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Auschwitz: Mariana Mykały, Zygmunta Piotrowskiego i Franciszka Sykosza, która miała miejsce w czerwcu
1942 r. Niemcy rozstrzelali w ramach
odwetu 15 osób pochodzących z
Oświęcimia i okolic. Jeżeli ktoś z Państwa jest w posiadaniu dokumentów
czy pamiątek związanych z tymi osobami, które mogą wzbogacić wiedzę
historyków na temat tamtych tragicznych wydarzeń, prosimy o kontakt.

z fotoreportażem. Sporo miejsca poświęcamy również konferencji „Janusz
Korczak w Pamięci Polaków, Żydów
i Niemców. Pamięć historyczna jako
wyzwanie dla teraźniejszości i przyszłości”, która odbyła się w MDSM.

Państwa uwadze polecamy również
tekst podsumowujący III Europejski
Warsztat Maksymilian Kolbe Stiftung
w Centrum Dialogu i Modlitwy, który
poświęcony był pracy nad przeszłoNa stronach Międzynarodowego ścią Auschwitz i jej skutkami.
Domu Spotkań Młodzieży publikujePaweł Sawicki
Oprócz tego w „Osi” historyk Mu- my m.in. relację z „Krakowskiej Nocy
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
zeum dr Adam Cyra opisuje histo- Poezji”. Fotografie z tego wydarzenia
os@auschwitz.org
rię ucieczki trzech więźniów obozu znajdą Państwo również na stronie

GALERIA XX WIEKU
W porę już lekko jesienną,
letnio-jesienną plenerowe
zdjęcie wykonane na naszym nadsolańskim bulwarze. Dziś prezentuje się on
całkiem okazale, jest dobrze
pomyślany i zadbany, z sze-

WYDAWCA:

roką asfaltową aleją łączącą
dwa mosty: Piastowski z
Jagiellońskim. Był czas –
dosyć dawny – kiedy ów
bulwar był rozdeptanym
wertepem, potem trochę
bardziej uładzoną dróżką.

Na miejscu obecnego par- okresu, do których może
kingu raz jeden rozbił swoje kiedyś – przy stosownej
tabory cyrk.
okazji – powrócimy.
Zdjęcie wykonał kolega
Andrzej Winogrodzki
Stanisław Włoch: jest ono
jednym z dłuższej serii nadsolańskich zdjęć z tamtego

Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau
www.auschwitz.org

Partnerzy:
Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

Centrum Dialogu
i Modlitwy
www.centrum‑dialogu.oswiecim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

Współpraca:
Kasztelania
www.kasztelania.pl
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu

Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
Historia, Kultura”
Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32‑603 Oświęcim
e‑mail: os@auschwitz.org
nakład: 5000 egz.

Fot. Andrzej Winogrodzki

www.pwsz‑oswiecim.pl

Fotografia pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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MUZEUM AUSCHWITZ W ŚWIATOWYM
PROJEKCIE GOOGLE

D

dwie wystawy. „Tragiczna
historia miłości w Auschwitz” to opowieść o ucieczce
z obozu dwójki zakochanych
więźniów: Mali Zimetbaum
i Edka Galińskiego, Żydówki i Polaka, których miłość,
jak powiedział były więzień
René Raindorf, stała się symbolem zwycięstwa dobra nad
złem, tego co ludzkie, nad
tym, co bestialskie.
Druga wystawa, zatytułowana „Zanim odeszli”, poświęcona jest Żydom deportowanym do obozu Auschwitz
z Zagłębia Dąbrowskiego
między majem 1942 r. a
sierpniem 1943 r. Ich historię można dziś opowiedzieć
dzięki prawie 2,5 tysiącom
zachowanych rodzinnych fotografii, które po wyzwoleniu
odnaleziono na terenie obozu
w jednej z walizek. Dzięki
nim dziś możemy przyjrzeć
się przedwojennemu życiu
polskich Żydów z Będzina,
Sosnowca i okolicznych miejscowości. Niemal wszystkich
zgładzono w komorach gazowych w Auschwitz.
Obie wystawy powstały dzięki
zdjęciom i skanom dokumentów opracowanych przez specjalistów Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wkrótce przygotowane zostaną kolejne tematy.

Dyrektor PMA-B dr Piotr M.A. Cywiński podczas inauguracji projektu wirtualnych wystaw

Zdaniem dyrektora Muzeum, dr. Piotra M.A. Cywińskiego, przedstawione historie – jedne z niezliczonych
związanych z Auschwitz
opowieści o konkretnych
ludziach – mogą przybliżyć
nam dramat człowieka w minionym stuleciu. – XX wiek
był najciemniejszym okresem
w dziejach Europy. Wszystko
to, co wiąże się ze zorganizowaną pogardą i nienawiścią,

która charakteryzowała nazistowskie Niemcy, symbolizuje dziś najpełniej Auschwitz.
Bez Auschwitz nie można
zrozumieć XX wieku. Bez
Auschwitz nie sposób też pojąć dzisiejszego oblicza Europy. Generalnie bardzo trudno
jest zgłębić człowieczeństwo
bez odniesienia do czasów
Zagłady i funkcjonowania
krematoriów Auschwitz –
powiedział. – Historia poma-

Fot. Paweł Sawicki

Celem projektu, w którym
w tej chwili bierze udział 17
instytucji z całego świata,
jest przedstawienie różnych
aspektów historii XX wieku
za pomocą zdigitalizowanych materiałów archiwalnych: dokumentów, listów,
rękopisów, zdjęć, materiałów
filmowych i relacji świadków
wydarzeń.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan
Zdrojewski podkreślił, że taki
internetowy projekt może
bardzo pomóc w upowszechnianiu historii niemieckiego
obozu Auschwitz na całym
świecie. – Bardzo często trafiamy na niedowiarków,
którzy nie wierzą, że takie
miejsca jak Auschwitz-Birkenau mogły w ogóle istnieć. Z
jednej strony od razu budzi
się sprzeciw – jak można w
to wątpić. A z drugiej strony
– jak uwierzyć, że takie miejsce mogło w ogóle na świecie
powstać. Ci, którzy mieszkają
w Argentynie, Chile, Japonii
czy w Afryce Południowej
nie będą w stanie dojść do
tych najistotniejszych dokumentów i historii, które budują wiedzę o dramacie wielu osób, a także o tym miejscu
i o zgromadzonych tam dowodach zbrodni inaczej niż
właśnie przez internet – powiedział minister.
Muzeum Auschwitz przygotowało na otwarcie projektu

Fot. Paweł Sawicki

wie wirtualne wystawy, przygotowane przez Miejsce Pamięci Auschwitz,w można oglądać w ramach uruchomionej 10 października 2012 r. internetowej platformy Google Cultural Institute. Oficjalna inauguracja
projektu w Polsce odbyła się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności
m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz dyrektora Muzeum Auschwitz
dr. Piotra M.A. Cywińskiego.

ps

Inauguracja projektu wirtualnych wystaw. Przemówienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
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ga nam zrozumieć teraźniejszość, ale także mądrzej tworzyć jutro. Wszyscy potrzebujemy pamięci o Auschwitz.
Nasze dzieci i wnuki także.
Nic nie jest wygrane raz na
zawsze – dodał dyrektor Cywiński.
Drugi, obok Miejsca Pamięci Auschwitz, polski partner
projektu, Muzeum Historii
Polski, przygotował ekspozycję „Jan Karski, bohater
ludzkości”. Przedstawia ona
losy człowieka, który podjął
próbę przekazania Aliantom informacji o tragicznych
wydarzeniach Holokaustu.
Tematowi Holokaustu poświęcone są także wystawy
przygotowane przez Instytut
Yad Vashem w Jerozolimie.
Inne ekspozycje Google Cultural Institute dotyczą m.in.
historii Apartheidu, lądowania Aliantów w Normandii,
koronacji brytyjskiej Królowej
Elżbiety II, czy okresu Dolce
Vita we Włoszech. Wszystkie
wystawy są w pełni multimedialne i umożliwiają m.in. zaawansowane przeszukiwanie
materiałów historycznych,
np. pod kątem danego kraju,
osoby, wydarzenia czy daty,
oraz powiększanie zdjęć do
bardzo dużych rozmiarów.
Niektóre z przedstawianych
materiałów dostępne są w internecie po raz pierwszy.
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POLSKO-HOLENDERSKA WYMIANA
DOŚWIADCZEŃ
„Nauczanie o Holokauście z perspektywy europejskiej” to tytuł polsko-holenderskiego programu edukacyjnego
realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz
oraz Dom Anny Frank z Amsterdamu. W Polsce odbyło się ostatnie seminarium zaplanowanego na trzy lata
i trwającego od lutego 2010 r. projektu.

– Spotkanie z kolegami z Holandii dało mi zupełnie inną
perspektywę, jeśli chodzi o
przekazywanie tak trudnych
treści. Jest we mnie w tej
chwili bardzo wiele emocji
i przemyśleń, które z pewnością będą procentować. Tę
wiedzę będę porządkować
latami – powiedziała Beata
Kardasińska, nauczycielka
z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
– Kiedy czyta się książki
o wojnie w Polsce, to wiemy,
że Niemcy patrzyli na Polaków niezwykle negatywnie.
Jednak w trakcie naszych
wyjazdów można było poczuć, że polskie doświadczenie wojny jest inne od
holenderskiego. Dzięki temu
patrzę na tę historię z nowej
perspektywy i za to jestem
bardzo wdzięczny. Pobyt
w Auschwitz, na Majdanku, w Sobiborze na pewno
zmieni sposób, w jaki uczę
o tej historii. To z pewnością wzbogaci moje zajęcia,
które prowadzę w kolegium
nauczycielskim – zauważył
Rob Verheijen z Holandii.
Jedną z części projektu było
przygotowanie
wystawy
dotyczącej mniejszości narodowych: „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, która

Uczestnicy projektu w czasie zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz

została zaprezentowana w
oświęcimskim liceum im.
Konarskiego. Jej głównym
autorem było Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie. – Wszystkie 15 osób,
o których opowiada wystawa, pochodzi z Polski i z Polską wiąże swoją przyszłość.
Jednocześnie chcą oni kultywować swoją tradycję i kulturę. Każda ma skomplikowaną tożsamość – czują się
bowiem Polakami i członkami swoich grup narodowych
i etnicznych – powiedział dr
Piotr Trojański wiceprezes
Stowarzyszenia, który jedno-

Fot. Paweł Sawicki

Zdaniem
Karen
Polak
z Domu Anny Frank, jednej
z osób, która koordynowała
projekt po stronie holenderskiej, w ciągu trzech lat
uczestnikom udało się głębiej poznać, jakie są różnice
w spojrzeniu nauczycieli na
temat edukacji o Holokauście oraz jakie są różnice w
pracy z uczniami jeśli chodzi
o zawartość i metodologię.
– Holendrzy teraz na pewno wiedzą znacznie więcej
o Holokauście i o tym, jak
wyglądała niemiecka okupacja Polski i polsko-żydowska historia tego okresu. Natomiast nauczyciele z Polski
mogli zapoznać się z metodologią nauczania, która ma
angażować uczniów i czynić

ich niejako współodpowiedzialnymi za proces nauczania – powiedziała.

