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Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie literackim ogłoszonym przez Państwowe Muzeum Ausch-
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Dziś oddamy się jesienno-nostalgicznym nastrojom, bo pora ku temu! Listopad: jesień już wyraźna i głęboka!
W nazwie miesiąca zawarty jest opis
opadania liści, ale tych na ogół w listopadową porę na drzewach już nie
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Fotografia pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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KONSERWACJA PIĘCIU BARAKÓW
OBOZU BIRKENAU ZAKOŃCZONA

D

W wyniku działań konserwatorów baraki będą mogły
być udostępnione osobom
odwiedzającym Miejsce Pamięci. – Głównym zadaniem
projektu było zachowanie
autentyzmu baraków świadczących o tragicznej historii
Auschwitz. Wybór baraków
więźniarskich przeznaczonych do konserwacji podyktowany był przede wszystkim ich stanem zachowania
– powiedział Rafał Pióro, zastępca dyrektora Muzeum.
Obecna na konferencji podsumowującej projekt Małgorzata Omilanowska, wiceminister kultury i dziedzictwa
narodowego, powiedziała
w imieniu MKiDN: – Angażowanie się w takie projekty to zaszczyt i obowiązek.

archiwalne i niemieckie instrukcje montażu. To bardzo
duży sukces – zaakcentował.
Trwający trzy lata projekt
zaowocował nowymi doświadczeniami,
zarówno konserwatorskimi, jak
i organizacyjnymi. Zabezpieczenie
historycznych
baraków wymagało utworzenia interdyscyplinarnego
zespołu. Prace wymagały
wdrożenia szeregu rozwiązań technicznych uwzględniających prymat zasad
konserwatorskich, przede
wszystkim: zasady poszanowania substancji zabytkowej, zasady minimalnej
ingerencji, zasady odwracalności stosowanych metod
i środków, a także zasady
odróżnialności elementów

ZESPÓŁ PROWADZĄCY PROJEKT
Zofia Drabczyk, Alicja Janik, Anna Łopuska,
Katarzyna Oboza-Ziarko, Agnieszka Paluch,
Ewelina Pawlak, Ewelina Płachta, Marta Stefanicka,
Magdalena Tabak, Monika Warzecha

WYKONAWCA PRAC

Zakład Budowlano-Instalacyjny Remonty Obiektów
Zabytkowych Kazimierz Stalmach

pierwotnych i wtórnych.
Niejednokrotnie podejmowanie decyzji musiało być
oparte na kompromisie leżącym pomiędzy racjami
konserwatorskimi a budowlanymi. Konieczności określenia przejrzystych zasad
towarzyszyła
nieustająca
potrzeba
indywidualnego
traktowania poszczególnych
obiektów, a nawet ich elementów. Rozwiązania wypracowane w toku realizacji
projektu to swoiste przecieranie szlaków na gruncie wciąż
mało rozpoznanej dziedziny,
jaką jest konserwacja zabyt-

ków
martyrologicznych.
Doświadczenia
zebrane
w wyniku realizacji projektu
już dzisiaj służą przygotowaniu kolejnych, podobnych prac konserwatorskich
w Miejscu Pamięci Auschwitz. Poziom przeprowadzonych zadań, wynikający
z doświadczenia i wysokich
kwalifikacji
zaangażowanych specjalistów, przy zapewnieniu
odpowiedniej
perspektywy czasowej i finansowej, otwiera nadzieję
na skuteczne zabezpieczenie
i zachowanie pozostałości
po byłym niemieckim nazi-

Fot. Dział Konserwacji

Jesteśmy dumni z tego, że
mamy w Muzeum ludzi tak
zaangażowanych w ten projekt, który tak znakomicie
potrafili przygotować i przeprowadzić – podkreśliła.
– Misja zachowania pozostałości Auschwitz, którą
rozpoczęli w 1947 r. byli
więźniowie, kontynuowana
jest przez kolejne pokolenia
specjalistów-konserwatorów i dzisiaj – po ponad 60 latach – jest jednym
z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań stojących
przed Miejscem Pamięci –
powiedział Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Muzeum.
Jacek Chrząszczewski, zastępca małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie,
zwrócił uwagę na konserwatorską troskę w celu zachowania dla przyszłych
pokoleń nie tylko formy, ale
przede wszystkim oryginalnej substancji obiektów:
– Zdajemy sobie sprawę
z wielkiego wysiłku, jaki
konserwatorzy
muzealni
wykonali podczas tych 3 lat
prac. Wykorzystano znakomicie zachowane materiały

Konferencja podsumowująca projekt.
Przemówienie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
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Wnętrze baraku więźniarskiego pełniącego funkcję umywalni i latryn
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Fot. Paweł Sawicki

obiegł końca trzyletni projekt „Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau”. Był to pierwszy tak duży i kompleksowy projekt konserwatorski przeprowadzony przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i finansowany ze środków unijnych.

stowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.
Projekt realizowany był przy
wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach XI Priorytetu „Kultura
i dziedzictwo kulturowe”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jego realizację umożliwiło
również
dofinansowanie
z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wykorzystanie
środków własnych Muzeum.

Bartosz Bartyzel
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PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH

P

race poprzedzone zostały gruntowną analizą historyczną obiektów, obejmującą również wszelkie informacje dotyczące wcześniejszych interwencji. Pierwszym etapem
było wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją
oraz kompleksowe rozpoznanie techniki i technologii wykonania budynków.
piece z kominami, ze szczególnym
uwzględnieniem
śladów
pozostawionych
przez więźniów, będących
bądź efektem ich celowych
działań, bądź częstego użytkowania.
W pierwszej kolejności
zdemontowano instalacje
odgromowe oraz usunięto
warstwy
zdegradowanej
papy połaci dachowych. Następnie przystąpiono do demontażu elementów drewnianych, zaczynając od płyt
dachowych, płyt ściennych
i konstrukcji głównej ramownic. Demontaż pozwolił na bliższe zbadanie elementów składowych, dzięki
czemu odkryto nieznane
wcześniej historyczne napisy.
Drewniane elementy przewożono do pracowni wy-

konawcy, gdzie zostały
sfotografowane i poddane
badaniom specjalistycznym.
Konieczne było usunięcie
impregnatów wprowadzonych w trakcie poprzednich
interwencji w strukturę
drewna, które spowodowały zmianę jego kolorystyki
oraz uniemożliwiały wprowadzanie nowych preparatów zabezpieczających.
Proces oczyszczania wpłynął na uwidocznienie niemieckich oznaczeń elementów konstrukcyjnych.
Zachowane symbole literowe znalazły potwierdzenie
w instrukcji montażu baraków stajennych z 1940 r.
niemieckiego Naczelnego
Dowództwa Wojsk Lądowych Bau - und Werkstattbeschreibung 260/9 (OKH)
vom 1.7.1940 Pferdeställe.

rozwój mikroorganizmów.
Poszukiwania i szereg przeprowadzonych prób, analizowanych ze specjalistami
z różnych dziedzin, zaowocowały opracowaniem metody, którą zastosowano we
wszystkich pięciu barakach.
Jednocześnie prowadzono
prace ziemne przy fundamentach baraków. Na podstawie badań archeologicznych wytyczano pierwotne
posadowienie
baraków,
czego konsekwencją było
usunięcie wtórnych opasek
betonowych i powojennych
ceglanych fundamentów.
Podczas badań archeologicznych odkryto między
innymi pozostałości: pali
drewnianych, stanowiących
pierwotne
posadowienie
baraków, nawierzchni betonowych, które utwardzały
teren przed wejściem do baraku o nr. inw. B-155, a także
ceglany chodnik sąsiadujący
z barakiem szpitalnym (o nr.
inw. B-80).
Po zakończonym procesie konserwacji elementów
drewnianych w pracowni
wykonawcy oraz prac fundamentowych, kolejny etap
polegał na montażu elemen-

Konserwacja pióciu drewnianych baraków
dawnego KL Auschwitz II-Birkenau
The Conservation of Five Wooden Barracks
at the Former Auschwitz II-Birkenau Concentration Camp

Fot. Dział Konserwacji

Elementy drewniane baraków zinwentaryzowano
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej.
Przeprowadzono szereg czynności zabezpieczających zachowaną
substancję zabytkową obejmujących: nawarstwienia
malarskie, posadzki betonowe, przewody grzewcze,

Zmontowana główna konstrukcja baraku

Istotną kwestią było podjęcie decyzji o zastąpieniu
elementów
drewnianych,
które nie spełniały wymaganych parametrów wytrzymałościowych, nowymi, wykonanymi na wzór
pierwotnych.
Działania
takie stosowane były tylko
w przypadku, gdy nie było
wzmocnienia
możliwości
i zachowania historycznego
elementu. Uzupełnienia wykonywano metodą „drewno-drewnem”.
Kolejnym ważnym etapem było znalezienie metody i środków o działaniu
bio- oraz ogniochronnym.
Drewno – ze względu na
swą anizotropową budowę
– jest materiałem nietrwałym, o obniżonej odporności
na zmienne warunki atmosferyczne, charakteryzujące
klimat umiarkowany, oraz

Fot. Dział Konserwacji

Specyfika budowy drewnianych baraków, w połączeniu
z potrzebą wykonania niezbędnych prac fundamentowych, eliminujących skutki
poprzednich
interwencji,
uwarunkowała
przebieg
prowadzonej konserwacji.
By umożliwić prace ziemne,
konieczne okazało się zdemontowanie baraków.

