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Po rozważaniach i wspomnieniach dotyczących profanum: domów i miejsc, minionych historii
i zapamiętanych ludzi – dziś coś
z dziedziny sacrum, domowego i codziennego, w postaci i o
symbolice świętego obrazka. Pamiątki religijnych uroczystości
i wydarzeń z życia Kościoła, osobistego w nich udziału. Takich
starych XIX-wiecznych świętych
obrazków mam kilkadziesiąt,
z wizerunkami – czarnobiałymi
lub kolorowymi – postaci i scen
biblijnych, grona świętych i hagiograficznych opowieści. Są dziś dla
nas małoobrazkowym przejawem
ówczesnej – bo nie dzisiejszej
– duchowości, kultury i sakralnej sztuki użytkowej codzienności. Trzymane były w domowych
modlitewnikach, książeczkach do
nabożeństwa, między stronicami
żywotów świętych, w cennych kasetkach i szkatułkach. Umieszczano je, dla pozyskania ich opieki, w
domowych szafkach, komodach
i podróżnych sakwojażach. Były
talizmanem powodzenia i dobrego losu. Choć wiekowe, wciąż są
w dobrym stanie poligraficznym,
często wykonane z artystyczną
starannością i biegłością. Żywe
i intensywnie trwające do dziś! Kiedyś wszystko co robione robiono
„na zawsze”, dlatego trwa nadal!
Dziś cokolwiek się czyni, wykonuje się „na krótką chwilę”, dlatego
szybko popada w nieistnienie.
W załączniku jeden z obrazków
z dedykacją na odwrocie z 2 stycznia 1880 r. Jak na 132-latka prezentuje się całkiem dobrze!
XIX-wieczny święty obrazek

Andrzej Winogrodzki

1

2

3

4

5

Fot. Andzrej Winogrodzki

Redaktor naczelny:
Paweł Sawicki
Sekretarz redakcji:
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
Zespół redakcyjny:
Bartosz Bartyzel
Wiktor Boberek
Jarek Mensfelt
Olga Onyszkiewicz
Jadwiga Pinderska-Lech
Artur Szyndler
Współpraca:
Monika Bernacka
Ewa Guziak
Joanna Klęczar
Andrzej Winogrodzki
Stały felieton:
Mirosław Ganobis
Projekt graficzny i skład DTP:
Agnieszka Matuła, Grafikon
Druk:
Agora SA
Okładka:
Fragment wystawy „Auschwitz.
Pamięć. Świat”
Fot. Paweł Sawicki

W lipcowej „Osi” skupiamy się na obchodach 65. rocznicy powstania Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau, którą obchodziliśmy 2 lipca. W tym roku przygotowano m.in. plenerową wystawę fotografii
„Auschwitz. Pamięć. Świat” (kilka ze zdjęć publikujemy na stronie z fotoreportażem). Podziękowano także
wolontariuszom Miejsca Pamięci, przyznając po raz pierwszy nagrodę „Gdyby zabrakło dziesięciu...”.
Publikujemy także zwycięski reportaż Katarzyny Kowalczyk, powstały w ramach projektu edukacyjnego
„Los jednostki w Auschwitz”, w którym wzięli udział uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych nr 4 w Oświęcimiu.
Sporo miejsca poświęcany III edycji konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w
XX i XXI wieku”. W tym roku uwaga uczestników obradujących w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży skierowana była na losy i motywy działań sprawców, ofiar i świadków zbrodni. Dyskutowano
m.in. nad istotą i skutkami zbrodni ludobójstwa we współczesnym świecie oraz nad edukacją i działaniami prowadzącymi do zapobiegania podobnym zbrodniom w przyszłości. W „Osi” piszemy także o
międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „Edyta łączy”, która odbyła się w Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu.
Państwa uwadze polecamy także relację z inauguracji nowego projektu MDSM – Sceny Alternatywnej. Natomiast na stronach Centrum Żydowskiego przeczytać można o pobycie
w Polsce grupy kadetów i kadetek Akademii West Point, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz
Straży Przybrzeżnej USA w ramach programu „Academy Program”.
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65 LAT PAŃSTWOWEGO MUZEUM
AUSCHWITZ-BIRKENAU

2

Fot. Bartosz Bartyzel

lipca 1947 r. polski Sejm przyjął ustawę o utworzeniu na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz Muzeum i Miejsca Pamięci. W 65. rocznicę
tego wydarzenia miało miejsce: otwarcie wystawy „Auschwitz. Pamięć. Świat”, wręczenie nowo
ustanowionych nagród dla wolontariuszy Miejsca Pamięci, a także prezentacja nowej publikacji Muzeum „Epitafium... i inne spisane niepokoje”.

65. rocznica utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

„Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami
zachowuje się po wsze czasy
jako Pomnik Męczeństwa”
– czytamy w powołującej Muzeum ustawie z 2 lipca 1947 r.

i wdzięczności dla tych, którzy swoją nieodpłatną pracą,
zaangażowaniem i aktywnością przyczyniają się do podtrzymywania i propagowania
pamięci o Auschwitz i Zagładzie. W ostatnich latach około
700 wolontariuszy rocznie
uczestniczy w różnych projektach i programach wolontariackich w Muzeum.

stawa „Auschwitz. Pamięć.
Świat”, na którą składa się 28
wielkoformatowych fotografii
z Archiwum Muzeum przedstawiających osobistości świata polityki i religii, które na
przestrzeni 65 lat oddały hołd

ofiarom obozu Auschwitz.
Ekspozycję oglądać będzie
można przy wejściu do Muzeum do 31 października.

Wystawa „Auschwitz. Pamięć. Świat”

65. rocznica utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

65. rocznica utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Fot. Bartosz Bartyzel

Spotkanie było także okazją
do podziękowania wolontariuszom Miejsca Pamięci
oraz przedstawicielom instytucji od lat wspierającym
wolontariat. Po raz pierwszy
dziesięciu wolontariuszom
wręczono nagrody „Gdyby zabrakło dziesięciu...”, W związku z rocznicą otwarta
Podczas rocznicowej uroczy- które są wyrazem uznania została także plenerowa wy-

Fot. Bartosz Bartyzel

Z okazji rocznicy ukazała się
nowa publikacja Muzeum,
zbiór esejów „Epitafium…
i inne spisane niepokoje” autorstwa dyrektora Piotra Cywińskiego, będących refleksją
wokół zderzenia współczesnego człowieka z najczarniejszą kartą historii XX w.
– zaplanowaną metodycznie
i na skalę industrialną próbą
zgładzenia całego narodu.

PS

Fot. Bartosz Bartyzel

– Słowo „muzeum” budzi
często pewne wątpliwości
w odniesieniu do największego na świecie cmentarza, pomnika i miejsca zachowania
pamięci. Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie muzealne ramy prawne, dotyczące
zabytków, ale i zbiorów oraz
archiwaliów, są najpełniejszym narzędziem ochrony
tego unikalnego Miejsca Pamięci – powiedział dr Piotr
M.A. Cywiński, który kieruje
Muzeum od września 2006 r.

stości obecny kierownik Działu Naukowego dr Piotr Setkiewicz mówił o początkach
działalności Muzeum jeszcze
przed jego oficjalnym ustawowym utworzeniem, natomiast
ludzi, którzy tworzyli to miejsce, wspominał jego poprzednik dr Franciszek Piper, który
w Miejscu Pamięci pracował
przez 43 lata. – Bycie tutaj
w tym traumatycznym miejscu w historii to swego rodzaju przywilej, ale i wielka odpowiedzialność oraz moralne
zobowiązanie – powiedział.
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„GDYBY ZABRAKŁO DZIESIĘCIU...”
– NAGRODY DLA WOLONTARIUSZY

„G

dyby zabrakło dziesięciu...” to nagroda dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
dla wolontariuszy, którzy wspierają Miejsce Pamięci. Po raz pierwszy wręczono je w dniu 65.
rocznicy powstania Muzeum dziesięciu wolontariuszom.

– Nagroda jest wyrazem
uznania i wdzięczności dla
osób, które swoją pracą
przyczyniają się do podtrzymywania i propagowania
pamięci o Auschwitz i Zagładzie – powiedziała Anna

ta Burek, Daria Czarnecka,
Karolina
Duda-Potapska,
Renata Koszyk, Agnieszka
Kowalczyk, dr Karin Wawrzynek oraz Rafał Woźniak,
Pierwszymi laureatami są a także osoby wspierające
wolontariackie
wolontariusze:
Małgorza- działania
Płoszczyca, kierownik Biura
Wolontariatu. Wyróżnienia
wręczył dyrektor Muzeum
dr Piotr M.A. Cywiński.

w Miejscu Pamięci: dr Witold Bobryk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof.
Zbigniew Dyner z Zespołu
Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego
w Brynku oraz Christoph
Heubner, który organizuje przyjazdy praktykantów
z koncernu Volkswagen.

Fot. Bartosz Bartyzel

Wolontariusze Miejsca Pamięci pracują w różnych częściach Muzeum, m.in. w działach konserwacji i zbiorów,
w Centrum Edukacyjnym,
wydawnictwie, bibliotece,

Dr Witold Bobryk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Od wielu lat koordynator
wolontariatu na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Studenci
Uniwersytetu byli wolontariuszami wykonującymi prace na rzecz różnych działów
i sekcji PMA-B – np. Konserwacji i Biura Wolontariatu.
Prof. Zbigniew Dyner,
Zespół
Szkół
Leśnych
i Ekologicznych im. St.
Morawskiego w Brynku.
Współpraca między szkołą a
Muzeum trwa już ponad 30
lat, została zainicjowana w
styczniu 1980 r. Przez wiele lat, aż do wiosny 2006 r.,
pan profesor Dyner przyjeżdżał jako opiekun z grupami
młodzieży do Oświęcimia.
W okresie naszej wieloletniej współpracy ponad 1000
uczniów z Zespołu Szkół
Leśnych w Brynku pracowało na rzecz Muzeum.
Christoph
ganizator

Heubner, orprzyjazdów

grup
praktykantów
z koncernu Volkswagen.
Od 1987 r. Volkswagen organizuje wyjazdy młodzieży ze szkół zawodowych do
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pan Heubner przyjeżdża z grupami młodzieży
niemieckiej od roku 1990.
Towarzyszą im uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej. Do roku
2011 w ramach współpracy w Muzeum Auschwitz
gościło ok. 1240 uczniów z
Niemiec i ok. 720 z Polski.
Małgorzata Burek
Od 3 lat wpiera Muzeum
Auschwitz. Pracowała w
Archiwum, Biurze Wolontariatu, Sekcji Programowej Centrum Edukacji,
w Dziale Naukowym i
Dziale Zbiorów. Wykonywała tłumaczenia z i na
języki angielski, niemiecki i polski, transkrypcje
i opracowania wywiadów z byłymi więźniami
w wersji elektronicznej i
papierowej.
Opisywała
muzealia historyczne, pomagała w konferencjach,
seminariach, spotkaniach
i warsztatach organizowanych przez Muzeum.
Daria Czarnecka
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„GDYBY ZABRAKŁO
DZIESIĘCIU...”
Tytuł nagrody odnosi się
bezpośrednio do biblijnej
opowieści o Sodomie i
Gomorze. Nagroda będzie
przyznawana raz do roku
(pierwszy raz w 2012 r.) z
okazji rocznicy utworzenia Muzeum Auschwitz w
dniu 2 lipca 1947 r. Każdego roku będzie przyznanych 10 nagród. Nagroda
ma formę oficjalnego listu
oraz statuetki.

