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68 lat temu Niemcy zamordowali w Auschwitz II-Birkenau ostatnich romskich więźniów obozu. W rocznicę
tego wydarzenia, 2 sierpnia, obchodzony jest Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. W tym numerze „Osi”
publikujemy relację z uroczystości, a także wiele fotografii.
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W tym miesiącu piszemy także o polsko-litewskim projekcie edukacyjnym „Kluczowe znaczenie miejsc pamięci dla edukacji w przyszłości”, a także o wizycie izraelskich edukatorów na seminarium w Polsce.
Na stronach Centrum Żydowskiego znajdą Państwo m.in.
artykuł o uroczystościach w Izraelu upamiętniających zagładę żydowskich oświęcimian. MDSM natomiast podsumowuje 44. Krakowski Salon Poezji.
Co jakiś czas oddajemy łamy „Osi” zagranicznym wolontariuszom, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia. Tym
razem swoimi refleksjami dzieli się z czytelnikami Christian Herz z Augsburga, który przez dziewięć miesięcy
pomagał w pracy Centrum Dialogu i Modlitwy.
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Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org
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GALERIA XX WIEKU

WYDAWCA:
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau

7 lipca br. – w gorący nie
tylko emocjonalnie dzień –
odbyło się na oświęcimskim
cmentarzu parafialnym, poprzedzone mszą św. w starym parafialnym kościele,
odsłonięcie i poświęcenie
tablicy upamiętniającej falę
morderstw i eksterminacji ludności polskiej przez
ukraińskich nacjonalistów
w okresie wojny na dawnych kresach wschodnich

www.auschwitz.org

PARTNERZY:
Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

Centrum Dialogu
i Modlitwy

Rzeczypospolitej.
Tablicę
ufundowały
środowiska
kresowe oświęcimian, Koło
Samborzan i inne związane
z kresami organizacje. Ma
być ona znakiem pamięci,
przestrogi i nadziei na lepszy w stosunkach polsko-ukraińskich czas.
Sambor, miasto na Ukrainie
niedaleko Lwowa, położone nad Dniestrem – i nasze
miasto, są od lat miastami

partnerskimi, z częstą wymianą osób, doświadczeń
i ze świadomością wspólnej
galicyjskiej przeszłości historycznej. Sambor to miasto zamieszkiwane przez
lata przez moich antenatów
i miejsce mojego urodzenia.
W połowie XIX w. wybudowana została w Samborze
nasza kamienica rodzinna,
tam moi protoplaści wiedli
twardy i pracowity – często

uwieńczony wieloma powodzeniami żywot c.k. urzędników, nieraz wysokiej rangi,
handlowców,
nauczycieli
i profesorów miejskich szkół.
Stara kamienica stoi do
dziś, choć już „nie tamta” po licznych remontach
i modernizacjach. Załączam
jej
współczesne
zdjęcie
z 2003 r. wykonane przez Jarosława Palucha.

Andrzej Winogrodzki

www.centrum-dialogu.oswiecim.pl
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Fot. Andrzej Winogrodzki

www.pwsz-oswiecim.pl
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Fotografia pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 52, sierpień 2012

EDUKATORZY Z IZRAELA
W POLSCE

O

Fot. Paweł Sawicki

d 15 do 26 lipca grupa edukatorów z Izraela brała udział w seminarium „Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków”, które
zorganizowało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau.

Edukatorzy z Izraela

Wśród uczestników byli
m.in. pracownicy Instytutu
Pamięci Yad Vashem, a także
przewodnicy przyjeżdżający z młodzieżą izraelską do
Polski.
Grupa spędziła w Oświęcimiu cztery dni. Oprócz specjalistycznego
zwiedzania
terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz, goście z Izraela mieli także okazję zobaczyć teren byłego podobozu
w Jawiszowicach, jak również pozostałości po obozie
Auschwitz
III-Monowitz.
Grupa poznała także przedwojenną historię oświęcimskich Żydów podczas wizyty
w synagodze Chewra Lomdei Misznajot oraz na cmentarzu żydowskim. Ważną
częścią seminarium był przejazd wzdłuż jednej z tras tzw.
Marszów Śmierci z Oświęcimia do Gliwic, podczas
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którego grupa zapoznała się
z powojennymi upamiętnieniami ofiar ewakuacji obozu.
W programie seminarium
znalazły się także wykłady
poświęcone m.in. losom różnych grup ofiar Auschwitz,
roli obozu w nazistowskim
programie zagłady europejskich Żydów, załodze SS
w KL Auschwitz, ale także
edukacji prowadzonej dziś
w Miejscu Pamięci, czy też
nauczaniu o Holokauście w
Polsce. Podczas seminarium
odbyło się również spotkanie
z byłym więźniem Auschwitz prof. Zbigniewem Kączkowskim.
Uczestnicy mogli również
zapoznać się z tym, jak wygląda praca w muzealnym
Archiwum, Dziale Zbiorów,
czy pracowni konserwatorskiej, a także podyskutować
i wymienić się doświadczeniami z polskimi przewodnikami Muzeum.
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– Kiedyś postanowiłam,
że nie chcę już wracać do
Auschwitz. Jednak to seminarium to coś innego.
Szansa uczenia się o historii
Auschwitz, a także o Polsce
przez całe dwa tygodnie,
to coś naprawdę specjalnego. Dla mnie szczególnie
interesujące były zarówno
wykłady, ale też możliwość
zobaczenia miejsc zamkniętych dla odwiedzających,
takich jak Dział Zbiorów,
pracownia konserwatorska,
czy blok 10. To takie metaforyczne wejście do skarbca. To dla mnie naprawdę
wyjątkowe doświadczenie,
także doświadczenie osobiste – powiedziała Nora
Gaon.
– Ostatnie 10 lat pokazało
mi, że cały czas uczymy się.
I to była główna przyczyna
mojego przyjazdu na seminarium – chciałam wiedzieć
jeszcze więcej – powiedziała
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Judith Bitton. – W tej chwili
patrzę na Muzeum w zupełnie inny sposób. Znacznie
lepiej rozumiem też zmiany,
które muszą zachodzić, aby
takie miejsca przemawiały
także do nowych pokoleń.
Ciekawe były także wykłady poświęcone np. losowi
Polaków czy radzieckich
jeńców wojennych. To jest
coś, o czym wiedziałam, ale
tutaj zostały one wyjaśnione
bardzo dogłębnie – dodała.
Kilka spośród wykładów
poświęconych było wspólnej polsko-żydowskiej historii społecznej i politycznej oraz współczesnym
kontaktom polsko-żydowskim. Zagadnieniom tym
poświęcony był dzień, którzy izraelscy edukatorzy
spędzili na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W programie
wizyty w Krakowie było
także zwiedzanie muzeum
w Fabryce Schindlera, Col-
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legium Maius, Sukiennic,
oraz terenów getta na Podgórzu.
W części wyjazdowej seminarium uczestnicy odwiedzili zarówno miejsca
bezpośrednio związane z historią Żydów oraz z Zagładą, jak i miejsca związane z
historią Polski. Edukatorzy
byli m.in. w byłym obozie
koncentracyjnym
Gross-Rosen, odwiedzili zamek
Książ, poznawali także żydowską historię Wrocławia,
a także zapoznali się z działalnością Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego. Seminarium
zakończyło się w Warszawie, gdzie goście zwiedzili
m.in. Muzeum Powstania
Warszawskiego, odwiedzili
Żydowski Instytut Historyczny, a także spotkali się
z twórcami Muzeum Historii Żydów Polskich.
Paweł Sawicki
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„KLUCZOWE ZNACZENIE
MIEJSC PAMIĘCI
DLA EDUKACJI W PRZYSZŁOŚCI”

L

Fot. Gabriela Nikliborc

W lipcu 23 osoby z Polski
(nauczyciele,
edukatorzy,
pracownicy miejsc pamięci)
wzięły udział w seminarium
na Litwie zatytułowanym
„Kluczowe znaczenie miejsc
pamięci dla edukacji w przyszłości” (Memorial Sites as
a Key for Future Education).
Realizacja projektu była
możliwa dzięki współpracy
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z litewskim
partnerem: Międzynarodową
Komisją Badania Zbrodni
Okupacyjnego Reżimu Nazistowskiego i Sowieckiego
na Litwie (The International
Commission for the Evaluation of the Crimes of the
Nazi and Soviet Occupation
Regimes in Lithuania).
Bardzo gościnni i zaangażowani organizatorzy postarali
się, aby w programie znalazły się najważniejsze aspekty
uwzględniające skomplikowaną historię Litwy, pokazali
miejsca związane z tragedią
mieszkańców kraju (Litwinów, Żydów, Polaków, Rosjan i in.) podczas II wojny
światowej. Nie zabrakło również elementów ważnych dla
Polaków: miejsca, w którym
urodził się Czesław Miłosz,
czy Ostrej Bramy, rozsławionej przez Adama Mickiewicza.

Fot. Gabriela Nikliborc

itwa kojarzy się Polakom przede wszystkim historycznie – z Władysławem Jagiełłą, unią lubelską czy Ponarami,
lub literacko, czyli Sienkiewiczowska Trylogia, Mickiewicz i Miłosz. Na pewno dobrze jest tam pojechać i zobaczyć na własne oczy to, co zna się tylko ze słyszenia. Tygodniowy pobyt był nieocenionym źródłem informacji
o tym stosunkowo niewielkim kraju.

Ostra Brama w Wilnie

cym, a opiekuje się nim sześciu franciszkanów, którzy w
małym klasztorze prowadzą
również pokoje gościnne.
Niedaleko Kowna znajduje
się Fort IX, ogromna fortyfikacja wybudowana na początku XX w., wchodząca w
skład systemu obronnego
otaczającego Kowno. Przed
II wojną światową mieściło
się tam więzienie, a w latach 1941-1944 fort IX stał się
miejscem mordu: najpierw
na Żydach litewskich, a potem na ludności żydowskiej
przysyłanej tu z różnych
krajów Europy. W 1958 r.
w forcie otwarto muzeum,
a w 1984 r. tuż obok wybudowano monumentalny pomnik upamiętniający ofiary.

godni zaufania rzemieślnicy.
Obecnie w Kiejdanach mieszkają tylko Litwini i Polacy,
a śladami bytności wielu kultur są kościoły różnych wyznań oraz pięknie zdobione
domy.
Należy wspomnieć, że w XVII
w. miastem rządził Janusz
Radziwiłł, hetman wielki litewski, opisany przez Henryka Sienkiewicza w „Potopie”,
który bardzo dobrze zapisał
się w pamięci mieszkańców,
o czym świadczy m.in. okazały pomnik stojący na rynku.
Z ciekawostek kiejdańskich
można polecić artystyczne
krzesło stojące nad rzeką Niewiażą, zwane Miłoszfonem,
ustawione tam na cześć Czesława Miłosza.