Fot. Paweł Sawicki

– Naszym głównym celem
była wymiana doświadczeń dotyczących metodyki
nauczania o Holokauście
pomiędzy
edukatorami
z Polski i Holandii, a także
stworzenie grupy ekspertów realizujących podobne projekty – powiedziała
Marta Berecka z MCEAH,
koordynatorka projektu ze
strony polskiej. – Do udziału
zaproszeni zostali nauczyciele, trenerzy, dydaktycy
i metodycy oraz pracownicy działów oświatowych
miejsc pamięci – łącznie w
całym programie wymiany
wzięło udział 60 osób, 30
z Polski i 30 z Holandii – dodała Berecka.

Otwarcie wystawy „Jestem stąd. Polska wielu narodów” w liceum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
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cześnie pracuje w Międzyna- derskich (dwa seminaria
rodowym Centrum Edukacji w Polsce i w Holandii w 2011
o Auschwitz i Holokauście.
i 2012 r.), przygotowano wystawę „Auschwitz”, która
– Na piętnastu panelach prezentowana jest w szkoprzedstawiliśmy zdjęcia por- łach w Holandii w ramach
tretowe oraz fotografie, które przygotowań młodzieży do
prezentują aktywność tych wyjazdu do Miejsca Pamięci
osób w swoich społeczno- Auschwitz oraz opracowaściach. Przede wszystkim są no materiały dydaktyczne
tam fragmenty wywiadów, do ekspozycji „Anna Frank.
które mają posłużyć mło- Historia na dzień dzisiejdzieży do dyskusji na temat szy”, która prezentowana jest
różnorodności
tożsamości. w szkołach w Polsce.
Wystawa wkrótce zostanie
ps/mceah
uzupełniona i oprócz paneli
przedstawiających konkretne
osoby, opisane zostaną rów- Projekt „Nauczanie o Holonież dane mniejszości – do- kauście z perspektywy europejskiej” realizowany jest na
dał.
mocy porozumienia pomiędzy
Podczas wrześniowego semi- Państwowym Muzeum Aunarium uczestnicy zwiedzili schwitz-Birkenau a Domem
m.in. Muzeum Powstania Anny Frank w Amsterdamie.
Warszawskiego, a także Miej- W jego realizację włączyło
sce Pamięci w Sobiborze oraz się także (na poszczególnych
na Majdanku, a także odwie- etapach działań) wiele instydzili Lublin, Włodawę i Kra- tucji z Polski i Holandii, m.in.
Pedagogiczny
ków. W Oświęcimiu wzięli Uniwersytet
udział w warsztatach na wy- w Krakowie, Stowarzyszenie
stawie romskiej, spotkali się Centrum Polsko-Niemieckie
z byłym więźniem Edwar- w Krakowie, Żydowski Instydem Paczkowskim, zwiedzili tut Historyczny w Warszatereny byłego obozu, a także wie, Państwowe Muzeum na
dyskutowali na temat wy- Majdanku, Muzeum Byłego
zwań i szans w nauczaniu Hitlerowskiego Obozu Zagłao Holokauście w Europie. dy w Sobiborze, Hollandsche
W programie była także wi- Schouwburg, Fontys Hogezyta w oświęcimskim Cen- school, Nationaal Monument
Kamp Vught, Netherlands
trum Żydowskim.
Auschwitz Committee. Projekt
W ramach zapoczątkowa- w całości finansowany jest ze
nego w 2010 r. projektu zre- środków holenderskiego Mializowano dwie wymiany nisterstwa Opieki Społecznej,
ekspertów polskich i holen- Zdrowia i Sportu.
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Ucieczka trzech więźniów
z KL Auschwitz

W

dniu 13 czerwca 1942 r., w godzinach popołudniowych, z KL Auschwitz uciekło trzech więźniów: student Marian Mykała (nr 1363), urzędnik Zygmunt Piotrowski (nr 15303) i ślusarz Franciszek Sykosz (nr
15402). Obezwładnili oni i zabili na terenie Klucznikowic (obecnie dzielnica Oświęcimia), pilnującego ich
esesmana, kiedy pracowali w zagajniku poza obozem nad rzeką Sołą, w pewnym oddaleniu od swojego komanda. Mieli tam za zadanie wyciąć style do łopat.
w firmie Deutsche Erd- und
Steinwerke, pracujących w
pobliżu miejsca tego zdarzenia przy bagrze, czyli urządzeniu
wydobywającym
żwir z dna Soły. Hitlerowcy
przypuszczali bowiem, że
ucieczka ta nastąpiła w porozumieniu z pracownikami
cywilnymi, zatrudnionymi
w tej żwirowni. Wśród zatrzymanych byli także maszyniści, obsługujący kolejkę

Fot. APMA-B

Nagle zaatakowany i zabity
esesman był Kommandoführerem komanda, które liczyło 30 więźniów. Po stwierdzeniu ucieczki i znalezieniu
ciała zabitego, pozostałym 27
więźniom polecono położyć
się na ziemi i w bestialski
sposób ich pobito, a następnie zostali oni odwiezieni do
obozu i umieszczeni w bunkrach bloku nr 11 na okres
dwóch tygodni. W tym cza-

Fot. APMA-B

Zygmunt Piotrowski

Marian Mykała

witz. Byli to pochodzący
z Oświęcimia lub okolicy: Jan
Bibrzycki (nr 47772), Józef
Pędziwiatr (nr 47773) i Jan
Sajdak (nr 47774), których
przywieziono do KL Auschwitz transportem zbiorowym 17 lipca 1942 r. Ponadto aresztowano wówczas:
Franciszka Kowalczyka z
Brzeszcz i Józefa Szczerbowskiego z Oświęcimia.
W związku z powyższą
ucieczką władze niemieckie
postanowiły
początkowo
aresztować kilkanaście osób
spośród inteligencji w Oświęcimiu jako zakładników, których zamierzano rozstrzelać.
Później nastąpiła zmiana
decyzji odnośnie pierwotnie
wyznaczonych zakładników,
których zastąpiono osobami mniej wykształconymi
i już uprzednio karanymi
za drobne „przewinienia”
wobec okupanta. Byli to: Jan
Adamczyk, Franciszek Kapała, Franciszek Mydlarz, Karol
Pochludka, Franciszek Podbielski, Andrzej Porządnicki,
Albin Siwek, Józef Szałaśny,
Antoni Szklarczyk i Franciszek Wójcik.
W odwecie zatrzymano również w rodzinnym domu w
Opatówku koło Kalisza rodziców ( Kazimierę i Konstantego Piotrowskich) oraz siostrę
(Janinę Piotrowską) zbiegłego
Zygmunta
Piotrowskiego,
przywieziono ich do obozu i
powieszono po wieczornym
apelu przed kuchnią obozową 17 sierpnia 1942 r. Sam
Zygmunt Piotrowski przeżył,
ukrywając się w różnych rejonach okupowanej Polski aż
do wyzwolenia. Symboliczny
grób jego rodziców i siostry
znajduje się na cmentarzu
miejskim w Kaliszu.

sie obozowe gestapo inten- wąskotorową, służącą do
sywnie ich przesłuchiwało.
przewożenia żwiru (ta bocznica kolejowa została później
Aresztowano również kilku rozebrana). Aresztowanych
robotników, zatrudnionych osadzono w KL Ausch-

Aresztowany został także ojciec i siostra drugiego
zbiega Mariana Mykały,
pochodzącego z Jęzora koło
Sosnowca. Byli to: Franciszek

