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przez „szpilę”, czyli dosercowymi zastrzykami z fenolu.
Temat główny w majowym numerze
„Osi” to jubileuszowe, dziesiąte już,
spotkanie Dobrych Duchów, czyli
przyjaciół i darczyńców Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.
W tym roku motywem przewodnim
wieczoru była Afryka – jej muzyka,
zwyczaje i atmosfera.
W „Osi” znajdą Państwo kilka zaproszeń, m.in. na wystawę Ewy Preisner
w MDSM, a także na wydarzenia
związane z 70. rocznicą śmierci Edyty
Stein, które organizuje Centrum Dia-

logu i Modlitwy. Zapraszamy również na dwa spotkania z pisarką, byłą
więźniarką Auschwitz Batszewą Dagan. 25 maja odwiedzi ona Centrum
Żydowskie, a dzień później spotka się
z uczestnikami sesji edukacyjnej Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście. W „Osi”
piszemy również o wydanych przez
Muzeum dwóch książkach edukacyjnych Batszewy Dagan skierowanych
do dzieci.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org

GALERIA XX WIEKU
Kamienica o numerze 23 przy ulicy
Jagiełły w obecnym kształcie architektonicznym nadbudowana została
pod koniec XIX w. na bryle starszego
parterowego budynku, z konsekwencjami wynikającymi z nałożenia się
i skomponowania w całość dwóch
różnych porządków budowlanych.
Stąd mieszkania na parterze „odziedziczone” po uprzednim domu były
niewielkie, dwuizbowe (kuchnia
plus pokój) z łukiem architektonicznym biegnącym przez sufit w pokoju,
z podwójnymi drzwiami wejściowymi. Cztery mieszkania na parterze we
wczesnych latach powojennych zamieszkiwały rodziny: Stanków, Krysków, Jarzynów i Gawronów. Rodzina
Stanków, bogata w utalentowane dzieci o różnych uzdolnieniach; Jarzynów
– z ojcem mistrzem sztuki krawieckiej,
specjalistą od igły i naparstka, jak też
profesjonalnego szycia sutann na potrzeby księży salezjanów, spędzającym
pracowicie całe dnie w pochyleniu nad
warsztatem krawieckim.
Rodzina Gawronów składała się
z wdowy i dwóch córek. Ojciec ich
zginął w czasie pamiętnego – mało
precyzyjnego – alianckiego nalotu na
fabrykę IG Farben 13 września 1944 r.
Jedna z bomb spadła na część zakładu salezjańskiego, zamienionego
przez Niemców na szpital, w którym
jako sanitariusz pracował ojciec osieroconych później córek. Dwa mieszkania na piętrze, nadbudowane nad
parterem, o wyższym standardzie
i dużej trzypokojowej przestrzeni,
zajmowały rodziny: przez krótki czas
Kowalskich, z ojcem mistrzem sztuki organowej, zatrudnionym w starej oświęcimskiej parafii. A później,
przez lata, przez rodzinę Bireckich,
z „panem domu” pracującym jako
instruktor i nauczyciel w salezjańskiej szkole zawodowej. Jako pierwsi
w naszej kamienicy mieli oni telewizor, co sprzyjało sąsiedzko-towarzyskiej integracji przed małym ekranem. Drugie mieszkanie na piętrze
z balkonem zajmowała moja rodzina
aż do lat 80. minionego wieku. W czasie permanentnego „głodu mieszkaniowego” za minionych rządów, urząd
kwaterunkowy – właściciele nie mieli
nic do gadania – dokwaterowywał
sublokatorów do większych mieszkań.
Mieliśmy przyjemność, jak też kłopot,
gościć ich ciekawą typologię.
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Odmienną opowieścią w skromnej
monografijce naszej kamienicy są
historie
dramatyczno-groteskowe,
dotyczące relacji i stosunku do podwórkowej dzieciarni mieszkanek
suteren w naszym domu, zasłużonych
salezjańskich rentierek, Hań, Helenek
i Rozalek, które często przy pomocy perswazji popartej kijem i miotłą,

usiłowały utemperować rozbrykaną
czeredę, grasującą na zamienionym
w wybuchowy poligon podwórku!
Z pewnością nie bez racji!
Dziś wnętrze „opowiedzianej” kamienicy, poza klatką schodową, całkiem
nie z tamtych lat! A poniżej budynek
z 1960 r.