KIEJDANY
Kiejdany to urocze miasteczko, jedno z najstarszych na
Litwie, nazywane miastem
wielokulturowym, albowiem
w
przeszłości
mieszkali
w nim przedstawiciele aż
sześciu narodowości: Litwini, Żydzi, Szkoci, Niemcy,
Duńczycy i Polacy. Większość z nich została zaproszona do miasta z racji swych
profesji, np. Szkoci zostali
sprowadzeni przez Krzysztofa „Pioruna” Radziwiłła
w 1. połowie XVII w. jako

SZETEJNIE
W Szetejniach urodził się
w 1911 r. Czesław Miłosz.
Zabudowania
majątku,
w którym się wychował, nie
zachowały się. Na miejscu
dawnego spichlerza wybudowano Centrum Kulturalne im. Czesława Miłosza,
otwarte w 1999 r. Gdy ogląda się to sielankowe miejsce
położone wśród pól i łąk,
nad rzeką Niewiażą, staje się
oczywiste, dlaczego była to
dla Miłosza kraina szczęśliwego dzieciństwa.

Fot. Gabriela Nikliborc

zwykłe wrażenie robi kościół
św. Jerzego z XV w. – jego
wnętrze zostało zdewastowane po II wojnie światowej,
Sowieci potraktowali je jako
magazyn. Mimo to kościół
jest udostępniony zwiedzają-

Fot. Gabriela Nikliborc

KOWNO
Kowno, drugie pod względem liczby mieszkańców
miasto Litwy, zachwyca
ruinami zamku z XIV w.,
malowniczymi
uliczkami
i pięknymi budowlami. Nie-

Przed synagogą w Kiejdanach

Mogiła
o. Stanisława Dobrowolskiego

Pomnik poświęcony Polakom
zamordowanym w Ponarach
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Pomnik upamiętniający ofiary Fortu IX w Kownie

– ściany parteru i piętra są
szczelnie obwieszone setkami stuł i ornatów, z których
najstarsze okazy liczą ponad
sto lat. Na mogile kapucyna stoi oryginalny krzyż
z trzema węzłami charakterystycznymi dla tego zakonu.
WILNO I PONARY
O Wilnie napisano wiele, nie
sposób streścić historii tego
wielonarodowego i wielokulturowego miasta w kilku
zdaniach. Ślady żydowskie
z jedyną ocalałą synagogą,
rozliczne kościoły i muzea
(Muzeum Ofiar Ludobójstwa czy Muzeum Adama
Mickiewicza), Ostra Brama,
Baszta Giedymina, Cmentarz
na Rossie – to tylko nieliczne
obiekty, które są związane z
dziejami stolicy. Należy zaznaczyć, że Wilno nazywane
było „Jerozolimą Północy”.

Tu w latach 1941-1943 znajdowało się największe getto
na Litwie. W Wilnie można
znaleźć tyle interesujących
miejsc, że zwiedzanie należałoby podzielić na kilka dni.
Niedaleko Wilna leżą Ponary. W latach 1941-1944 były
miejscem mordu dokonanego na Żydach, Polakach,
Romach i Rosjanach przez
oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji
litewskiej. Transportowane
pociągami lub ciężarówkami
lub transportami pieszymi
ofiary były rozstrzeliwane, a
następnie ich ciała zakopywano w olbrzymich dołach.
Szacuje się, że Niemcy wraz
z ochotniczymi litewskimi oddziałami Ypatingasis
būrys, wymordowali tu ok.
100 000 ludzi. Ponary – miejsce zadumy, pamięci i przestrogi...

Fot. Gabriela Nikliborc

PODBRZEZIE
W latach 1966-2005 w Podbrzeziach mieszkał i pracował ojciec Stanisław Dobrowolski – kapucyn polskiego
pochodzenia, który miał za
sobą dziesięcioletnie zesłanie na Syberię. Był człowiekiem wielkiego serca,
a Litwini darzyli go ogromnym szacunkiem. Oprócz
posługi kapłańskiej organizował obozy letnie dla
upośledzonych dzieci, zbierał szaty modlitewne, niósł
pociechę duchową ludziom
różnych wyznań. Obecnie w
Podbrzeziach można zwiedzać kościółek, w którym
odprawiał msze, plebanię
z mnóstwem przedmiotów
codziennego użytku, które
przez lata gromadził ojciec
Stanisław, oraz mały domek,
gdzie najbardziej ujawniła
się jego pasja kolekcjonerska

Zamek w Trokach

Centrum Kulturalne im. Czesława Miłosza
w Szetejniach

TROKI
Troki, malowniczo położone
wśród jezior, kuszą pięknymi krajobrazami oraz gotyckim zamkiem na wyspie,

WYWIAD Z INGRIDĄ VILKIENE,
WICEDYREKTOR MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI BADANIA ZBRODNI
REŻIMU NAZISTOWSKIEGO I SOWIECKIEGO NA LITWIE
wileńskich Żydów zamordowanych w Ponarach);
Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony 16 listopada; Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście obchodzony 27 stycznia.
Od kilku lat realizujemy również projekty międzynarodowe z różnymi krajami, np. Estonią, Szwecją, Łotwą, Słowenią, Rumunią i Polską. Co roku wysyłamy
naszych litewskich nauczycieli na seminaria do Yad
Vashem.

Kiedy powstała Komisja i jakie są jej cele?
Komisja została założona w 1998 r. Jej główny trzon
stanowi dwunastu historyków z różnych krajów.
Głównym zadaniem Komisji jest prowadzenie obiektywnych badań na temat nazistowskiej i sowieckiej
okupacji na Litwie, publikowanie opracowań historycznych oraz informowanie społeczeństwa. Sekretariat Komisji pracuje cały rok, przeprowadzając liczne
programy edukacyjne.
Jakie projekty zostały do tej pory zrealizowane?

To rzeczywiście imponujący dorobek. Jakie są plany
Komisji na przyszłość?

W ciągu 14 lat udało nam się wypracować różnorodne formy aktywności. Podstawą jest współpraca z litewskimi nauczycielami, którzy biorą udział w organizowanych przez nas seminariach na temat okupacji
nazistowskiej, nietolerancji, antysemityzmu, a także
okupacji sowieckiej i jej wpływu na nasze społeczeństwo.
Zaprzyjaźnieni z nami nauczyciele przeprowadzają
w swoich szkołach krótkie jednodniowe projekty polegające na upamiętnieniu dat związanych z historią
Litwy, np. Dzień Zagłady Litewskich Żydów obchodzony 23 września (jako wspomnienie ostatnich

Jeszcze w tym roku, w listopadzie, chcemy przeprowadzić dużą międzynarodową konferencję zatytułowaną „Reżimy totalitarne we Wschodniej Europie”.
Czekamy na dofinansowanie z Unii Europejskiej na
projekt „Z przeszłości do teraźniejszości”. Jeśli otrzymamy środki, przeprowadzimy ten program w 2013 r.
Partnerem będzie Polska.
Chcielibyśmy również kontynuować współpracę
z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także wciąż pozyskiwać kolejnych zaangażowanych nauczycieli do naszych seminariów.
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którego budowę rozpoczął
książę Kiejstut, a dokończył
książę Witold. Zamek pełnił
funkcję militarną i reprezentacyjną, obecnie – po odrestaurowaniu, a właściwie
odbudowaniu – jest udostępniony
zwiedzającym.
W Trokach można się natknąć na ślady bytności
Karaimów i Tatarów, sprowadzonych z Krymu na Litwę pod koniec XIV w., zachwycić świątynią Witolda
– kościołem ufundowanym
przez księcia Witolda na początku XV w., a także poczęstować kibinami – pysznymi
pierogami karaimskimi.
Seminarium na Litwie pozostawiło niezapomniane wrażenia; pozwoliło zobaczyć
i zrozumieć kraj naszych sąsiadów – tak bliski i odległy
zarazem. Zwiedzanie miejsc
znanych tylko z lektur, poznanie historii związanej
z pięknymi, a niekiedy bardzo bolesnymi momentami,
a przede wszystkim – spotkanie wspaniałych ludzi
zaangażowanych w edukację na temat miejsc pamięci
– to szansa na kontynuację
owocnej współpracy i realizację ciekawych projektów
w przyszłości.
Gabriela Nikliborc

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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ODZNACZENIA ZA DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNĄ W MIEJSCU PAMIĘCI

M

ALICJA BIAŁECKA
Jest z wykształcenia filologiem anglistą, absolwentką
studiów podyplomowych z historii i muzeologii. Przed
podjęciem pracy w Muzeum była nauczycielem w LO
im St. Konarskiego w Oświęcimiu. Odbyła staże i szkolenia zagraniczne w Wlk. Brytanii, USA, Izraelu i RPA.
Jest doktorantką w Instytucie Europeistyki na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W Miejscu Pamięci pracuje od 1992 r. Najpierw jako
przewodnik, potem kolejno w sekcji tłumaczy, Dziale
Oświatowym i Centrum Edukacji. Obecnie jest kustoszem w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście a od stycznia 2006 r. kierownikiem
Sekcji Programowej.
Wyróżnienia przyznano za
ich działalność edukacyjną
w Miejscu Pamięci Auschwitz, przede wszystkim
w dowód uznania pracy na
rzecz propagowania wiedzy

o Holokauście, a także za zaangażowanie we współpracę
polsko-izraelską.
Uroczystość wręczenia odznaczeń
miała miejsce podczas spotkania z przebywającą na se-

minarium w Muzeum grupą
edukatorów z Instytutu Yad
Vashem w Jerozolimie.
– Mówienie o Holokauście
nie jest rzeczą łatwą – powiedział minister Tadeusz Sławecki. – Należy dostrzegać
nie tylko spektakularne działania, ale taką mrówczą pracę edukacyjną. Niech moja
wizyta będzie odebrana jako
dowód na to, że ministerstwo bardzo interesuje się tematyką, o której tu państwo
mówicie – dodał minister.
Medal Komisji Edukacji
Narodowej to najwyższe
odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej przyznawane za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania.
Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej
– pierwszy w Polsce i Euro-

BY OCALIĆ

W

Fot. Dział Konserwacji PMA-B

ramach projektu „Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau” w II kwartale
2012 r. prowadzono prace przy baraku o numerze B-155
z odcinka obozowego kwarantanny męskiej BIIa. W trakcie funkcjonowania obozu odcinek był przeznaczony dla nowo przybyłych
więźniów, których umieszczano w barakach stajennych, znajdujących się na wyposażeniu niemieckiej armii, przystosowanych do
celów mieszkalnych. Baraki te budowane były z gotowych, prefabrykowanych elementów. Nie posiadały fundamentów, posadawiano je na palach drewnianych w gruncie.