Zakończone prace fundamentowe baraku więźniarskiego
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tów drewnianych baraku.
Prace konserwatorskie po
montażu dotyczyły głównie
wnętrz baraków i obejmowały: posadzki betonowe,
wątek ceglany, nawarstwienia malarskie na kominach
i elementach drewnianych,
tynki z pobiałami.
Wszystkie przeprowadzone
procesy zostały przedstawione w dokumentacji prac.
Szczegółowa dokumentacja
fotograficzna i opisowa ma
na celu zebranie wszelkich
informacji dotyczących całego procesu konserwacji
i ułatwienie podejmowania
kolejnych decyzji konserwatorskich.
Tekst pochodzi z folderu
„Zachować autentyzm.
Konserwacja pięciu
drewnianych baraków dawnego
KL Auschwitz II-Birkenau”.
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stropowych, w miejscach
wzmocnień taśmami węglowymi, wykonano nowe
tynki. Z prac konserwatorskich prowadzonych przy
nawarstwieniach ściennych
bloku nr 2 należy również
wspomnieć o transferach
warstw malarskich w miejscu planowanych kanałów
centralnego
ogrzewania.
obrębie obu budynków
rowadzone prace konserwatorskie dwóch rezerwatowych bloków byłego niemiec- W
uporządkowano teren po
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz w wielu re- wykopach wraz z ułożealizowanych kwestiach osiągnęły fazę końcową. W obu budynkach zakończono niem wokół bloku nr 3
już konserwację elewacji, zaś prace konserwatorskie stolarki okiennej prowadzone są zdemontowanej betonowej
opaski chodnikowej, zaś
wyłącznie w bloku nr 2. W bloku sąsiednim prace te dobiegły końca.
wzdłuż płyt chodnikowych
ustawiono kamienne kraŚciany zewnętrzne każdego skich
stolarki
okiennej mineralne bloku nr 2. Bada- wentylacji
mechanicznej, wężniki drogi, które wypoz budynków zostały do- w bloku nr 2 po komplet- nie składu chemiczno-tech- centralnego
ogrzewania ziomowano.
kładnie oczyszczone. Przy- nej konserwacji jest już nologicznego
posadzek, i elektrycznej automatyziemie oraz inne elementy 38 okien, do malowania analiza granulometryczna ki instalacji. W bloku nr 2
skażone biologicznie odka- przygotowano zaś 227. kruszywa, czy analiza spo- wzmocniono również ele- Projekt realizowany jest dzięki
współfinansowaniu przez
żono. Wzmocniono także W bloku nr 3 wspomniane iwa nawarstwień, to tylko menty więźby dachowej
Unię Europejską ze środków
wyprawy tynkowe, które wyżej prace zakończono, nieliczne z nich.
wraz z przemurowaniem
Europejskiego Funduszu
podklejono oraz fugi, które a konserwacji poddano Z pozostałych prac, które pękniętych zwieńczeń koRozwoju Regionalnego,
doszczelniono. Całość ele- w sumie 374 skrzydeł okien- wykonano warto wspo- minów oraz wykonaniem
w ramach Programu
wacji poddano procesowi nych wraz z ościeżnicami.
mnieć o zaawansowaniu, bocznych otworów na pohydrofobizacji,
zapobie- Równocześnie z pracami a w przypadku bloku nr 2 trzeby wentylacji. Nato- Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata
gającemu wnikaniu wody konserwatorskimi prowa- zakończeniu robót związa- miast w bloku sąsiednim
2007-2013.
w głąb struktury impregno- dzone są również różnego nych z wykonaniem przy- wyrównano powierzchnię
wanego materiału.
rodzaju badania specjali- łącza centralnego ogrzewa- na odtworzonym stropie,
W przypadku prowadzo- styczne, którym to obecnie nia oraz o realizowanych gdzie po odbiciu współczeMonika Bernacka-Pelc
nych prac konserwator- poddawane są zaprawy pracach z zakresu instalacji snych tynków na belkach

BY OCALIĆ

P

M

iędzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłaszają
nabór na 13. edycję studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2013 r.
Studia zostały uruchomione w 1998 r. z inicjatywy prof.
Wacława Długoborskiego, byłego więźnia KL Auschwitz, historyka, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego,
kuratora naukowego Muzeum oraz prof. Jacka Chrobaczyńskiego, historyka z Uniwersytetu Pedagogicznego,
jako odpowiedź na zauważalną potrzebę uzupełnienia
wiedzy nauczycieli na temat totalitaryzmu, nazizmu
i Holokaustu. Pomimo upływu lat studia te cieszą się
nieustającą popularnością wśród nauczycieli, muzealników i innych osób, którzy z całej Polski przyjeżdżają
do Oświęcimia, by w tym szczególnym miejscu zgłębiać
interesującą ich problematykę. Obecna edycja studiów
będzie 13. z kolei. Najlepsi absolwenci studiów mają
możliwość wyjazdu do Izraela na seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust”,
organizowane przez Instytut Pamięci Yad Vashem
w Jerozolimie.
Wykładowcami są nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, pracownicy
Muzeum oraz naukowcy
z innych polskich uczelni –
historycy, literaturoznawcy
i socjolodzy. Z gościnnymi
wykładami podczas kolejnych sesji studiów przybywają do Muzeum byli
więźniowie, przedstawiciele
świata polityki i kultury.
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Tematyka studiów koncentruje się wokół zagadnień
związanych z totalitaryzmem nazistowskim i komunistycznym prezentowanych w ujęciu interdyscyplinarnym (historia, literatura, sztuka). Nacisk został
położony na zbrodnie popełnione przez Niemcy nazistowskie i ZSRR ze szczególnym
uwzględnieniem
niemieckiego ludobójstwa
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dokonanego na Żydach
i Romach. Program obejmuje także zagadnienia dotyczące prześladowań i eksterminacji innych grup narodowych i społecznych pod rządami nazistów i sowietów.
Kluczowym zagadnieniem
jest problematyka obozowa omawiana głównie na
przykładzie KL Auschwitz.
Stąd integralną częścią programu jest poznanie historii
i zwiedzanie specjalistyczne
byłego obozu Auschwitz,
realizowane głównie poprzez zajęcia prowadzone
na wystawach muzealnych,
w Archiwum i Dziale Zbiorów. Część zajęć odbywa się
w innych muzeach i miejscach pamięci w Polsce, takich jak np. Majdanek, Bełżec, Sobibór. Podczas wizyty
studyjnej w Krakowie i Tarnowie słuchacze mają możliwość zapoznania się z historią i kulturą Żydów oraz
Romów. Nowością tej edycji
studiów będzie prowadzenie części zajęć w systemie
nauczania na odległość
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Fot. ajus

NABÓR NA STUDIA
PODYPLOMOWE

Absolwenci oraz studenci 11. i 12. edycji studiów podyplomowych

z wykorzystaniem platformy e-learningowej MCEAH.
Poza tym szczególny nacisk
zostanie położony na zajęcia
warsztatowe organizowane
na terenie autentycznego
miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau.
Uzupełnienie
tematyki historycznej stanowią wykłady i ćwiczenia
z zakresu socjologii, antropologii, metodyki nauczania
o Holokauście oraz pedagogiki miejsc pamięci przygotowujące słuchaczy do pracy
z młodzieżą.
Studia przeznaczone są dla
nauczycieli,
pedagogów,

muzealników,
pracowników instytucji kulturalno-oświatowych, dziennikarzy, politologów, księży, katechetów, samorządowców
itp. Mogą w nich uczestniczyć osoby posiadające
wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie/inżynierskie. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje
w zakresie historii XX wieku
(systemy totalitarne, historia
i kultura Żydów, II wojna
światowa, ludobójstwo, Holokaust) i pedagogiki miejsc
pamięci.
mceah

Studia trwają trzy semestry. Opłata wynosi 1800 zł (600 zł
za semestr nauki).
Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy,
2 zdjęcia legitymacyjne, dyplom ukończenia studiów
wyższych (odpis lub poświadczona kserokopia), podanie z prośbą o przyjęcie na studia należy przesłać na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.
KONTAKT:
Antoni Stańczyk, Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście, tel. 33 844 8128
email: antoni.stanczyk@auschwitz.org
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PRZEJRZEĆ NA OCZY

D

ogodne, choć specyficzne, źródło wiedzy o rzeczywistości społecznej. Przesłanie płynące do nas nie z zacisza muzeum, uczęszczanego przez nielicznych, ale z otwartej przestrzeni dostępnej każdemu odbiorcy.
Twórczy apel przemawiający do nas ze słupa ogłoszeniowego czy ściany budynku. PLAKAT. Jego galerią
są ulice, a publicznością – przechodnie.