Wręczenie nagrody „Gdyby zabrakło dziesięciu...”

Laureaci nagrody
„Gdyby zabrakło
dziesięciu...”

czy sekretariacie. Wielu z
nich wspiera Miejsce Pamięci
zdalnie, wykonując np. tłumaczenia i korekty tekstów.
Każdego roku w różnych
projektach i programach
wolontariackich w Muzeum
uczestniczy kilkaset osób.

Od 4 lat współpracuje
z Muzeum. W tym czasie
zaangażowana była w pomoc w organizacji obchodów rocznicy wyzwolenia
obozu Auschwitz. Pomagała i sama uczestniczyła
w konferencjach, seminariach, spotkaniach i warsztatach, dokonywała transkrypcji i opracowań wywiadów
z byłymi więźniami. Działała
również na rzecz Sekcji Obsługi Odwiedzających, Działu Wystawienniczego, Biblioteki i Centrum Edukacji.
Karolina Duda-Potapska
Od 5 lat zaangażowana w
działalność
wolontariacką. Pracowała w Biurze
Wolontariatu, Sekcji Wizerunku i Komunikacji oraz
w Archiwum. Przeprowadzała wywiady z byłymi
więźniami KL Auschwitz,
dokonywała transkrypcji i
opracowań wywiadów oraz
digitalizacji nagrań wideo.
Pomagała w organizacji
obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
Renata Koszyk
Od 6 lat wspiera Muzeum
swoją pracą i zaangażowaniem. W tym czasie
przeprowadzała
wywiady z byłymi więźniami KL
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Auschwitz w ramach projektu „Historia mówiona”,
dokonywała transkrypcji i
opracowań tych wywiadów,
wielokrotnie pomagała w
organizacji rocznic wyzwolenia Muzeum, wspierała organizację konferencji, seminariów, spotkań i
warsztatów grup polskich
i zagranicznych, udzielała
informacji
zwiedzającym
Muzeum, opiekowała się
wystawami
czasowymi.

dr Karin Wawrzynek
Od 2 lat pracuje na rzecz Muzeum, zarówno na miejscu
jak i na odległość. Szczególnie zasłużyła się Archiwum,
Działowi
Naukowemu
i Bibliotece. Oprócz dokonywania transkrypcji i opracowań wywiadów z byłymi
więźniami,
wykonywała
tłumaczenia, pomagała w
sporządzaniu kwerend tematycznych
dotyczących
losów byłych więźniów
Agnieszka Kowalczyk
obozu, skanowała i uwieOd 3 lat wspiera Muzeum rzytelniała kopie materiaswoją pracą. W tym czasie łów archiwalnych, tworzyła
pomagała w Archiwum, komputerowe bazy danych.
Filmotece, Biurze Wolontariatu, Sekcji Programowej, Rafał Woźniak
Sekcji Wizerunku i Ko- Wolontariuszem jest od 5
munikacji, Dziale Wysta- lat. W tym czasie wspiewienniczym, Sekretariacie rając Biuro Wolontariatu,
Muzeum, Sekcji Obsługi przeprowadzał
wywiady
Odwiedzających i Bibliote- z byłymi więźniami KL
ce. W ciągu swej kilkuletniej Auschwitz w ramach prodziałalności
dokonywała jektu „Historia mówiona”,
digitalizacji nagrań wideo służył pomocą w organizaoraz dźwiękowych, kopio- cji obchodów rocznicy wywała i montowała nagrania; zwolenia obozu Auschwitz.
przygotowywała je do wy- Mieszkając w Warszawie,
korzystania w prelekcjach. opiekuje się byłymi więźWielokrotnie
pomagała niami, służy pomocą Polw organizacji obchodów skiemu Związkowi Byłych
rocznicy wyzwolenia obozu Więźniów Politycznych HiAuschwitz oraz w wielu w tlerowskich Więzień i Obokonferencjach, seminariach, zów Koncentracyjnych.
spotkaniach i warsztatach.
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ANDRZEJ KACORZYK ZASTĘPCĄ
DYREKTORA MUZEUM

A

ndrzej Kacorzyk został powołany na zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
W Miejscu Pamięci odpowiadać będzie m.in. za Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście, wystawiennictwo, a także obsługę odwiedzających.

– To dla mnie ogromne wyzwanie i zobowiązanie wobec
wszystkich tych, z którymi
pracuję, ale przede wszystkim wobec historii tego miejsca i każdej jego ofiary – powiedział Andrzej Kacorzyk.

Jego zdaniem edukacja w
Miejscu Pamięci nie może
być edukacją bezduszną.
– Auschwitz nie powinno
jedynie budzić grozy i przerażenia. To miejsce powinno
skłaniać do głębokiej uniwersalnej refleksji na wielu
płaszczyznach, ale także budzić nadzieję i przekonanie,
że po Zagładzie możemy
stworzyć lepszy świat. Dlatego nie wolno nam zapomnieć o całej warstwie emocjonalnej, która towarzyszy
chociażby opowiadaniu o
obozie poprzez losy pojedynczych ludzi – powiedział.

Fot. Bartosz Bartyzel

Wśród największych stojących przez nim wyzwań
Andrzej Kacorzyk wymienia
przede wszystkim stworzenie siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o
Auschwitz i Holokauście w
budynku tzw. Starego Teatru. Jego zdaniem bez niej
Centrum nie będzie w stanie

Andrzej Kacorzyk

normalnie funkcjonować.
Według Kacorzyka jednym
z najważniejszych zadań w
edukacyjnej pracy Miejsca
Pamięci jest aktywne wychodzenie do kolejnych pokoleń
odwiedzających. – Wizyta w
autentycznym miejscu powinna być dla nich nie tylko
zrozumiała i jasna, ale przede
wszystkim ważna. Młodzi
ludzie stanowią obecnie zdecydowaną większość przyjeżdżających do Muzeum.
Nowe technologie są częścią
ich życia, dlatego zależy mi
na rozbudowie projektów
e-learningowych – powiedział. – Bardzo ważna jest
także kontynuacja i rozwój
specjalistycznych programów
edukacyjnych skierowanych
do konkretnych grup odbiorców, takich jak: nauczyciele,
służby mundurowe, księża,
czy osadzeni w zakładach
karnych – dodał.
PS

ANDRZEJ KACORZYK
Urodził się w 1963 r. 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. W lutym
2012 r. został p.o. zastępcy
dyrektora Muzeum.
Był odpowiedzialny m.in.
za przygotowanie uroczystości rocznicy wyzwolenia
obozu Auschwitz w latach
2009-2012, organizację międzynarodowej konferencji
edukacyjnej z okazji 60.
rocznicy powstania Muzeum, a także wprowadzenie systemu słuchawkowego zwiedzania w grupach.
Współtwórca projektu edukacyjnego dla młodzieży
„Auschwitz – moja ziemia.
Historia i pamięć po 60 latach” oraz programu zwiedzania Miejsca Pamięci dla
osób z niepełnosprawnością umysłową „Trudne,
proste słowa”.

PIERWSZA OTWARTA LEKCJA
INTERNETOWA MUZEUM AUSCHWITZ

L

ekcja internetowa„Auschwitz – obóz koncentracyjny i zagłady” – przybliżająca najważniejsze tematy
z historii niemieckiego nazistowskiego obozu dostępna jest na stronie internetowej Muzeum. Muzeum
Auschwitz jest pionierem e-learningu w placówkach tego typu w Polsce.

Autorami lekcji są specjaliści z
Działu Naukowego Muzeum:
dr Jacek Lachendro oraz dr
Piotr Setkiewicz. – Staraliśmy się w przystępny sposób
przedstawić skomplikowaną
historię niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, który z
biegiem czasu stał się ogromnym kompleksem obozów i
ośrodkiem natychmiastowej
zagłady Żydów w komorach
gazowych – powiedział kierownik Działu Naukowego
Muzeum dr Piotr Setkiewicz.
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– Dzięki możliwościom, jakie daje Internet, historyczny
wykład można było wzbogacić wieloma multimedialnymi i wizualnymi elementami,
a także relacjami świadków.
To bardzo ważne, ponieważ
w ten sposób całość staje się
interesującą, często bardzo
osobistą opowieścią o tym
strasznym miejscu – dodał.

niów Sonderkommando, maskowania zbrodni, kwestii
bombardowania obozu oraz
liczby ofiar.

ze względu dużą odległość.
Taka lekcja może służyć także np. nauczycielom do przygotowania swoich uczniów
do wizyty w byłym obozie.
Rozpoczęliśmy już prace nad
angielską wersją lekcji, ale
docelowo będzie ona dostępna w kilku językach – powiedziała Agnieszka Juskowiak
-Sawicka.