Barak B-155

Prace prowadzone w poprzednich
kwartałach
polegały na konserwacji
drewnianych elementów
składowych baraku oraz
wykonaniu fundamentów.
W kwietniu 2012 r. teren
budowy został przygotowany do zamontowania baraku po okresie zimowym.
Wokół fundamentów budynku wykonano odwadniającą opaskę żwirową.
Na plac budowy przetransportowano zakonserwowane elementy baraku: jego
główną konstrukcję oraz
płyty ścienne i dachowe
części niskiej i wysokiej.
Na przygotowanych wcześniej ściankach żelbetowych, zamontowano podwaliny baraku.
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W maju 2012 r. płyty ścian
bocznych, ścian czołowych
i szczytów, skrzydła wrót
wejściowych do baraku oraz
świetliki dachowe zostały
przewiezione na plac budowy. Zamontowano całość
konstrukcji baraku, a wraz
z elementami wykończeniowymi min. świetliki i wrota. Ułożono także pokrycie
dachowe tj. jedną warstwę
papy podkładowej układanej na sucho i warstwy papy
asfaltowej klejonej emulsją
asfaltową na zimno.
W czerwcu 2012 r. rozpoczęto prace wykończeniowe
baraku związane z ostatnim
etapem: montażu instalacji
odgromowej oraz ułożenia
warstwy nawierzchniowej
pokrycia dachowego i ro-
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Fot. Bartosz Bartyzel

edal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało dwóch przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Z rąk Wiceministra Edukacji
Narodowej Tadeusza Sławeckiego odznaczenia odebrali: Andrzej Kacorzyk, zastępca dyrektora Muzeum, który kieruje pracami Centrum, oraz Alicja Białecka, kierownik Sekcji Programowej MCEAH.
pie centralny organ władzy
oświatowej, powołany przez
Sejm 14 października 1773 r.
na wniosek króla Stanisława
Poniatowskiego.

Bartosz Bartyzel

Odznaczeni przez wiceministra

ANDRZEJ KACORZYK
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Opolu, Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej
oraz studiów podyplomowych z historii i muzeologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pracę w Muzeum rozpoczął w 1997 r. Początkowo był
przewodnikiem, a w lutym 1998 r. trafił do Działu Edukacji. We wrześniu 2001 r. został kierownikiem Centrum
Edukacji. Współtworzył Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście i był jego kierownikiem organizacyjnym. Od marca 2010 r. pełnił funkcję
kierownika Sekcji Obsługi Odwiedzających. Od lutego
2012 r. p.o. zastępcy dyrektora Muzeum. W lipcu 2012 r.
został zastępcą dyrektora Muzeum. W miejscu pamięci
odpowiada m.in. za: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, wystawiennictwo, a także
obsługę odwiedzających.

bót dotyczących izolacji Obluzowane zawiasy ustaprzewodu grzewczego we- bilizowano oraz wstawiono
wnątrz baraku.
wybite szyby. W bloku nr 2
i nr 3 dokonano wzmocnień
Iga Bunalska więźby dachowej polegających na montażu drewniaTrwa także projekt konser- nych i stalowych elemenwacji dwóch bloków byłego tów wraz z ich impregnacją
obozu Auschwitz I. W bloku i zabezpieczeniem ognionr 3 nadal trwają prace przy ochronnym. W bloku nr 2
nawarstwieniach ściennych zdemontowano
pokrycie
polegające na oczyszczeniu, dachu wraz z orynnowaa następnie ich podklejeniu niem, które poddano segrebądź ostatecznie iniekcji gacji i oczyszczeniu. Spoinow miejscach znacznego od- wano oraz przemurowano
spojenia tynku. W obu bu- przewody kominowe, przydynkach rozpoczęto prace gotowując je tym samym
przy elewacji, które poprze- pod instalację wentylacji
dzono wykonaniem rejestru mechanicznej.
Wzmocfotograficznego stanu przed nień dokonano również
konserwacją oraz kom- w piwnicach obu budynpletem badań laboratoryj- ków, poprzez zastosowanie
nych. Elewacje obu bloków stalowych belek wspomaoczyszczono powierzchnio- gających strop w piwnicach,
wo, usuwając tym samym czy kotwienie ścian fundanawarstwienia
atmosfe- mentowych prętami. Rówryczne i doczyszczono mi- nolegle z pracami konserkroparownicą. W bloku watorskimi prowadzone są
nr 3 konserwacji poddanych na bieżąco prace laboratozostało 110 skrzydeł okien- ryjne wraz z wyczerpującą
nych, w których wstępnie dokumentacją opisową oraz
usunięto współczesne kity, fotograficzną.
pozostawiając te o nie ustaMonika Bernacka-Pelc
lonym datowaniu. Okucia
i zawiasy oczyszczono ze
współczesnych farb olej- Oba projekty współfinansowane
nych i z produktów koro- są przez Unię Europejską
zji, po czym zabezpieczono ze środków Europejskiego
roztworem taniny. Miejsca Funduszu Rozwoju
uszkodzeń powstałych w Regionalnego w ramach
okresie ostatniej renowacji Programu Infrastruktura
okien uzupełniono kitem. i Środowisko.

9

10

11

12

13

14

15

16

Centrum Żydowskie
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POLSKA I OŚWIĘCIM OD INNEJ STRONY

K

kontekście przeszłości naszego kraju i wzajemnych kontaktów obu społeczności.
W tym roku program rozpoczął się pobytem w Krakowie.
Jego częścią był udział w Festiwalu Kultury Żydowskiej
oraz zwiedzanie historycznych zabytków, w tym dawnego żydowskiego miasta
Kazimierza. Częścią pobytu
w Krakowie były również
spotkania z dyrektorem Centrum Społeczności Żydowskiej, Jonathanem Ornsteinem,
oraz Gabrielą i Uwe von Seltmann, autorami książki „Gabi

Fot. CŻ

Na te i podobne pytania
odpowiedzi szukała grupa
10 studentów i studentek
z USA, Kanady i Kolumbii,
która przyjechała do Polski
na trzytygodniowy intensywny pobyt studyjny w ramach
programu „Most do historii”,
organizowanego po raz jedenasty przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie edukacyjne, dzięki
któremu magistranci i doktoranci najlepszych uczelni
na świecie poznają historię
Żydów w Polsce w szerokim

W synagodze Nożyków w Warszawie
z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schüdrichem

i Uwe. Mój dziadek zginął
w Auschwitz. A mój był esesmanem”. W podkrakowskiej
Dolinie Będkowskiej studenci
odwiedzili dr Janinę Rościszewską, Sprawiedliwą wśród
Narodów Świata, w tym samym przedwojennym domu,
gdzie rodzina Rościszewskich
uratowała dwanaścioro osób
od Zagłady.
Uczestnicy spędzili prawie
tydzień w Oświęcimiu, gdzie
nie tylko zwiedzili teren byłego obozu Auschwitz oraz
uczestniczyli w zajęciach Międzynarodowego
Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, ale poznawali także
żydowską historię Oświęcimia w naszym Centrum, Stare Miasto oraz współczesne
życie.
Jak co roku częścią programu były wyjazdy studyjne
do Warszawy, Łodzi i Kielc,
miast o wielkim znaczeniu
w historii Żydów w Polsce.
Aby dobrze zrozumieć kontekst żydowskiej przeszłości
w Polsce, odwiedzaliśmy
również miejsca związane
z ogólną historią naszego kraju: Stare Miasto w Warszawie
i Krakowie, Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego, Muzeum
Chopina. Częścią wizyty
w Kielcach było spotkanie
z Bogdanem Białkiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana
Karskiego, które opiekuje się
miejscową historią Żydów
oraz dba o konstruktywną
pamięć o pogromie kieleckim,
ukierunkowaną na dialog
i pojednanie.
Uczestnicy „Mostu do historii” odwiedzili także małe
miejscowości południowo-wschodniej Polski: Chmielnik z powstającym Ośrodkiem Świętokrzyski Sztetl,
Działoszyce, Szydłów, Tarnów, Dąbrowę Tarnowską,
Zakliczyn i Bobową, gdzie
wciąż istnieją ślady żydowskiej obecności, zachowane
w różnym stanie. Studenci
odwiedzili ponadto Będzin,
wraz z zachowanym przez
grupę młodych aktywistów,
Karolinę i Piotra Jakoweńków, byłym domem modlitwy Nuhima Cukermana
oraz inną zachowaną synagogę Mizrachi.
Zakończeniem programu był
spacer na Rusinową Polanę
w Tatrach oraz spływ Dunajcem.

Fot. CŻ

to opiekuje się śladami 1000-letniej polsko-żydowskiej przeszłości w kraju, gdzie Żydów prawie już nie ma?
Czy i w jaki sposób Polacy pamiętają lub nie pamiętają o swoich dawnych żydowskich sąsiadach? Dlaczego
zarówno Polacy w kraju, jak i goście z zagranicy upraszczają trudne polsko-żydowskie zagadnienia?