Fot. Dominik Smolarek

Ważny głos w dyskusji

Peter Grohmann z fundacji AnStifter i laureat nagrody specjalnej Sebastian Kubica

w
Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
– Czy plakat jest dziełem
sztuki? – pytała. – Na pewno nie w tradycyjnym rozumieniu. Dzieło sztuki jest,
co prawda, formą przekazu,

o czymś nas przecież informuje, ale ta informacja jest
jakby mimowolna, nie jest
zakładana przez twórcę jako
potrzeba porozumienia. Natomiast plakat jest komunikatem – przekonywała zebranych.

Wyostrzyć świadomość
społeczną
– Trudno o bardziej adekwatne
niż
Oświęcim
miejsce, by nawoływać do
poszanowania praw człowieka, należy uznać za
szczęśliwe zrządzenie losu,
iż apel ten rozbrzmiewa
z
Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży,
ważnej placówki pedagogicznej – mówi profesor
Klaus Staeck. – Wszak owa
żmudna nierzadko praca na
rzecz społeczeństwa obywatelskiego i wyostrzenia
świadomości
społecznej

Fot. Dominik Smolarek

Czym był i czym jest dzisiaj.
Jaka jest jego geneza i definicja – zastanawiała się Anna
Maria Potocka, podczas
wykładu, który uświetnił
czwartą edycję Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

Kontekst artystyczny plakatu od zawsze wynikał
z uwarunkowań społecznych, politycznych, historycznych czy gospodarczych. Poprzez plakaty
– apele, komunikaty wizualne – publikacje i działania
w przestrzeni publicznej
twórcy wyrażali i wyrażają swoje opinie – krytyczne, niekiedy pełne ironii,
a nawet zabawne, jednak
zawsze mające inspirujące i głębokie przesłanie.
Nie inaczej jest w Oświęcimiu. Artyści biorący udział
w konkursie wypowiadają
się „Twórczo dla praw człowieka” – tak bowiem brzmi
hasło przewodnie Biennale.
Skoro plakat to medium inicjujące dialog, zmuszające
do refleksji na temat zjawisk
społecznych, które dotyczą
wszystkich jego uczestników
(nie tylko tych odwiedzających galerie sztuki) – czym
zatem jest Biennale plakatu
w Oświęcimiu, po raz kolejny organizowane w MDSM?
– To przestroga, zadanie,
zobowiązanie – uważa prof.

Klaus Staeck przewodniczący jury. – Dla Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży, instytucji edukacyjnej, od ćwierćwiecza
zajmującej się upamiętnianiem przesłania płynącego
z Auschwitz, IV Międzynarodowe Biennale Plakatu
Społeczno-Politycznego to
wkład w toczący się dyskurs
na temat praw człowieka
we współczesnym świecie
– wyjaśnia Leszek Szuster,
dyrektor MDSM.

Agnieszka Popek-Banach – laureatka III nagrody odbiera gratulacje od Krystyny Oleksy – Prezes Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau
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Maria Anna Potocka – dyrektor MOCAK-u

na niebezpieczeństwa, zagrażające kruchej niekiedy
demokracji, pozostaje zadaniem o charakterze nieustannym. Zaangażowani
pracownicy Domu oraz osoby i instytucje wspierające
jego działalność zasługują
na naszą wdzięczność, gdyż
ich inicjatywa pozwala nam
zwrócić uwagę na globalne
wyzwania poprzez wykorzystanie potencjału artystycznych środków wyrazu.
Międzynarodowy sukces

wystawie obszar sztuki pla- • II nagrodę otrzymało
katu – dodaje.
FALLINDESIGN STUDIO
(Rosja) za plakat „Social
Konkurs rozstrzygnięty
Inequality”.
• III nagrodę otrzymała
Jury pod przewodnictwem
AGNIESZKA POPEK-BAprof. Klausa Staecka – świaNACH (Polska) za plakat
towej sławy niemieckiego
„Sex tourism”.
artysty grafika, który od 2009
r. jest prezydentem Akademii Ponadto przyznana została
Sztuki w Berlinie w składzie: nagroda Fundacji AnStifter
prof. Władysław Pluta – zna- dla SEBASTIANA KUBICY
ny twórca plakatów, wykła- za plakat „Imigracja”
dowca krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych; Peter Groh- Wyróżnienia otrzymali:
mann, reprezentujący Fun- 1. JOURI TOREEV
dację AnStifter ze Stuttgartu;
(Białoruś) za plakat
Krzysztof Dydo – założyciel
„Fear is the Best Censor”
i współwłaściciel prestiżowej 2. MARTA CZUBAN
Galerii Plakatu w Krakowie;
(Polska) za plakat
Paweł Warchoł – wybitny
„Bez tytułu”
artysta grafik, inicjator po- 3. PAULINA KOSMA
wstania i kurator MBPS-P
(Polska) za plakat
w Oświęcimiu, Leszek Szu„Despotyzm”
ster – dyrektor MDSM oraz 4. ROSŁAW SZAYBO
Joanna Klęczar – historyczka
(Polska) za plakat
sztuki, koordynatorka projek„Cuba Libre”
tu ze strony MDSM przyzna- 5. FALLINDESIGN STUDIO
ło następujące nagrody:
(Rosja) za plakat „Racism”
• I nagrodę otrzymał LEX 6. MEHDI SAEEDI (Iran)
DREWINSKI (Niemcy) za
za plakat „Child Labour”
plakat „China”.

Nie – zwykła wystawa
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Galeria niezwykłych plakatów, które wypełniają hol
MDSM, daje szansę przechodniom zatrzymać się na
moment w ciszy i skupieniu,
by „przejrzeć na oczy”.

Wystawa
pokonkursowa,
którą do 30 listopada możemy podziwiać w zaciszu
Domu Spotkań choć na moment odrywa nas od rozgoMonika Bartosz
rączkowanej znerwicowanej codzienności i przenosi
Partnerami
z życiowego transu –
IV Międzynarodowego
w świat refleksji. Płynące
Biennale Plakatu Społecznoz ekspozycji komunikaty
Politycznego są: Fundacja
wizualne, choć różnorodne
im. Róży Luksemburg,
artystycznie, stylistycznie
Województwo Małopolskie,
i tematycznie, niezmienMiasto Oświęcim, Powiat
nie zachęcają do rozmowy,
Oświęcimski, Konsulat
podjęcia polemiki, inspirują
Generalny RFN w Krakowie,
do wielu przemyśleń. ObFundacja Pamięci Ofiar
nażając i demaskując otaAuschwitz-Birkenau
czającą nas rzeczywistość,
dają możliwość zmiany Wsparcia finansowego udzielili:
stereotypowych poglądów,
Würth Polska Spółka z o.o.,
zastanowienia się nad „choTAURON Dystrybucja
rą” hierarchią wartości, odSpółka Akcyjna, Ipsen
nalezienia nowych znaczeń
Logistics Spółka z o.o., Firma
dla zdarzeń i doświadczeń
Inżynierska EnCo, Fabryka
przez nas przeżywanych.
Maszyn i Urządzeń OMAG
Nazywają, tłumaczą, ostrze- Spółka z o.o., Grupa Kęty SA,
gają, uwrażliwiają i atakują.
AUSTROTHERM, Plantpol
Modelują świadomość spoZaborze, Fundacja Bankowa
łeczno-polityczną ich odim. dr. Mariana Kantona,
biorców.
WWT Polska Spółka z o.o.