Andrzej Winogrodzki

Fot. Andrzej Winogrodzki
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W 49. numerze „Osi” wiele miejsca
poświęcamy wydarzeniom w Miejscu Pamięci Auschwitz, które miały
miejsce na przełomie kwietnia i maja.
To przede wszystkim 21. Marsz Żywych oraz wizyta premiera Belgii
Elio di Rupo. Państwa uwadze polecamy tekst o oryginalnych grypsach
obozowych, które trafiły do muzealnego archiwum. Fragment skopiowanej księgi kostnicy widać na okładce
tego numeru. Ogromne wrażenie robi
dodany przez ryzykujących życiem
więźniów, którzy obok numerów
odnotowali osoby zamordowane po-

Budynek przy ulicy Jagiełły 23. Rok 1960
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ORYGINALNE OBOZOWE GRYPSY
WZBOGACIŁY MUZEALNE ARCHIWUM
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Skopiowana przez więźniów księga konstnicy
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giczne z punktu widzenia
konspiracji, schowano je,
lecz tak, aby mogły być łatwo dostępne – powiedział
szef Działu Naukowego
Muzeum dr Piotr Setkiewicz.
9 grypsów to dokumenty
zupełnie nowe. Można na
nich odnaleźć konspiracyjne
pseudonimy Józefa Cyrankiewicza, który najpierw
włączył się w działalność
konspiracyjną
więźniów
związanych z PPS, w maju
1943 r. był jednym z inicjatorów tzw. Kampfgruppe
Auschwitz, a jesienią 1944 r.
decyzją komendanta Okręgu Śląskiego Armii Krajowej miał przejąć kierownictwo wojskowe w Radzie
Wojskowej Obozu, organizacji stworzonej w wyniku porozumienia między
Kampfgruppe a organizacją
wojskową związaną z AK.
„«Fabryka trupów» jest
przedsiębiorstwem bardzo
dochodowym. Wywieziono
już kilka [nieczytelne] złota
i precjozów, do czego zresztą brak mi szczegółowych
danych. Baraki na «efekta» [magazyn obozowy] są
przepełnione najkosztowniejszymi futrami, najlepszymi materiałami ubraniowymi, kocami, bielizną,
konserwami, winem itd.,
podczas gdy koszt «wyjścia
przez komin» nie przekracza nigdy 3-4 RM [marki
Rzeszy], bo tyle kosztuje
koks potrzebny do spalenia
jednego trupa – oto suche
dane, dotyczące największej
zbrodni jaką dotychczas popełnił człowiek” – czytamy
w jednym z grypsów.
W innym napisano: „Jest
grupa Rosjan, która chce
uciekać. Jakie są możliwości
ich poparcia, dania im kontaktu z partyzantami, wzgl.
stworzenia im możliwości
utworzenia w okolicy grupy partyzanckiej? Jeżeli to
ostatnie byłoby możliwe,
to można by potem i innym
Rosjanom dawać ten kierunek [...] Czy w ogóle uważacie to za akcję na czasie i
pożądaną?”.
– W grypsach tych znajdują się przede wszystkim
informacje dotyczące działań obozowej konspiracji, a
także np. apel o nadsyłanie
większej ilości lekarstw,
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Jeden z grypsów opisujących wydarzenia obozowe

prośba o spotkanie z innymi
organizacjami ruchu oporu,
a także krótkie wzmianki o
najważniejszych wydarzeniach w obozie, m.in. szacunki liczby ofiar, a także
informacje o masowej zagładzie w Auschwitz. Nie
są to materiały, które mogą
diametralnie zmienić naszą
wiedzę dotyczącą ruchu
oporu w obozie, niemniej
jednak każdy z oryginalnych grypsów to tak naprawdę unikat, bowiem takich dokumentów zachowało się bardzo niewiele – powiedział Piotr Setkiewicz.
Oprócz nowych dokumentów w pozyskanym zbiorze
znajdują się też oryginały
grypsów, których fotokopie
znajdują się już w muzealnym archiwum. Zostały one
przekazane po wojnie przez
komisję badającą zbrodnie
popełnione w Auschwitz.
Zdaniem Piotra Setkiewicza, najważniejsza spośród
nich jest kopia księgi kostnicy. – W Muzeum znajduje się co prawda niemiecki
oryginał, jednak więźniowie na sporządzonej z na-