Na razie lekcja dostępna jest
po polsku, jednak już niedługo zostanie ona przetłumaczona na inne języki. – Internet do doskonały sposób
na dotarcie do osób, które
chcą poznać historię AuschLekcja składa się z dwóch witz, ale nie mogą odwiedzić Lekcja „Auschwitz – obóz
części. Pierwsza dotyczy Miejsca Pamięci chociażby koncentracyjny i zagłady”
Auschwitz jako obozu koncentracyjnego – jego założenia, rozbudowy i funkcjonowania, a także różnych
grup więźniów. Wśród poruszanych tematów są m.in.
wyżywienie i odzież, warunki mieszkaniowe, praca w
obozie, kary, egzekucje, jak
również pseudomedyczne
eksperymenty. Część druga
dotyczy masowej zagłady
Żydów w Auschwitz. Podzielona jest ona na kilkanaście rozdziałów dotyczących
nie tylko budowy i funkcjonowania komór gazowych i
Fragment lekcji internetowej
krematoriów, ale także więźFot. MCEAH

– Chcieliśmy stworzyć kompendium wiedzy dotyczące
podstawowych zagadnień z
historii obozu. Użytkownik
znajdzie w lekcji nie tylko
najważniejsze fakty i daty, ale
także tekstowe, dźwiękowe i
filmowe relacje, współczesne
i historyczne fotografie, multimedialne mapy, schematy
oraz ćwiczenia dydaktyczne
– powiedziała Agnieszka Juskowiak-Sawicka, kierownik
Sekcji E-learningu w Centrum Edukacji.
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dostępna jest dla wszystkich
zainteresowanych. Oprócz
tego Muzeum organizuje
kursy internetowe przy użyciu specjalistycznej platformy
e-learningowej. Prowadzone
są one w dwóch blokach tematycznych poświęconych
historii Holokaustu oraz historii Auschwitz. Najbliższa
edycja kursów planowana
jest na wrzesień 2012 r.
mceah

Fragment lekcji internetowej

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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„LOS JEDNOSTKI W AUSCHWITZ”

R

eportaże poświęcone byłym więźniom obozu Auschwitz to efekt zakończonego projektu edukacyjnego „Los jednostki w Auschwitz”, w którym wzięli udział uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych nr 4 w Oświęcimiu.

tel. Pamięci ofiar z Węgier”,
„Zagłada europejskich Sinti
i Roma” czy „Los jednostki na podstawie fotografii
i dokumentów obozowych”
– powiedziała Alicja Wójcik,
koordynatorka programu.
– Uczniowie opowiadają o
– Było to kilka warsztatów, losach więźniów, które opram.in. „Zdradzony obywa- cowują wcześniej w grupach.

Fot. Bartosz Bartyzel

Program
rozpoczął
się
w ubiegłym roku. Uczniowie wzięli wówczas udział
w warsztatach, które zorganizowało
Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.

Mają do dyspozycji kopie
dokumentów obozowych,
zdjęcia obozowe, fragmenty
z „Kalendarza wydarzeń”
Danuty Czech i opracowania, które pomagają im zrozumieć, jak mógł wyglądać
los pojedynczego człowieka,
więźnia obozu koncentracyjnego – dodała Wójcik.

– Program „Los jednostki
w KL Auschwitz” zrealizowany w roku szkolnym
2011/2012 cieszył się dużą
popularnością wśród moich
uczniów – powiedziała Iwona Pieronek-Tokarz, opiekun grupy biorącej udział
w programie. – Ci, którzy
zdecydowali się na realizację jednej z edycji projektu,

Uczestnicy programu edukacyjnego

W

Oprócz tego dla uczniów
przygotowano
specjalny
warsztat „Jak napisać reportaż”, podczas którego
poznali oni teorię tego gatunku dziennikarskiego, a
także analizowali współczesne teksty prasowe. Uczniowie obejrzeli prezentację
multimedialną „Nieznany
Auschwitz” opowiadającą
o Auschwitz z perspektywy
ofiar, jak i sprawców, film
„Portrecista” opowiadający
o losach Wilhelma Brasse,
byłego więźnia Auschwitz,
oraz fragmenty „Kroniki
wyzwolenia
Auschwitz”.

często kontynuują zajęcia
w latach następnych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach
po godzinach lekcyjnych.
Obserwuję, jak zmienia się
ich światopogląd – coraz
częściej pytają o zagadnienia współczesnego świata.
Sami często podkreślają, że
projekt otwiera przed nimi
szersze perspektywy, przyciąga swą różnorodnością
zajęć od projekcji filmowej,
poprzez prezentacje multimedialne do analizy źródeł
archiwalnych – dodała.
ajus

LAUREACI:
I miejsce
Katarzyna Kowalczyk
II miejsce
Kinga Frącala
III miejsce
Paweł Skrzypaszek

ŻYCIE TO TEATR
ie, że zaraz ją opuści. Mógł tego uniknąć. Teraz nie czas na wątpliwości. Noc jest najlepszą porą.
Ostatnie chwile oczekiwania na właściwy moment. Kilka skoków i skradanie się w nieznane.
Zostawia Ojczyznę za sobą.

Powrót

Było ich dwunastu. Chcieli dotrzeć
do oddziałów wojska polskiego we
Francji. Piątce już się nie uda. Pewien Słowak zauważył, jak przechodzili przez wieś. Przesłuchania na
posterunku trwają całą noc. Zostają
przekazani Niemcom. Podoficer nie
wytrzymuje presji. Wyjawia prawdę.
Gucio, najmłodszy ze złapanych, nie
tak wyobrażał sobie powrót do kraju. Na uwięzi. Biegnąc za autem, do
więzienia. Są ostrzeżeniem dla innych
śmiałków.

Za kratami

Dukle. Strażnikiem jest Polak. Jego
żona, pani Bednarczykowa, dba, żeby
żaden więzień nie był głodny. August
nie raz ma możliwość zwiać. Ale jest
lojalny. Nie zostawi swojego kompana
– Zbyszka. Uciekną wszyscy. Przygotowania poczynione. Ale mają pecha.
Jadą do Jasła. Zmiana więzienia. Na
gorsze. Znów przesłuchiwani, torturowani. Ale wynikło też coś dobrego
– pierwsze spotkanie Augusta z matką. Nieme. Przez kratę w oknie. Dzięki
jej staraniom syn ma lepsze warunki.
Możliwość kolejnych spotkań z rodziną. I ucieczki. Ale rezygnuje. Powód?
Taki jak wcześniej. Znów go przenoszą. Teraz będzie w więzieniu w Tarnowie, ale krótko. 3 grudnia zostaje
wywołany ze Zbyszkiem Makuszew-

1

skim z celi. Nerwowe oczekiwanie.
Wsiadają do samochodu razem z innymi. To koniec. Jadą na miejsce egzekucji. Ale… nie. Jednak nie stracenie.
Załadowani do pociągu ruszają. Czuje
ulgę i niepewność co dalej.

Zmierzając ku… wolności?

Stacja Auschwitz. Obóz koncentracyjny daje mu nadzieję. To lepsze niż
ciasna cela w więzieniu. Tu będzie
przestrzeń, praca, lepsza perspektywa. A może droga do wolności? Marzenia ulatniają się już po chwili. Dnia
4 grudnia 1940 r. August Kowalczyk
zostaje numerem 6804. Ma dziewiętnaście lat.

Kobiety

Jego komando burzy zabudowania na
terenie przyszłej fabryki. Ale po raz
pierwszy spotyka je przy rozbiórce
synagogi. Gotowe ryzykować życie,
by pomóc. Dożywianie, dostarczanie
lekarstw i korespondencji to podstawa organizacji, w której są. Niektórzy
esesmani przymykają na to oko, ale
nie bezinteresownie. Korzyści są więc
obustronne. Dzięki Helenie Słupkowej, Gucio może po wielu miesiącach
nawiązać kontakt z rodziną. Pojawia
się światełko w tunelu. Do czasu.
W maju 1942 r. podejmuje ryzyko
wpadki. I wpada. Dwa tygodnie spędza w celi na bloku jedenastym.
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Trzy wyroki

Dożywocie w Karnej Kompani, 50 kijów na dwa razy, to cena, jaką przyjdzie mu zapłacić. Przeniesiony do
nowej części obozu – Birkenau. Jak
długo pożyje? Zagrożenie dochodzi
też z innej strony. Na śmierć skazują
go kapo.

i zabiją czy nie złapią? Przesiadka
do kolejnego pociągu, do Krakowa.
I znów nieoceniona pomoc Słupkowej. Lewe papiery. W pociągu jest
Stanisławem Robakiem, palaczem
mechanikiem. Wysiada jako urzędnik. Krótkie spotkanie z matką u Leopolda Stupka.

Ostatnia nadzieja

Nowy początek

Krótkie spotkanie z Mietkiem Kaweckim owocuje w plan ucieczki.
Nieprzewidziane czynniki powodują
ciągłe zmiany. 10 czerwca, wpół do
piątej, wszystko się zaczyna. Początkowo opanowany zakłada pasiak bez
oznaczeń. To dla utrudnienia poszukiwań. Wreszcie czas na działanie.
Atak na esesmana. Nieudany. Pozostaje więc uciekać. W biegu zmienia
ubranie.
Cudem unika postrzału. Bieg trwa
wieczność. Byle jak najdalej. Schronienie znajduje w zbożu. Nastaje okres
wyczekiwania. Okoliczna ludność nie
pozostawia go na pastwę losu. Kolejne siedem tygodni spędzi na strychu
u rodziny Lysko we wsi Bojszowy. To
im zawdzięcza wolność.

Kierunek Kraków

Pomysł ze statkiem nie udał się. Dlatego zmuszony jest wrócić do Oświęcimia. Nie chce tam jechać. Ale to
jedyna szansa. Chwila grozy, złapią
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Czaple Wielkie są jego przystanią.
Głęboko na wsi, zatrudniony jako
praktykant ogrodnika. I spełnia się
marzenie walki o Polskę jako żołnierz
Armii Krajowej.