Fot. Dominik Smolarek

IV edycja Biennale cieszyła się sporym zainteresowaniem artystów z całego
świata. – W konkursie udział
wzięło 129 autorów z 17 krajów (Polska, Rumunia, Ukraina, Chiny, Iran, USA, Belgia,
Japonia, Tajwan, Izrael, Czechy, Słowacja, Grecja, Niemcy, Turcja, Rosja, Białoruś).
Spośród 274 plakatów nadesłanych przez artystów do
wystawy zakwalifikowaliśmy 75 – wyjaśnia jurorka Joanna Klęczar. Podkreśla jednak, że poziom nadesłanych
prac był wyjątkowo wysoki,
a większość plakatów, które
ze względu na ograniczenia
przestrzenne nie zostały wyeksponowane, zasługuje na
szerokie upowszechnienie
z pożytkiem dla idei praw
człowieka.
– Do konkursu nadesłano
plakaty, które operując najprostszymi środkami wyrazu, przekazują swoją ideę
w lapidarnej formie, wykorzystując grę symboli,
piktogramów lub prostego szkicu. Duża część prac
zrealizowana jest w oparciu o fotografię i kolaż, nie
brakuje również plakatów
wykonanych w technikach
rysunkowych i malarskich
– mówi kurator Biennale Paweł Warchoł. – Eksploatacja
uniwersalnych symboli, gra
skojarzeń i metafor powoduje, że percepcja zawartych
w pracach idei nie stwarza
odbiorcy problemów interpretacyjnych, a zauważalna
różnorodność
kulturowa
wzbogaca prezentowany na

Prof. Władysław Pluta wręcza wyróżnienie
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„OBŁĄKANA LALECZKA Z NOŻEM W BARZE”
TEATR, POEZJA I MUZYKA
W ALTERNATYWNYM WYDANIU
MDSM S.A. PO RAZ DRUGI

D

Mroczne zabawy
w dziecięcym pokoju
Wysiadając na przystanku Teatr, oglądamy spektakl pt. „Ostrydżyn bar”
w wykonaniu studentów
III roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie. Reżyseruje
prof. Monika Rasiewicz.
Przedstawienie rozpoczyna
się przemową do małych
dziewczynek, które oczekują opowiedzenia im jakiejś
ciekawej historii. Entourage – dziecięcy pokój. Dramatis personae – „dzieci”
poprzebierane w fikuśne,
pstre ciuchy wyciągnięte
z szafy babci albo teatralnej garderoby. Podstawa
scenariusza – fragmenty
„Alicji w krainie czarów”
Lewisa Carrolla oraz świetnie znana bywalcom Salonu
Poezji „Fioletowa krowa.
Antologia angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej” w tłum. Stanisława Barańczaka. Te wierszowane

historyjki to niezła porcja
humoru spod znaku absurdu i pure nonsensu – czyli
w iście angielskim stylu.
Przestrzeń
dziecięcego
pokoju kryje wiele mrocznych tajemnic. No, bo w co
najbardziej lubią bawić się
milusińscy?
Oczywiście,
w dorosłych.
Fantastyczne
aktorstwo!
(Aż żal, że niektórzy trafią kiedyś do telenoweli.)
Młodzi adepci sztuki scenicznej naprawdę mają się
czym popisać. Świetnie podają tekst. Swobodnie przechodzą z roli w rolę. Utrzymują niesamowite tempo.
Są zaangażowani i spoceni. Przedstawienie to pod
względem rytmu jest mistrzostwem świata (tu brawa
dla reżyserki), nie ma tu ani
jednej zbędnej, niewypełnionej niczym, nudnej sekundy.
A cały dramatyzm spektaklu polega na zestawieniu „niewinnych” tekstów
z „niegrzeczną” grą aktorską, która, paradoksalnie,
wcale tekstowi nie przeczy.

Psy śnią o miłości
Zaproszona poetka – Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak
– pochodzi z Białegostoku. Rocznik 1979. Autorka
tomików:
„Improwizacje
i nie tylko”, „Poznajmy się”,
„Kolekcjonerka”,
„Szkliwo”, „Jak umierają małe
dziewczynki”, „deadline”.
Laureatka wielu konkursów, dwukrotna stypendystka Ministra Kultury,
doktorantka i wykładowca
na Uniwersytecie Śląskim.
Ostatnio ukazała się jej
książka poświęcona Marii
Komornickiej „Kto się boi
Marii K.? Sztuka i wykluczenie”.
„Buntowniczka.
Z powodu” – jak napisano
na jej stronie internetowej.
Spotkanie z młodą kobietą, czytającą swe wiersze
w przyciemnionej, ascetycznej przestrzeni sceny
MDSM jest wyraźnym kontrapunktem do przed chwilą obejrzanego przedstawienia, jaśniejącego humorem,
światłem, kolorowymi ko-

stiumami, aktorskim ekshibicjonizmem. Ale teksty
pani Katarzyny, spontanicznie – kontynuują temat!
Prezentuje nam ona bowiem
postaci z baśni we współczesnych dekoracjach, co zawsze kończy się dla nich źle:
„Czerwony kapturek nosi
w sobie wilka;
Kopciuszek u psychiatry ma
krew za paznokciami;
panienka z okienka – hop
– (...) a oczy pęknięte jak
szkiełka”.
Polecona przez Piotra Macierzyńskiego (poeta, który był gościem MDSM
w pierwszej odsłonie Anty-Salonu Poezji) autorka postanowiła zmierzyć się ze
stereotypem poezji kobiecej,
który kojarzy się z wysublimowanymi erotykami Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej czy Małgorzaty Hillar.
U tych autorek do mówienia o miłości przydaje się
metaforyka silnie inspirowana przyrodą i anatomią.
W ich wierszach jest moc
ciepła i czułości, tęsknoty
i oddania, nadziei i wiary
w miłość, mimo rozstań.
Ars amandi w erotykach Katarzyny Zdanowicz po prostu się nie udaje. Niszczy ją
doszczętnie trywialna zdrada i „tanie chwyty”. Wpisana jest w nią walka, jest
w niej pełno strachu, niepokoju, obawy. To nie ludzie,
a „psy śnią o miłości”.

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

A może wszystko wynika
z ogólnie słabej kondycji
współczesnych kobiet („jesteśmy z wiatru puchu rozpaczy”), które po rozstaniu
z mężczyzną nie cierpią,
lecz odpoczywają („jesteś ciszą po burzy”), a przed rozstaniem czasem modlą się
o śmierć niedawnego kochanka („zabijcie go szybko
bo za często dzwoni”). Panie
usiłują przejąć kontrolę nad
uczuciem („jesteś jak zamek
z piasku / i kiedy powiem
to masz się rozsypać / jestem jak pięść z kamienia /
i w każdej chwili mogę cie-

Spektakl „Ostrydżyn bar”

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak
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Fot. Dominik Smolarek

ruga odsłona Sceny Alternatywnej MDSM to trzy kompletnie różne propozycje. Troje pomysłodawców
i realizatorów tego kulturalnego przedsięwzięcia: Leszek Szuster – dyrektor MDSM oraz Joanna Klęczar
i Agata Dworzak znowu w sposób atrakcyjny, intrygujący i – co ważne – przekonujący wypełnili trójdzielną kompozycję programu: Przystanek „Teatr”, Anty-Salon Poezji i Niszowe Studio Dźwięku. Trochę się tych
„trójek” namnożyło, a że to cyfra symbolizująca doskonałość, przejdźmy do konkretów i przekonajmy się sami...

Spektakl „Ostrydżyn bar”

bie skruszyć”) i „uwielbiają
żądlić”.
Oprócz miłości drugim ważnym literackim tematem
jest śmierć. Nie wypiera się
tego Katarzyna Zdanowicz,
u której całe ludzkie życie podszyte jest śmiercią,
a zwłaszcza życie uczuciowe jej lirycznych bohaterek: „panny młode (... )
martwią się (...) czy kotlet
nie stanie im przypadkiem
w przełyku, „umalowane
/ poszłyśmy na rzeź”; „zabijali się długo patrząc sobie w oczy”; „miauczymy
w nocy jak zgłodniałe koty /
których nie potopiono chociaż tego chciały(...) / –weź
mnie w worek / wrzuć do
wody / i ucałuj dla osłody”.
Tytuły dwóch ostatnich tomików poetki – „Jak umierają małe dziewczynki”
i „deadline” – mówią same
za siebie.
W sposobie obrazowania
silną inspirację stanowią odwołania do konsumpcyjnej
popkultury i jej ikon: lalki
Barbie, twarzy kobiet z reklam kosmetyków, Tomb
Raider, supermarketu. Jest
to spojrzenie przewrotne, by
nie rzec – odwrotne. Totalnie zagubiony człowiek otoczony jest koszmarami, rzeczywistość przeraża. Obraz
świata wyłaniający się z tej
poezji nie zauroczy nikogo:
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Studenci krakowskiej PWST z reżyserką spektaklu
prof. Moniką Rasiewicz (pierwsza z lewej)

noc „wielka jak ropucha”,
piwnice pełne szczurów
i pajęczyn, błotnista ziemia,
woda z obowiązkowym
topielcem. Wszystko dokoła cuchnie zgnilizną albo
krwią. Woda zawsze jest
zimna, a ptaki – bezzębne.
Nie ma się do czego, ani
kogo przytulić.