rażeniem życia kopii nanieśli również informacje o
tym, kto z więźniów został
zabity zastrzykami fenolu.
To tak naprawdę jedyny
dokument, dzięki któremu
można stwierdzić, że więźniowie ci nie zmarli śmiercią naturalną, ale zostali
zamordowani w bloku 20
dosercowymi zastrzykami –
powiedział Setkiewicz.
Poza kopiami księgi zgonów do Muzeum trafił także oryginał grypsu, którego
autor pisze, że we wrześniu
1943 przywieziono do obozu transport kobiet i dzieci z
Bydgoszczy. Wszystkie osoby zostały w obozie zamordowane, a jakiś czas potem
do komendantury dotarła
informacja, że powinny one
zostać zwolnione. Wśród
materiałów znaleźć można
również wypisy nazwisk
zagazowanych
Żydówek
deportowanych z getta w
Theresienstadt, a także kilka
fragmentów oryginalnego
dokumentu
dotyczącego
egzekucji radzieckiego jeńca
wojennego.

Fot. Archiwum PMA-B

PPS przemycona z obozu
do Krakowa. Tam grypsy
zostały sfotografowane, a
następnie, co wydaje się lo-

Fot. Archiwum PMA-B

– Przypuszczalnie większa
część nielegalnej obozowej
korespondencji została za
pośrednictwem
kanałów

Fot. Archiwum PMA-B

oryginalne grypsy obozowe trafiły do Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Są wśród nich m.in.
odpisy obozowej książki kostnicy, czy spisy nazwisk zamordowanych w komorach gazowych. Kilka grypsów to materiały
nieznane dotąd historykom Muzeum. Wszystkie grypsy zostały odnalezione w kuchennym wałku, w którym zostały ukryte.

Jeden z grypsów opisujących wydarzenia obozowe
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PREMIER BELGII Z EUROPEJSKĄ MŁODZIEŻĄ
ODWIEDZIŁ MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ
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Premier Elio Di Rupo i dyrektor Muzeum Piotr M.A. Cywiński

Na dziedzińcu Bloku Śmierci

i fanatyzm, reprezentujecie warzyszenia z 31 krajów
braterską i pokojową przy- świata, w tym Polski, dbając
o pamięć ofiar Holokaustu.
szłość.
Premierowi Belgii towarzyszył m.in. Jan Deboutte,
obecny
przewodniczący
Grupy Roboczej do Międzynarodowej Współpracy
w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem. 6 marca Belgia objęła
przewodnictwo organizacji,
która zrzesza rządy i sto-

W roku 2011 Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło
11600 osób z Belgii. Kraj ten
wsparł także Fundusz Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau. Do Funduszu
trafiło już 450 tysięcy z zadeklarowanej sumy 500 tysięcy
euro.
ps

Przed niemiecką okupacją w Belgii mieszkało ok.
90 tys. Żydów. Uciekając przed Niemcami, ok. 30 tys.
opuściło kraj, a dalsze 8 tys. zostało wydalonych do
Francji przez okupacyjne władze niemieckie. Z Belgii do Auschwitz, głównie z obozów utworzonych w
Malines (Mechelen) i Breendonk, deportowano 24906
Żydów. Prawie 17 tys. zabito w komorach gazowych
zaraz po selekcji, a 7948 zarejestrowano w obozie.
Do Belgii powróciło 1335 osób.

Fot. Paweł Sawicki

– Belgia w ciągu ostatnich
lat poczyniła olbrzymie wysiłki na rzecz pogłębienia
świadomości swojej historii
z okresu II wojny światowej.
Rozbudowywany jest program nauczania, tworzone
jest także nowe Muzeum
w Mechelen (Malines), skąd
na Zagładę deportowano
najwięcej belgijskich Żydów. Wysiłki edukacyjne
odzwierciadlają wizję budowy wspólnej świadomości
historycznej w kraju tak bardzo zróżnicowanym kulturowo i językowo, a będącym