Zwiedzanie wystawy „Klisze Pamięci”
w klasztorze w Harmężach

Uczestnicy zgodnie podkreślali, że udział w „Moście
do historii” umożliwił inne
niż zwykle, pogłębione zrozumienie historii Żydów
w Polsce oraz relacji polsko-żydowskich,
połączone
z
poznawaniem
autentycznych miejsc wydarzeń.
Mamy nadzieję, że podobnie jak w przeszłości, wielu
uczestników wróci do Polski,
aby kontynuować badania
naukowe oraz pokazywać
nasz kraj swoim studentom
i znajomym.
Maciek Zabierowski

REFLEKSJE Z COROCZNYCH
UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCYCH
ZAGŁADĘ ŻYDOWSKICH OŚWIĘCIMIAN

W

Żydzi byli ważną częścią historii Oświęcimia, a wielu
z nich miało wkład w rozwój miasta. Większość z nich
zamordowano podczas Zagłady. Z garstki ocalonych
część zamieszkała w Izraelu,
państwie, które obiecało zapewnić każdemu Żydowi
schronienie.
Moja rodzina pochodzi właśnie z Oświęcimia. Babcia
i mama urodziły się tam
i na początku lat 60. ubiegłego wieku wyemigrowały do
Izraela. Oświęcim ma stałe
miejsce w moim sercu, choć
jest tak daleko.
Tuż po śmierci babci, kiedy
miałem 13 lat (czyli w wieku, kiedy żydowscy chłopcy
przechodzą obrzęd bar micwy), postanowiłem wziąć
udział w rocznicowych uroczystościach na cmentarzu
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w Tel Awiwie. Byłem ogromnie zaskoczony, że wszyscy
ludzie stojący obok mnie
i pogrążeni w modlitwie, znali
moją rodzinę z Polski. Modliliśmy się wspólnie za tych,
którzy 70 lat temu zostali zamordowani podczas Zagłady.
Cieszę się, że mogłem poznać tych wspaniałych ludzi,
którzy pomimo tak wielkich
cierpień, zdołali odbudować
swoje rodziny. Myślę, że są
dziś szczęśliwi, mogąc rozmawiać o wspólnej przedwojennej historii sprzed czasu
katastrofy. Mówią dowcipy
w jidysz, a niektórzy opowiadają historie miłosne o kobietach, które później zniknęły
bez śladu. Starszy pan gra
na harmonijce dawno zapomnianą melodię ze sztetla.
Pomimo że mam 20 lat, czuję
się jednym z nich.
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Choć co roku jest ich mniej,
odchodzą lub są zbyt chorzy,
aby przyjść, wyzwanie leży
gdzie indziej. Odpowiedzialność przechodzi teraz na drugie i trzecie pokolenie. Przez
długi czas byłem najmłodszym uczestnikiem na uroczystościach w Tel Awiwie.
Wydawało mi się, że pokolenie młodych Izraelczyków
zapomina o tym, co przeszły
ich rodziny 70 lat temu.
Postanowiłem, że nadszedł
czas, aby to zmienić i przyprowadzić moich rówieśników
na uroczystości upamiętniające żydowskich oświęcimian.
Mam nadzieję, że uda nam się
wspólnie zachować pamięć.
Shlomi Shaked

Fot. Shlomi Shaked

chłodny kwietniowy dzień kilku ludzi ocalonych z Zagłady i pochodzących z niewielkiego miasta o nazwie Oświęcim, zbiera się na cmentarzu w Tel Awiwie, aby odmówić kadysz. W całym Izraelu rozlega
się dźwięk syren, symbol pamięci.

Jom ha-Szoa 18 kwietnia 2012 r. Cmentarz w Tel Awiwie,
coroczne spotkanie byłych mieszkańców Oświęcimia i ich rodzin,
upamiętniające Zagładę oświęcimskich Żydów

Tłumaczenie z języka angielskiego:
Maciek Zabierowski
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DZIEŃ PAMIĘCI
O ZAGŁADZIE
ROMÓW I SINTI

K

ilkaset osób wzięło udział w uroczystościach Dnia Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau. Ceremonię zorganizowano w 68. rocznicę likwidacji tzw.
obozu rodzinnego dla Romów (Zigeunerfamilienlager). W nocy
z 2 na 3 sierpnia 1944 r. naziści zamordowali w komorach gazowych Birkenau ostatnich romskich więźniów obozu, blisko 3 tys.
dzieci, kobiet i mężczyzn.

Wśród uczestników obchodów znaleźli się m.in. byli
więźniowie, przedstawiciele
organizacji romskich, przedstawiciele polskiego rządu,
w tym Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik
Rządu do Spraw Równego
Traktowania, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, dyrekcja i pracowni-
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cy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
oraz
władze regionalne i lokalne.
Pod pomnikiem upamiętniającym zagładę Romów
na terenie byłego Zigeunerfamilienlager zebrani złożyli
wieńce i oddali hołd pomordowanym.
Jednym z przemawiających
był Zoni Weisz, który uciekł
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FRAGMENTY PRZEMÓWIENIA PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA ROMÓW W POLSCE ROMANA KWIATKOWSKIEGO
W 68. ROCZNICĘ LIKWIDACJI „ZIGEUNERLAGER” W KL AUSCHWITZ-BIRKENAU

[...] W Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau więziono ponad 21 tys. Romów. Prawie wszyscy z
nich zginęli. Było to największe miejsce kaźni
naszego narodu. Wydarzenia te dzięki naszym
wieloletnim staraniom są dobrze udokumentowane i upamiętnione. Obszernie przedstawiono je na wystawie w bloku 13 Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Musimy jednak pamiętać, że na terenach dawnej Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach położonych na wschód od niej wielu, a prawdopodobnie większość Romów zamordowano w
licznych masowych egzekucjach i w ośrodkach
masowej zagłady. Ginęli również w obozach
pracy i gettach.
[...] Naszym obowiązkiem jest wspólnie z instytucjami publicznymi, w tym instytucjami,
które w zakresie działania mają upamiętnianie
zbrodni dokonanych w czasie okupacji hitlerowskiej - dążyć do zachowania pamięci o tych
miejscach.
z transportu Romów skierowanego przez Niemców
do Auschwitz z Westerbork
w Holandii. – Transport ten
kojarzy się z przejmującym
wizerunkiem dziewczynki,
Setteli Steinbach, wyglądającej przez szparę w drzwiach
wagonu. Przez wiele lat obraz ten był symbolem Holokaustu Żydów, do momentu,
gdy holenderski dziennikarz
odkrył, że dziewczynka była
w rzeczywistości Sinti – mówił. Weisz w obozie stracił
m.in. matkę, siostry i brata.
– Musimy ciągle pamiętać,
musimy ciągle promować
tolerancję i musimy ciągle budować lepszy świat,
aby nasze dzieci mogły żyć
w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa – dodał.
Edward Dębicki, przedstawiciel starszyzny romskiej,
apelował o pamięć o romskich ofiarach. – Należę
do pokolenia, które nosząc
w swoich sercach obrazy
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Szanowni Państwo,
sytuacja społeczności romskiej w krajach Unii
Europejskiej jest bardzo trudna. Nasza społeczność, jak i organizacje romskie przeżywają
frustrację. Nie tracimy jednak nadziei. Chcemy
się rozwijać w państwach, których jesteśmy
obywatelami. W państwach, w których jesteśmy od pokoleń, od wieków. Romowie chcą
pracować, chcą godnie żyć. Chcemy partnerstwa ... współdziałania i współodpowiedzialności.
Chcemy być pełnoprawnymi obywatelami i jesteśmy z tego dumni. Chcemy, aby nasza młodzież mogła się kształcić i miała perspektywy
godnego życia. Aby mogła przy tym zachować
nasze tradycje i współdzielić się naszym dorobkiem kulturalnym.
Tymczasem nadal jesteśmy spychani na margines społeczeństw większościowych. Nadal
tkwimy w zaklętym kręgu zapóźnień edukacyjnych i ubóstwa. Nasza młodzież masowo

ludobójstwa i twarze zabitych, apeluje do żyjących
o pamięć. Pochylając się zaś
nad ich losem i wybaczając
oprawcom ich winy, nie zapominajmy tego, co się zdarzyło – powiedział.
Przedstawiciele
społeczności romskiej wspominali
tragiczną historię Romów
w czasie drugiej wojny światowej, ale też wiele uwagi
poświecili też temu, jak są
oni traktowani współcześnie. – W wielu europejskich
państwach Sinti i Romowie
są ofiarami aktów przemocy
i mordów na tle rasistowskim – powiedział Romani Rose, Przewodniczący
Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów. Prezes
Stowarzyszenia
Romów
w Polsce Roman Kwiatkowski zwrócił uwagę, że sytuacja społeczności romskiej
w krajach UE jest bardzo
trudna, a Romowie spychani są na margines społe-
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kierowana jest do szkół specjalnych, co zamyka jej możliwości dalszej nauki, jak również
możliwości zatrudnienia. Spotyka to dziesiątki, a może setki tysięcy dzieci romskich.
[...] Romowie nie posiadają własnego państwa. Zwracamy się więc do Unii Europejskiej
i rządów krajowych. Instytucje unijne od lat
zajmują się tymi problemami naszej społeczności. Angażowane są duże środki ale efekty tych
działań są nikłe. [...] Jest strategia europejska,
ale aby ją skutecznie realizować, trzeba przełożyć ją na strategie krajowe, a następnie – przy
udziale samych Romów, co podkreślam – samych Romów – na konkretne programy i konkretne działania poparte odpowiednimi środkami. Działania te powinny być prowadzone
w partnerstwie z organizacjami romskimi.
Tylko w ten sposób można poprawić sytuację
obywateli narodowości romskiej.
Rząd polski od lat podejmuje działania na
rzecz społeczności romskiej. Ostatnio przeprowadzono ewaluację programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce, co jest ewenementem w skali europejskiej. Badanie to wykazało niedostatki w jego realizacji, ale jednocześnie pozwoliło na określenie wskazań do
dalszych działań. Umożliwiło doskonalenie
programu. Jeżeli uwagi zawarte w raporcie
ewaluacyjnym zostaną uwzględnione Polska
może być modelowym przykładem dobrych
praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczności romskiej.
Zachowanie pamięci o zbrodniach dokonanych w czasie II wojny światowej jest dla nas,
Romów, niezwykle istotne. Przez wiele lat apelowaliśmy i podejmowaliśmy działania, aby
zagłada Romów została godnie upamiętniona
w Berlinie. Dziś mogę stwierdzić, że 25 października bieżącego roku, obok gmachu Bundestagu i Bramy Brandenburskiej, zostanie
odsłonięty pomnik upamiętniający co najmniej
500 tys. Romów zgładzonych przez nazistów.
Zachowanie pamięci jest istotne lecz równie
istotny jest współczesny byt naszego narodu.
Dlatego ponownie apeluję do społeczeństw,
ich elit politycznych. Pomóżcie nam wyrwać
się z zaklętego kręgu alienacji, ubóstwa, zapóźnień edukacyjnych.