Teraz

Znany aktor. Występował na scenie
w Krakowie, Warszawie, Częstochowie. Dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza, później Teatru Polskiego.
Reżyser. Nie zapomniał o Oświęcimiu
ani o oświęcimskiej ludności. Teraz on
chce pomóc. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki
nad Oświęcimiem.
„Życie to teatr, gdzie los włada każdym aktem, gdzie kwestie kończy
czasem śmierć, gdzie błazen kocha
i drwi. Życie to teatr, gdzie puentę pisze czas, gdzie sen się miesza z jawą,
gdzie wciąż się czeka braw”.
Katarzyna Kowalczyk
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Centrum Żydowskie
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OD HISTORII DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

J

ak każdego lata grupa kadetów i kadetek Akademii West Point, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz
Straży Przybrzeżnej USA odwiedziła w czerwcu Oświęcim i Polskę w ramach programu Centrum Żydowskiego „Academy Program”. Celem przedsięwzięcia jest pogłębione studium historii Holokaustu i zagadnień
etycznych związanych z karierą oficerską w siłach zbrojnych.
niemieckich w egzekucjach Klich-Kluczewska z Uniludności żydowskiej pod- wersytetu Jagiellońskiego
czas II wojny światowej.
wygłosiła specjalnie dla
amerykańskich kadetów
6 czerwca grupa wylądo- wykład pt. „Zrozumieć
wała w Krakowie, gdzie Polskę”, na temat współspacer po Starym Mieście czesnej historii naszego
i wizyta na Zamku Wawel- kraju.
skim wywarły na uczestnikach duże wrażenie. W drugiej części prograW kolejnych dniach goście mu Amerykanie zjawili
z USA zwiedzili również się w Oświęcimiu i Cendawną żydowską dzielnicę trum Żydowskim, gdzie
Kazimierz oraz teren by- poznali historię miejscołego getta krakowskiego. wej społeczności żydowW Krakowie studenci spo- skiej i jej wkład w rozwój
tkali się także z dr Janiną miasta. Głębokim przeżyRościszewską, odznaczoną ciem dla uczestników było
tytułem Sprawiedliwego dwudniowe
pogłębione
wśród Narodów Świa- zwiedzanie Państwowego
ta za ratowanie Żydów Muzeum Auschwitz-Birz Holokaustu. Dr Barbara kenau i przeprowadzone

Fot. CŻ

Przed
przyjazdem
do
Polski 14 uczestników
i uczestniczek programu
wzięło udział w intensywnym kursie przygotowawczym w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz
Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku. Przyszli oficerowie zapoznawali się z historią III
Rzeszy i Holokaustu oraz
studiowali inne, w tym
także współczesne, przypadki ludobójstwa. Ważnym elementem przygotowania do pobytu w Polsce
były spotkania z osobami
ocalonymi z Zagłady, które mieszkają w USA oraz
studium przypadku udziału szeregowych żołnierzy

tam warsztaty edukacyjne.
Stałym punktem programu
były prace porządkowe na
cmentarzu
żydowskim,
dające okazję do konstruktywnego wysiłku fizycznego.
„Academy Program” w
ostatniej części pobytu
w Polsce był poświęcony
zwiedzaniu dawnych miejscowości Galicji, zamieszkałych przed wojną przez
społeczności żydowskie.
Po wizycie w Tarnowie
oraz sąsiednim miejscu masowych egzekucji w Zbylitowskiej Górze, uczestnicy
odwiedzili także otwartą
po renowacji synagogę
w Dąbrowie Tarnowskiej

Uczestnicy Academy Program w drodze do Morskiego Oka
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oraz synagogę i cmentarz
w Bobowej. Ostatni dzień
w Polsce kadeci spędzili
wędrując do Morskiego
Oka i poznając malownicze
krajobrazy polskich Tatr
i Pienin. Według deklaracji uczestników i uczestniczek „Academy Program”
był ważnym doświadczeniem poznawania tragicznej historii Holokaustu
w autentycznych miejscach
wydarzeń oraz jednocześnie okazją do zobaczenia
współczesnej Polski.
Maciek Zabierowski
Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
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JEDNOSTKA WOBEC ZBRODNI
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE
ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX WIEKU”

onad 120 osób z całej Polski zgromadziła zorganizowana po raz trzeci Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz
i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych i liderzy
organizacji pozarządowych szukali odpowiedzi na pytanie o motywy działań sprawców, ofiar i świadków
zbrodni podczas wojen, konfliktów zbrojnych oraz w systemach totalitarnych.
wością kolejnych pokoleń licznościach nie mogą być
– podkreślił.
ograniczane. Do tych ostatnich należy przykładowo
Adam Bodnar, wiceprezes zakaz tortur, czy prawo do
Helsińskiej Fundacji Praw życia, tam gdzie nie stosoCzłowieka, zwrócił uwagę wana jest kara śmierci. Nie-

Fot. MDSM

Konferencję otworzył wykład prof. Andrzeja Zolla.
– To tutaj doszło do najbardziej brutalnego podeptania praw podstawowych,
doszło do zanegowania

ko o Auschwitz i Holokauście, ale i innych zbrodniach
ludobójstwa mówiła dr Alicja Bartuś, przewodnicząca
Zarządu Fundacji MDSM. –
Ucząc o Holokauście, słyszę

zgadzam się z takim rozumowaniem. Jestem jednak
przy tym świadoma, iż jest
ono dość powszechne. Po
latach doświadczeń żywię
przekonanie, że nie wystar-

III Ogólnopolska konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”

na poważne zagrożenie: –
Zgodnie z doktryną, prawa
człowieka dzielą się na te,
które mogą być ograniczane
oraz te, które mają charakter
absolutny i w żadnych oko-

stety widzimy, że dogmat
absolutnego charakteru tych
praw został zakwestionowany.

często pytanie, szczególnie
od młodych ludzi: po co to
robimy? Nad tym pytaniem
unosi się wniosek: to przeszłość, trzeba żyć dalej. Z
O znaczeniu edukacji nie tyl- oczywistych względów nie

Draginja Nadażdin, szefowa Amnesty International Polska
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czy samo przekazywanie
informacji. Edukacja musi
zawierać w sobie, oprócz
dawki rzetelnej wiedzy, coś
na kształt szczepionki przeciwko złu – powiedziała.

Fot. MDSM

prawa do życia setek tysięcy, tylko z tego powodu, że
byli członkami określonego
narodu w pojęciu etnicznym
lub obywatelami państw
okupowanych przez niemieckich nazistów – powiedział były Rzecznik Praw
Obywatelskich. – Uważam,
że nie ma lepszego miejsca,
gdzie o prawach człowieka
należy debatować. Bliskość
okrutnej zbrodni pokazuje,
że nie są to debaty oderwane od rzeczywistości, a podnoszenie problemu praw
człowieka i uświadamianie
sobie zagrożeń, jakie dla
tych praw występowały i
występują, nadal ma znaczenie praktyczne. Umiejętność
rozpoznawania zagrożenia,
wyczulenie na niebezpieczne dla praw człowieka ideologie, musi stać się właści-

Prof. Wiesław Kozub-Ciembroziewicz i prof. Andrzej Zoll
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Prof. Jan Grabowski

Na rolę, jaką odgrywa na
tym polu Miejsce Pamięci
Auschwitz, wskazał Andrzej
Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście. – W Muzeum z
oczywistych przyczyn skupiamy się przede wszystkim na edukacji dotyczącej
historii obozu Auschwitz,
odsuwając na nieco dalszy
plan takie kwestie, jak inne
zbrodnie ludobójstwa. Są
one jednak bardzo istotne,
dlatego tak ważna jest dla
nas współorganizacja takich
konferencji. Możemy tu
traktować historię Auschwitz jako punkt wyjścia
do rozważań w znacznie
szerszym
historycznym,
czy społecznym kontekście
– podkreślił.

Fot. MDSM

Dr Piotr Setkiewicz z Działu Historycznego Muzeum
Auschwitz opisał, co mieszkający wokół niemieckiego
obozu wiedzieli na temat
zbrodni dokonywanych tam
przez SS i jak się zachowywali. – Polacy pochodzący
z Oświęcimia i okolicznych
wiosek, ale też robotnicy z
niemieckich firm, przynależeli do grupy „obserwa-

Fot. MDSM

Fot. MDSM

Fot. MDSM
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Prof. Andrzej Żbikowski

torów”, lecz ich zachowanie
trudno nazwać obojętnym
– powiedział. – Jedni angażowali się w działalność
zorganizowanego
ruchu
oporu lub samodzielnie starali się pomagać więźniom.
Inni w różnym stopniu stali
się beneficjantami reżimu.
Większość jednak zachowywała się biernie, z czego jednak nie powinno się
czynić zarzutu. Zachowania
determinował strach przed
donosicielami i ogólna atmosfera bezprzykładnego
terroru panująca w pobliżu
Auschwitz – dodał
Podczas konferencji postać
wybitnego Polaka, Jana
Karskiego, przybliżył jego
biograf, prof. Andrzej Żbikowski. Wielkie poruszenie
wywołał wykład prof. Jana
Grabowskiego, który zacytował obszerne fragmenty
pamiętnika 12-letniej Melanii, Żydówki uratowanej
przez polską rodzinę. Wielu uczestników konferencji
było zaszokowanych zapiskami dziewczynki, które
jednakowoż dobrze oddają
skomplikowaną rzeczywistość czasów wojny. Dopełnieniem tematyki Holokau-

stu stało się wystąpienie
psychiatry dr. Krzysztofa
Szwajcy. Omówił on następstwa traumy wojennej zarówno dla uczestników wydarzeń, jak i dla następnych
pokoleń. Natomiast prof.
Wiesław Kozub-Ciembroniewicz wprowadził uczestników konferencji w słabiej
znaną tematykę faszyzmu
we Włoszech.
Obok naukowców w konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji działających bezpośrednio w
strefach konfliktów zbrojnych. Marek Krupiński, dyrektor generalny UNICEF
Polska, opowiedział o dzisiejszej sytuacji dzieci, skupił się zwłaszcza na Haiti,
skąd właśnie wrócił. Draginja Nadażdin, szefowa
Amnesty International Polska, podkreślała odpowiedzialność państw za handel bronią. Dr Alicja Bartuś
przybliżyła sylwetki trzech
kobiet oskarżonych w XX
wieku o zbrodnię ludobójstwa. Z tematem bohaterów
i antybohaterów podczas
wojny na Bałkanach zmierzyli się Dominika Ćosić
i Jan Piekło, mający osobiste

Adam Bodnar wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

doświadczenia
związane wiedzy o przeszłości z tym,
z tym konfliktem.
co współcześnie dzieje się
w świecie. Chwalili doskoW tym roku znaczna część nałą organizację. Konfekonferencji
poświęcona rencja odbiła się szerokim
była zbrodniom komuni- echem w mediach.
zmu. Prof. Mariusz Wołos
Konfeprzypomniał wciąż zbyt Organizatorami
mało znaną nawet w Polsce rencji byli: Fundacja na
„Operację polską” NKWD rzecz MDSM, Międzynaz 1937 r. Próbę spojrzenia rodowe Centrum Edukacji
na sytuację jednostki w o Auschwitz i Holokauście
okresie stalinowskim podjął w Państwowym Muzeum
w bogatym w przykłady Auschwitz-Birkenau oraz
wykładzie prof. Jacek Chro- Fundacja Pamięci Ofiar Zagłady Auschwitz Birkenau.
baczyński.
Wsparcia od lat projektowi
W ankiecie pokonferencyj- udziela Fundacja Róży Luknej uczestnicy podkreślali semburg.
niezwykle wysoki poziom
(MB)
merytoryczny konferencji,
jej nowatorskość, łączenie
Naukowemu
wydarzeniu towarzyszyła promocja książki „Auschwitz
a zbrodnie ludobójstwa w
XX wieku” pod red. Alicji
Bartuś i Piotra Trojańskiego. Inspiracją do jej postania były dwie wcześniejsze
konferencje, a złożyły się na
nią artykuły 17 autorów.

ciwnie, interdyscyplinarne
spojrzenie badawcze jest
jedynym możliwym, by
poznać, a przede wszystkim zrozumieć.
Autorzy to nie tylko historycy, łączy ich jeden ważny wspólny mianownik
– są świetnie przygotowani
badawczo, dysponują dobrym warsztatem (…). Dlatego recenzowana praca
jest bardzo wartościowym
wkładem w kolejne etapy
poznania, refleksji oraz
swoistej przestrogi, pewnego uniwersum – „nigdy
więcej”.
Interesującym jest również
i to, że Auschwitz jest tu
jedynie ważnym, ale tylko
pewnym punktem odniesienia. Teksty bowiem obejmują też tak odległe, ale
bliskie zarazem dramaty
– Kampuczy/Kambodży,
Afryki Subsaharyjskiej czy
Japonii (…).
Prof. Dr hab. Jacek ChrobaZ recenzji książki:
czyński
(…) Teksty są wielce in- Uniwersytet Pedagogiczny
spirującym materiałem do im. KEN w Krakowie
dalszej refleksji, badań,
opracowań. Dowodzą też, Książkę można nabyć
że koncept Auschwitz w MDSM, w Muzeum
i „po Auschwitz” to nie Auschwitz i w internetowej
wyłącznie problematyka księgarni na www.auschhistoryczna. Wręcz prze- witz.org. Cena 30 zł.