dziś centralną przestrzenią
w jednoczącej się Europie
– powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiń- Drodzy młodzi przyjaciele,
ski.
przed wami cała przyszłość.
I zwracam się do tego, co
Jak napisali organizatorzy w was najlepsze, do najwyjazdu, obecność młodych piękniejszych wartości: do
w Miejscu Pamięci Ausch- poczucia równości, wolnowitz to także wyraz ich ści, solidarności, toleransprzeciwu wobec wszelkie- cji, szacunku do każdego.
go rodzaju współczesnych Nie dajcie nigdy posłuchu
przejawów ekstremizmu.
wykrzykującym swą nienawiść, piętnujących okreOficjalna delegacja belgij- ślone, znienawidzone przez
ska zwiedziła tereny byłe- siebie grupy ludzi i przego obozu i część muzealnej konanych o tym, że znają
ekspozycji, w tym wystawę prawdę przez duże „P”.
belgijską, która mieści się Bądźcie sceptyczni i zdrow bloku 20. Przy pomni- worozsądkowi, dorzućcie
ku na terenie byłego obo- do tego wspaniałomyślność
zu Auschwitz II-Birkenau i otwarty umysł. Powiedzcie
wspólnie z młodzieżą pre- sobie, że rozwiązań problemier Di Rupo oddał hołd mów należy zawsze szuofiarom Auschwitz.
kać wspólnie, wykraczając
poza różnice. Pokładamy
Premier, zwracając się do w was, młodych, wielkie
tysiąca młodych ludzi z nadzieje. W tym miejscu,
całej Europy, powiedział: – które symbolizuje nienawiść

Fot. Paweł Sawicki

Młodzi ludzie przez dwa
dni zwiedzali tereny byłego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz. Wizyta w autentycznym Miejscu
Pamięci miała być dla nich
przede wszystkim ważną
lekcją historii oraz tego, do
czego prowadzi naruszanie
praw człowieka.

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

maja premier Belgii Elio Di Rupo odwiedził Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. W czasie wizyty spotkał
się z tysiącosobową grupą europejskiej młodzieży. 720 Belgów i 280 przedstawicieli innych krajów europejskich wyruszyło 5 maja specjalnym pociągiem ze stacji Schaerbeek, z której w czasie II wojny światowej
niemieccy naziści deportowali Żydów na Zagładę.

Spotkanie z młodzieżą przy pomniku w Auschwitz II-Birkenau
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Premier Belgii przy ruinach krematorium i komory gazowej II

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 49, maj 2012

KONCERT
ENSEMBLE
VOIX
ÉTOUFFÉES

INFORMACJE
O KOMPOZYTORACH:
HENRYK KRÓL
(w obozie zarejestrowany jako Heinrich Krol)

28

kwietnia w sali koncertowej
oświęcimskiej szkoły muzycznej
wystąpiła orkiestra kameralna
Ensemble Voix Étouffées z Francji pod
batutą Amaury du Closela, której towarzyszył chór szkoły muzycznej. Koncert
to cześć europejskiej trasy koncertowej zespołu, który od wielu lat działa na rzecz
upamiętnienia twórczości kompozytorów
prześladowanych przez reżim nazistowski.
Podczas koncertu zabrzmiały dwa utwory skomponowane w obozie Auschwitz
przez więźniów: Henryka
Króla (Heinrich Krol) – Arbeitslager marsch, oraz Antona Gepperta – Buna-Lied.
W programie także wykonano utwory: Ilse Weber – Ich
wandre durch Theresienstadt (chór dziecięcy oraz Ensemble Voix Etouffées) oraz
Rudolfa Karela – Nonette.

Koncert to już czwarty projekt realizowany wspólnie
przez Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Państwową Szkołę Muzyczną I
Stopnia im. Karola Szymanowskiego oraz Forum Voix
Étouffées. Przyjazd francuskiego zespołu finansowany
jest ze środków Unii Europejskiej z Programu „Europa dla Obywateli”.
ps

ENSEMBLE VOIX ÉTOUFFÉES
To orkiestra kameralna kierowana przez Amaury du
Closela będąca częścią Forum Voix Étouffées – organizacji, która od wielu lat działa na rzecz upamiętnienia
twórczości kompozytorów prześladowanych w latach
1933-1945 przez reżim nazistowski. Razem z zespołem międzynarodowych ekspertów zachęcają oni profesjonalnych muzyków i studentów akademii muzycznych do poszerzania swoich programów
koncertowych właśnie o dzieła ludzi, których Trzecia
Rzesza próbowała uciszyć na zawsze. Projekty FVE to
także seminaria i wykłady ukazujące historyczny kontekst prześladowań artystów w nazistowskich Niemczech.