czeństw. – Zachowanie pamięci jest istotne, lecz równie
istotny jest współczesny byt
naszego narodu. Dlatego
apeluję do społeczeństw i ich
elit politycznych: pomóżcie
nam wyrwać się z zaklętego
kręgu alienacji, ubóstwa i zapóźnień edukacyjnych – powiedział.
Dzień wcześniej, 1 sierpnia,
kwiaty złożono przy ruinach krematorium i komorze gazowej nr V na terenie
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, w miejscu, gdzie
Niemcy zamordowali ostatnich romskich więźniów
obozu, a także przy Ścianie
Śmierci na dziedzińcu bloku 11 byłego obozu Auschwitz I.
W ubiegłym roku decyzją
Sejmu RP dzień 2 sierpnia
uchwalony został Dniem
Pamięci o Zagładzie Romów
i Sinti.
PS
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IV BIENNALE PLAKATU
ROZSTRZYGNIĘTE

IV MIĘDZYNARODOWE BIENNALE
PLAKATU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO
POD HASŁEM „TWÓRCZO DLA PRAW
CZŁOWIEKA” – WYNIKI KONKURSU:

17

Jury przyznało następujące nagrody:
• I nagrodę otrzymał LEX DREWINSKI (Niemcy) za
plakat „China”
• II nagrodę otrzymało FALLINDESIGN STUDIO
(Rosja) za plakat „Social Inequality”
• III nagrodę otrzymała AGNIESZKA POPEK-BANACH (Polska) za plakat „Sex tourism”
Ponadto przyznana została nagroda Fundacji AnStifter:
SEBASTIAN KUBICA (Polska) za plakat „Imigracja”
Wyróżnienia otrzymali:
1. JOURI TOREEV (Białoruś) za plakat „Fear is the Best
Censor”
2. MARTA CZUBAN (Polska) za plakat „Bez tytułu”
3. PAULINA KOSMA (Polska) za plakat „Despotyzm”
4. ROSŁAW SZAYBO (Polska) za plakat „Cuba Libre”
5. FALLINDESIGN STUDIO (Rosja) za plakat „Racism”
6. MEHDI SAEEDI (Iran) za plakat „Child Labour”

czerwca 2012 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży obradowało Jury IV Międzynarodowego Biennale
Plakatu Społeczno-Politycznego pod przewodnictwem prof.
Klausa Staecka – światowej sławy niemieckiego artysty grafika, który
od 2009 r. jest prezydentem Akademii Sztuki w Berlinie.

IV Międzynarodowe Biennale Plakatu

Obok prof. Staecka w pracach
jury uczestniczyli: prof. Władysław Pluta, znany twórca
plakatów, wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, Peter Grohmann,

cy, Turcja, Rosja, Białoruś).
Spośród nadesłanych 274 plakatów, do wystawy zakwalifikowano 75. Jurorzy podkreślali, że poziom nadesłanych
prac był wyjątkowo wysoki,
a większość plakatów, które
ze względu na ograniczenia
przestrzenne nie zostały zakwalifikowane do wystawy,
zasługuje na ekspozycję.
W miesiącach wakacyjnych
przygotowany zostanie trójjęzyczny katalog tegorocznej
edycji biennale, a otwarcie
pokonkursowej
wystawy
planowane jest na przełom
września i października br.

Fot. Bartłomiej Senkowski

Fot. Bartłomiej Senkowski

reprezentujący
Fundację
AnStifter
ze
Stuttgartu,
Krzysztof Dydo, założyciel
i współwłaściciel prestiżowej
Galerii Plakatu w Krakowie,
Paweł Warchoł, wybitny
artysta grafik, inicjator powstania i kurator MBPS-P
w Oświęcimiu, Leszek Szuster, dyrektor MDSM oraz
Joanna Klęczar, historyczka
sztuki, koordynatorka projektu ze strony MDSM.
W konkursie udział wzięło 129 autorów z 17 krajów
(Polska, Rumunia, Ukraina,
Chiny, Iran, USA, Belgia, Japonia, Tajwan, Izrael, Czechy, Słowacja, Grecja, Niem-

Joanna Klęczar

Jury IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.
Od lewej: Paweł Warchoł, Krzysztof Dydo, prof. Władysław Pluta,
Joanna Klęczar, prof. Klaus Staeck, Leszek Szuster, Peter Grohmann

WILLY BRANDT I POLSKA
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Otwarcie wystawy
„Willy Brandt i Polska”

EDUKATORZY
Z USA

W

drugiej połowie lipca br. – podobnie
jak w ubiegłych latach – amerykańska grupa z Żydowskiej Fundacji
dla Sprawiedliwych z Nowego Jorku (The Jewish Foundation for the Righteous) przez kilka dni gościła w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, realizując
tu część niezwykle bogatego programu edukacyjnego przeprowadzanego rokrocznie na
terenie Niemiec i Polski.
Żydowska Fundacja dla
Sprawiedliwych została założona przez rabina Harolda
M. Schulweisa w 1986 r., by
wspierać finansowo osoby,
które z narażeniem życia
swojego i swoich rodzin pomagały i dawały bezpieczne

schronienie Żydom podczas
drugiej wojny światowej. Ponadto Fundacja ta prowadzi
działalność edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat bohaterstwa tych osób m.in. poprzez
organizowanie podróży stu-
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obszarze polsko-niemieckich
relacji, pierwszego redaktora
naczelnego „Dialogu”.
Dyskutanci przybliżyli postać
Willy’ego Brandta, przywołując zdarzenia z jego biografii,
których byli świadkami. Goście MDSM mieli możliwość
poznania wyjątkowej osoby
– charyzmatycznego człowieka i polityka, który znacząco

wpłynął na kształtowanie się odpowiadali na liczne pytania
relacji
polsko-niemieckich publiczności.
oraz na obraz Europy II poJoanna Klęczar
łowy XX w. Obaj prelegenci

dyjnych i seminariów.
Podczas
dwutygodniowej
podróży studyjnej po niemieckich i polskich miejscach
pamięci amerykańskiej grupie
towarzyszył profesor Robert
Jan van Pelt, autor książek
monograficznych zarówno
o Auschwitz, jak i o Oświęcimiu. Ideą przewodnią pobytu w Europie było ukazanie,
w jaki sposób rozwijała się
ideologia nazistowska, jak ją
propagowano i jakie przyniosła konsekwencje. Na mapie
podróży studyjnej pojawiły
się ważne miejsca w kontekście narodowego socjalizmu i Holokaustu zarówno
w Niemczech, jak i w Polsce.
Grupa rozpoczęła swoją podróż studyjną w Monachium,
gdzie odwiedziła Feldherrnhalle – miejsce związane
z puczem monachijskim –
oraz Dom Sztuki (Haus der
Kunst), który stanowi przykład nazistowskiej architektury i propagandy. Następnie

udała się do byłego obozu
w Dachau oraz Norymbergii
i Weimaru. Kolejnymi punktami programu były wizyta
w byłym obozie Buchenwald,
Domu Konferencji Wannsee
i Centrum Dokumentacji Topografii Terroru w Berlinie.
Program na terenie Polski
rozpoczął się od zwiedzenia Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, a następnie terenu byłego getta,
Umschlagplatzu i cmentarza
żydowskiego w Warszawie.
Podczas pobytu w stolicy
Amerykanie odwiedzili grób
Ireny Sendler i oddali jej hołd.
Przed przyjazdem do Oświęcimia Amerykanie zwiedzili Państwowe Muzeum
na Majdanku oraz Kraków
i teren byłego obozu koncentracyjnego Płaszów. Ostatnie
kilka dni pobytu w Europie
poświęcono studyjnej wizycie
w byłbym nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, jak
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Prof. Klaus Staeck w rozmowie z red. Adamem Krzemińskim
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również pogłębieniu wiedzy
na temat historii Oświęcimia,
ze szczególnym naciskiem na
historię tego miasta podczas
II wojny światowej i plany
nazistów dotyczące jego przebudowy.
Program stwarza uczestnikom możliwość wymiany
doświadczeń i dyskusji o nauczaniu o Holokauście. Realizowany jest od lipca 2003 r.
dzięki wsparciu Conference
on Jewish Material Claims
Against Germany.
Barbara Daczyńska

Fot. MDSM

Fot. Bartłomiej Senkowski

Fundację Eberta reprezentowała Joanna Andrychowicz,
która wprowadziła zebranych w tematykę wystawy.
Wydarzeniem wieczoru była
rozmowa prof. Klausa Staecka, wybitnego niemieckiego
artysty, prezydenta Akademii
Sztuki w Berlinie oraz Adama
Krzemińskiego, dziennikarza „Polityki”, specjalisty w

Fot. Bartłomiej Senkowski

czerwca 2012 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu otwarto wystawę Fundacji im. Friedricha Eberta pt. „Willy Brandt i Polska. Przezwyciężenie podziału Europy”.