Fot. APMA-B

Franciszek Sykosz

Ponadto w Katowicach aresztowano żonę Franciszka Sykosza, umieszczając ją w KL
Auschwitz. Gertruda Sykosz
zginęła w obozie 12 lutego
1943 r. Losy jej męża, Franciszka Sykosza, są do dzisiaj
nieznane.
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Mykała i Leokadia Mykała, których rozstrzelano pod
Ścianą Straceń na dziedzińcu
bloku nr 11 w dniu 17 sierpnia 1942 r., chociaż istnieje
również
przypuszczenie,
że nie zostali rozstrzelani,
lecz powieszeni także – jak
rodzice i siostra Zygmunta
Piotrowskiego – po apelu
wieczornym przed kuchnią
obozową.
Marian Mykała udał się w rodzinne strony do Proszowic,
gdzie miał nawiązać kontakt
z miejscową konspiracją. Latem 1944 r. podobno został
rozstrzelany wraz z matką
Zofią podczas egzekucji dokonanej przez Niemców w
lesie w Koniuszy koło Proszowic.
Ponadto w dniu 17 sierpnia
1942 r. rozstrzelano pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz
piętnaście osób pochodzących z Oświęcimia i okolicy,
którymi byli wspominani już
robotnicy i maszyniści, pracujący przy transporcie i wydobyciu żwiru z dna Soły, a także zakładnicy spośród przypadkowo wybranych mieszkańców Oświęcimia, których
wcześniej wyznaczono na egzekucję. Rodziny straconych
zostały wezwane do siedziby
gestapo w Oświęcimiu, która
mieściła się w budynku plebanii i powiadomione ustnie,
przez mówiącego po polsku
policjanta niemieckiego o
nazwisku Garalla, że ich bliskich rozstrzelano w odwet
za zabicie esesmana.
Podczas egzekucji w KL
Auschwitz w dniu 17 sierpnia
1942 r. zginęły z Oświęcimia i
okolicy następujące osoby:
- Jan Bibrzycki (palacz), ur.
15.07.1915 r. w Babicach, zamieszkały w Oświęcimiu,
- Józef Pędziwiatr, (palacz),
ur. 31.08.1913 r. w Klucznikowicach, zamieszkały w Dworach,
- Jan Sajdak (maszynista), ur.
29.11.1895 r. w Jawiszowicach
i tam zamieszkały,
- Franciszek Kowalczyk
(rybak), ur. 1.04.1906 r.
w Brzeszczach i tam zamieszkały,
- Józef Szczerbowski (maszynista), ur. 19.03.1917 r.
w Oświęcimiu i tam zamieszkały
oraz dziesięciu zakładników:
- Jan Adamczyk (garbarz),
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ur. 6.08.1908 r. w Kleczy
k. Wadowic, zamieszkały
w Oświęcimiu,
- Franciszek Kapała (malarz),
ur. 1.05.1900 r. w Hruschau
na Zaolziu, zamieszkały w
Oświęcimiu,
- Franciszek Mydlarz (robotnik), ur. 25.08.1877 r.
w Pławach, zamieszkały
w Oświęcimiu,
- Karol Pochludka (stolarz),
ur. 2.10.1893 r. w Oświęcimiu
i tam zamieszkały,
Franciszek
Podbielski
(murarz), ur. 10.10.1890 r.
w Oświęcimiu i tam zamieszkały,
- Andrzej Porządnicki (robotnik), ur. 17.04.1884 r. w
Oświęcimiu i tam zamieszkały,
- Józef Szałaśny (robotnik), ur.
16.03.1903 r. w Oświęcimiu
i tam zamieszkały,
- Albin Siwek (robotnik), ur.
1.01.1899 r. w Oświęcimiu
i tam zamieszkały,
- Antoni Szklarczyk (robotnik), ur. 10.07.1900 r. w Starym Bieruniu, zamieszkały w
Dworach,
- Franciszek Wójcik (robotnik), ur. 23.05.1883 r.
w Oświęcimiu i tam zamieszkały.
Przedstawione powyżej mało
znane wydarzenia świadczą
o terrorze okupanta niemieckiego wobec ludności Ziemi
Oświęcimskiej podczas II
wojny światowej, który miał
ją zastraszyć, aby nie udzielała pomocy uciekinierom z KL
Auschwitz.
Tekst o ucieczce Mariana
Mykały, Franciszka Sykosza
i Zygmunta Piotrowskiego
będzie stanowił część obszerniejszej pracy, zatytułowanej
„Represje na mieszkańcach
Ziemi Oświęcimskiej za
ucieczki więźniów KL Auschwitz”.
W związku z powyższym
zwracam się z apelem do Rodzin zamordowanych, aby
nawiązały ze mną kontakt
i udostępniły posiadane
przez siebie zdjęcia, dokumenty i pamiątki, w celu
wzbogacenia wiedzy na temat tych tragicznych zdarzeń
sprzed siedemdziesięciu lat.
Adam Cyra
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Jak wydobyć z ludzi dobro
Międzynarodowa konferencja: „Janusz Korczak w pamięci
Polaków, Żydów, Niemców. Pamięć historyczna jako wyzwanie
dla teraźniejszości i przyszłości.”

K

im jest dziecko? A może – czym? Wbrew pozorom, problem ten pozostaje nierozstrzygnięty, nawet
w Europie, także w Polsce, choć oficjalnie mówi się tyle o podmiotowości dziecka oraz partnerstwie
dorosłych i młodych ludzi.

Debata ponad sześćdziesięciorga specjalistów, naukowców i działaczy organizacji
pozarządowych w Domu
Spotkań dotyczyła z jednej
strony postaci wielkiego pedagoga oraz tego, jakie nauki
na dziś płyną z jego publikacji
i dokonań; drugim celem wyjątkowego spotkania przedstawicieli różnych dziedzin
i specjalności było omówienie
obecnego stanu edukacji historycznej oraz jej celów. Po
co w ogóle uczyć o przeszłości? Jak to robić, by ta wiedza
do czegoś się przydała.

W przestrzeni między szlachetnymi ideami i czynami
Janusza Korczaka a refleksją nad Auschwitz oraz
zbrodniami dokonanymi po
Auschwitz musiało się pojawić pytanie o kondycję człowieka.
Kim jest człowiek? I dlaczego
w tak wielu miejscach świata
ciągle pada pytanie – czym?
Uprzedmiotowienie,
pozbawienie innych walorów
człowieczeństwa, to pierwszy krok do ludobójstwa.
Jak temu zapobiegać? Jak nie
tylko uczyć – ale i uwrażli-

wiać? Uczestnicy konferencji
zgodzili się, że ogromną rolę
w tej misji mają do odegrania
miejsca historyczne. – Tutaj
to wszystko, czym żył Korczak i o czym marzył, staje
się dla nas jasnym przykładem, jak w Europie, nękanej
finansowymi zawieruchami
i monetarnymi dyskusjami,
postrzegać świat i ludzi. Ludzi, których już prawie zatraciliśmy z pola widzenia. Korczak przypomina nam o wartościach, które po Auschwitz
powinny kształtować świat i
prawa człowieka – podkreślił

Christoph Heubner, wiceprezydent Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego.
Efektem edukacji powinno
być budowanie świadomego,
otwartego na innych, społeczeństwa
obywatelskiego.
– Warto namawiać ludzi do
dokonywania
odważnych
i prawych wyborów, ale
należy też uświadamiać im
cenę, którą przychodzi płacić
za te wybory – podkreśliła
dr Alicja Bartuś, przewodnicząca Zarządu Fundacji
MDSM. – W tym kontekście, Janusz Korczak, daje

Fot. Olga Onyszkiewicz i Alicja Bartuś

„Działa u nas wiele szkół
imienia Janusza Korczaka,
ale żadna, dosłownie żadna placówka w Polsce nie
wcieliła w pełni w życie wymyślonych i stosowanych
przez niego zasad i idei”
– te gorzkie słowa Agnieszki
Kozłowskiej-Rajewicz,
pełnomocniczki rządu ds.
równego traktowania, padły
podczas międzynarodowej
konferencji: „Janusz Korczak
w pamięci Polaków, Żydów,
Niemców. Pamięć historyczna jako wyzwanie dla teraźniejszości i przyszłości.”

Na zdjęciu (od lewej: Leszek Szuster (MDSM), Falk Altenberger (Fundacja Konrada Adenauera), Elżbieta Kozłowska–Rajewicz (Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania)
i Christophe Heubner (Międzynarodowy Komitet Oświęcimski)
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Prof. Irena Rzeplińska z Polskiej Akademii Nauk mówiła o sytuacji emigrantów
i uchodźców w Europie
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Fot. Olga Onyszkiewicz i Alicja Bartuś
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W wykładzie otwierającym konferencję życie i filozofie Janusza Korczaka
zarysował wybitny jego znawca prof. Andrzej Mencwel z Uniwersytetu
Warszawskiego

nam wyjątkową lekcję. Mógł
uciekać. Dlaczego nie próbował się ratować za wszelką
cenę? Kluczową kwestią dla

o byt, siłą – nie prawem, upokorzeniem i zniewoleniem
słabszych. Najsłabsze w tym
świecie są dzieci. I też one –

towali: Karol Becker, Hans-Peter Klein i Robert Szuchta.
Wszyscy zgodzili się, że poza
Holokaustem (a i to w przypadku Polski i Niemiec dość
marginalnie),
praktycznie
nie uczy się o innych ludobójstwach. Nawiązaniem do
tej dyskusji był wykład dr
Alicji Bartuś, która przekonywała, że wizyty w miejscu
pamięci powinny być punktem wyjścia do nauczania o
łamaniu praw człowieka, co
zaleca m.in. Agencja Praw
Podstawowych Unii Europejskiej. – W takich miejscach
jak Auschwitz, Majdanek czy
Bełżec nauczanie o mechanizmach zbrodni oraz nauczanie o prawach człowieka, jest
efektywniejsze niż gdziekolwiek indziej – podkreśliła.
Nawiązując do europejskiej
sceny politycznej oraz działań organizacji rasistowskich
czy faszystowskich, pytała:
– W globalnym kontekście
zasadne stają się nie tylko
pytania: czego, jak i gdzie
uczymy o Holokauście. Najważniejszym jest pytanie: po
co uczymy o Holokauście?
Podkreśliła ona, że odwiedzanie miejsc pamięci może
znakomicie służyć wzbudzaniu refleksji i wyciąganiu
wniosków na dziś. Stąd przyjazdy do miejsc pamięci powinny być istotnym elementem edukacji. Z wykładem
ściśle powiązany był panel o

wychowywaniu młodzieży
w oparciu o wizytę w miejscach historycznych.
Dr Tomasz Kranz, dyrektor
Państwowego Muzeum na
Majdanku, który od lat zajmuje się problematyką pedagogiki w miejscach pamięci,
skrytykował brak w Polsce
praktycznie otwartego dyskursu nad sposobami prowadzenia edukacji w tych miejscach. Podkreślił, że u podłoża edukacji w miejscach
pamięci leży założenie, że w
procesach dydaktyczno-pedagogicznych można i należy
wykorzystywać oddziaływanie dwóch czynników: percepcję autentycznego miejsca
historycznego i refleksję nad
pamięcią przeszłości. – Proces edukacyjny w muzeach
upamiętniania nie polega na
bezpośrednim nauczaniu, ale
przede wszystkim na uczeniu się. Głównym celem nie
jest tu przekaz faktograficzny, lecz rozwijanie myślenia
historycznego i empatii – mówił.
Doświadczeniami niemieckich edukatorów podzielił
się Ekkehardt Geiger, który
przyjeżdża do Polski z grupami niemieckich studentów.
Działania Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu przybliżył jego dyrektor Tomasz
Kuncewicz.
Punktem wyjścia do dyskusji
o postrzeganiu Polski przez