Urodził się w 1910 r. w Katowicach-Dąbiu. Z zawodu technik-mechanik. Na początku okupacji niemieckiej pracował w magistracie w Chorzowie. 15 kwietnia 1940 r. został aresztowany. 18 maja został przeniesiony z Chorzowa do więzienia w Sosnowcu,
a 15 czerwca do obozu Auschwitz, gdzie otrzymał numer 1183. Zatrudniony został
w kuchni obozowej. Ponieważ potrafił grać na skrzypcach, w grudniu 1940 r. trafił
do zakładanej wtedy w obozie orkiestry. Po pewnym czasie został jej koncertmistrzem.
Na temat skomponowanego przez siebie „Arbeitslager Marsch” mówił w powojennej relacji złożonej w 1973 r.: „Nie znałem jeszcze zasad harmonii i kontrapunktu.
Będąc jednak obdarzony tzw. słuchem absolutnym, komponowałem uparcie. Pisałem w stroju C tak, jak to słyszałem we własnej słuchowej wyobraźni. Komponowałem przez okres jednego miesiąca. Robiłem to w maju 1941 r. w izbie pisarskiej bloku nr 1. Gdy skończyłem partyturę Franz Nierychło [kierownik orkiestry
– przyp. red.] polecił utwór rozpisać na głosy dla poszczególnych orkiestrantów.
Gdy i ta czynność była wykonana, poprosiłem kolegów z orkiestry – bez wiedzy Nierychły – aby przegrali mojego marsza. Kolegom marsz się podobał. Gdy
przyszedł Nierychło powiedziałem mu, że wszystko jest przygotowane. Franz
zaczął dyrygować, nie wiedząc, że koledzy już raz to przegrali. Był zaskoczony
wykonaniem. Gdy skończył od razu zwrócił się do mnie z zapytaniem: «Tyś to
pisał?» – przy tym dodał parę niecenzuralnych słów. Franz nie był dobrym człowiekiem, więc nawet w takiej chwili nie potrafił opanować zazdrości. Od tej pory
i mój marsz wszedł do stałego «repertuaru» obozowej orkiestry. Oryginał partytury udało mi się zachować. Gdy zwalniano mnie z obozu nie chciałem brać takiej
ilości papieru. Bałem się, że mogę być posądzony o szpiegostwo. Partyturę wyniósł
z obozu inny kolega”.
Henryk Król został zwolniony z obozu Auschwitz 12 maja 1942 r.

FRITZ LÖHNER-BEDA (1883-1942)
Był austriackim librecistą. Zasłynął w Wiedniu dzięki publikowanym w prasie wierszom satyrycznym. Pisał też liryki i dramaty. Duże powodzenie zdobył dzięki pisanym
dla kabaretów szlagierom. Z czasem przeszedł do operetki, pisząc dla Eyslera, Aschera
i Stolza. Jednak prawdziwe sukcesy przyniosła mu współpraca z Ferencem Lehárem
pod koniec lat 20. XX w. W połowie marca 1938 r. Fritz Löhner-Beda został aresztowany
i 1 kwietnia 1938 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau. 23 września
1938 r. przeniesiono go do obozu w Buchenwaldzie. Tam, wraz ze współwięźniem
Hermannem Leopoldim, pod koniec roku skomponował słynną pieśń obozową
„Das Buchenwaldlied” (Pieśń Buchenwaldu). 17 października 1942 r. został deportowany do obozu Auschwitz III-Monowitz. W obozie napisał słowa do pieśni „Buna-Lied“, do muzyki Antona Gepperta. 4 grudnia 1942 r. został pobity na śmierć.