Dominika Ćosić i Jan Piekło
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SZTUKA JEST DLA TYCH, KTÓRZY NIE
MOGLIBY SIĘ BEZ NIEJ OBEJŚĆ
BYĆ ALBO NIE BYĆ – OTO JEST ALTERNATYWA

chciał się z nami drażnić. na, które organizatorzy
Po prostu postanowił nas wybrali na motto imprezy.
uwieść.
Nie do końca się zgodzę
– sztuka uwodziła zawsze.
„Kultura składa się dziś Wystarczy wymienić przyz ofert, nie nakazów; z pro- kłady pierwsze z brzepozycji, a nie norm. Nie po- gu: freski Michała Anioła
siada ludu do oświecenia i w Sykstynie, rzeźby Rodiuszlachetnienia; posiada na czy hipnotyczne obrazy
natomiast klientów do Malczewskiego. Piękno?
uwodzenia. Uwodzenie w Metafizyka? Sposób ujęcia
odróżnieniu od oświecenia tematu?
czy uszlachetnienia, nie jest
zadaniem do jednorazowe- Zobaczmy, czym uwodzi
go, raz-na-zawsze spełnie- kultura dziś. Mamy trzy
nia, lecz niekończącą się propozycje: teatr, poezja
czynnością” – tak brzmią i muzyka z tekstem.
Szuster jednak wcale nie słowa Zygmunta BaumaPrzystanek Teatr, czyli
w jaki sposób artysta
współczesny może zwrócić na siebie uwagę

Jan Peszek

intonacyjnych, by wspomnieć wschodni zaśpiew,
mentorski ton wykładowcy, drażniący, jednostajny
akcent tzw. prostych ludzi
czy mówienie z pełnymi
ustami, co w zestawieniu
z wypowiadanym przez
aktora traktatem o sztuce
daje komiczny efekt. Jako
sprawca dźwięku Peszek:
tapla szmatę w wiadrze
z wodą, wykręca ją, rzuca
nią o podłogę, tupie butami po mokrej posadzce,
klepie się w bardzo wysokie już czoło.
Ciało aktora podczas spektaklu bywa mocno doświadczone: zwisa z drabiny, robi miny na granicy
przemieszczenia oczu, ust
i nosa, zawija uszy oraz
dłubie w nich smyczkiem,
okładane jest mokrą szmatą w geście biczowania,
rozpycha policzki łapczywie pożeranym jabłkiem.

z nudnawego – jak to traktaty – ględzenia o sztuce,
zwłaszcza współczesnej.
Dzięki jarmarcznym czasem efektom dociera do
nas głębia myśli Schaeffera
o sztuce. A tam: katastrofalna wizja na temat bezdomności i niezrozumienia
artysty i jego działań, multiplikacja sztuki, komercjalizacji,
degrengolada
artysty, dopominanie się
o personalizację – aż po refleksje egzystencjalne. I do
końca nie jesteśmy pewni:
czy to serio, czy buffo?
Warto wspomnieć, że premiera
„Scenariusza…”
miała miejsce w 1976 r.
w Łodzi i do dziś sytuuje
się tak w alternatywie, jak
i w awangardzie.

Fot. MDSM

Fot. MDSM

Jan Peszek

Andrzej Macierzyński i Anty–Salon

Zobaczenie Jana Peszka
w „Scenariuszu dla nieistniejącego, lecz możliwego
aktora instrumentalnego”
Bogusława Schaeffera na
żywo mogłoby widzów
telenoweli oraz kina amerykańskiego przyprawić
o duży zawrót głowy
w temacie „Czym jest aktorstwo?”. Nie bez kozery
odwołuję się do telewizji,
gdyż teatr powoli staje się
w naszym kraju sztuką elitarną. Grupowe wyjazdy
nastawiają się wyłącznie
na musicale albo farsy.
Który zakład pracy wysłałby swoich pracowników na
Lupę czy Warlikowskiego,
o Jarzynie nie wspominając? Przecież nawet trzy
wspomniane przed chwilą
nazwiska nie funkcjonują Aktor pointuje każde swoje działanie odpowiednim
w świadomości ogółu.
zdaniem z traktatu o sztuAutor
„Scenariusza…” ce np. po ograniu na wszelświadomie odwołuje się kie sposoby mokrej szmaty
do pojęć „teatru instru- padają słowa: „Obraz sztumentalnego” i „aktora in- ki współczesnej jest bardzo
strumentalnego”. Pierwsze zamazany”. Lub odwrotnie
opiera się na założeniu, – słowo pointowane jest
że wszystko, co dookoła, przez określone działanie
jest potencjalnym źródłem na scenie np. „Człowiek
dźwięku: ruszający samo- współczesny cierpi na brak
chód, kapiący kran, tykają- możliwości krystalizacji”
i jako symbol tejże nastęcy zegar.
„Aktor
instrumentalny” puje piłowanie drewna.
jest, podobnie jak instru- Spektakl zawsze wywołyment muzyczny, źródłem wał salwy śmiechu. I choć
dźwięku, ale i jego spraw- oparty na cyrkowych wręcz
cą. Dlatego Peszek, wypo- efektach, czczą błazenadą
wiadając tekst, posługuje przecież nie jest. Pomysię całą paletą akcentacji, słowość formy przekazu
wypływa
pastiszowych
stylizacji paradoksalnie

Spektakl w wykonaniu Jana Peszka

Fot. MDSM

Fot. MDSM

W okresie Euro 2012 w naszym kraju, kiedy bijemy
rekordy oglądalności TV,
w Oświęcimiu proponuje
się po raz pierwszy Scenę Alternatywną. Ale jeśli
stawia się na takim wydarzeniu Janusz Chwierut,
który po linii i po bazie
„haratanie w gałę” pewnie ubóstwia, to znaczy, że
nasze miasto jednak alternatywą stoi i już dziś nie
wypada się przyznawać,
że 18 czerwca nie trafiło
się na Legionów 11.
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ierwsze odkrycie wieczoru: według „Słownika języka polskiego” alternatywa to konieczność wyboru pomiędzy dwiema wykluczającymi się (!) możliwościami. Jeśli tak, to Leszek Szuster wraz z całą ekipą Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży postawił nas przed nie lada alternatywą.
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Anty-Salon, czyli czy Bóg
naprawdę się o nas troszczy
W roli Anty-Poety – Piotr
Macierzyński (ur. 1971 r.).
Mieszka w Łodzi. Bezrobotny, żyje z konkursów
literackich, których w Polsce jest tyle, iż da się o nich
napisać książkę. Autor tomików: „Dance macabre i inne
sposoby spędzania wolnego czasu” (2001), „tfu,tfu”
(2004), „Odrzuty” (2007);
„Zbiór zadań z chemii i metafizyki” (2009), „antologia
wierszy ssmańskich” (2011).
Po spotkaniu z poetą szły jak
ciepłe bułeczki. Zwłaszcza,
że egzemplarz kosztował
10 zł. Autograf gratis. Wiele
osób kupowało od razu cały
zestaw tomików!
Każdy wiersz Macierzyńskiego jest przygodą. Nie
ma tu tekstów lepszych
i gorszych. Już po pierwszym wpadamy w uzależnienie i chcemy wciąż więcej i więcej. Od jego tomiku
– proszę wierzyć – nie można się oderwać jak od dobrej
powieści.
Na
Anty-Salonie
liryk

Obok piersi i pup sąsiadują tematycznie kupy. Bóg
został przeklęty, a jednocześnie tyle wierszy mu się
poświęca, że nawet ateista
uwierzyłby w jego istnienie.
Makabreska doprawiona jest
subtelnym wulgaryzmem i
nagą prawdą, z którą trudno
się, oczywiście, nie zgodzić.
Macierzyński lubi sięgać do
tabu (inna sprawa, czy takie we współczesnym świecie jeszcze istnieje), burzyć
konwencje, wyprowadzać
nas ze stanu błogości. Taka
jest rozmowa dwóch karpi
o śmierci prowadzona tuż
przed Wigilią, brak poprawności politycznej w odniesieniu do Rosji, ironizowanie
na temat kleru.

Koncert zespołu „Miąższ”

stawku. Luźną atmosferę
zapewnił złocisty trunek
z niewielką ilością procentów. W Domku Ciszy,
którego ściany zewnętrzne
obklejono wierszami pana
Piotra, można było obejrzeć coś w rodzaju teledysku do jednego z wierszy.

dowej przyśpiewki) tworzą
nową jakość, która chłamem
nie jest. Wręcz przeciwnie:
z tego śmichu-chichu, dylu
dylu na gitarze, kontrabasie
i akordeonie wyskakują pointy pokroju: „Ty nie kupuj
nic u niego, a świat zmieniaj
sam”.