Izraelczyków oraz podsumowania organizacji przyjazdów izraelskiej młodzieży
do Polski był wykład Michała
Sobelmana.
Na koniec prof. Irena Rzeplińska z Instytutu Nauk
Prawnych PAN przypomniała, jak kształtował się systemu prawny będący w założeniu odpowiedzią na zbrodnie
II wojny. Ożywioną dyskusję
wywołała kwestia emigrantów i uchodźców oraz związane z nią problemy natury
politycznej, kulturowej i religijnej.
– Europa Zachodnia ma
wieloletnie doświadczenie
ze społeczeństwami wieloetnicznymi, nowe kraje Unii
są o takie doświadczenie
znacznie uboższe – mówiła
prof. Rzeplińska. – Społeczna polityka spójności polega
na utrzymaniu prawa do
odmienności kulturowej i akceptacji zasad, zgodnie z którymi żyje dana grupa. Jednak
nadal nie zawsze wiemy, jak
funkcjonować w takich wielokulturowych
społeczeństwach.
Konferencję zorganizowały:
Fundacja na rzecz MDSM,
Międzynarodowy Komitet
Oświęcimski, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, zaś
partnerem było Centrum Żydowskie we Oświęcimiu.
ZB

wszystkich próbujących zrozumieć jego postawę pozostaje odpowiedź na pytanie:
czy uratowanie życia równoznaczne jest z ocaleniem człowieczeństwa? Ucieczka, próba fizycznego ocalenia siebie
stała w całkowitej sprzeczności z życiem Korczaka, jego
rozumowaniem i sumieniem
– dodała.
Podczas konferencji działania Janusza Korczaka zarysował w niezwykle interesujący
sposób wybitny znawca jego
życia i filozofii prof. Andrzej
Mencwel z Uniwersytetu
Warszawskiego. – Współczesny świat jest nastawiony
na maksymalizację rywalizacji, natomiast cały system
wychowawczy
Korczaka
był skierowany na kooperację, czyli takie kształtowanie
ludzi, aby wybierali dobro
wspólne – podkreślił prof.
Mencwel. – Dzieło Korczaka
to odpowiedź na wyzwanie,
które stanowi dla niego świat
zastany, rządzony walką
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zwłaszcza dzieci ulicy, sieroty, bezdomne i bezimienne
– stają się centrum myśli Korczaka oraz całej jego działalności praktycznej – zauważył.
O poszukiwaniach i pojmowaniu Boga przez Korczaka
mówiła filozofka dr Anna
Kamińska, zaś dopełnieniem
tej tematyki była prezentacja
przejmującej etiudy filmowej
francuskiej artystki Aleksandry Bellamy pt. „Ponad prochami”.
Druga część trzydniowej
konferencji odnosiła się do
szeroko rozumianej edukacji historycznej prowadzonej w szkołach, miejscach
pamięci oraz w przestrzeni
publicznej. Paula Sawicka
ze Stowarzyszenia Otwarta
Rzeczpospolita
podzieliła
się swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą oraz
wspomnieniami o Marku
Edelmanie. O nauczaniu historii najnowszej w Izraelu,
Niemczech i Polsce dysku-
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Fot. Olga Onyszkiewicz i Alicja Bartuś

Robert Szuchta, Paula Sawicka, Hans-Peter Klein, prof. Irena Rzeplińska, Michał Sobelman, prof. Andrzej Mencwel, dr Alicja Bartuś, dr Tomasz Kranz, dr Anna Kamińska

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Miejsc Pamięci: Auschwitz, Majdanka, Bełżca, Treblinki i Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach oraz uczelni, organizacji i stowarzyszeń m.in: Brama Grodzka, Brama
Cukermana, Otwarta Rzeczpospolita, Amnesty Internatoional, Stowarzyszenia Romów w Polsce, Uniwersytetu
Śląskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego i Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetów we Freiburgu i Kassel,
a także polscy i niemieccy nauczyciele
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Krakowska Noc Poezji w MDSM

N

Piotr Kudełka, Dieter Kalka, Marek Wojdyło, Christoph Heubner, Grzegorz Gniady

ściśle z MDSM i Oświęcimiem związany scenariusz.
Organizatorzy nadali spotkaniu tytuł „Prowincja Europa”, chcąc w ten sposób
podkreślić, że Oświęcim
choć miasto prowincjonalne,
nie tylko z uwagi na dramatyczną historię, stał się
swoistym „sercem Europy”,
a nawet – jak głosił tytuł
jubileuszowej wystawy w
MDSM – „sercem świata”.

Fot. Dominik Smolarek

I to z kilku powodów.
Przede wszystkim powinniśmy być mile połechtani
tym, że w małopolskiej metropolii, czyli w Krakowie,
Oświęcim postrzegany jest
jako „miasto poezji”, skoro
to właśnie on wybrany został przez Wydział Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
UM w Krakowie na najodpowiedniejsze miejsce dla
tego zdarzenia. Krakowskie
Noce (Muzeów, Teatrów,
Jazzu, Sacra i Poezji) to
robione z ogromnym rozmachem imprezy odbywające się do niedawna tylko
w Krakowie. Dzięki specjalnie pozyskanym środkom
unijnym niektóre z tych
zdarzeń artystycznych importowane są też do innych
miast Małopolski. Fakt, że
w przypadku Nocy Poezji
wybór padł na nasze miasto
(choć konkurencja była bardzo silna!) – jest na pewno
powodem do dumy.
Po drugie w piątkowy wieczór 7 września MDSM
dosłownie pękał w szwach
– chętnych do uczestnictwa
w tym wyjątkowym zdarzeniu było blisko 300, a całe
spotkanie, choć poświęcone w całości specyficznym
skądinąd i „wymagającym”
formom sztuki, przez całą
publiczność przyjmowane
było wręcz entuzjastycznie. Tym bardziej to cieszy,

Fot. Dominik Smolarek

o cóż, dożyliśmy czasów, w których na sam dźwięk słowa „poezja” większość z nas reaguje w najlepszym
przypadku wzruszeniem ramion. A jednak od siedmiu już lat spotkania w ramach Krakowskiego Salonu
Poezji w MDSM czy poetyckie spektakle niestrudzonej Marysi Kwaśniak z OCK przyciągają całkiem pokaźną grupę bywalców. W pewnym sensie zwieńczeniem tego typu popularyzujących „sztukę słowa” działań
stała się Krakowska Noc Poezji w MDSM w Oświęcimiu w piątek 7 września 2012 r.

Marzena Rogalska i Ewa Kaim

że część owej publiczności
stanowili uczestnicy obrad
Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego z
kilkunastu krajów, wśród
których znaleźli się najdostojniejsi goście – byli więźniowie obozu Auschwitz.
Krakowska Noc Poezji w
„ogrodzie nad Sołą” miała wreszcie swój osobliwy
charakter ze względu na

Hasłem przewodnim tegorocznej „Nocy Poezji” stała się – wielokulturowość,
a nasze miasto, zwłaszcza
Dom Spotkań, jest miejscem
stykania się wielu kultur.
Szczególnie bliskie więzi
połączyły twórców polskich i niemieckich. To dlatego honorowymi gośćmi
Krakowskiej Nocy Poezji w
Oświęcimiu byli poeci nie-
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mieccy – Christoph Heubner
i Dieter Kalka oraz rodowici
oświęcimianie – Marek Wojdyło i Grzegorz Gniady. Ich
wiersze oraz przejmujące
liryki nieżyjącego juz od ponad 30 lat Volkera von Törne’a (twórcy idei powstania
MDSM) czytali w pierwszej
części wieczoru wywodzący się także z Oświęcimia
artyści – Ewa Kaim, Marzena Rogalska i Grzegorz Łukawski, którym towarzyszył
fenomenalny skrzypek z Katowic Adam Musialski oraz
akompaniująca mu siostra
Beata.
W drugiej części spotkania, najbardziej żywiołowej
i spontanicznej, głos zabrali
sami poeci, którzy nie tylko
czytali swoje własne wiersze, ale w pewnym momencie w obecności publiczności je tworzyli. Każdy z czterech twórców – Ch. Heubner, D. Kalka, M. Wojdyło i
G. Gniady – zaprezentował
zaimprowizowany
przy
wtórze gitarowych akordów Piotra Kudełki liryk.
Odzew publiczności okazał
się tak silny, że co poniektórzy widzowie sami zechcieli podzielić się naprędce
stworzonymi, bardzo udanymi rymowankami. Owe
amatorskie próby poetyckie
nagrodzone zostały ogromnymi brawami, a warto dodać, że jednym z autorów
improwizowanej
poezji
okazał się sam Marian Turski – wybitny publicysta