Uczestnicy projektu w MDSM

13

14

15

16

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 52, sierpień 2012

DON’T FORGET AND DON’T REPEAT

W

kazywanie wiedzy o historii narodowego socjalizmu
i Holokaustu, z drugiej dekonstrukcja
utrwalonych
i często zmitologizowanych
obrazów, budowanie odniesień do współczesności
oraz tworzenie nowych metod narracji, adekwatnych
do poszczególnych grup
odbiorców z uwagi na ich
pochodzenie
(narodowe,
etniczne, kulturowe), status
społeczny i płeć.
Zagadnienia te omówił
w pierwszym wykładzie
prof. dr Michele Barricelli z Uniwersytetu Leibniza
w Hanowerze, podkreślając, że jednym z najczęściej
formułowanych oczekiwań
odbiorców wobec miejsc
pamięci jest odczucie empatii wobec miejsca i ofiar.
Perspektywę
francuską

Fot. MDSM

Seminarium otworzył film
dokumentalny „Erinnern,
aber wie?”, ukazujący z perspektywy młodych ludzi
oraz ekspertów z dziedziny
pedagogiki pamięci obecne
wyzwania i dylematy, przed
jakimi stoją miejsca pamięci. Z jednej strony ich rolą
jest upamiętnienie i prze-

Zwiedzanie Pomnika
Ofiar Holokaustu

i holenderską przybliżyli
słuchaczom dr Dominique
Trimbur (Fondation pour la
Mémoire de la Shoah) oraz
Karen Polak (Anne Frank
Stiftung Amsterdam).
Drugi dzień konferencji
miał charakter praktyczny
i opierał się na pracy w czterech grupach wokół zagadnień: „Jak miejsca pamięci
mogą reagować na oczekiwania i potrzeby ze strony
szkół i uniwersytetów?”.
„Jak mogą przyczynić się
do zapobiegania rasizmowi
i antysemityzmowi?”. „Czy
edukacja na rzecz praw człowieka w miejscach pamięci
to sensowne odniesienie do
współczesności?”. „Możliwości i granice stosowania
odniesień do współczesności w miejscach historycznych na przykładzie pracy

Fot. MDSM

„57. Ogólnoniemieckim seminarium dla pracowników miejsc pamięci”, które odbyło się w Berlinie w dniach 14-17 czerwca, wzięło udział ponad stu uczestników,
w tym przedstawiciele MDSM: Olga Onyszkiewicz, Judith Höhne i Elżbieta Pasternak. Organizatorami seminarium byli: Topographie des Terrors, Haus der Wannsee
– Konferenz, Bundeszentrale für politische Bildung we współpracy z Arbeitsgemeinschaft
Gedenkstättenpädagogik.

Topographie des Terrors”.
Wnioski z pracy w grupach
zostały
zaprezentowane
podczas dyskusji panelowej
kolejnego dnia. Relację z pracy grupy trzeciej przedstawiła Elżbieta Pasternak, realizująca obecnie w MDSM
projekt łączący edukację
historyczną z nauczaniem
o prawach człowieka. Wśród
panelistów, którzy odnieśli
się do wniosków poszczególnych grup, byli: dr Dominique Trimbur (Francja),
Gottfried Kößler (Niemcy),
Karen Polak (Holandia),
Olga Onyszkiewicz (MDSM,
Polska). Najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia
wykorzystania autentycznych miejsc historycznych
w nowoczesnych formatach
pracy edukacyjnej, w których istotnym elementem

Panel podsumowujący

są odniesienia do współczesności, m.in. do problematyki praw człowieka.
Obrady zakończyła dyskusja na temat sytuacji i roli
miejsc pamięci w podlegającej przemianom kulturze
pamięci oraz znaczenie nowoczesnych form przekazu w edukacji historycznej.
Podkreślono
konieczność
internacjonalizacji edukacji
w miejscach pamięci i wyrażono wolę, by kolejna konferencja dla pracowników
miejsc pamięci, planowana
na rok 2014, miała charakter
międzynarodowy.
E. Pasternak, O. Onyszkiewicz,
J. Hoehne

JAK SZANIAWSKI Z GOMBROWICZEM…,
CZYLI 44. KRAKOWSKI SALON POEZJI
W MDSM

P

o raz kolejny Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży zawładnęli studenci krakowskiego PWST.
Stało się już tradycją, że wybitni aktorzy – pedagodzy prezentują w ramach Krakowskiego Salonu Poezji
w Oświęcimiu dokonania swoich uczniów, w tym przypadku studentów II roku Wydziału Aktorskiego
PWST im. L. Solskiego, pracujących pod kierunkiem Małgorzaty Hajewskiej.
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prozy. Pierwsze miniatury z cyklu „Profesor Tutka” ukazywać się zaczęły
na łamach nieocenionego
„schronienia” dla niepokornych artystów w tych
trudnych czasach – krakowskiego „Przekroju”; ich książkowe wydanie miało miejsce
w 1954 r. Ich siłą jest budowany subtelną ironią dystans
autora i jego bohatera do
świata, zaprawiony często
dyskretnie groteską.
Ta z kolei jest przede
wszystkim żywiołem Witolda Gombrowicza (1904-1969), najsłynniejszego bez
wątpienia polskiego pisarza
awangardowego,
autora
znanych w całym niemal
świecie powieści („Ferdydurke”, „Trans – Atlantyk”,
„Kosmos”, „Pornografia”),
wystawianych w różnych
krajach dramatów („Iwona, księżniczka Burgunda”,
„Ślub”, „Operetka”), a nade
wszystko „Dzienników”.
Choć Szaniawski jest pisa-
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rzem świadomie odwołującym się do najlepszych
literackich tradycji, Gombrowicz zaś z nimi ostro polemizuje, łączy ich obu ów
ironiczny dystans do świata, niezadowalający się jego
powierzchownym oglądem.
A tego współczesnemu czytelnikowi brakuje chyba dzisiaj najbardziej.
W niedzielne popołudnie
nowele Jerzego Szaniawskiego z tomu „Profesor
Tutka” czytali Małgorzata
Hajewska-Krzysztofik
(Narodowy Stary Teatr im.
H. Modrzejewskiej w Krakowie) oraz Grzegorz Mielczarek (Teatr im. J. Słowackiego
w Krakowie). Wyjątkowa
interpretacja i kunszt aktorski pozwoliły wydobyć z tej
szczególnej prozy poetycki
klimat.
Po Mistrzach przyszła kolej
na uczniów. Z pewnością
warto ich nazwiska zapamiętać, zwłaszcza, że zapewne jeszcze do nas, być może
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w charakterze mistrzów,
powrócą. W kolejnych inscenizacjach opowiadań Gombrowicza wystąpili: Helena
Wyszogrodzka, Agata Woźnicka, Bartosz Ostrowski,
Tomasz Chrapusta, Konrad
Beta, Dominik Rybiałek,
Magdalena Koleśnik, Karol
Kubasiewicz, Krzysztof Polkowski, Anna Paruszyńska
i Charlotta Zielińska.
Salonowa publiczność nagrodziła artystów rzęsistymi

brawami, sprawiając olbrzymią satysfakcję szczególnie
młodym adeptom sztuki
aktorskiej. Realizację Krakowskiego Salonu Poezji
w
Oświęcimiu
wsparli
Urząd Miasta Oświęcimia, Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu, PHU Mediator J. Urbańczyk, Drukarnia
„Mirgol”,
„Cukiernictwo
Mirosław Orlicki” oraz pani
Helena Wisła.
Janusz Toczek

Fot. MDSM

W trakcie wieczoru zostało
zestawionych dwóch bardzo różniących się twórców.
Jerzy Szaniawski (1886-1970) to przede wszystkim jeden z największych
polskich
dramatopisarzy,
twórca niezwykle popularnych w swoim czasie sztuk,
wystawianych w najbardziej
renomowanych, nie tylko
polskich teatrach, by od legendarnej „Reduty” Juliusza Osterwy zacząć. Autor
„Żeglarza”,
„Adwokata
i róż”, „Mostu” czy „Dwóch
teatrów” stworzył swój własny, trudny do podrobienia
styl, przez fachowców określany jako „realizm poetycki”. To właśnie ta ostatnia
„nieprawomyślna” sztuka
i nieugięty charakter pisarza
stały się powodem trwającego do połowy lat pięćdziesiątych jego milczenia. Ta
przymusowa izolacja Szaniawskiego od ukochanego
teatru zapewne skłoniła go
do zwrócenia się w stronę

44. Krakowski Salon Poezji
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„NIE MA DROGI DO POKOJU.
TO POKÓJ JEST DROGĄ”

K

iedy na ulicach naszego miasta coraz częściej spotykamy młodych wolontariuszy z różnych stron Europy, zastanawiamy się, co ich tutaj sprowadza? 30 czerwca Christian Herz z Augsburga zakończył
swoją dziewięciomiesięczną służbę w Centrum Dialogu i Modlitwy. Jego praca wolontariacka odbywała się w ramach Europejskiego Wolontariatu. Poniżej publikujemy wrażenia Christiana z jego pobytu
w Oświęcimiu.

Nazywam się Christian
Herz, mam 18 lat i pochodzę z Augsburga w Bawarii
w Niemczech. Zdałem maturę w 2011 r. i już od dawna moim marzeniem była
podróż za granicę. Chciałem zdobyć doświadczenie,
poszerzać swoje horyzonty,
może nawet nauczyć się języka i poznać interesujących
ludzi. To przedsięwzięcie
miało pomóc mi zdecydować o tym, co chciałbym robić w życiu.

jomości języka, przeżyłem
małą szkołę życia. Miejsce,
w którym ludzie doświadczyli niemożliwych do opisania okropności i cierpień,
miejsce, w którym wszystkie
wartości i przekonania zostały zachwiane. A wreszcie, jako Niemiec musiałem
Od tego czasu po raz pierw- zmierzyć się z tą trudną hiszy zmierzyłem się z tema- storią.
tem byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W takim Początkowo wydawało mi
wymiarze, jaki nigdy nie się, że bycie niezależnym,
zostałby przedstawiony mi oraz posiadanie własnego
w szkole. W szkole w Niem- mieszkania to niezła frajda,
czech uczniowie uczą się jednakże nie dłużej niż po
bardzo dużo o historii Nie- trzech tygodniach samotmiec, o Shoah i o Holokau- ność zaczęła mi doskwieście. Jest to jednak niewiele rać. Specyfika tego miejsca,
w porównaniu do tego, cze- oraz tematyka, jaką się zajgo doświadczyłem tutaj na mowałem, powodowały, że
miejscu. Muszę przyznać, że odczuwałem coraz większą
rzeczywistość przerosła moje tęsknotę za bliskimi. Jednak
w Oświęcimiu spotkałem
najśmielsze oczekiwania.
ludzi, którzy pomogli mi
Bez rodziców, rodziny, odnaleźć się w tym szczególprzyjaciół, wśród których nym miejscu. Byli to między
czuję się bezpiecznie, w in- innymi pracownicy Cennym mieście, w innym kraju trum Dialogu i Modlitwy,
i z inną kulturą, bez zna- którzy od samego początku
sięczna przygoda w Oświęcimiu. Czas spędzony w tym
mieście pozwolił mi zmierzyć się z tą jakże trudną
częścią historii czasu Holokaustu. Poza tym poznałem
lepiej historię Polski, Europy, ale także Niemiec.