Fot. Dominik Smolarek

wszechniania wierszy mieliśmy na pierwszej MDSM
S.A. – był to utwór P. Macierzyńskiego prezentowany
w Domku Ciszy). „Będąc
poetą, trzeba być dobrym
kierowcą” – powiedziała
Zdanowicz. Całe bowiem
nakłady wydrukowanych
tomików poeta dostaje „do
domu”, a potem jeździ sobie
Środek tryptyku, jakim jest z nimi od spotkania do spoScena Alternatywna MDSM, tkania i sprzedaje. Do księgłównie przez swoją ciężkie- garń trafiają tylko klasycy...
go kalibru tematykę, spotkał
się z największym uznaniem
widzów-słuchaczy. Pomimo
nożyk
„deprechy” i rzeczywistości
w kolorze noir – poezja to arcyciekawa i porażająca, donoszę błękitne sukienki ale to nie znaczy
tykająca najmroczniejszych
że chcę uwieść papę smerfa i zamieszkać w lesie
pokładów ludzkiej duszy,
dotykająca każdego z nas.
możecie mi nie wierzyć wszak uwielbiam żądlić
Myślę, że manifestem Kai przyznaję że pszczółka maja była dla mnie konkurencją
tarzyny Zdanowicz mógłby
ale to nie ja ją zatłukłam tym małym toporkiem
być wiersz „nożyk” publibyłam wtedy z guciem czytaliśmy wiersze
kowany obok.
chcę być z wami szczera
Zapytana przez Leszka Szustera, jak widzi przyszłość
rumcajs zaprosił mnie na kolację
poezji i dlaczego tak źle wielecz do niczego nie doszło bo nie jem dziczyzny
dzie się poetom, Katarzyna
Zdanowicz odpowiedziała,
i nic mnie nigdy nie łączyło z panem kleksem
iż poezja zawsze była offochociaż lubię intelektualistów z długimi brodami
wa, a jej nie opuszcza wiara, iż wiersz z czytelnikiem
może i na taką wyglądam
w końcu się spotka. Dobrym
medium ku temu okazuje się
ale naprawdę nie chciałabym być dziewczyną spidermena
Internet, a także coraz czępłatnym mordercą albo studentką filologii polskiej
ściej podejmowane próby
wizualizacji poezji w postachcę być jak gwiazda w occie albo nożyk w krtani
ci wideotomików, wierszy
fleszowych, animacyjnych,
nie uległa
klipów, teledysków. (Prózimna
bę takiego sposobu rozpotrudna do przełknięcia
Obłąkane Laleczki

Fot. Dominik Smolarek

Z biografii kapeli: „Zespół
powstał w 2011 r. A było to
tak… Paulina Kut (wtedy
jeszcze studentka psychologii i wielka fanka karaoke)
wpadła na Maćka Pawełczyka na jednej z warszawskich
dyskotek. To było raczej
zderzenie. Nikt nie wróżył
im różowo. Potem okazało
się, że oprócz zamiłowania
do hulaszczego spędzania czasu wolnego, mają
też inne zainteresowania,
w tym muzykę. Zaczęli więc tworzyć. Maciek
akompaniował na gitarze,
a Paulina darła się bez opamiętania. Nie wiedzieli, co
z tego będzie, ale było faj-

Dolls Insane
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Spektakl „Ostrydżyn bar”

nie. A to jest przecież naj- syjnej osobowości. Tak jej się
ważniejsze”.
przynajmniej wydaje. Jedno
jest pewne – nikt do końca
Dolls Insane to zespół grający Pauliny nie zna… Ciekawe
bliżej nieokreśloną, ale frapu- czy ona zna sama siebie?”.
jącą, chwytliwą i mogącą się
podobać alternatywną mu- W MDSM było klubowo.
zykę rockową. Na wokalu: Organizatorzy zresztą celoosobliwa Paulina Kut, pre- wo muzykę ustawiają jako
zentująca niekonwencjonalny trzeci punkt programu.
(a dla niektórych – manie- Synapsy nerwowe publiczryczny) sposób artykulacji ności są już rozgrzane do
dźwięków języka angielskie- czerwoności po podwójgo – ale to tylko decyduje o jej nej dozie intelektualnych
oryginalności i niepowtarzal- wyzwań (czyli spektaklu
ności. Przyznam, na począt- i wierszach). Teraz budzą się
ku trochę razi, ale po paru emocje, a u przysypiających
kawałkach sami zatęsknicie – nawet podświadomość.
za tym ciekawie skrzekliwym I w końcu można dać się pogłosem, który interesująco nieść naprawdę świetnym
prezentuje się w kameralnym, kompozycjom zespołu (suakustycznym
zestawieniu per „Angels”, „Every strez gitarą Macieja Pawełczyka, et”) i nie mówić już nic...
a jeszcze lepiej – na tle bardziej rozbudowanego, rocko- Eksperyment się udał
wego instrumentarium. To
naprawdę jeden z najbardziej Drugą odsłonę Sceny Alczadowych wokali naszych ternatywnej można uznać
za udaną. Było i ostro, i zaczasów.
bawnie, i po prostu przyA oto kilka słów o jego jemnie. To impreza dla osób
właścicielce:
„Psycholog ciekawych i poszukujących.
z wykształcenia. Potwierdza A ponieważ każdy pod pojęteorię, że szewc bez butów ciem „alternatywy” rozumie
chodzi. Odwieczna fanka coś innego, dlatego dyrektor
karaoke. Bezskutecznie szu- MDSM zwrócił się z prośbą
kała drogi w życiu: socjo- do przybyłych o aktywny
logia, porzucenie studiów, udział w tworzeniu prograprowadziła knajpę, trzy lata mu Sceny Alternatywnej,
w Londynie, kariera kwia- która planowana jest pod kociarki, potem Wrocław, te- niec maja następnego roku.
raz Warszawa. Ale ciągle A więc ludzie – szukajcie
prześladuje ją muzyka / ciekawych, mało znanych
psychopatka – jest jak prze- artystów, a potem dzwońznaczenie, przed którym cie, mailujcie, idźcie do
nie da się uciec, wraca jak Szustera! I przekonajcie się
bumerang. Paulina pisze sami, jak wygląda tworzenie
wierszyki, teksty. Na razie niszowego (czyli nie spod
skupia się na wyjściu z bez- znaku „chleba i igrzysk”),
wydarzenia
robocia. Lubi eksperymen- kulturalnego
tować muzycznie. Śpiewa w naszym wspaniałym miesobie, bo to wpływa kojąco ście Oświęcimiu!
Małgorzata Gwóźdź
na ujarzmienie dość ekspre-
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POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM
DLA MULTIPLIKATORÓW PODRÓŻY
DO MIEJSC PAMIĘCI

W

dniach 25-28 października 2012 r. po raz czwarty zostało
zorganizowane polsko-niemieckie seminarium dokształcające dla multiplikatorów podróży do miejsc pamięci, zatytułowane „Razem zamiast osobno”. W ubiegłych latach miejscem projektu był Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
(MDSM). W tym roku po raz pierwszy odbył się on w Berlinie.

Poza wykładami i dyskusjami z liderkami projektu oraz
z Dorotą Bastos, pracownikiem Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, na

temat zaplanowania, organizacji i przeprowadzenia
podróży do miejsc pamięci
oraz metod pracy w miejscach pamięci i miejscach
historycznych
uczestnicy
mieli możliwość zwiedzenia
Domu Konferencji Wannsee,
a także Topografi terroru.
Podczas tych wizyt, obok
oprowadzania po wystawie,
w programie były również
rozmowy z pracownikami
pedagogicznymi obu instytucji, Anną Rosenhain-Osow-

W trakcie oprowadzania w Topografii terroru

Fot. MDSM

Celem seminarium było
udzielenie uczestnikom zarówno organizacyjnych, jak
i merytorycznych porad na

temat podróży do miejsc
pamięci, podzielenie się
własnymi doświadczeniami
oraz danie nowych impulsów, które pomogły im w samodzielnym zainicjowaniu
i zorganizowaniu takich podróży, w miarę możliwości
dla grup polsko-niemickich.

Fot. MDSM

Seminarium jest wspólnym
przedsięwzięciem
MDSM
w Oświęcimiu i Akcji Znaku
Pokuty/Służby dla Pokoju
(ASF) w Berlinie, dlatego
przeprowadzone
zostało
wspólnie przez Anne Wanitschek (ASF), Olgę Onyszkiewicz (MDSM) oraz Judith
Hoehne (ASF/MDSM).

Uczestnicy podczas warsztatów

ską i Thomasem Lutzem,
w trakcie których podzielili
się oni swoimi doświadczeniami w pracy z grupami,
szczególnie polsko-niemieckimi.