5

6

7

8

i były więzień KL Auschwitz. W tej części spotkania
okazało się, ze poezja to nie
tylko ezoteryczna i nieprzystępna dziedzina dla garstki
wtajemniczonych, że może
stać się pretekstem do znakomitej zabawy, a także dostarczać nieoczekiwanych
wzruszeń, jak w przypadku Dietera Kalki – zakochanego w Polsce poety z
Lipska, który swoje wiersze
zaśpiewał przy wtórze bandonium i gitary. I to jak zaśpiewał!
Trzecia część wieczoru także przypominała o tym, że
poezja zrodziła się z muzyki, która odtąd jej nieustannie towarzyszy. Na koncert
w wykonaniu aktorów – E.
Kaim, M. Rogalskiej (rzadko w tej roli oglądanej), G.
Łukawskiego oraz muzyków – doskonale oświęcimianom znanych Marii
i Piotra Kudełków, złożyły się m.in. mistrzowskie
interpretacje piosenek niezrównanego duetu Przybora – Wasowski. Niektóre
ilustrowane były szkicami
oświęcimskiej artystki –
Ani Kaczmarczyk. Bardziej
liryczny nastrój tworzyły z
kolei piosenki w wykonaniu Marii Kudełki, której
akompaniował na gitarze
jej brat Piotr, wzbudzający
zachwyt swą wirtuozerią.
Mimo późnej pory uczestnicy Krakowskiej Nocy Poezji
długo jeszcze nie chcieli rozstać się z jej magiczna aurą.
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Chętnie i niemal jednomyślnie podkreślali, że dane im
było uczestniczyć w zdarzeniu naprawdę wyjątkowym
i wbrew obiegowym sądom
wcale nie adresowanym
wyłącznie dla garstki koneserów i snobów.
I może tylko warto na koniec odnotować z niejakim
rozgoryczeniem raczej nikłe zainteresowanie imprezą lokalnych mediów. Nie
chodzi tu bynajmniej o podbijanie bębenka organizatorom Krakowskiej Nocy, lecz
fakt, że tego typu zdarzenia
kulturalne, o takim zasięgu
i odzewie, po prostu nie
mogą ujść ich uwadze. Na
swego rodzaju paradoks za-

Christoph Heubner

krawa to, że choć w Oświęcimiu ostatnio dzieje się naprawdę dużo w tej dziedzinie, to i tak dobrze się ma
obiegowa opinia, że jest to
kulturalna pustynia.
Janusz Toczek

13

14

15

16

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 54, październik 2012

„Berlin-Yogyakarta. Od hitlerowskiego
terroru wobec osób homoseksualnych
do praw człowieka dzisiaj”

Fot. MDSM

wystawy pt. „Berlin-Yogyakarta” wzięła udział młodzież z Polski i Niemiec, realizująca w MDSM
Wotwarciu
warsztaty i seminarium oraz przedstawiciele oświęcimskich instytucji edukacyjnych.

Otwarcie wystawy

Podczas oprowadzania po
wystawie, kuratorka, pani
Katarzyna Remin, reprezentująca Stowarzyszenie
Kampania Przeciw Homofobii, podkreśliła historyczne tło naruszania praw
i wolności osób nieheteroseksualnych Szczególna
uwaga została zwrócona
na prześladowania tej grupy mniejszościowej przez
reżim nazistowski w III
Rzeszy,
usankcjonowane
tzw. paragrafem 175 pruskiego kodeksu karnego.
Skutkował on osadzaniem
osób homoseksualnych w
obozach koncentracyjnych.
Część historyczna wystawy
ukazuje również początki
i osiągnięcia ruchu na rzecz
emancypacji osób nieheteroseksualnych.

człowieka są niezbywalną
własnością wszystkich ludzi. Pierwszym dokumentem uchwalonym przez
społeczność międzynarodową, chroniącym prawa
i wolności człowieka, była
Powszechna
Deklaracja
Praw Człowieka (1948 r.).
W wielu krajach i społeczeństwach na całym świecie
nadal dochodzi do aktów
dyskryminacji, wykluczania i prześladowania, które
w dużym stopniu dotykają
osoby nieheteroseksualne.
Zważywszy na to Międzynarodowa Komisja Prawników oraz International
Service for Human Rights
zainicjowały
uchwalenie
tzw. „Zasad Yogyakarty”.
Deklaracja (29 zasad) została opublikowana w 2006 r.
w indonezyjskim mieście
Druga
część
wystawy Yogyakarta. Jej sygnatariuuświadamia, że prawa szami jest 25 państw, w tym
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Polska,
reprezentowana
przez prof. Romana Wieruszewskiego, dyrektora Poznańskiego Centrum Praw
Człowieka Instytutu Nauk
Prawnych PAN. Deklaracja
ustanawia międzynarodowe standardy stosowania
praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej
oraz tożsamości płciowej.
Otwarciu wystawy towarzyszyła dyskusja z publicznością z Polski i Niemiec,
podczas której kuratorka
odpowiadała na liczne pytania, m.in.: Dlaczego w
Polsce kwestia praw i wolności osób nieheteroseksualnych i ich dyskryminacji
wywołuje tak skrajne emocje i reakcje? Dlaczego w
polskiej zbiorowej pamięci
o ofiarach reżimu nazistowskiego kategoria osób więzionych z powodu orientacji seksualnej stanowi nadal
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temat tabu? Z jakim odbiorem spotkała się wystawa
podczas prezentacji w Polsce, Czechach i Niemczech?
Zamykając debatę kuratorka przytoczyła cytat Eleanor Roosevelt, współtwórczyni Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Gdzie
tak naprawdę zaczynają
się prawa człowieka? W
małych miejscach nieopodal domu – tak małych, że
nie znajdują się na żadnej
mapie świata. A jednak
są światem pojedynczego
człowieka: sąsiedztwo, w
którym mieszka; szkoła lub
uniwersytet, gdzie się uczy;
fabryka,
gospodarstwo
rolne lub biuro, w którym
pracuje. To są miejsca, w
których każdy mężczyzna,
kobieta czy dziecko dąży
do sprawiedliwości, równych szans oraz godności
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i wolności od dyskryminacji. Jeśli prawa te nie nabiorą
znaczenia właśnie tam, niewiele będą znaczyć gdziekolwiek indziej. Bez działań
konkretnego obywatela na
rzecz postrzegania praw
człowieka w najbliższym
otoczeniu na próżno będziemy wyglądać postępu
w wielkim świecie”.
Projekt „Berlin-Yogyakarta” realizowany jest przez
Stowarzyszenie Kampania
Przeciw Homofobii przy
finansowym
wsparciu
Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”
(EVZ).
Wystawę można oglądać
do 20 października 2012 r.
w MDSM. Wstęp wolny.
Elżbieta Pasternak
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SEMINARIUM DLA STUDENTÓW
PIELĘGNIARSTWA Z BREMY I POZNANIA

P

ierwsze seminarium dla studentów pielęgniarstwa z Polski i Niemiec odbyło się w MDSM Oświęcim w 1997
r. Wzięli w nim udział studenci Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obecnie
Wydział Opieki Zdrowotnej) oraz Fachhochschule Frankfurt am Main. W kolejnych latach do projektu dołączyli studenci z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ Collegium Medicum w Krakowie.
W 2009 r. zorganizowana
została kolejna edycja projektu, przygotowana dla
studentów z Katedry Nauk
Społecznych Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i Uniwersytetu w Bremie (Institut
für Public Health und Pflegeforschung). Współpraca
obu uniwersytetów i MDSM
w Oświęcimiu trwa do dziś.
W seminarium pt. „Pielęgniarstwo w czasach narodowego socjalizmu i dziś”, które odbyło się w dniach 7-12
września 2012 r. w MDSM,
wzięło udział 25 studentów
z Bremy i Poznania wraz
z opiekunami naukowymi.

PMA-B studenci studiowali
materiały archiwalne – dokumenty wytworzone przez
administrację obozową SS,
m.in. wydział V – Służby
Zdrowia oraz relacje i wspomnienia byłych więźniów
Auschwitz. We wspólnych
sesjach dyskusyjnych rozważane były m.in. pytania:
Gdzie przebiega granica posłuszeństwa i osobistej odpowiedzialności w zawodzie
pielęgniarza/pielęgniarki?
Kiedy należy powiedzieć
„nie“? Jak dziś rozumiane
jest „wykonywanie zawodu”?

Pielęgniarze i pielęgniarki
w obu krajach konfrontowani są często z fizycznymi
urazami, psychicznymi obciążeniami, reakcjami i zachowaniami starszych osób,
których biografie są nieraz
trudne do rozszyfrowania.
Wśród nich są m.in. byli
więźniowie obozów koncentracyjnych i osoby ocalone
z Holokaustu W wypracowaniu umiejętności profesjoPodczas zajęć w Archiwum nalnej opieki i wsparcia tych-

że osób, pomocny był wykład poświęcony zespołowi
stresu pourazowego (PTSD
/ KZ-Syndrom), który w ramach seminarium wygłosił
dr Krzysztof Szwajca z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Badania
nad PTSD zapoczątkowane
zostały w 1959 r. i obejmują
najważniejsze grupy osób
prześladowanych politycznie przez oba reżimy totalitarne. Uzupełnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej była
wizyta w przychodni „Pro
vita et spe” w Krakowie, jedynej w Polsce przychodni
lekarskiej dla więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i dzieci Holokaustu,
funkcjonującej od 1987 r.,
m.in. dzięki finansowej pomocy niemieckich fundacji i
stowarzyszeń. Studenci zapoznali się z modelem opieki
nad pacjentami przychodni
oraz mieli wyjątkową okazję bezpośredniej rozmowy
i spotkania z byłymi więźniami KL Auschwitz, mieszkającymi w Krakowie i objętymi
pomocą tejże placówki.

Podczas sesji podsumowującej projekt studenci z Bremy podkreślili, jak ważna
była dla nich bezpośrednia
konfrontacja z autentycznym miejscem historycznym
Auschwitz. Poznanie roli
i zadań lekarzy i pielęgniarzy SS oraz personelu szpitala więźniarskiego – lekarzy
i pielęgniarzy, otworzyło
przed nimi nowe perspektywy postrzegania własnej
grupy zawodowej w kontekście historycznym i współczesnym. Studenci z Polski
zaznaczyli wyjątkową możliwość spotkania i wymiany
poglądów ze studentami z
Niemiec, zwłaszcza z uwagi
na kwestie etyki w wykonywaniu zawodu pielęgniarza/pielęgniarki w Polsce
i w Niemczech. Owocna
współpraca obu uniwersytetów i MDSM będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Koordynatorem projektu ze
strony MDSM jest Elżbieta
Pasternak.
Elżbieta Pasternak

Fot. MDSM

Program
rozpoczęliśmy
od zapoznania się z historią miasta Oświęcimia, ze
szczególnym uwzględnieniem historii oświęcimskiej
gminy żydowskiej oraz roli
Auschwitz, jako wzorcowego miasta osiedleńczego na
Wschodzie. W ramach zajęć
wprowadzających seminarzyści wysłuchali wykładów

na temat roli i zadań służb
pielęgniarskich w Trzeciej
Rzeszy, m.in. w procesie
przymusowej
sterylizacji
i eutanazji. Kolejno rozważana była definicja etyki i odpowiedzialności w zawodzie
pielęgniarskim w kontekście
historycznym i współczesnym. Następnie uwaga seminarzystów skoncentrowana została na systemie opieki
pielęgniarskiej i medycznej
w KL Auschwitz. Uczestnicy wzięli udział w specjalistycznych oprowadzaniach
po terenie byłego obozu
Auschwitz-Birkenau. Mieli
wyjątkową możliwość zwiedzenia niedostępnych na co
dzień bloków szpitala więźniarskiego (HKB) w obozie
macierzystym
Auschwitz
I. Wiedzę zdobytą podczas
oprowadzań,
uzupełniły
prezentacje multimedialne,
ukazujące sylwetki lekarzy
SS oraz więźniów lekarzy i
pielęgniarzy, stanowiących
personel HKB w KL Auschwitz.