Zdania są proste, ale zestawienia myśli – karkołomne.
Mało epitetów, czasem zdarzy się metafora. Dlatego
czyta się łatwo, jak gazetowe newsy. A kiedy się tego
słucha, najpierw jest wesoło,
a potem coraz smutniej.
W prezentacji świadomie
pominięto „wiersze oświę- Wieśniacza kapela z Lu- Czas na podsumowanie
blina, czyli jak się wgryźć
Premierowa Scena Alterw ten miąższ
natywna MDSM wprawiła
Dalej było już tylko coraz wszystkich w dobry nastrój,
bardziej klubowo, choć na ustach i w sercach wydalej na zewnątrz. Zespół wołała radość, a w głowie
„Miąższ” zainstalował się w – na pewno refleksję. Zapreprzewiązce między budyn- zentowana tu nowa jakość
kiem głównym a pomiesz- jednak rodzi się na starym.
czeniami biurowymi. Trzeba Mam tu na myśli wszystkie
pochwalić tę różnorodność cytaty, zapożyczenia, stymiejsc, w których usytuowa- lizacje, kalki, pastisze, któno armaty strzelające do nas rymi bogato inkrustowano
każdą z trzech propozycji.
alternatywą.
Dało się zauważyć wyso„Miąższ” wywołał mieszane ki poziom zabawy słowem
Zespół „Miąższ”
uczucia. Jedni oskarżali ich (konfrontacje słów, obrao grafomaństwo. Innym nie zów, rymów, rytmów), ale
podobał się humor wokalist- na usługach pewnej idei
ki. Jeszcze inni przyjechali przewodniej. Sięganie do
samochodem i o suchym py- tabu – bardziej (u Maciesku trudno im się było wpa- rzyńskiego) lub mniej poważne (Schaeffer/Peszek,
sować w klimat.
Wyjaskrawione
Dla mnie nie była to miłość Miąższ).
od pierwszego wejrzenia, motywy, a wręcz leitmotivy
ale jednak miłość. Bo w koń- skatologiczne, ale... „Życie
cu, którymś z kolei utworem jest takie właśnie – nieapetrafili na mój temat, mój pro- tyczne, a oparte na apetycie”
(Schaeffer).
Nieunikanie
blem, moją bajkę.
Pierwszy kawałek pt. „Krem wulgaryzmów, ale i nienado wysadzania miasta” zade- dużywanie. Duża doza audykowano wspomnianemu toironii, a nawet pewna aujuż wcześniej, nomen omen, totematyczność – mówienie
Zespół „Miąższ”
p.o. Dalej było łatwo, lekko o kondycji ludzkiej poprzez
i bardzo miło oraz pieprz- kondycję artysty. Oksysam czytał swe wiersze. cimskie” i „wiersze ssmań- nie, aczkolwiek inteligent- moroniczność, zwłaszcza
Było trochę „erotyków”, skie”, gdyż ich tematyka nie. Muzycy bawili się for- w zestawieniach „wysoz których przebijał nihi- w naszym mieście buduje mą, wokalistka – głosem. kiego” z „niskim”, sacrum
lizm i bezsilność, czyli seks określony kontekst. Niech Był jazz i folk, i flamenco, z profanum.
i miłość nieszczęśliwa. Pod- ci, którzy je zakupili, zmie- i blues. Wszystko z przy- A może alternatywa kulmiot liryczny, owszem, rzą się z Macierzyńskiego mrużeniem oka. Ich tek- turalna dziś wygląda natęskni, jeśli już nie za wiel- punktem widzenia sami. sty świadczyły o tym, że stępująco: populistyczna
kim uczuciem, to choćby Emocje gwarantowane.
piosenkę da się napisać papka, czyli zaspokajanie
za odrobiną czułości. Ale
o wszystkim. Do tego z sen- istniejących potrzeb, ini to okazuje się zbyt wielkim Poezja wyszła tego wie- sem i wdziękiem. Wykorzy- aczej „robienie dobrze”
wymaganiem. Świat przyj- czoru na zewnątrz w sen- stując słowne i muzyczne kontra prowokacyjna remuje takim, jaki jest. Bez sie dosłownym. Anty-Sa- elementy popkultury (tu na- fleksja, „budząca nowe
hierarchizowania, bo prio- lon odbywał się bowiem wiązania są różne: od baśni, i jeszcze niezaspokojone
rytety i autorytety dawno w okolicznościach przyro- poprzez język reklamy i laty- pożądania i zachcianki.”
już straciły swoją pozycję. dy, przy MDSM-owskim noskich tasiemców, aż do lu- (Z. Bauman).
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Powołanie do życia nowego zjawiska kulturalnego na mapie Oświęcimia
– MDSM SA – miało być lepem na młodzież (zgodnie
z nazwą i misją instytucji).
Jeśli chodzi o frekwencję
tego targetu, było może
trochę lepiej niż na Salonie
Poezji. Na pewno dopisali oświęcimscy studenci,
również ci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie
wiem, czy dyrektor uznał
był to za sukces, ale… każdy ma przecież tyle lat,
na ile się czuje. Dlatego
myślę, że warto docenić
zainteresowanie osób powyżej 35. roku życia tą z
założenia
młodzieżową
imprezą. Świadczy to tylko o otwartości starszego pokolenia na wszelkie
kierunki i odmiany sztuki,
jakie zaproponuje MDSM.
A może wynika to z zaufania do dyrektora Szustera,
który żadnej szmiry nam
nie wciśnie, bo takowej w
ścianach jego Domu nigdy
żeśmy nie widzieli.
Małgorzata Gwóźdź
PS.
Ponieważ w MDSM zawsze na
imprezie musi wisieć coś z papieru nad głowami, tym razem
były to ryby. Nie podejmuję się
interpretacji tego symbolu. Pewnie gdybyśmy wszyscy wybrali
mecz, rybki robiłyby za lokalną
publikę z pobliskiej Soły…
„MDSM SA” – zorganizował
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Miastem Oświęcim i Powiatem Oświęcimskim.
Finansowego wsparcia udzieliła
Firma Inżynierska Enco. a patronat medialny sprawowały
Kasztelania.pl oraz Oświęcimonline.pl.
Koncepcja projektu: Leszek Szuster, Joanna Klęczar
Oprawa graficzna: Paweł Adamus
Scenografia i aranżacja wydarzenia: Joanna Klęczar

Centrum Dialogu i Modlitwy
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„EDYTA ŁĄCZY”

M

iędzynarodowe Seminarium Naukowe o Edycie Stein
w dniach 8-10 czerwca rozpoczęło cykl wydarzeń pod
hasłem „Edyta łączy” związanych z obchodami 70.
rocznicy śmierci tej świętej.

Ks. bp Tadeusz Rakoczy

tein

l ,cz

Niektórzy specjaliści poznali się dopiero tutaj.
Wszyscy doświadczyli,
że Oświęcim jest ważnym miejscem duchowej
refleksji, dialogu i modlitwy. Rozumieliśmy,
że słowa i życie Edyty
Stein, Siostry Teresy
Benedykty od Krzyża,
mają do dzisiaj wiele
do przekazania mieszkańcom Europy i że
dopiero z perspektywy
Auschwitz
odkrywają
swój najgłębszy sens.

70. rocznica œmierci

EDYTY STEIN

człowiek, było motorem
Siostry Teresy Benedykty od Krzy¿a OCD
życia i poszukiwania
prawdy, które charak09.08.2012
teryzowały rys biograficzny i intelektualną
drogę Edyty Stein. Z pyUroczystoœci w Oœwiêcimiu
taniem o człowieka za10:00 Droga modlitewna wzd³u¿ rampy w by³ym obozie Birkenau
przygotowana wspónie z Polsk¹ Rad¹ Chrzeœcijan i ¯ydów
wsze ściśle związana jest
11:00 Uroczysta Msza œw.
kwestia godności bytu
Przewodnicz¹cy: Ks. Kardyna³ Péter Erdõ, Prymas Wêgier,
Prezydent Rady Konferencji Episkopatów Europejskich
Kazanie: Ks. Kardyna³ Josef Meissner, Ordynariusz diecezji Köln, Niemcy
ludzkiego. Byt ludzki,
15:00 Musical “Œladami Edyty Stein - Auf den Spuren Edith Steins”
to według Edyty „osoprzygotowany przez szko³y im.Edyty Stein z Paderborn, Niemcy oraz z Lubliñca, Polska
przy Centrum Dialogu i Modlitwy w Oœwiêcimiu, ul.M. Kolbego1
ba wolna i duchowa”.
Rabin James Baaden
Miêdzynarodowe Rekolekcje
z Anglii mówił na temat:
7 - 9 sierpnia 2012 w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oœwiêcimiu
Rekolekcje prowadzi Ks. dr Manfred Deselaers
„Fenomen Edyty Stein a
W programie m. in. :
relacje żydowsko-chrze• Zwiedzanie by³ego obozu Auschwitz
• Droga Krzy¿owa w Auschwitz - Birkenau
• Udzia³ w uroczystoœciach 9 sierpnia
ścijańskie”, pokazując,
Koszt : 200 PLN
– Bałam się przyjechać jak bardzo jej biografia
i myślałam, jak można może być postrzegana
Informacje : www.cdim.pl
Kontakt: education@cdim.pl
Tel. 33 84 310 00
dużo mówić o Edycie w kontekście innych żyStein tam, gdzie ona dowskich ofiar. Jednak
zginęła? Czy nie wypa- nie jest tak, jak często wyda tam raczej milczeć? daje się katolikom. NieA teraz, po konferencji, mal nie było protestów Komitet honorowy:
wiem, że można i że sło- żydowskich organizacji Ks. Arcybiskup Péter Kardynał Erdő, Esztergom-Budapeszt, Prymas Węgier,
wa Edyty nie tracą sensu przeciwko beatyfikacji Prezydent Rady Konferencji Episkopatów Europejskich
tu, na tej ziemi. Przeciw- i kanonizacji Edyty Stein. Ks. Arcybiskup Stanisław Kardynał Dziwisz, ordynariusz diecezji Kraków
Ks. Arcybiskup Senior Franciszek Kardynał Macharski, Archidiecezja Krakowska
nie! – powiedziała jedna Rabin przedstawił po- Ks. Arcybiskup Josef Kardynał Meissner, ordynariusz diecezji Köln, Niemcy [Köln*]
z prelegentek, Mette Le- zytywny rozwój dialogu Ks. Arcybiskup Kazimierz Kardynał Nycz, ordynariusz diecezji Warszawy
bech z Irlandii. Inni po- i zakończył swoje wy- Ks. Arcybiskup Christoph Kardynał Schönborn, ordynariusz diecezji Wien,
twierdzali to wrażenie. stąpienie słowami: „Nie Austria
Zgromadzonych
ser- zapominajmy tu, w tym Ks. Arcybiskup André Kardynał Vingt-trois, ordynariusz diecezji Paryż, Francja
decznie powitał ordy- miejscu, że chodziło o – Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, Archidiecezja Wrocławska [Breslau*]
nariusz diecezji Bielsko- czasem gorzką i bolesną Ks. Arcybiskup Robert Zollitsch, Freiburg i.Br., Niemcy [Freiburg*]
Ks. Biskup Felix Genn, ordynariusz diecezji Münster, Niemcy [Münster*]
-Żywieckiej, ks. bp Tade- – dyskusję, której rezul- Ks. Biskup Jan Kopiec, ordynariusz diecezji Gliwickej [Lubliniec*]
usz Rakoczy, a słowo do tatem było stworzenie Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej [Oświęuczestników konferencji tego pięknego Centrum”. cim*]
skierował w liście metro- Ks. prof. Jan Machniak Ks. Biskup Norbert Trelle, ordynariusz diecezji Hildesheim, Niemcy [Göttingen*]
polita krakowski ks. kar- (Kraków) mówił na te- Ks. Biskup Dr. Karl-Heinz Wiesemann, ordynariusz diecezji Speyer, Niemcy
dynał Stanisław Dziwisz. mat: „Żydowskie ko- [Speyer*]
Ojciec dr Francisco Ja- rzenie Edyty Stein”, Ks. Biskup Frans Jozef Marie Wiertz, Echt, ordynariusz diecezji Roermond,
Holandia [Echt*]
vier Sancho Fermín OCD które w jej przypadku Ks. Biskup Grzegorz Ryś, Biskup pomocniczy diecezji Kraków
z Awilli (m.in. tłumaczył nie tylko są kwestią po- O. Andrzej Ruszała OCD, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
dzieła Edyty Stein) w chodzenia, ale pozostają [*] miasta, związane z biografią Edyty Stein
swoim wykładzie „God- ważne przez całe życie.
ność człowieka według Prof. Władysław Stró- u Edyty Stein i Romana życielka „The InternatioEdyty Stein” pokazał, żewski (Kraków) porów- Ingardena”. Sam będąc nal Association for the
że pytanie o to, kim jest nał „Filozofię człowieka uczniem prof. Ingarde- Study of the Philosophy
na, bliskiego przyjacie- of Edith Stein” (www.
la Edyty Stein, pokazał, edithsteincircle.com),
że mimo tego, iż Ingar- w swoim wykładzie
den, w odróżnieniu od „Edyta Stein jako filozof
Stein, nie chciał mówić europejski” podkreślała
o boskim wymiarze w jej śląskie pochodzenie,
antropologii, to jednak wrażliwość na tematy
był na niego otwarty. polityczne,
szczególKs. prof. Wojciech Zy- nie relacji nacjonalizmu
zak (Kraków) podkreślił i tożsamości społecz„Znaczenie wiary w życiu nej oraz indywidualnej.
i pismach Edyty Stein”. Prof. Anna Grzegorczyk
Dr Mette Lebech z May- z Poznania w wykłaSzabat witaliśmy żydowskimi modlitwami Rabina Baadena
nooth w Irlandii , zało- dzie „Ponad kulturami.

