przez lata udaje się bezkolizyjnie lawirować
gdy wymagają tego okoliczności. Nawet,
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
między dwiema kochającymi go żonami. Na
gdy uczestnik nie znajdzie sie w gronie lauskutek wypadku ulicznego jego tajemnica
reatów, a wysłucha cennych wskazówek
• 22 kwietnia
wychodzi na jaw, wywołując lawinę komjury, zyska kolejne nowe doświadczenie,
Koncert Chóru Uniwersytetu Mahidol
plikacji. Bohater miota się, usiłując ukryć
przydatne w dalszej pracy artystycznej...
z Tajlandii
podwójne życie przed małżonkami, mediaRegulamin konkursu na stronie:
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbęmi i policją. Znakomity komizm sytuacji
www.ock.org.pl
dzie się, w ramach projektu „Dom otwarty”
fabularnych i języka sprawia, że „Mayday”
Oświęcimskie Centrum Kultury
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Historia

Muzeum
w archiwalnej
fotografii
Ta fotografia została wykonana w 1959 r. przez Tadeusza Szymańskiego na
terenie byłego podobozu
Neu-Dachs
zlokalizowanym na przedmieściach
Jaworzna przy kopalni
„Dachsgrube”. Był to jeden
z największych podobozów
Auschwitz, który utworzono w połowie czerwca 1943
r. Obóz po rozbudowie zajmował obszar ok. 6 ha. Wewnątrz znajdowało się 14
baraków mieszkalnych oraz
3 latryny, szpital, kuchnia,
magazyn odzieży, kotłownia, pralnia oraz magazyn.

W połowie października
1943 r. stan obozu wynosił 2800 więźniów, a zaraz przed wyzwoleniem
znajdowały się tam 3664
osoby. Katastrofalne warunki bytowe i nadzwyczaj
ciężka praca w kopalniach
skłaniały wielu więźniów
po podjęcia prób ucieczek.
Kończyły się one zazwyczaj
tragicznie. W październiku
1944 r. aresztowano kilkudziesięciu więźniów oskarżonych o próbę ucieczki
podkopem
wydrążonym
spod podłogi jednego z baraków i osadzono w bloku

11 w Auschwitz I celem
przeprowadzenia
śledztwa. Po jego zakończeniu
19 więźniów skazano na
śmierć, odwieziono ich do
Jaworzna i tam 6 grudnia
powieszono na placu apelowym. Komendantem obozu był SS-Obersturmführer
Bruno Pfütze, zaś załogę
stanowiło od 200 do 300
esesmanów.
Więźniowie
z Neu-Dachs w styczniu
1945 r. przebyli jeden z najdłuższych marszów ewakuacyjnych – do KL Gross-Rosen na Dolnym Śląsku.
Wielu z nich zmarło lub zo-

Fot. Tadeusz Szymański, APMA-B

W

tym roku w „Osi” w naszym archiwalnym cyklu pokazujemy zdjęcia wykonane po wojnie na terenach podobozów Auschwitz.

Tereny byłego podobozu Neu-Dachs

stało zastrzelonych przez esesmanów. W Jaworznie pozostawiono ok. 400 chorych
i wycieńczonych więźniów,
których 19 stycznia wyzwo-

lili Rosjanie. Na fotografii
zobaczyć można główną
bramę podobozu oraz fragment ogrodzenia.

Paweł Sawicki

ślady historii

ze zbiorów muzeum auschwitz

W

Władysław Siwek został aresztowany 14.01.1940 r. w Niepołomicach pod zarzutem organizowania
ruchu oporu, przebywał w więzieniu na Montelupich, a następnie
w Tarnowie, skąd 8 października
1940 r. został przywieziony do KL
Auschwitz. Początkowo pracował
w różnych komandach, m.in. w malarni „Bauleitungu” jako liternik.
Malował tablice ostrzegawcze, napisy na tabliczkach do magazynów
i stajni końskich, szyldy. Zatrudniany był również przy malowaniu
ścian, okien i podłóg oraz różnego
sprzętu dostarczanego do malarni.
W 1943 r. z „Malerei” został przeniesiony do komanda „Bauburo”
(biuro budowlane). W tym czasie
powstało na polecenie szefa tego
komanda kilka obrazków z rozbudowy obozu. Wykorzystując jego
uzdolnienia artystyczne, poszczególni esesmani zlecali mu malowanie obrazów, własnych portretów,
czy powiększeń z fotografii. Przy
okazji potajemnie wykonywał też
portrety współwięźniów.
Zachowało się niewiele obozowych prac artysty i są to głównie
obrazy wykonane oficjalnie, na zlecenie SS.
Zarówno Edward Kowalski, jak
i Władysław Siwek zostali prze-

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

zeszłym roku do zbiorów trafił portret Edwarda Kowalskiego, więźnia obozu Auschwitz,
numer obozowy 1701. Został wykonany
w Lubece w 1945 r. przez znanego obozowego artystę,
więźnia Auschwitz, Władysława Siwka, numer obozowy 5826. Jest on tym bardziej cenny, że zachowało
się bardzo niewiele portretów więźniów wykonanych
przez artystę.

Portret przekazany do Działu Zbiorów przez rodzinę Edwarda Kowalskiego
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niesieni z Auschwitz do obozu
Sachsenhausen. Portret prawdopodobnie powstał zaraz po ich
wyzwoleniu. Barwna akwarela
została przekazana do Muzeum
w darze przez rodzinę Edwarda
Kowalskiego.

16

Agnieszka Sieradzka

Dział Zbiorów zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem,
przechowywaniem i udostępnianiem przedmiotów historycznych oraz prac artystycznych związanych z obozem.
Każdy przedmiot, związany z
tym miejscem, to bardzo ważny dokument historyczny. To
świadectwo niewyobrażalnego
cierpienia. Oryginalne rysunki
przekazane do zbiorów Muzeum
zostaną objęte specjalistyczną
opieką konserwatorską oraz zapewnione im będą optymalne
warunki przechowywania.
Jeżeli w Państwa domach znajdują się jeszcze przedmioty
związane z tragiczną historią
obozu Auschwitz, bardzo prosimy o kontakt.
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FOTOREPORTAŻ

8

kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz odbył się 22. Marsz Żywych. Uczestnicy, przede wszystkim młodzi Żydzi z ponad 50 krajów
świata, ale także grupa polskiej młodzieży, przeszli spod bramy „Arbeit
macht frei” w Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau. Poniżej publikujemy fotografie tegorocznego marszu.
Fotografował: Paweł Sawicki.
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