Christian Herz
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okazywali mi dużo ciepła
oraz byli dla mnie bardzo
pomocni. Ponadto w Centrum poznałem pracę wykonywaną przez poszczególne
działy i to w dużej mierze
ułatwiło mi decyzję dotyczącą wyboru kierunku moich
studiów. Wiedza, którą tutaj
zdobyłem jest tak samo dla
mnie cenna, jak spotkania
z ludźmi, osobiste rozmowy
i przyjaźnie, które nawiązałem w Centrum.
Kontakt z innymi wolontariuszami na przykład
z MDSM, Centrum Żydowskiego czy Muzeum Auschwitz był i jest dla mnie bardzo ważny. Połączyła nas
podobna sytuacja i okoliczności, w jakich zaleźliśmy
się, pełniąc wolontariat
w Oświęcimiu. Rozumieliśmy się bardzo dobrze
i zawsze dostawałem nowe
siły, wiedząc, że mogę liczyć
na grupę zaprzyjaźnionych
wolontariuszy. Spędziliśmy
także wiele wspaniałych
chwil w czasie wolnym, bawiąc się zarówno w oświęcimskim pubie „Bazyl”, jak
również w Krakowie.
Ludzie z Oświęcimia są
bardzo otwarci, przyjaźni
i to pomogło mi poznać ich
i nawiązać kontakty, które
z kolei w znacznym stopniu
przyczyniły się do podjęcia
przeze mnie nauki języka
polskiego. Kiedy wspominam swoje początki z językiem polskim oraz fakt,
iż siedem miesięcy temu
nie umiałem nawet powiedzieć „dzień dobry”, z niedowierzaniem patrzę, jak
szybko dzięki motywacji
i wytrwałości zdołałem chociaż częściowo nauczyć się
tego niezwykle trudnego
języka (zawsze miałem ze
sobą słownik). Co więcej, naprawdę bardzo pomogły mi
moje lekcje języka polskiego
prowadzone przez pracownika Centrum. W moich
lekcjach pomagał mi nawet
dział gastronomiczny, ponieważ zawsze poza doskonałym posiłkiem mogłem
liczyć na chwilę cierpliwej
i ciepłej rozmowy. Chciałbym również wspomnieć
o moich trzech przyjaciołach
z Oświęcimia, z którymi spędzałem również dużo czasu
– raz nawet udało nam się

Fot. CDiM

na zachód od Niemiec, ale
jeszcze nie postawiłem stopy na wschodzie. Chciałem
to zmienić. Ponadto mój
dziadek był Ślązakiem, co
więcej, część mojej rodziny mieszkała do 1988 r.
w Polsce i mówiła po polsku. Istotne dla mnie było
również poznanie polskiej
kultury, języka, mieszkańców i kraju, żeby lepiej
zrozumieć moją rodzinę,
a ostatecznie siebie samego. Jednym z przedmiotów,
który zdawałem na matuMoja siostra odbyła już rze, była historia, która zawolontariat europejski we wsze mnie interesowała.
Francji, dlatego ja również
zdecydowałem się wziąć Poszukując informacji na
udział w takim programie. temat możliwości odbyOd początku chciałem, aby cia wolontariatu w Polsce,
był to jeden z krajów sąsia- natrafiłem na stronę Cendujących z Niemcami, po- trum Dialogu i Modlitwy
nieważ uważam, iż należy w Oświęcimiu. Ujęła mnie
poznać lepiej swoich sąsia- idea tej instytucji. Po pozydów.
tywnym rozpatrzeniu mojej
kandydatury na wolontaKiedy spojrzałem na mapę, riusza w Centrum Dialogu,
zauważyłem, że dotychczas 1 października rozpoczęła
odwiedziłem tylko kraje się moja dziewięciomie-
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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wyjechać w czasie długie- szczególnym. Uważam, że
go weekendu majowego do jest czymś absolutnie wyjątkowym, móc siedzieć
Niemiec.
i rozmawiać z ludźmi, którzy
Początkowo było mi bar- przeżyli wszystkie okrucieńdzo trudno zmierzyć się stwa i cierpienia obozu konz historią byłego obozu kon- centracyjnego. Agonia i cierpienia, rozpacz i ból, których
centracyjnego Auschwitz.
ci ludzie musieli doświadNatomiast praca z grupami czyć, przekraczają wszelkie
przyniosła oprócz licznych wyobrażenia. Jednak oni nie
spotkań z różnymi ludźmi emanują nienawiścią, wręcz
także dużą wiedzę. Jednak odwrotnie – wśród świadczymś zupełnie innym jest ków jest to rodzaj pozytywbyć w tym miejscu, aniżeli nej energii, woli, apelu, który
tylko czytać o Holokauście. jest niesamowicie mocny.
Słuchanie głosu tego miej- Jest to wspomniany przeze
sca, konfrontacja z głosem mnie apel do teraźniejszych
tego miejsca, z samym sobą, i przyszłych pokoleń, aby nikt
z innymi, którzy przyjeż- nigdy więcej nie doświadczył
dżają tutaj i wreszcie z Bo- czegoś podobnego.
giem, nie była zarówno dla
mnie, jak i dla osób odwie- Bardzo ciekawym doświaddzających Auschwitz czymś czeniem były dla mnie także
łatwym. Jednak ten proces dwa seminaria organizobył konieczny, a wynik jest wane przez Unię Europejską. Jedno z nich odbyło się
bardzo pozytywny.
w Warszawie, a drugie
Spotkania z byłymi więź- w Toruniu. Podczas seminiami były dla mnie czymś nariów miałem okazję spo-

tkać innych wolontariuszy
z całego świata, od Portugalii aż po Gruzję którzy również byli wolontariuszami
w Polsce. Spotkania te były
bardzo dobrze przygotowane oraz prowadzone przez
profesjonalnych trenerów.
Tego rodzaju doświadczenia były dla mnie bardzo
wzbogacające. Jak unikatowe jedyne w swoim rodzaju
były spotkania z ludźmi tutaj, w tym niezwykłym miejscu, chciałbym przedstawić.
opisując jeden z przykładów. Mianowicie mogłem
uczestniczyć w obchodach
67. rocznicy wyzwolenia
obozu Auschwitz, podczas
których przeżywałem całą
ceremonię wraz ze świadkami. Ponadto spotkałem się
i miałem okazję porozmawiać z izraelskim dziennikarzem. Siedzieliśmy razem
w autobusie do Birkenau,
on opowiadał o sobie, a ja
opowiedziałem mu moją historię. Byliśmy tak pochło-

nięci rozmową, że dopiero
w byłym obozie Birkenau
dostrzegliśmy, gdzie właściwie jesteśmy. Niestety,
musiałem odnaleźć swoją
grupę, a on pozostałych
dziennikarzy, więc podaliśmy sobie ręce na terenie
Birkenau, życząc wszystkiego najlepszego na przyszłość i podążyliśmy każdy
w swoją stronę. Po spotkaniu uświadomiłem sobie, że
to właśnie ta konwersacja
była częścią dokładnie tego,
czego „głos ziemi oświęcimskiej” oczekiwał od mnie,
a mianowicie: Pojednania.
To były dla mnie ekscytujące miesiące. Jak wspomniałem wcześniej, zabieram ze
sobą wiele wiedzy, wrażeń,
doświadczeń i inspiracji. Co
więcej, już po roku bycia za
granicą można powiedzieć
wiele o życiu. Od mieszkańców Oświęcimia, gości
odwiedzających to miasto,
od młodzieży i ich nowego

70. ROCZNICA
ŚMIERCI
EDYTY STEIN –
UROCZYSTOŚCI
9 SIERPNIA MIJA 70. ROCZNICA
ŚMIERCI EDYTY STEIN,
SIOSTRY TERESY BENEDYKTY
OD KRZYŻA,
PATRONKI EUROPY

C

entrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych organizują z tej
okazji uroczystości pod hasłem „Edyta Stein
łączy”:
• od 7 do 9 sierpnia – rekolekcje
• 9 sierpnia – uroczystości religijne
• od 9 sierpnia 2012 r. do 9 sierpnia 2013 r.
– wystawa: „Kalendarium pamięci”
Poprzez swoją biografię
wielorakiego szukania, swoją silną tożsamość przy jednocześnie dużym szacunku
dla innych oraz swój udział
w tragicznych dziejach Europy zeszłego stulecia Edyta
Stein przemawia do wielu
osób. Chcemy pokazać różne aspekty znaczenia jej życia oraz rosnącego jej kultu
w wielu miejscach Europy.
Pamięć o śmierci Edyty Stein w Oświęcimiu ma dla nas
szczególne znaczenie. Została zamordowana w Ausch-
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witz z powodu jej żydowskiego pochodzenia. Zginęła
jako ofiara Szoah, ale także
jako katolicka zakonnica.
Nie może reprezentować
dla chrześcijan wszystkich
żydowskich ofiar, ale przypomina nam o nich. Wyrażając naszą chrześcijańską
wiarę u progu Auschwitz,
z szacunkiem odnosimy się
do tożsamości innych.
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
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życia można nauczyć się
jeszcze więcej niż mogę sobie to wyobrazić. Na pewno przez całe życie będę
pamiętał i korzystał z tego,
czego nauczyłem się tutaj
w Oświęcimiu. Na sam koniec, chciałbym podziękować wszystkim ludziom,
którzy pomogli mi w pełnieniu służby przez ten
czas. Czas, który pozostawił
wspaniałe
wspomnienia.
Moje podziękowania kieruję do wszystkich pracowników CDiM i ludzi, których
poznałem w Oświęcimiu.
Wszystkim oraz następnym
generacjom wolontariuszy,
życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość oraz
mocnego ducha pokoju,
pojednania i nowego życia,
którym emanuje to miejsce.
„Nie ma drogi do pokoju.
To pokój jest drogą” – Mahatma Ghandi.
Pozdrawiam
Christian Herz
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Kultura

WITOLD BEREŚ, KRZYSZTOF BURNETKO
„BOHATER Z CIENIA. KAZIK RATAJZER”

K

iedy wybuchło powstanie w getcie warszawskim w kwietniu 1943 r. Kazik Ratajzer miał 19 lat. To dzięki
niemu uratowała się z palonej przez Niemców dzielnicy grupa ok. 30 bojowników, wśród których byli m.in.
Cywia Lubetkin i Marek Edelman. Niezwykłą historię „bohatera z cienia” opowiada książka Witolda Beresia
i Krzysztofa Burnetki.
„Losy Kazika Ratajzera (Simchy Rotema) to doskonały
temat na opowieść przekraczającą nie tylko granice
Polski, ale i Izraela, a zrozumiałą na całym świecie. To
opowieść o człowieku, który
pięknie potrafi mówić o Polsce i o zaangażowaniu Polaków w obronę Żydów, ale
który kocha Izrael. Niezwykła jest ta jego miłość do obu
ojczyzn” – piszą autorzy.
Niezwykła jest także cała
biografia Ratajzera, który
w 1924 r. urodził się na warszawskim
Czerniakowie.