Fot. CDiM

Seminarium
naukowe
było ważnym spotkaniem dla całego środowiska naukowo związanego z Edytą Stein.

yt

WSPÓ£ORGANIZATORZY

WSPÓ£FINANSOWANIE

Fot. CDiM

Rabin James Baaden

Fot. CDiM

Dr Mette Lebech

Fot. CDiM

Ks. prof. Jan Machniak

Fot. CDiM

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Ma³opolskiego
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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Kolejne upamiętnienia,
które organizuje Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy
wspólnie z Krakowską
Prowincją Karmelitów
Bosych, to uroczystości

Ojciec dr Francisco Javier Sancho Fermín OCD
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Ks. dr Mannfred Deselaers
Autor zdjęć: Andrzej Stanek

Fot. CDiM

Mszę Św odprawiał z nami Ks. Biskup Grzegorz Ryś

Podczas
seminarium
zaprezentowano uczestnikom dwa nowe filmy
o Edycie Stein: „Edyta
Stein – patronka Europy, patronką Lublińca”
w reżyserii Bogusławy
Stanowskiej-Cichoń
oraz „Nie mamy tu
miasta trwałego” Piotra Mielecha. Ważną
częścią spotkania była
wspólna modlitwa. Szabat witaliśmy żydowskimi modlitwami Rabina
Baadena, a mszę świętą
odprawiał z nami ks.
biskup Grzegorz Ryś.
Wspólnie szliśmy drogą modlitewną wzdłuż
rampy w Birkenau. Żydowską modlitwą rabina i wspólną modlitwą
za wszystkich zmarłych
i o pokój na świecie,
pod Pomnikiem zakończyliśmy nasz symboliczny udział w ostatniej drodze Edyty Stein.

sierpniowe. W dniach
7-9 sierpnia odbędą się
międzynarodowe
rekolekcje, a 9 sierpnia
w rocznicę śmierci Świętej Teresy Benedykty od
Krzyża odbędą się uroczystości religijne, na
które wszystkich serdecznie zapraszamy.

Prof Prof. Anna Grzegorczyk

Fot. CDiM

Prof. Joseph Varghese Maliakkal OCD

Fot. CDiM

Fot. CDiM
Fot. CDiM

Prof. Władysław Stróżewski

Fot. CDiM

Prof. Claudia
??? Wulf

Fot. CDiM

Ks. prof. Wojciech Zyzak

naród przymierza. I
tak przemienił się ten
nieunikniony rabunek
w ofiarę złożoną w wewnętrznej
wolności”.
Prof. Joseph Varghese
Maliakkal OCD, który
pochodzi z Indii i jest
dyrektorem
Instytutu
Teresianum w Rzymie,
omawiał temat: „Samotranscendencja poprzez
relację w antropologii
filozoficznej Edyty Stein”, pokazując, jak bardzo odpowiedzialność
za drugiego decyduje
o tożsamość człowieka.

Dr Cordula Haderlein

Fot. CDiM

O uniwersalizmie Edyty
Stein” pokazała, że nawet ludzie azjatyckiego
kontekstu kulturalnego
mogą rozumieć filozofię Edyty Stein, ponieważ jej antropologia ma
uniwersalny charakter.
Dr. Cordula Haderlein z Bambergu (Niemcy), dyrektor szkoły
im. Edyty Stein, m.in.
poprzez przykłady ze
szkolnej praktyki, przekonywała, że „Filozofia
edukacyjna Edyty Stein
jest drogowskazem dla
wyzwań pedagogiki w
Europie XXI wieku”.
Ojciec prof. Jerzy Wiesław Gogola OCD z Krakowa przybliżał w wystąpieniu „Wpływ św.
Jana od Krzyża na Edytę
Stein” wymiar cierpienia w życiu Edyty i znaczenia w tym kontekście
mistyki karmelitańskiej.
Wykład pani prof. Claudii M. Wulf, obecnie
wykładowcy w Utrecht
(Holandia), na temat
„Etyki ofiary. Fenomenologicznego podejścia
do postawy Edyty Stein
w obliczu nieuniknionego” stanowił przygotowanie do wizyty
i modlitwy w byłym
obozie: „Ofiary z życia,
złożone w tym miejscu
nie dadzą się wyrazić
w liczbach. Każde życie
skończyło się w sposób
indywidualny, jednostkowy, nawet w aparacie
masowego zniszczenia.
Jedno zostało ofiarowane, inne pozostawione,
jeszcze inne wyrwane
siłą. Tylko w niewielu
wypadkach była to dobrowolna ofiara. Tak
rozumiała ofiarę Edyta
Stein, jako ofiarę zastępczą za swój naród,

O. prof. Wiesław Gogola OCD

Fot. CDiM
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Z

„EPITAFIUM... I INNE SPISANE NIEPOKOJE”
okazji 65. rocznicy powstania Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau ukazała się nowa książka – zbiór 14 esejów autorstwa Piotra M.A. Cywińskiego, od kilku
lat dyrektora tego najbardziej znanego na świecie Miejsca Pamięci i symbolu Szoah.

„Epitafium... i inne spisane niepokoje” to inspirujące refleksje, krążące wokół
Auschwitz i zderzenia człowieka XXI w. z najczarniejszą
kartą historii – zaplanowaną
przez niemieckich nazistów
metodycznie i na skalę industrialną próbą zgładzenia
narodu żydowskiego.
Publikacja jest też dziełem
bardzo osobistym – w pierwszym zdaniu eseju „Dziecko”
Cywiński
wyznaje
otwarcie: „Od razu powiem:
nie wiem, jak o tym pisać.
Problematyka dzieci w obozie przerasta naszą kulturę
werbalną prawdopodobnie
najbardziej”. Kontrapunktem dla refleksji o tym, że „w

Zagładzie dzieci człowiek
transcenduje człowieczeństwo” jest obraz jego własnej,
szczęśliwej córki, spacerującej „w zwiewnej lekkiej sukience” z tatą, przeplatający
się z opisem muzealnej gabloty z ubrankami i śpioszkami pomordowanych dzieci.
„Jest to zdecydowanie nie do
zniesienia, gdy człowiek sam
został ojcem. Po przyjściu na
świat mojej córki, przez półtora roku nie byłem w stanie
podchodzić do tej gabloty.
Nawet, gdy szedłem z oficjalnymi wizytami, zawsze
udawało mi się jakoś w tym
miejscu pozostać w tyle. Nie
zbliżać się do tego tematu”,
pisze szczerze i bezradnie
Cywiński.