ILSE WEBER (1903 – 6 października 1944)
Była czeską poetką pochodzenia żydowskiego. Pisała piosenki, książki i sztuki teatralne dla dzieci. Była także producentką w czeskim radiu. Zaraz po zajęciu Czech
przez nazistowskie Niemcy udało jej się włączyć syna Hanuša do tzw. Kindertransportu, który bezpiecznie dotarł do Szwecji. W lutym 1942 r. Ilse Weber wraz z mężem trafiła do getta Theresienstadt. Napisała tam ok. 60 wierszy. Do wielu skomponowała także muzykę. Często wykonywała swoje piosenki, akompaniując sobie
na gitarze. W październiku 1944 r. jej mąż Willi został włączony do transportu do
Auschwitz. Ilse na ochotnika dołączyła do niego wraz z synem Tommym. Podczas
selekcji w Birkenau ona i dziecko zostali skierowani jako niezdolni do pracy do komory gazowej. Willi Webber przeżył obóz.

Fot. Paweł Sawicki

RUDOLF KAREL (1880 – 6 marca 1945)

Koncert w oświęcimskiej szkole muzycznej
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Czeski kompozytor i dyrygent. Był synem kolejarza. W latach 1899-1904 studiował
kompozycję u Antonina Dworzaka i grę na organach u Josefa Klički. Od 1923 r.
profesor konserwatorium w Pradze. Autor m.in. symfonii renesansowej, poematu
symfonicznego „Demon“, a także wielu utworów kameralnych, fortepianowych,
chóralnych i oper. W czasie wojny zaangażowany był w działalność ruchu oporu.
W marcu 1943 r. został aresztowany. Przez dwa lata więziony był w więzieniu na
Pankracu, gdzie poddany został torturom. Do słów swoich współwięźniów komponował muzykę. 7 lutego 1945 r. został przeniesiony do Małej Twierdzy w Terezinie,
gdzie zmarł podczas akcji odwszenia, kiedy chorzy więźniowie zostali przeniesieni
z budynku na mróz.
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21. MARSZ ŻYWYCH

19

kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz
odbył się 21. Marsz Żywych. Dźwięk szofaru dał sygnał do rozpoczęcia Marszu spod bramy z napisem
„Arbeit macht frei”. Uczestnicy przeszli w milczeniu do Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości.
W tym roku w sposób szczególny upamiętniono wyzwolicieli niemieckich obozów
koncentracyjnych. W Marszu po raz pierwszy udział
wzięli amerykańscy weterani
II wojny światowej, którzy
wyzwalali m.in. obozy Dachau i Mauthausen.

ciągać lekcji, nie uda nam
się stawić czoła podobnym
wyzwaniom w przyszłości.
Naziści chcieli nas wszystkich zamordować, jednak
dziś będzie nas tu szło
w Marszu blisko 10 tysięcy
Żydów, a także nieżydowskich przyjaciół, i jest to naprawdę miłe uczucie.
2b/jarmen

Fot. Bartosz Bartyzel

w okupowanej Polsce. Od
12 lat uczestniczy w Marszu
Żywych. W tym roku przyjechałem razem z nią. To ważne, aby młodzi wiedzieli,
co działo się w przeszłości.
To lekcja historii, która jest
przestrogą na przyszłość.
Niestety, źli ludzie istnieją w każdych czasach, nie
Ocalały z Holokaustu Meir tylko 60 lat temu. Jeśli nie
Lau, były główny rabin będziemy pamiętać i wyIzraela, który jako kilkuletnie dziecko został wyzwolony przez Amerykanów
w obozie koncentracyjnym
Buchenwald,
powiedział:
–
Podstawową
sprawą
w edukacji jest zobaczyć
coś, poczuć i zrozumieć. Do
tego trzeba dodać to uczucie
dumy narodu żydowskiego. Tak, jak przed laty nasi
ojcowie, bracia i siostry szli
ostatnią drogą, z której nie
było powrotu, my bierzemy
dziś udział w Marszu Żywych, a nie w marszu śmierci. I każdy z nas powróci do
domu, do swojej ojczyzny.
To daje nadzieję, napawa
dumą i jest pozytywne –
podkreślił rabin.

21. Marsz Żywych

Marsze Żywych organizowane są od 1988 r. w Dniu Pamięci o Zagładzie (Jom HaSzoa), którego data związana jest z powstaniem w getcie warszawskim. W pierwszym marszu wzięło udział około 1,5 tysiąca Żydów.
Od 1996 r. odbywają się corocznie. Największy miał
miejsce w 2005 r., w 60. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, kiedy uczestniczyło w nim około 20 tys. osób.