Fot. MDSM

W licznych dyskusjach prowadzonych w trakcie projektu, uczestnicy próbowali
odpowiedzieć na pytanie,
czy istnieją różnice w pracy
w miejscach historycznych
w Polsce i w Niemczech i jakie znaczenie mają podróże
do miejsc pamięci w obu kra-

Przed Domem Konferencji Wannsee

jach. W rozmowie podsumowującej seminarium uczestnicy podkreślali, że wspólne przepracowanie tematu
w polsko-niemieckim gronie
umożliwiło im dostrzeżenie
nowych perspektyw.
Seminarium odbyło się dzięki
finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.
Judith Hoehne,
Olga Onyszkiewicz

NOWY BUS DLA MDSM

23

Kluczyki do nowoczesnego busa z rąk przedstawicieli zarządu VW Hanower odebrał Christoph
Heubner – wiceprezydent
MKO i jednocześnie wiceprzewodniczący Zarządu
Fundacji na Rzecz MDSM.
W uroczystości przekazania
samochodu wzięli udział
Bernd Strauch – burmistrz
Hanoweru, przedstawiciele zarządu VW Hanower:
Sebastian Krapoth – dyrektor personalny i Thomas

Zwiebler – przewodniczący Rady Pracowniczej oraz
VW Coaching z Wolfsburga
– Ines Doberanzke, uczestnicy projektu „Nauka przez
spotkanie” – młodzież ze
szkół VW oraz Zespołu
Szkół z Bielska-Białej, a także dyrektor MDSM Leszek
Szuster wraz z delegacją
pracowników.
Podczas spotkania w magistracie burmistrz Hanoweru mówił do młodzieży, jak
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ważna jest ich praca w Miejscu Pamięci. Fundamentalne znaczenie upamiętnienia
podkreślali także przedstawiciele koncernu VW, który
od wielu lat pielęgnuje wewnętrzną politykę pamięci,
m.in. poprzez wspieranie
pracy młodzieży w Birkenau oraz wymiany polsko-niemieckiej, odbywającej
się w MDSM.
MDSM
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Fot. MDSM

października w hanowerskim ratuszu odbyła się uroczystość przekazania volkswagena T5 Caravelle – daru koncernu VW dla Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, organizatora projektu „Nauka przez spotkanie”, od 20 lat
realizowanego w MDSM.

Przekazanie busa MDSM
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WERNISAŻ
WYSTAWY
„PROJEKT PAMIĘĆ”
W OŚWIĘCIMIU

C

entrum Żydowskie w Oświęcimiu,
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie oraz Memory Project Productions
zapraszają na otwarcie wystawy „Projekt
Pamięć”. Wernisaż zaplanowano w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu 13 listopada o godz. 17.00.
„Projekt Pamięć” polega na
odkrywaniu pamięci i utraty poprzez sztukę. Narodził
się z dążenia Roz Jacobs,
artystki, córki ocalonych
z Zagłady polskich Żydów,
do uchwycenia czegoś, co
zostało bezpowrotnie zniszczone: życia żydowskiego

chłopca. Tym chłopcem był jej partnerka Laurie WeKalman – brat matki Roz Ja- isman, prowadziły rozmowy z rodzicami Jacobs i ich
cobs, Anny Huberman.
przyjaciółmi, utrwalając ich
Rodzice Roz Jacobs spotka- historie na nagraniach audio
li się w obozie pracy przy- i wideo.
musowej na okupowanych
ziemiach polskich, w 1942 r. Ale Roz Jacobs czuła potrzePrzez ponad 20 lat Roz oraz bę zrobienia czegoś więcej:

zgłębienia i wyrażenia nawarstwiających się uczuć
utraty i miłości wobec tych
członków rodziny, których
nigdy nie poznała. Jacobs
wciąż od nowa malowała
portrety Kalmana Hubermana na podstawie zachowanej
fotografii. Idea „Projektu Pamięci” polega na eksploracji
za pomocą sztuki zagadnień pamięci oraz utraty.

mana, który wskutek wojny
został na zawsze oddzielony
od swojej rodziny.

Projekt podejmuje uniwersalną tematykę, ukazując
ją poprzez historię jednej
rodziny.
„Kiedy maluję
Kalmana, smutek i poczucie utraty stają się silniejsze,
ale jednocześnie obecność
krewnego, którego nigdy
nie poznałam, staje się barArtystka chciała odzyskać dziej namacalna. Ból zbliża
to, co zostało zniszczone – mnie do utraconej osoby” –
życie małego chłopca, Kal- mówi Roz Jacobs.

AGNIESZKA HOLLAND
O PROJEKCIE:
„Projekt Pamięć”: film, obrazy, cała wystawa jest wyjątkowym przedsięwzięciem. Próba przywołania pamięci o zamordowanym chłopczyku, okruchy opowieści o nim snutej przez jego siostrę – dziś amerykańską matkę i babcię
– dwa ocalałe zdjęcia, malowany wciąż na nowo przez autorkę, jak mantra, modlitwa, kadisz jego portret, wszystko
to służy wydobyciu z nicości tego kruchego bytu.

UCZ SIĘ JĘZYKÓW BEZPŁATNIE
W CENTRUM ŻYDOWSKIM W OŚWIĘCIMIU!

Wydarzenie odbędzie się w czwartek,
15 listopada o godz. 18.00 w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu (Pl. Ks.
J. Skarbka 5) z udziałem trzech wolontariuszy: Dominika, Gleba i Johannesa.
W trakcie wieczoru będzie okazja do:
Degustacji specjałów trzech kuchni:
austriackiej, niemieckiej i ukraińskiej.
Poznania ciekawostek o kulturach
tych trzech krajów.
Spotkania się z wolontariuszami
zagranicznymi, którzy mieszkają
w Oświęcimiu.
Doskonalenia języków obcych: an-

1

2

3

4

5

6

gielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i ukraińskiego.
Poznania ciekawych ludzi.
Obejrzenia filmu „500 Days of Summer” (audio: angielskie, napisy: polskie).
Kontakt z organizatorami:
Email: ajclanguage@gmail.com
Blog: http://ajcclub.wordpress.com/
Będziemy na Was czekać – obowiązuje
swobodny strój, brak granicy wieku –
weźcie ze sobą tylko dobry nastrój!

Fot. CŻ

W

ramach Międzynarodowego Tygodnia Edukacji serdecznie zapraszamy na Wieczór kulturalny z degustacją kuchni i prezentacją filmu!

Dominik, Gleb i Johannes
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Wolontariusze Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
Od lewej: Gleb, Johannes i Dominik
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„KONIEC I POCZĄTEK – ODMOWA I OPÓR”

P

rzemoc, antysemityzm, polityczny ekstremizm – to tematy, które ciągle powracają. Odpowiedź na pytanie o wybór i słuszność ideologii jest bardzo ważna, szczególnie dla młodych ludzi, którzy kształtują swój
światopogląd. Z myślą o tej grupie odbiorców w Centrum Dialogu i Modlitwy na przełomie września i października pokazano wystawę pt. „Koniec i Początek – Odmowa i Opór”, przygotowaną przez Bibliotekę Pokoju
/ Muzeum Antywojenne z Berlina.

Z Biblioteką Pokoju / Muzeum Antywojennym z Berlina mieliśmy przyjemność
współpracować już po raz
czwarty. Wystawy, które
prezentuje, zawsze przyciągają uwagę, ponieważ poruszają wątki trudne i jednocześnie bolesne, często
zapomniane, bądź po prostu pomijane. Poprzez tek-

sty i obrazy ostrzegają one
przed niebezpieczeństwem
konfliktu zbrojnego i podają
przykłady pokojowego rozwiązywania konfliktów.

tami i fragmentami listów,
nawiązywała do ostatnich
chwil II wojny światowej,
upadku tyranii narodowego socjalizmu i pierwszych lat nowego porządku
Ekspozycja, na którą zło- w Niemczech.
żyło się kilkadziesiąt biało-czarnych
fotografii, „Koniec”. To lata 1943-1945.
opatrzonych obszernym ko- Można by powiedzieć: gorzmentarzem z licznymi cyta- ki koniec. Zdjęcia przedstawiały: niekończące się
strumienie
uciekinierów,
zniszczone miasta , „Ostatnie Odziały”, a wśród ruin
transparent „Pozdrawiamy
pierwszego Budowniczego
Niemiec – Adolfa Hitlera”
– „jakże trafny” 20 kwietnia
1945 r.
Kurt Kretschmann, który zdezerterował w lutym
1945 r. z Wehrmachtu, pisał
z Rosji do swojej żony na
początku 1944: „W odwrocie najbardziej szokujący
są nasi żołnierze. Jeśliby
te wychudzone, obdarte,
całkowicie demoralizujące
masy pokazano w kronice
filmowej, wtedy Niemcy
mieliby szybko nadzieję na
szczęśliwe przegranie wojny”.
W ostatnich miesiącach wojny morderstwa zdarzały się
bezustannie. Ofiarami byli
dezerterzy, rzekomi szpiedzy i ludzie, którzy na krótko
przed wkroczeniem Aliantów wywieszali białe flagi,
chcąc zapobiec bezsensownemu zniszczeniu swoich
miejsc. W szczególności masowo rozstrzeliwano „Ostar-
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beiterów”. Na koniec dążyło się do wydłużenia życia
z godziny na godzinę, aby
dotrwać do końca wojny.
„Początek”. Zaraz po niemieckiej kapitulacji młody czeski fotograf Jindrich
Marco wyruszył w drogę
z Pragi do Berlina i fotografował. Przedstawione zostały zdjęcia właśnie z tego
okresu. Był on w Dreźnie,
Lipsku, Berlinie, później
w Budapeszcie, Londynie, Paryżu i Warszawie.
Wystawa pokazała obrazy
z odgruzowywania, sprzątania, ludzi dzielących się
niewielką ilością żywności,
czy starego mężczyznę, który pośrodku gruzów dwóch
banków rozłożył kilka książek – podpis „pierwszy
księgarz, Berlin 1945”.