Walczył w postaniu w getcie. Cudem zorganizował
wyjście kanałami ostatniej
grupy bojowników. Brał
udział w powstaniu warszawskim.
Uczestniczył
w wyprowadzaniu oddziałów powstańczych kanałami
na Żoliborz.
Po wojnie opuścił Polskę
i przyłączył się do grupy
ocalałych z Zagłady Żydów,
nazywających się Mścicielami. W odwecie za śmierć
6 mln rodaków zamierzali
zabić tyle samo Niemców:
zatruć wodę w wodociągach

największych niemieckich
miast. Kiedy ten plan nie
wypalił, wówczas zdecydowano się dodać arszenik do
chleba przygotowywanego
dla nazistowskich zbrodniarzy przetrzymywanych
w alianckich obozach jenieckich. Z tej akcji nic nie wyszło – dziś Kazik mówi, że
na szczęście.
Już w Izraelu, jako członek
Rady Instytutu Yad Vashem, od 1962 r. pilnował,
aby Polacy, którzy pomagali powstańcom z getta,
mieli swoje drzewka w alei

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
SIERPIEŃ 2012
• 6-10 sierpnia
miejsc ograniczona. Zapisy w Informa„Wakacyjna przygoda z teatrem”
cji OCK. Prowadzący: Eliza Domasik
Warsztaty teatralne dla uczestników
(instruktor OCK).
w wieku 10-13 lat. Zajęcia codzienOświęcimskie Centrum Kultury
nie po cztery godziny, zakończone
prezentacją przygotowaną podczas • 18 sierpnia
warsztatów. Zajęcia są bezpłatne.
Piknik rodzinny
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy
W Parku Osiedlowym przy ul. Dworw Informacji OCK. Prowadzący: Łucja
cowej odbędzie się piknik rodzinny.
Jurys (instruktor teatralny).
W programie:
Oświęcimskie Centrum Kultury
– godz.16.00 – sprawnościowy tor
przeszkód dla dzieci
• 11 sierpnia
– godz.17.00 – potyczki rodzinne
Dzień z grami „bez prądu”
– konkurencje sprawnościowoW godz. 10.00-19.00 odbędzie się im-rekreacyjne dla drużyn
preza propagująca alternatywne woDo wygrania atrakcyjne nagrody. Zabec gier komputerowych formy rozpraszamy do rywalizacji.
rywki wymagające zaangażowania
– godz.19.00 – wręczenie nagród dla
i wyobraźni. W programie między
wszystkich uczestników konkursu
innymi: pokazy gier bitewnych, fabu– godz.19.30 – festyn
larnych, planszowych i karcianych,
Dla dzieci przewidziane są również:
turnieje z nagrodami, konkursy z nazamek dmuchany i zjeżdżalnia. Zagrodami, sesje RPG (gry fabularne),
praszamy wszystkich mieszkańców
LARP (forma gier fabularnych, wygminy Brzeszcze do wspólnej zabawy!
magająca kostiumów, scenografii itp.).
Organizatorzy: Samorząd Osiedlowy
Wstęp bezpłatny.
nr 1, nr 2, nr 8.
Oświęcimskie Centrum Kultury
Ośrodek Kultury Brzeszcze
• 13-24 sierpnia
• 25 sierpnia
„Europejskie podróże”
Rock Reggae Festival Brzeszcze
Zajęcia dla uczestników w wieku 6-12
Ośrodek Kultury Brzeszcze zaprasza
lat, będą trwały przez dwa tygodnie
na Rock Reggae Festival Brzeszcze.
(od poniedziałku do piątku) po około
W programie imprezy na Dużej Scetrzy godziny. Podczas każdego z dzienie wystąpią m.in.: Coma, Lao Che,
więciu spotkań jego uczestnicy będą
Bednarek, Natural Dread Killaz. Na
poznawać i zgłębiać tajniki kultury
scenie Alternatywnej wystąpią m.in.:
i tradycji wybranych państw europejCzerwie, Italian Scooters, Baliama,
skich (warsztaty, konkursy, zajęcia ina na scenie Hardcore będą gościć m.in.:
teraktywne): Grecji, Włoch, Niemiec,
Faust Again, Drown My Day oraz CaFrancji, Anglii, Hiszpanii, Czech oraz
pitan Grave.
Polski. Zajęcia są bezpłatne. Liczba
Ośrodek Kultury Brzeszcze
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Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W obradach
uczestniczył przez prawie
50 lat.
„Każdy naród powinien
widzieć wszystkie strony
swojej historii. Problem
z Polakami polega na tym,
że chcą dostrzegać tylko tę
jasną, piękniejszą część swojej twarzy. Ciemniejszej już
nie mają odwagi oglądać.
Potrafię zrozumieć, że ktoś
nie chciał się narażać, ukrywając Żyda. Ale kiedy na
ulicy wskazywał Niemcom
Żyda albo wydawał żydowskie dzieci, to inna sprawa.
O to mam pretensje” – mówi
dziś Kazik Ratajzer.
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Książka Witolda Beresia
i
Krzysztofa
Burnetki
o 88-letnim dziś Kaziku
Ratajzerze zachowuje chronologię wydarzeń. Całość
zbudowana jest z przeplatających się elementów. Narracja autorów uzupełniona jest
o fragmenty rozmów, które
w latach 2007-11 prowadzili
ze swoim bohaterem, a także fragmenty pochodzącej
z 1995 r. rozmowy Ratajzera z Markiem Edelmanem.
Efekt to przejmująca opowieść nie tylko o Zagładzie,
ale przede wszystkim o człowieku, który chce przekazać
swoje świadectwo.
Paweł Sawicki
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Historia

MUZEUM
W ARCHIWALNEJ
FOTOGRAFII

W

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.

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 tym miesiącu w „Osi” piszemy
o uroczystościach Dnia Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti. Odbyły
się one na terenie odcinka BIIe byłego obozu Auschwitz II-Birkenau,
gdzie mieścił się tzw. obóz rodzinny
dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Ceremonia tradycyjnie ma
miejsce pod pomnikiem upamiętniającym romskie ofiary Auschwitz.
Na archiwalnym zdjęciu z 1979 r. zobaczyć można, jak kiedyś wyglądał
monument, który w 1973 r. ufundował Związek Romów w Niemczech,
a który odnowiono w roku 1994.
Paweł Sawicki

Z SZAFY GANOBISA

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW
MUZEUM AUSCHWITZ

N

aszą przygodę z bunkrami i schronami zaczęliśmy, nie znając prawie wcale tego zagadnienia.
Pamiętam, że w dzieciństwie biegałem po tych
olejny raz sięgamy po przedmioty anonimowe. podziemiach i schronach. Mieliśmy w nich „kluby”,
Historia bowiem opowiadana jest nie tylko przez miejsca do spotkań. Nie do wszystkich wchodziłem,
konkretne jednostki, ale także przez to, co pozo- jednak zapamiętałem je z tamtych lat.
stało po tysiącach skrzywdzonych i zamordowanych.
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Przybory kreślarskie

Indywidualne przybory kreślarskie:
ołówek z grafitem w metalowej
oprawie oraz metalowa temperówka to obiekty pochodzące z terenu
byłych obozowych magazynów
Kanady w Birkenau (odcinek BIIg).
Wydawać by się mogło, że taki
drobiazg nie wnosi nic istotnego
do ogólnej historii Auschwitz. To
przecież zaledwie ołówek w obudowie o długości 107 mm i średnicy
8 mm oraz metalowa skorodowana
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z jednej strony temperówka o długości 28 mm, z wytłoczonym znakiem firmowym ze skrzyżowanymi
dwoma młotami i napisem: „JOHANN FABER No. 6723”. Z drugiej
jednak strony taki drobiazg to także
dowód istnienia człowieka, którego
nazwiska nigdy nie poznamy. To
także świadectwo jego anonimowej
tragedii.
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Fot. Jacek Proszyk
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Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Elżbieta Cajzer
Dział Zbiorów PMA-B

Moja pasja to przede wszystkim z tych obiektów zniknie bezpowrothistoria Oświęcimia sprzed II woj- nie, gdyż przeznaczone są do wybuny światowej. Nie mogłem jednak rzenia.
pominąć czasów okupacji, ponieMirosław Ganobis
waż także jest to część dziejów tego
miasta. Ich częścią są też bunkry
i schrony. Do tej pory tak naprawdę
nie uświadamiałem sobie, jak wiele
z nich znajduje się w Oświęcimiu
i okolicach. Znaleźć je można w starej części miasta, na danym niemieckim osiedlu, a także na terenie byłego obozu Auschwitz III-Monowitz
i Zakładach Chemicznych. Zaczęliśmy się bliżej przyglądać tym obiektom, fotografować je, aby zapisać
w pamięci i utrwalić dla potomnych, którzy nie będą mogli ich już
zobaczyć. Do takich historycznych
obiektów należy też zaliczyć dawne
tereny i hale przemysłowe budowane przez więźniów. Znaleźć tam
można jeszcze drogi, które wyłożono granitową kostką o wymiarach
18 x 18 cm.
Stojąc w tych miejscach i obserwując
je, zdaję sobie sprawę, że przy budowie tych obiektów ginęli ludzie.
Zwiedzając te obiekty, nie sposób
przejść obok nich obojętnie. W Monowicach porusza fragment bramy
wjazdowej do jednego z podobozów.
Jeżeli ja z moimi kolegami nie
utrwalimy tej historii, być może nikt
już tutaj nie przyjdzie i nie dowie
się, co tak naprawdę się tu wydarzyWnętrze bunkra
na ul. Berka Joselwicza pod synagogą
ło. Tym bardziej, że obecnie część
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Fotoreportaż
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ilkaset osób wzięło udział w uroczystościach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti na terenie
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau. Poniżej publikujemy fotografie ilustrujące obchody 68. rocznicy likwidacji tzw. obozu rodzinnego dla Romów (Zigeunerfamilienlager).
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