Dyskusja w plenum
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BOHATEROWIE „NOWEGO ŻYCIA“
W CENTRUM ŻYDOWSKIM W OŚWIĘCIMIU

W

e wrześniu Centrum Żydowskie w Oświęcimiu odwiedziła Elina Shaked wraz ze swoim synem Szlomim
– bohaterowie prezentowanej od 2009 r. w Centrum wystawy „Nowe Życie” (www.wystawa-nowe-zycie.pl),
ukazującej 19 osobistych historii byłych mieszkańców Oświęcimia, mieszkających obecnie w Izraelu.

Fot. Ze zbiorów Eliny Shaked

dzinnego miasta. Pomimo
że Regina i Salomon znali
się już z czasów przedwojennych, pobrali się
dopiero po powrocie do
rodzinnego miasta. Ślub
religĳny zawarli w 1948 r.
w Wałbrzychu, a cywilny
w Oświęcimiu rok później.
Kuppermanowie
mieszkali przy ulicy Parkowej 1. Salomon pracował
w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu jako
pracownik biurowy. Elina
ukończyła w Oświęcimiu
jedynie sześć klas w szkole
podstawowej im. Królowej Jadwigi, bowiem wraz
z rodzicami wyjechała
w 1962 r. do Izraela. Kuppermanowie
wyjechali
pociągiem do Warszawy,
potem do Włoch, a stamtąd statkiem do Hajfy.
Zamieszkali w Holonie,
gdzie Elina ukończyła liceum. Później, przez 27
lat pracowała w izraelskiej
armii. Obecnie jest na emeryturze. Elina, jej mąż Daniel oraz ich dwoje dzieci
mieszkają w Holonie.

Elina wraz ze swoją matką Reginą, Zakopane 1961 r.

Artur Szyndler
Fot. Ze zbiorów Eliny Shaked

Pani Elina, pomimo że
opuściła wraz z rodzicami swoje rodzinne miasto kilkadziesiąt lat temu,
regularnie je odwiedza.
Wciąż ma tutaj wielu kolegów i przyjaciół, a przede
wszystkim – jak sama wielokrotnie podkreśla – z
Oświęcimiem związanych
jest wiele jej pozytywnych
wspomnień z dzieciństwa.
Elina urodziła się w 1949
r. w Oświęcimiu. Oboje
rodzice – Regina Grünbaum i Salomon Kupperman – także pochodzili
z Oświęcimia. Regina,
przedwojenna działaczka
młodzieżowej organizacji
syjonistycznej Akiba, została wysiedlona w 1941 r.
do Sosnowca, a stamtąd do
obozów: Annaberg, Gross-Rosen, Mauthausen i Bergen-Belsen, gdzie została wyzwolona. Salomon,
działacz lewicowej partii
syjonistycznej Hitachdut,
wraz z bratem w chwili
wybuchu wojny uciekli na
wschód do ZSRR, przebywali na Syberii oraz w Uzbekistanie. Oboje po wojnie wrócili do swojego ro-

Fot. Zoltan Soli Fordi

Fot. Ze zbiorów Eliny Shaked

Elina (po prawej) wraz z koleżanką podczas zajęć baletowych, Oświęcim 1960 r.

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Pracowników Przemysłu Chemicznego
wystawiona dla Salomona Kuppermana

Elina Shaked wraz z dwójką swoich dzieci: Szlomim i Reut oraz pies Tom
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III EUROPEJSKI WARSZTAT MAKSYMILIAN
KOLBE STIFTUNG POŚWIĘCONY PRACY NAD
PRZESZŁOŚCIĄ AUSCHWITZ I JEJ SKUTKAMI

W

dniach 11-16 sierpnia 2012 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy odbyły się już po raz trzeci Europejskie
Warsztaty dot. pracy nad przeszłością naznaczoną Auschwitz. Warsztaty zorganizowała niemiecka
Fundacja Maksymiliana Kolbego (Maximilian Kolbe Stiftung).

W tym roku Oświęcim odwiedzili goście z Niemiec,
Rosji, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Irlandii, Albanii oraz
Bośni i Hercegowiny. Jedna z uczestniczek pochodziła z Izraela, co wzbogaciło naszą chrześcijańską
perspektywę o żydowskie
spojrzenie na Auschwitz,
jego przeszłość i wyzwanie
dla przyszłości.

Auschwitz staje się symbolem dramatu ludzkości dla
wszystkich ludzi na świecie. Ostatnio odwiedziła
mnie znajoma z Japonii.
W Polsce chciała przede
wszystkim
zobaczyć
Auschwitz i pójść do muzeum Fryderyka Chopina.
Okazuje się, że dla ludzi
odległych kultur, którzy
mieli „Hiroszimę”, Auschwitz też pozostaje symbolem sytuacji granicznej.

tarzem, miejscem pamięci
oraz ośrodkiem edukacyjnym. To, co jest teraz największym wyzwaniem dla
tego Miejsca, to zwiększająca się liczba odwiedzających, brak świadków oraz
walka o zachowanie autentyzmu miejsca. Kiedy brak
już tych, którzy przeżyli
obóz, pojawiają się „świadkowie drugiego kontaktu”.
Trwają również prace nad
zmianą niektórych wystaw,
które mają pokazać życie
Warsztat
rozpoczęliśmy w obozie, Zagładę oraz
wysłuchaniem
wykładu obóz jako instytucję, za któzastępcy dyrektora Mu- rą stali konkretni ludzie.
zeum Auschwitz-Birkenau,
dyrektora Międzynarodo- Auschwitz był dla mnie
wego Centrum Edukacji w jakimś sensie ostatnim
o Auschwitz i Holokau- etapem Zagłady. Tutaj najście, Andrzeja Kacorzyka. częściej rodzi się we mnie
Mówił on o współczesnych pytanie, gdzie jest począwyzwaniach Muzeum, któ- tek zła? W tym roku udało
re jest jednocześnie cmen- nam się jeszcze spotkać z

byłymi więźniami, których
świadectwa bardzo nas
poruszyły. Są to opowieści
jak z otchłani, ci ludzie uratowali się, pomimo że byli
skazani na zagładę. Słuchając ocalonych, próbuję
znaleźć sposób na życie.
Jak można zaufać człowiekowi, jak można żyć wiarą
w miłosiernego Boga, który
dopuścił coś takiego? Jeden z naszych świadków
stracił w obozie wiarę,
mówiąc, że to nie Bóg go
uratował, ale ludzie. Jeden
z ocalonych powiedział, że
w Auschwitz uwidaczniał
się charakter człowieka.
Nie wiem, czy by doświadczyć człowieka w jego wielkości i małości potrzeba tak
granicznych doświadczeń.
Świadectwa więźniów są
poprzedzone zwiedzaniem
byłego obozu Auschwitz-

Fot. Paulis Apinis

nanie pomiędzy naszymi
narodami, rozpoczęte po
II wojnie światowej, jest
punktem wyjścia do leczenia ran Europy, do dialogu
pomiędzy narodami, skonfrontowania się z innymi
perspektywami, które również powinny być zauważone i „mieć prawo głosu”.
Stanowi niejako punkt odniesienia dla innych narodów, które we wzajemnych
Fundacja zajmuje się po- kontaktach potrzebują porozumieniem na płasz- jednania.
czyźnie europejskiej. Jej
celem jest zwiększenie Warsztat miał za zadanie
zaangażowania
Kościoła skonfrontowanie się wiew uzdrawianiu przeszło- lu perspektyw z historią,
ści, szczególnie naznaczo- próbę zrozumienia w ponej Auschwitz, oraz podej- szanowaniu
odrębności.
mowanie nowych wyzwań Cały czas wszyscy, którzy
zmierzających do pojedna- tu przyjeżdżają, zmierzają
nia, szczególnie pomiędzy się z jednym wyzwaniem
dwoma narodami – Pola- – próbą zrozumienia tego,
kami i Niemcami. Pojed- co się tutaj wydarzyło.

Uczestnicy III Europejskiego Warsztatu Maksymilian Kolbe Stiftung
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Fot. Paulis Apinis
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III Europejski Warsztat Maksymilian Kolbe Stiftung

-Birkenau. Te dwie narracje na początku naszego spotkania nadają ton
dalszemu
przebiegowi.
Punktem odniesienia jest
obóz i to, co się wydarzyło
i nasza odpowiedź dzisiaj
na przemoc.
Kulminacyjnym punktem
warsztatów, jak się okazało, było pięć prezentacji pięciu uczestników
różnych
narodowości
nt. Auschwitz i II wojny
światowej w perspektywie narodowej. Okazało
się, że wszyscy prelegenci,
mówiąc o stosunku do II

wojny światowej, skoncentrowali się na aspekcie relacji swojego narodu
do narodu żydowskiego
i stosunku do Niemiec. Jak
zauważyła nasza uczestniczka z Izraela, rozumie,
że jej naród mówi o Shoah
jako najważniejszym wydarzeniu II wojny światowej, ale jest zdziwiona, że
wszyscy inni podejmują
ten wątek, pomijając inne
kwestie ważne dla ich narodów. Patrząc z perspektywy, było to trafne spostrzeżenie, tym cenniejsze,
że pochodzące od kogoś
z zewnątrz. Wielkim nie-

obecnym była kwestia
ofiar systemu sowieckiego i Gułagów. Próbowałam znaleźć przyczynę
tego faktu, gdyż również
w swoim wystąpieniu
dotyczącym pamiętania
II wojny światowej odniosłam się tylko do relacji Polacy versus Żydzi
i Niemcy. Nie znalazłam
powodu, ale znamiennym
był fakt, że w trakcie naszego warsztatu zwierzchnicy Kościoła katolickiego
w Polsce i Cerkwi Prawosławnej z Rosji podpisali
Wspólne Przesłanie do
Narodów Polski i Rosji.