Wystawę w Centrum Dialogu i Modlitwy obejrzało
kilkadziesiąt grup młodych
ludzi różnej narodowości.
Z zainteresowaniem śledzili oni losy uwiecznionych
na fotografiach ludzi i wydarzeń tych szczególnie
trudnych czasów. W swoich
refleksjach mówili o okropnościach, jakie niesie ze
sobą wojna: cierpieniu, głodzie, zniszczeniu, tułaczce
bez względu na to, po której
stronie stoi człowiek. Ważne również było wyciagnięcie wniosków, że odwaga
i opór są możliwe, a pamięć
o ofiarach daje nadzieję na
ocalenie ludzkości.
Beata Sereś
Fotografie pochodzą
z wystawy „Koniec i Początek –
Odmowa i Opór”

Fot. CDiM

„ŻYCIE SIĘ ZACZYNA”.
Ta część wystawy przedstawiała okres od wiosny
1945 r. do roku 1949 – z jednej strony lata odbudowy
i początek lepszej przyszłości; z drugiej strony rozpoczyna się w tym czasie,
o czym wspomina Walter
Kolbenhoff, totalne zapomnienie. Faszyzm, głód
władzy, rabunek krajów
– nikt nie chciał mieć nic
wspólnego z tymi potwornościami. To nie było poczucie winy, to było wymazanie z pamięci.
„ODMOWA I OPÓR”. To
łącze wystawy pomiędzy
czasem „przed” i „po”

utworzone przez portrety
ludzi, którzy reprezentowali inne Niemcy. Oni odmówili służby wojskowej
i byli w ruchu oporu. Są
to m.in. Clara Grunwald,
Fanz Jägerstätter, Dietrich
Bonhoeffer, Heinrich Böll,
Shopie i Hans Scholl, Theodor Haecker, Käthe Kollwitz, Hugo Sonnenschein i Otto Weidt. Są znane
i nieznane nazwiska tych,
którzy sprzeciwili się nazistowskiej ideologii, za co
byli prześladowani i zabijani. To właśnie oni byli tak
bardzo potrzebni po wojnie
– a wielu z nich zginęło zbyt
wcześnie.

Wystawa „Koniec i Początek – Odmowa i Opór” w CDiM
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Kultura

„CO W MOIM DZISIEJSZYM ŻYCIU
ZNACZY AUSCHWITZ?”
– KONKURS LITERACKI

P

aństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Rzecznik Praw Obywatelskich ogłaszają konkurs literacki,
którego temat brzmi: „Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Auschwitz?”. Celem konkursu jest pielęgnowanie pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz wszystkich ofiar Holokaustu, a także kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę ludzką,
w szczególności wśród młodego pokolenia.
okrucieństwa i dyskryminacji jest niezwykle istotna,
uzmysławia nam bowiem,
że instytucje demokratyczne i prawa człowieka nie są
nam dane ot tak sobie, raz
na zawsze – należy je stale
chronić i pielęgnować, a gdy
trzeba, walczyć o nie. Tak
aby zbrodnia Auschwitz
nigdy więcej się nie powtórzyła i nigdy nie zrodziła się
w ludzkich umysłach – poZdaniem Rzecznik Praw wiedziała prof. Lipowicz.
Obywatelskich prof. Ireny
Lipowicz konkurs jest oka- Nagrody i wyróżnienia zozją do głębszej, osobistej staną przyznane w trzech
refleksji nad tym, czym był kategoriach: uczniów gimuczniów
szkół
Auschwitz. – Edukacja na nazjów,
temat tego symbolu głęboko ponadgimnazjalnych oraz
zakorzenionej nienawiści, osób dorosłych. Praca może

być napisana w dowolnej
formie literackiej (wywiad,
rozprawka, esej, opowiadanie, reportaż) i nie powinna
przekraczać czterech stron
maszynopisu.
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znaleźć
można w Regulaminie.
Przed przystąpieniem do
pracy prosimy także o zapoznanie się z lekcją internetową „KL Auschwitz – obóz
koncentracyjny i zagłady”.
Na teksty konkursowe czekamy do 31 stycznia 2013 r.
Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik „Mówią Wieki”.

Fot. Paweł Sawicki

– Nie sposób zrozumieć dzisiejszej Europy bez poznania Auschwitz. Nie można
bez Auschwitz zrozumieć
dzisiejszego człowieka. Hasło „nigdy więcej” nie przebrzmiało i każde pokolenie
musi pojąć ciężar wyzwania,
jakie stawia pamięć – powiedział dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M.A.
Cywiński.

Miejsce Pamięci Auschwitz

i adresowane są do solistów wokalistów
i instrumentalistów, którzy przygotują jeden
utwór wokalny lub instrumentalny.
Czwarte „Muzyczne popołudnie w OCK”
odbędzie się 21 listopada 2012 r. o godzinie
17.00. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia do dnia 13 listopada 2012 r.
Dodatkowych informacji udzielają: Joanna
Kasperek-Szymonik i Paweł Lach, tel. (33)
842 25 75, 842 44 61, e-mail: instruktorzy@
ock.org.pl, internet@ock.org.pl.
Oświęcimskie Centrum Kultury

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2012
• 14 listopada
Pióromani – spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na
spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej PIÓROMANII. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 17.00 (sala nr 30).
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

i wykonawcami całkiem dobrej muzyki do
głośnego spektaklu w reżyserii Piotra Cieplaka „Albośmy to jacy, tacy” na podstawie
St. Wyspiańskiego (Teatr Powszechny im.
Zygmunta Hübnera, Warszawa, 2007) oraz
do wielu innych projektów...
• 7 grudnia
Filmowa Muzyka na Deser: godz. 19.00, sala
„W pracowni Świętego Mikołaja” – baśniowidowiskowa DK.
wa opowieść mikołajkowa dla dzieci
Cena biletu: 13 zł
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na
• 16 listopada
Dom Kultury w Kętach
baśniową opowieść mikołajkową dla dzieci
„Symfonia grozy” w Domu Kultury w Kępt. „W pracowni Świętego Mikołaja”. Spektach – Czerwie
• 18 listopada
takl pełen piosenek, zabawnych perypetii
Filmowa Muzyka na Deser z dreszczykiem:
V Kocioł Poezji – konkurs poetycki dla
oraz wartko toczącej się akcji połączony bęniemy horror z 1922 r. pt. „Nosferatu – symmłodzieży z terenu Doliny Karpia
dzie ze spotkaniem z Mikołajem i wręczafonia grozy” z muzyką zespołu Czerwie na
niem prezentów.
Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze zażywo.
Informacje o spotkaniu z Mikołajem uzyskać
prasza na V Kocioł Poezji, konkurs poetycHrabia Orlok znany jako Nosferatu jest
można w Oświęcimskim Centrum Kultury,
ki dla młodzieży z terenu Doliny Karpia.
wampirem, który dla utrzymania życia musi
gdzie również dostępne są bilety na widoKonkurs jest podzielony na kilka kategorii:
odżywiać się ludzką krwią. Do jego zamku
wisko w cenie 10 zł od osoby.
poezja, poezja śpiewana, własne utwory,
w Karpatach przybywa młody handlowiec.
Godz. 17.00.
oraz dwie grupy wiekowe: młodzież gimNosferatu widzi miniaturkę pięknej Ellen,
Oświęcimskie Centrum Kultury
nazjalna, młodzież starsza do 26. roku życia.
żony swego gościa. Urzeczony jej wizeZgłoszenie uczestnictwa do 12 listopada,
runkiem opuszcza zamek i przypływa do
• 15 grudnia
godz.15.00.
miasta, gdzie żyje ta młoda piękność. Wraz
„Nuda, rutyna, odcinanie kuponów” – kaRegionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
z jego przybyciem w mieście wybucha epibaret „Ani Mru-Mru”
w Zatorze im. Jana Matejki
demia dżumy. Nosferatu uznawany jest za
W Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi
najwybitniejszy horror w historii kinemato- • 21 listopada
doskonale znany i popularny kabaret „Ani
grafii.
Mru-Mru” w najnowszym programie pt.
„Muzyczne popołudnia w OCK” – spotkaCzerwie – alternatywa z pogranicza folku,
„Nuda, rutyna, odcinanie kuponów”. Pod
nie czwarte
psychodelii i sceny absurdu. Grupa zawiątajemniczą nazwą „Nuda, rutyna, odcinanie
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza
zała się spontanicznie w 2000 r. na wiejskim
kuponów” kryje się jak zwykle doskonała
młodych ludzi – uczniów szkół gimnazjalpikniku w sołectwie Roczyny koło Andryzabawa, mnóstwo niebanalnego humoru
nych i ponadgimnazjalnych z Oświęcimia
chowa (powiat wadowicki) w Beskidzie
i spora dawka śmiechu... Bilety: 50 zł (par– śpiewających lub grających na jakimś inMałym. Od tamtej pory było wiele zmian
strumencie – do udziału w projekcie pn.
ter), 40 zł (balkon).
składu, który ostatecznie tworzą w obecnej
„Muzyczne popołudnia w OCK”.
Godz. 17.00.
postaci doświadczeni muzycy. Są twórcami
Spotkania nie mają charakteru konkursu
Oświęcimskie Centrum Kultury
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Historia