Z tekstów wyraźnie przebija przekonanie autora, iż
wobec Auschwitz nie można pozostać obojętnym. To
w niesłychany sposób naznaczone Miejsce zmusza
nie tylko do konfrontacji z
wymiarem śmierci ponad
miliona niewinnych cywili,
ale również z samym sobą
i każdy musi samodzielnie
znaleźć swój własny sposób na „radzenie” sobie z
nim. Szuka go też nieustannie sam Piotr Cywiński, nie
unikając w czasie intymnej,
emocjonalno-literacko-filozoficznej wędrówki pytań,
które jedni odbiorą jako
prowokujące i wręcz niewygodne, lecz które dla innych
staną się z pewnością inspi-

racją do działania.
Władysław Bartoszewski,
wieloletni mentor autora, napisał we wstępie do
książki: „Ufam, że refleksje
obecnego dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
są ważnym przyczynkiem
do uprzytomnienia czytelnikom typu więzi, jaka wielu
z nas łączy z przeszłością
będącą zobowiązaniem dla
przyszłości”.
Książka do nabycia w księgarni internetowej Muzeum
i Miejsca Pamięci Auschwitz.
jarmen

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
2-6 lipca
„Zatańcz z nami”
Warsztaty tańca nowoczesnego prowadzone w
dwóch grupach wiekowych: 8-12 lat i 13-18 lat,
zajęcia codziennie − godzina dla grupy młodszej
i dwie godziny dla grupy
starszej, zajęcia bezpłatne,
liczba miejsc ograniczona,
zapisy w Informacji OCK,
prowadzący: Paweł Kaźnica (instruktor tańca − formacje „Elita” i „Contra”).
Oświęcimskie Centrum
Kultury

godz. 14.00 panel o subkulturach w Japonii
godz. 15.00 panel o gejszach
godz. 16.00 prezentacja
technik Okinawa Kobudo
technik Iaido przygotowana przez szkołę walki
„Close Combat”
godz. 17.00 konkurs wiedy o „Bleach” (anime
i manga)
godz. 18.00 panel o duchach w wierzeniach japońskich
godz. 19.00 panel o smokach w mitologii japońskiej

5 lipca
„Rytm” − warsztaty bębniarskie
Warsztaty dla uczestników powyżej 15 roku
życia, zajęcia bezpłatne,
liczba miejsc ograniczona,
zapisy w Informacji OCK.
Prowadzący:
Sławomir
Berny (zespół „Kroke”, zespół Grzegorza Turnaua,
Orkiestra Adama Sztaby).
Oświęcimskie
Centrum
Kultury

Podczas spotkania będzie
można również bawić się
w typowy dla młodzieży
japońskiej sposób (karaoke i DDR), czy spróbować swych sił w różnych
tradycyjnych japońskich
grach towarzyskich (mikado, go, hanafuda i jenga).
Na stoisku sklepu Hinamatsuri dostępne będą
różne gadżety związane
z japońskim komiksem
i animacją.
Oświęcimskie
Centrum
Kultury

7 lipca
„Oblicza Japonii” – spotkanie z kulturą Japonii
Program:
godz. 10.00 nauka języka
japońskiego (szkoła języków obcych „Freedom”)
godz. 11.00 panel o tradycyjnych grach japońskich
godz. 12.00 warsztaty origami
godz. 13.00 openingowa
zgadywanka
(konkurs
wiedzy o Anime z nagrodami)

9-10 oraz 16-17 lipca
„Nie święci garnki lepią”
– warsztaty ceramiczne
Bezpłatne zajęcia będą
trwały przez 4 dni po dwie
godziny dla uczestników
powyżej 10. roku życia.
Liczba miejsc ograniczona,
zapisy w Informacji OCK,
prowadzący:
Zdzisław
Wójcik (artysta ceramik)
Oświęcimskie
Centrum
Kultury

1

2

3

4

16-20 lipca
„Impresje
taneczne”
– warsztaty
Warsztaty taneczne jazz
i lirycal jazz dla uczestników powyżej 13. roku życia. Bezpłatne zajęcia prowadzone będą w dwóch
grupach:
początkującej
i „roztańczonej”. Zajęcia
będą odbywały się codziennie: po dwie godziny
dla każdej grupy. Liczba
miejsc ograniczona. Zapisy w Informacji OCK.
Prowadząca: Aneta Bułka
(instruktor tańca – Szkoła
Agustina Egurroli).
Oświęcimskie Centrum
Kultury
23-27 lipca
„Zdobnictwo bibułkowe”
– warsztaty plastyczne
Warsztaty plastyczne dla
dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. Zajęcia będą
odbywały
się codziennie po cztery
godziny. Zajęcia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Zapisy
w Informacji OCK, prowadząca: Władysława Kapcińska (plastyk, instruktor
OCK).
Oświęcimskie
Centrum
Kultury
23-27
lipca
Wakacyjne warsztaty filmowe
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza dzieci w
wieku od 8- 12 lat, które
chcą zdobyć teoretyczne i
praktyczne umiejętności w
dziedzinie realizacji repor-

5

6

7

8

taży, filmów dokumentalnych, newsów telewizyjnych, krótkich filmów
fabularnych.
Godz. 10.00, Kino Wisła.
Ośrodek
Kultury
w
Brzeszczach
28 lipca – 5 sierpnia
49. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko święto
folkloru i sztuki ludowej,
ale przede wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości. Impreza
jest doskonałą okazją do
kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również
do zapoznania się z różnorodną i niejednokrotnie
orientalną kulturą innych
państw i narodów. To najstarsza, największa i najdłużej trwająca w Europie
impreza folklorystyczna
wpisana w kalendarz
światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem
C.I.O.F.F. − Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Tradycyjnej.
W ramach 49. TKB, oprócz
prezentacji na pięciu
głównych estradach, odbywają się liczne koncerty i cykliczne imprezy w
innych miejscowościach.
Koncerty w Oświęcimiu
będą się odbywały tradycyjnie na estradzie obok
Oświęcimskiego Centrum
Kultury o godzinie 18.00.
Partnerem przedsięwzię-

9
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12

cia jest Województwo
Małopolskie.
Program koncertów − estrada w Oświęcimiu
28 lipca – sobota – godz.
18.00
RÓWNICA z Ustronia
KONIAKÓW z Koniakowa
HOLAN z Zaborza
WIERCHY z Milówki
BIZOVAC z Bizovca –
Chorwacja
29 lipca – niedziela - godz.
18.00
HAJDUKI z Oświęcimia
KOTARZANIE z Brennej
ŻYWCZANIE z Żywca
LA ESTEVA z Segowii
– Hiszpania
ŞEHITKAMIL HEM z Gaziantep – Turcja
30 lipca – poniedziałek
– godz. 18.00
MAŁE HAJDUKI z Oświęcimia
SKALNI z Krakowa
LIMANOWIANIE z Limanowej
MŁADOST z Sofii – Bułgaria
31 lipca – wtorek – godz.
18.00
AS-SULAJMANIJJA z AsSulajmanijja – Irak
PODHALE z Jurgowa
ARTISTI z Tirany – Albania
KURPIANKA z Kadzidła
ODROWĄZIANIE z Odrowąża Podhalańskiego
Oświęcimskie
Kultury

13

14

15

Centrum

16
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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 OświęcimBrzezinka ma za zadanie
zbieranie i gromadzenie

dowodów i materiałów,
dotyczących zbrodni hitlerowskich, udostępnienie
ich społeczeństwu oraz naukowe ich opracowanie”.
6 czerwca 1996 r. Miejsce
Pamięci odwiedził prezydent Włoch Oscar Luigi
Scalfaro. Na tym zdjęciu
uwieczniono
moment
składania wieńca przy
pomniku w byłym obozie
Auschwitz
II-Birkenau.
To jedna z 28 fotografii z
muzealnego Archiwum,
które składają się na rocznicową, plenerową wysta-

wę „Auschwitz, Pamięć,
Świat”. Pokazuje ona postaci ze świata polityki
i religii, które odwiedziły
Miejsce Pamięci i oddały
hołd ofiarom obozu.
Ekspozycję oglądać można
na głównym parkingu Muzeum do końca października, a także na stronie
internetowej www.auschwitz.org. Więcej fotografii
z wystawy publikujemy
na ostatniej stronie z fotoreportażem.
Paweł Sawicki

ŚLADY HISTORII

P

odczas prac konserwatorskich, prowadzonych przy baraku
drewnianym znajdującym się na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, odkryto przedmioty świadczące o historii
tego miejsca i jego ofiarach.

Na terenie byłego obozu
nie są prowadzone żadne prace archeologiczne.
Badania gruntu przeprowadza się wyłącznie przy
okazji prowadzonych prac
konserwatorskich.
Na odcinku BIIb, gdzie
mieścił się specjalny obóz
rodzinny przeznaczony
dla Żydów z getta w Theresienstadt, przy okazji
prac przy drewnianym
baraku
więźniarskim
znaleziono
ceramiczny

kubek z kilkunastoma
przedmiotami. To m.in.
obrączka z rzymską cyfrą
„XXV” i wygrawerowanym na zewnętrznej stronie inicjałem „J.S.”, damski pierścionek, który w
miejscu oczka ma motyw
trójlistnej koniczyny, para
kolczyków z wygrawerowanym inicjałem „KL”,
cztery monety pochodzące z protektoratu Czech
i Moraw, a także srebrny
medal austrowęgierski za

męstwo z wizerunkiem
cesarza Karola na awersie
i napisem „Fortitudini” na
rewersie.
Wszystkie przedmioty zostały już zabezpieczone
i po dokładnej konserwacji trafią do muzealnych
zbiorów.
Elżbieta Cajzer
Dział Zbiorów
PMA-B

Z SZAFY GANOBISIA

O

dkąd komputer stał się narzędziem pracy, a kupowanie poprzez Internet sprawą normalną, także ja zacząłem
pozyskiwać przedmioty w ten sposób. Oczywiście szukam tego, co interesuje mnie najbardziej, pamiątek związanych z historią mojego miasta.

cimia. Była to kolekcja prac
jednego fotografa. Nigdy
wcześniej nie widziałem
zdjęć tych miejsc z tego
okresu. To m.in. widoki
ze starego miasta, budowa obecnych budynków
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (dawnych
Zakładów
Tytoniowych)
oraz osiedla barakowego,
w którym Niemcy stworzyli
w czasie wojny obóz koncentracyjny
Auschwitz.
Obecnie zajmuje się ich opisem. Staram się m.in. ustalić
Ostatnio pojawiło się w datę powstania.
sieci kilka ciekawych zdjęć
Mirosław Ganobis
z przedwojennego OświęSzczerze mówiąc wolałem
kupować na giełdach staroci
czy w antykwariatach. Nie
musiałem wówczas obawiać się, że ktoś za moimi
plecami podbije mi cenę. W
sieci jest to trochę bardziej
skomplikowane. Zdarzyło
się także tak, że na jeden
kupiony przedmiot czekam
od ponad dwóch lat. Jednak
ostatnio mało jeżdżę na giełdy i częściej kupuję przez
Internet albo licytuję na aukcjach kolekcjonerskich.

1

2

3

4

5

6

7

8

Fotografia obecnych budynków PWSZ

9

10

11

12

13

14

Druga strona fotografii
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FOTOREPORTAŻ

W

ystawa „Auschwitz. Pamięć. Świat” przygotowana z
okazji 65. rocznicy powstania Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau to 28 wielkoformatowych fotografii
z Archiwum Muzeum przedstawiających osobistości świata
polityki i religii, które na przestrzeni 65 lat oddały hołd ofiarom
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz. Wystawę oglądać można w Muzeum do końca
października, a także na stronie internetowej www.auschwitz.org.
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