Niektórzy porównywali
to do listu polskich biskupów do niemieckich z 1965
r. Nie szukając zbytnich
podobieństw, na pewno
jedna analogia jest pewna
– Kościół wbrew doraźnym układom politycznym poszukuje dialogu
i pojednania. Tym razem
z naszym wschodnim sąsiadem. Być może dopiero
zaczynamy dialog z Rosjanami, do których również
nosimy wiele urazy, która
przez czas komunizmu nie
miała ujścia. Uczymy się
w duchu pokoju mówić
o tym, co nas boli „ze stro-

ny wschodniej”. Warsztaty pokazały mi, że nadszedł już ten czas.
Wszyscy
uczestnicy
warsztatów
podkreślali
ważność tego spotkania,
czego przejawem były
emocje, jakie towarzyszyły poszczególnym punktom programu. Jeden
z uczestników powiedział,
że „Auschwitz będzie zawsze lustrem, w którym
będzie się odbijała przeszłość, teraźniejszość oraz
przyszłość”. Bo jak powiedział ks. Manfred Deselaers z CDiM na zakończenie, „Auschwitz nie jest
abstrakcyjnym miejscem”,
a to oznacza, że musimy
dać konkretną odpowiedź
na to, co się tu wydarzyło.

Fot. Paulis Apinis

Marta Titaniec

III Europejski Warsztat Maksymilian Kolbe Stiftung
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Nadine Fresco „Śmierć Żydów. Fotografie”
Punktem wyjścia w eseju Nadine
Fresco jest wstrząsająca seria ośmiu
zdjęć, na których widać egzekucję
Żydów, przede wszystkim kobiet
i dziewcząt, w pobliżu łotewskiego
miasta Lipawa w grudniu 1941 r.
Tekst to z jednej strony historia tych
konkretnych fotografii – od ich powstania (choć tę wstrząsającą opowieść ze szczegółami poznajemy
dopiero na końcu), odnalezienia ich
po wojnie i sposobów, w jakie zostały wykorzystane w filmach i podczas
procesów. Z drugiej strony autorka wychodzi od tych pojedynczych
zdjęć do analizy fotografii jako medium, które stało się jednym z najważniejszych elementów nazistowskiej antysemickiej propagandy.

Owe kilka zdjęć staje się pretekstem do przejścia przez kluczowe
fazy historii nazistowskich Niemiec
i pokazanie, jaką rolę w kolejnych
przełomowych momentach odgrywała fotografia, np. podczas bojkotu żydowskich przedsiębiorstw
w kwietniu 1933 r., w czasie pogromu kryształowej nocy w 1938 r., czy
już w czasie trwania deportacji Żydów do obozów zagłady. Z jednej
strony było to bowiem medium niejako przygotowujące publiczność
na to, co wydarzy się w przyszłości
– służyło naznaczeniu Żydów jako
obcych, wrogich i zbędnych. Z drugiej strony Fresco opisuje też fotografie wykonywane podczas Zagłady, kiedy to sami sprawcy zdawali
sobie sprawę z niebezpieczeństwa

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2012
• 14 października
MDSM SA – czyli Scena
Alternatywna MDSM – II
spotkanie
Zapraszamy do udziału w
drugiej już edycji przedsięwzięcia kulturalnego –
MDSM SA – czyli Scena Alternatywna MDSM. O 19.30
zaprosimy na Przystanek
Teatr. Spektakl „Ostrydżyn
Bar” wykonają studenci
PWST im. L. Solskiego w
Krakowie pod kierunkiem
Moniki Rasiewicz. O 20.45
w Anty-Salonie Poezji swoją twórczość zaprezentuje
Katarzyna Ewa Zdanowicz
– autorka tomików m. in.
„Szkliwo”, „Jak umierają
małe dziewczynki”, „deadline”, a także książki
poświęconej Marii Komornickiej „Kto się boi Marii
K.? Sztuka i wykluczenie”,
laureatka ogólnopolskich
konkursów
poetyckich,
dwukrotna stypendystka
ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz
współredaktorka pism literackich takich jak „Kartki”,
„Kultura-Białystok”
czy
„Opcje”. O godzinie 21.15
zespół Dolls Insane – gość
Niszowego Studia Dźwięku, zagra koncert minimalnie akustyczny, podczas
którego usłyszymy alternatywną muzyką rockową
o spokojnym charakterze,
wpasowaną w nieco bardziej kameralną atmosferę.
Warto również wspomnieć,

iż grupa znalazła się w półfinale bieżącej, IV edycji
Must Be The Music. Na wokalu osobliwa Paulina Kut,
na gitarze akustycznej Maciej Pawełczyk. Przyjdźcie,
zobaczcie, posłuchajcie.
Międzynarodowy
Dom
Spotkań Młodzieży
• 21 października
Kabaret Hrabi w najnowszym programie pt. „Co
jest śmieszne?”
W Oświęcimskim Centrum
Kultury wystąpi, w najnowszym programie pt.
„Co jest śmieszne?”, znany
i popularny – kabaret Hrabi.
Czy śmiejąc się, znajdujemy
czas na przemyślenie tego,
z czego się śmiejemy? Czy
byliśmy kiedyś w sytuacji,
w której przed nami stał
osobnik opowiadający żart,
a my patrzyliśmy na niego
w lęku, że żart nas nie rozbawi i co w takiej sytuacji
zrobić? Czy to, co śmieszy
nas w życiu prywatnym,
jest śmieszne również na
scenie? A może śmieszy,
ale zupełnie odwrotnie?
Czy widząc po raz setny
ten sam skecz, można nadal się śmiać? Czy śmieszą
nas miny, tekst czy świadome aktorstwo? Co śmieszy
widza i dlaczego. I czy sam
śmiech wystarczy, by artystów szanować. Czy gdy
wyjedziemy ze spektaklu
ubawieni, czy jednocześnie
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przy tym rozsmakowani
i zadowoleni. Czy uczucie
to zostanie w nas na dłużej.
I dlaczego? Te i inne pytania zostaną postawione w
najnowszym
programie.
Na te inne pytania odpowie
kabaret Hrabi w programie
pt. „Co jest śmieszne?”.
Kabaret Hrabi powstał w
2002 r. z połączenia się
byłych członków kabaretów: Potem, Hi-Fi, Drugi
Garnitur, Miłe Twarze,
Pseudonim i E.K. Od razu
zwrócili na siebie uwagę
programem „Demo”, który
był prezentacją ich możliwości. Publiczność pokochała ich nie tylko za celny
dowcip.
Kabaret tworzą: Joanna
Kołaczkowska,
Dariusz
Kamys, Tomasz Majer, Łukasz Pietsch.
Bilety: 45 zł (parter), 35 zł
(balkon).
Godz. 17.00.
Oświęcimskie
Centrum
Kultury
• 22 października
Kolory Afryki – rozmowa
o książce pt. „Biała Masajka”
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki pod
hasłem „Kolory Afryki”
– rozmowa o książce pt.
„Biała Masajka”.
Godz. 17.00 (Biblioteka
Główna).
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dokumentowania zbrodni.
Niezwykłą cechą tekstu Fresco jest
to, jak głęboko potrafi ona wejść
w interpretację fotograficznego
obrazu, nie łamiąc jednocześnie
cienkiej granicy nadinterpretacji.
W dwuwymiarowych, czarno-białych obrazach znajduje ona kolejne warstwy, które objaśniają nam
świat i uczucia zarówno ofiar, jak
i sprawców. Analityczność jej wywodu, słowo po słowie i zdanie
po zdaniu, odsłania tak naprawdę
grozę zawartą w historycznych,
niemych kadrach. To bolesna
i trudna, lecz jednocześnie niezwykle mądra i głęboka lektura.
Paweł Sawicki