MUZEUM
W ARCHIWALNEJ
FOTOGRAFII

W
Fot. Archiwum PMA-B

roku 2012 obchodzimy 65. rocznicę utworzenia
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Z tej okazji w tym roku w „Osi” pokazujemy
archiwalne zdjęcia ukazujące różne, bardziej i mniej
znane, wydarzenia z historii Miejsca Pamięci.

Drzewa posadzone w okolicy byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
przez uczniów ze szkoły w Brynku

Z SZAFY GANOBISA

N

Ale to nie koniec. Moja córka ma zagrać Francis – kuzynkę Henia, którą
wspomina jako uśmiechniętą wesołą
dziewczynkę. Niestety owa dziewczynka ginie w wieku 8 lat z rąk niemieckiego oprawcy.
Losy Henryka Schoenkera są niesamowite i niemal nie do uwierzenia.
Dopiero po przeczytaniu wspomnień
„Dotknięcie Anioła” dociera do człowieka, co ta rodzina tak naprawdę
przeszła. Jestem pewien, że dzięki
filmowi świat będzie mógł poznać tę
niezwykłą historię, która zawiera tak
wiele prawdy o tamtych czasach.
Do tej pory nakręcono wywiad
z głównym bohaterem Henrykiem
Schoenkerem w domu jego dziadka
w Oświęcimiu. Teraz zaczynają się
sceny do filmu, więc wchodzi się
w fazę odtwarzania ról poszczególnych bohaterów. Rodzina Schoenkerów była jedną z najbardziej szanowanych i najbogatszych rodzin
w przedwojennym Oświęcimiu.
Prowadziła dużą fabrykę nawozów
sztucznych. Po wojnie powrócili
do Polski, do swojego rodzinnego
Oświęcimia, ale po kilku latach wyjechali – najpierw do Wiednia, a potem
do Izraela. Tam Henryk mieszka do
dzisiaj. Pozostało po nich niewiele
pamiątek. Zachował się m.in. prezentowany dziś dokument firmowy
z fabryki Schoenkera. Najważniejsze
jest to, że w Oświęcimiu pozostały
dobre wspomnienia o tej rodzinie.
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Paweł Sawicki

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW
MUZEUM AUSCHWITZ

P

ozornie zwykły kawałek materiału, przez swoją historię nabiera niezwykłego znaczenia i jest przykładem
tego, jak ważne dla człowieka jest dzielenie trudnych
przeżyć wspólnie z innymi towarzyszami niedoli.

Chusta jest milczącą opowieścią
o historii kobiet, których los splótł
się w jeden ciąg. Grupa więźniarek pozostawiła na niej ślad swoich
wspólnie dzielonych tragicznych
losów. Kwadratowy skrawek materiału o wymiarach 28,3 cm x 28,3 cm
zawiera podpisy więźniarek zebrane przez Kamilę Cieślak, więźniarkę obozów: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück i Helmbrechts.
13 kwietnia 1945 r., w dniu wymarszu z Helmbrechts, podobozu we
Flossenburgu, na chuście podpisało
się 19 więźniarek. Nie wiedziały, jakie będą ich dalsze losy, ale postanowiły złożyć świadectwo wspólnych przeżyć. Pierwotnie podpisy
złożone atramentem, po wojnie zastąpiono precyzyjnie wykonanym
haftem.
Chusta stanowi niezwykłe źródło
informacji, a jednocześnie jest wzruszającym rodzajem dokumentu historycznego, o ogromnej wartości
niematerialnej.
„ To jeden z dramatów, w których
uczestniczyłam. A każdy dzień obfitował w przeżycia tak straszne, że
z perspektywy upływu czasu wyMirosław Ganobis dają się one niemożliwe do przeży-

Dokument firmowy z fabryki Schoenkera

W ramach praktyk zawodowych
uczniowie każdego roku wycinają
samosiewy drzew i krzewów, które
wyrastają na poobozowych terenach
w wyniku naturalnej ekspansji zieleni, a także usuwają obumarłe drzewa.
Praca na terenie byłego obozu to dla
młodych ludzi także lekcja żywej historii, wzbogaconej ponadto o organizowane przez pracowników Muzeum wykłady i pokazy filmów związanych z tragiczną przeszłością tych
miejsc. Do tej pory Muzeum wspomogło ponad 1000 uczniów szkoły.
Na tym archiwalnym zdjęciu z 1980 r.
widać młode drzewa posadzone
przez uczniów z Brynka za pomnikiem na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

cia” – powiedziała Zofia Pawłowska-Banaszczyk, która chustę, wraz
z innymi przedmiotami poobozowymi, przekazała w 2012 r. do Działu Zbiorów Muzeum Auschwitz.
Elżbieta Cajzer
Dział Zbiorów
PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Mirosław Ganobis

adchodzi oczekiwany dzień, na który czekałem
długo. Kiedy rozpoczynałem swoją przygodę
z filmem, nie spodziewałem się, że spotka mnie
taki zaszczyt. Głównego bohatera filmu, Henia, mojego
przyjaciela, poznałem ponad 20 lat temu. Najpierw pisaliśmy do siebie listy, a po kilku latach spotkaliśmy się
osobiście. Teraz jestem wzruszony, ponieważ mam zagrać rolę niemieckiego oficera, człowieka który w czasie
okupacji pomagał ukrywać się rodzinie Schoenkerów.
Film „Dotknięcie Anioła” reżyseruje Marek Tomasz
Pawłowski.

2 lipca 1947 r. polski Sejm przyjął ustawę powołującą do istnienia
Muzeum na terenie byłego obozu
Auschwitz. Stanowiła ona, że „Tereny byłego hitlerowskiego obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu,
wraz z wszelkimi znajdującymi się
tam zabudowaniami i urządzeniami
zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego
i innych Narodów. […] Państwowe
Muzeum Oświęcim-Brzezinka ma
za zadanie zbieranie i gromadzenie
dowodów i materiałów, dotyczących
zbrodni hitlerowskich, udostępnienie ich społeczeństwu oraz naukowe
ich opracowanie”.
W 1980 r. Muzeum nawiązało trwającą do dziś współpracę z Zespołem
Szkół Leśnych i Ekologicznych im.
Stanisława Morawskiego w Brynku.
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Chusta z podpisami więźniarek
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MARTA CZUBAN (Polska) – „Bez tytułu”, wyróżnienie
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Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego odbywa się w MDSM od 2006 r.
W tegorocznej, czwartej edycji, udział wzięło 129 autorów z 17 krajów (Polska, Rumunia, Ukraina,
Chiny, Iran, USA, Belgia, Japonia, Tajwan, Izrael, Czechy, Słowacja, Grecja, Niemcy, Turcja, Rosja,
Białoruś). Spośród nadesłanych 274 plakatów, do wystawy zakwalifikowano 75. Poniżej prezentujemy prace laureatów II i III miejsca oraz prace wyróżnione. Praca laureata I miejsca Biennale znajduje
sięę na okładce „„Osi”.
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