Ośrodek Kultury w Brzesz• 10 listopada
czach
„Nabucco” – opera w czterech aktach Giuseppe Ver• 30 października
„Zaczarowany świat pta- diego
ków” – warsztaty ceramiczne
Artyści
Opery
Śląskiej
Miejski Ośrodek Kultu- w Bytomiu zaprezentują
ry, Sportu i Rekreacji w w Oświęcimskim Centrum
Chełmku zaprasza dzieci Kultury, w oryginalnej
na warsztaty ceramiczne wersji językowej, operę w
pt. „Zaczarowany świat czterech aktach Giuseppe
ptaków”. Zapisy w siedzi- Verdiego pt. „Nabucco”,
bie Ośrodka w Chełmku. w inscenizacji i reżyserii
Koszt: 5 zł.
Laco Adamika, pod kierowMiejski
Ośrodek
Kul- nictwem muzycznym Tadetury,
Sportu
i
Re- usza Serafina.
kreacji
w
Chełmku. Akcja „Nabucco” rozgrywa
się w Jerozolimie i Babilonie
• 9 listopada
około roku 587 p.n.e. Tytu„Ballads for Ella”
łowy Nabucco (Nabuchodonozor) podbija Judeę. PeW Oświęcimskim Centrum rypetie sercowe córek króla
Kultury odbędzie się za- i walki stronnictw dworduszkowy koncert jazzowy skich o wpływy są tłem dla
poświęcony pamięci legen- przedstawienia wydarzeń
darnej amerykańskiej wo- będących początkiem „niekalistki jazzowej – zwanej woli babilońskiej” Żydów.
„Pierwszą Damą Piosenki” W Polsce zaszczyt odkrycia
– jednej z najwybitniejszych „Nabucca” przypadł Opeśpiewaczek w historii tego rze Śląskiej. W Bytomiu
gatunku – Elli Fitzgerald pt. było ono wystawiane od
„Ballads for Ella” w wyko- dnia prapremiery polskiej
naniu Ewy Urygi – należą- w 1983 r., nie schodząc nacej do elity polskich wokali- wet na jeden sezon z afisza,
stek – śpiewającej jazz, soul, w sumie przez 23 lata! Opegospel. Wokalistce będzie ra Śląska także jako pierwtowarzyszył przy fortepia- sza dokonała nagrania openie Dariusz Ziółek.
ry na CD, który to krążek w
Ewa Uryga ukończyła Wy- bardzo krótkim czasie zdodział Jazzu i Muzyki Roz- był status Złotej, a następrywkowej w Akademii Mu- nie Platynowej Płyty.
zycznej w Katowicach. Jej Nowa sceniczna realizacja
głos wyróżnia się rozległą opery Verdiego to wyjątkoskalą i wielką siłą. Śpiewa we wydarzenie – niezwykłe
niezwykle ekspresyjnie i połączenie wyrafinowanej
sugestywnie. Świetnie czu- tradycji z futurystyczną
je się w różnych gatunkach aurą przyszłości.
muzycznych – od jazzu, so- Godz. 18.00.
ulu po gospel. Jest laureatką Czas trwania spektaklu: 2
wielu festiwali jazzowych. godziny 30 minut (1 przeGodz. 19.00.
rwa).
Wstęp za zaproszeniami – Bilety: 70 zł (parter), 60 zł
liczba miejsc ograniczona (balkon).
– zaproszenia do odbioru w Oświęcimskie
Centrum
Informacji OCK.
Kultury
Oświęcimskie
Centrum
Kultury
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Z SZAFY GANOBISA

C

zęsto przeprowadzałem wywiady i spisywałem relacje świadków przedwojennej historii
Oświęcimia i czasów okupacji niemieckiej. Pewnego razu odwiedziłem panią, której rodzina z naszym miastem związana była od pokoleń.

Na organizowany przeze
mnie w latach
90. zjazd byłych żydowskich mieszkańców Oświęcimia
przyjechała pewna
pani, która koniecznie chciała się spotkać
ze swoją przyjaciółką z lat dzieciństwa. Znała tylko jej panieńskie nazwisko, ale okazało się, że poszu-

kiwana osoba jest znana jednemu
z moich znajomych. Wszystko się
powiodło i pani była wzruszona. Po
wszystkim pokazała mi prezent, który dostała od koleżanki – dwa zdjęcia,
na których widoczna była wyburzana
przez Niemców synagoga, a także
niemieccy żołnierze i więźniowie w
pasiakach.
Po kilku tygodniach odwiedziłem
przyjaciółkę naszego gościa, aby porozmawiać o przedwojennym Oświęcimiu. Także i ja dostałem fotograficz-

Muzeum
w archiwalnej
fotografii

ny prezent, do którego dołączyła także opowieść o historii ich powstania.
Kiedy nadszedł wyczekiwany koniec
wojny, pani miała kilkanaście lat.
Niemcy, którzy mieszkali na jej ulicy,
zaczęli uciekać. Całe miasto świętowało przybycie Rosjan. Żołnierze radzieccy wchodzili wówczas do poniemieckich mieszkań. A razem z nimi
dzieci szukające czegoś do zjedzenia.
W jednym z mieszkań Rosjanin znalazł skrzynkę i wysypał jej zawartość
na podłogę. Nie znalazł żadnych

kosztowności. Były tam tylko fotografie, które zabrała ona do domu.
Jej mama bardzo się zdenerwowała
– powiedziała, że jeżeli Niemcy kiedyś wrócą i znajdą zdjęcia, jej rodzinę
mogą spotkać nieprzyjemności. Dlatego fotografie schowano za piecem
kaflowym, gdzie spędziły wiele lat.
Część z nich brat mojej rozmówczyni
przekazał do Muzeum Auschwitz, a
część – jak się okazało – przechowała
ona aż do mojego przyjścia…
Mirosław Ganobis

ślady historii
ze zbiorów
muzeum auschwitz

P

W

Janusz Młynarski, który w obozie
nosił ww. blaszkę, został przywieziony do Auschwitz pierwszym
transportem, 14 czerwca 1940 r.
Był wtedy jeszcze uczniem gimnazjum (po wojnie został lekarzem
i pracował jako dyrektor szpitala
w Zakopanem). W obozie został
oznaczony numerem 355. Ten numer został wyryty na rewersie, tuż
obok drugiego numeru „7556” oraz
inicjałów „LS”.
Cały napis na rewersie wygląda
następująco: „Mä KL Au 355 Fr KL
Birk 7556”. Na dole blaszki obok
ozdobnych inicjałów „LS”, wyryto
także trójkąt więźniarski z literą
Paweł Sawicki „P” (polski więzień polityczny).
Blaszkę tę Janusz Młynarski nosił
na ręku jako bransoletkę, dlatego
po obu jej stronach znajdują się wycięcia, by móc przewlec przez nie
tasiemkę lub pasek.
Blaszka trafiła do Muzeum w lutym 1965 r. Bardzo szybko udało się
ustalić imię i nazwisko jej właściciela oraz skontaktować się z nim.
W liście z 4 marca 1965 r. wysłanym z Zakopanego do ówczesnego
dyrektora Państwowego Muzeum
Oświęcim – Brzezinka, Janusz Młynarski pisze: „Więźniarka Lempart
była moją «sympatią» obozową.
W Oświęcimiu siedziała razem
z siostrą. Żyje, jest mężatką – żoną
inżyniera, obecnie nosi nazwisko
Gąska”.
Trzy lata później Stanisława Gąskowa, w obozie Lempart, złożyła
relację dotyczącą jej obozowych
losów. Została przywieziona do
Auschwitz 30 maja 1942 r. i otrzymała numer 7556. W obozie przebywała między innymi w karnej

W tym numerze „Osi” piszemy
o wirtualnych wystawach, które
Miejsce Pamięci Auschwitz przygotowało do projektu Google
Cultural Institute. Jedna z nich
oparta jest na przedwojennych fotografiach Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Zdjęcia można także
oglądać w budynku dawnej obozowej sauny na terenie Auschwitz
II-Birkenau. Wystawę otwarto
w kwietniu 2001 r. Na tej archiwalnej fotografii wykonanej 5 marca
2001 r. widać członków grupy roboczej tworzącej tę ekspozycję w
budynku sauny, stojących właśnie
w sali z fotografiami.

Fot. Archiwum PMA-B

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”.

Wystawa fotografii w Saunie
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Fot. Dział Zbiorów

rostokątna metalowa blaszka o wielkości zaledwie 2
roku 2012 obchodzimy 65. rocznicę utworzenia
na 3, 5 cm, została znaleziona na terenie obozu EbenPaństwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
see, na jej awersie widnieje numer obozowy nadany jej
Z tej okazji w tym roku w „Osi” pokazujemy właścicielowi w KL Mauthausen (idący skosem od lewego
archiwalne zdjęcia ukazujące różne, bardziej i mniej dolnego rogu do prawego górnego), jednakże jej historia
znane, wydarzenia z historii Miejsca Pamięci.
nierozerwalnie łączy się z historią Auschwitz.

16

Blaszka, którą nosił Janusz Młynarski,
były więzień obozu Auschwitz

kompanii w Budach, a od sierpnia
1942 r. na terenie obozu kobiecego
w Birkenau. Pracowała w zewnętrznych drużynach roboczych, a także przy pracach dezynfekcyjnych
w komandzie Entwesungskammer.
Od momentu, kiedy zachorowała
i trafiła do obozowego szpitala, pracowała jako pielęgniarka. W 1944 r.
pod pozorem szkolenia kobiecego
personelu szpitala obozowego znalazła się na bloku 10 w obozie macierzystym Auschwitz I, gdzie SS
Brigadeführer dr Clauberg prowadził badania nad sterylizacją kobiet.
Wtedy poznała pielęgniarza Janusza Młynarskiego. Po sześciu tygodniach wróciła do obozu Birkenau,
gdzie przebywała do chwili ewakuacji obozu. O istnieniu blaszki
z jej monogramem oraz numerem
obozowym dowiedziała się już po
wojnie, kiedy pamiątkę przekazano
do zbiorów Muzeum.

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów
PMA-B

FOTOREPORTAŻ

7

września w MDSM odbyła się Krakowska Noc Poezji, w
której udział wzięło blisko 300 osób. Organizatorzy nadali
spotkaniu tytuł „Prowincja Europa”, chcąc w ten sposób
podkreślić, że Oświęcim stał się swoistym „sercem europy”,
a nawet – jak głosił tytuł jubileuszowej wystawy w MDSM –
„sercem świata”. Gośćmi Krakowskiej Nocy Poezji w Oświęcimiu byli poeci niemieccy – Christoph Heubner i Dieter Kalka oraz rodowici oświęcimianie – Marek Wojdyło i Grzegorz
Gniady. Ich wiersze oraz przejmujące liryki nieżyjącego już od
ponad 30 lat Volkera von Törne (współtwórcy idei powstania
MDSM) czytali w pierwszej części wieczoru wywodzący się
także z Oświęcimia artyści – Ewa Kaim, Marzena Rogalska
i Grzegorz Łukawski, którym towarzyszył skrzypek z Katowic
Adam Musialski oraz akompaniująca mu siostra Beata.
Ewa Kaim

Fotografie: Dominik Smolarek

Ewa Kaim i Grzegorz Łukawski

Dieter Kalka

Adam Musialski

Publiczność zgromadzona w MDSM

Maria i Piotr Kudełka

Piotr Kudełka, Dieter Kalka, Marek Wojdyło, Christoph Heubner, Grzegorz Gniady

Dieter Kalka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