Fot. Bartosz Bartyzel

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

Peter, młody uczestnik
marszu z Kanady, zauważył: – Moja matka przeżyła jako dziecko Zagładę

Fot. Bartosz Bartyzel

21. Marsz Żywych

21. Marsz Żywych
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NOWE KSIĄŻKI EDUKACYJNE DLA DZIECI

D

wie nowe książki edukacyjne adresowane do dzieci: „Czika piesek w getcie” i „Gdyby gwiazdy mogły mówić”
wydało Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście. Są to kolejne pozycje książkowe autorstwa Batszewy Dagan,
byłej więźniarki KL Auschwitz, opublikowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. W 2010 r. we współpracy z MCEAH
ukazał się tomik poezji autorki zatytułowany
„Błogosławiona bądź wyobraźnio – przeklęta
bądź. Wspomnienia «Stamtąd»”.
BATSZEWA DAGAN
Ur. 1925 r. w Łodzi jako Izabella Rubinstein, pisarka
i poetka, jest osobą ocaloną z Holokaustu. Po wojnie
wraz z mężem przyjęła nazwisko Dagan i wyemigrowała do Izraela, gdzie mieszka do dziś. Na początku
swojej zawodowej kariery pracowała jako przedszkolanka, a po ukończeniu studiów jako psycholog i wykładowca w seminarium nauczycielskim.
Jest twórcą metody psychologiczno-pedagogicznej pomagającej przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę
o Shoah, a także autorką wielu publikacji wykorzystywanych w nauczaniu o Holokauście, takich jak: „Co się
stało w czasie Zagłady, opowieści w rymach dla dzieci,
które chcą wiedzieć” oraz „Dziś płakała mi syrena”.

„Czika, piesek w getcie” –
przedstawia historię opartą
na autentycznych wydarzeniach, które miały miejsce
w jednym z gett na terenie
okupowanej Polski. Bohaterką jest Czika – piesek
pięcioletniego chłopczyka o
imieniu Michaś, który wraz
z rodzicami chciał uchronić
swojego psa przed oddaniem go okupantom.

MAŁGORZATA RUSIŁOWICZ
Jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białymstoku, współpracowniczką Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, wykładowcą Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Sankt
Petersburgu.
Od 12 lat zajmuje się edukacją o Holokauście w szkole
podstawowej. Jest autorką licznych projektów edukacyjnych związanych z wielokulturowością oraz prawami
człowieka, skierowanych do nauczycieli, wykładowców,
animatorów kultury, studentów, dzieci oraz młodzieży.

„Gdyby gwiazdy mogły mówić” – w książce tej autorka
opisuje swoje przeżycia w
getcie i obozie koncentracyjnym w czasie niemieckiej
okupacji w Polsce podczas

II wojny światowej. W krótkich epizodach pisarka ukazuje przejawy miłości i troski o bliźnich w świecie zła.
Bohaterami opowiadania są
matka i jej dzieci, którym
udało się przetrwać, przezwyciężyć tęsknotę rozłąki
i doczekać wolności. Tylko
gwiazdy były świadkami
ich tajemnicy…
Książki te, są propozycją dla
rodziców i nauczycieli chcących przybliżyć swoim dzieciom i uczniom ten tragiczny
rozdział historii, jakim był
Holokaust. Do obu książek
dołączone są scenariusze

lekcji autorstwa Małgorzaty
Rusiłowicz, które ułatwią
nauczycielom wykorzystanie ich w pracy na lekcjach.
Publikacja książek była
możliwa dzięki udzieleniu
wsparcia finansowego przez
Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz
Ambasadę Izraela w Polsce.
Obie pozycje są do nabycia w
księgarni internetowej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
MCEAH

Michaś bardzo lubił zwierzęta, a najbardziej psy. Miał
suczkę, która wabiła się Czika.
Miała ona brązową, falującą sierść, podłużny pyszczek
i długie uszy, które kołysały się, kiedy biegła.

Nocą, kiedy wszyscy spali, ojciec Michasia udał się
w drogę. Wziął ze sobą Czikę, myśląc:
— Jeśli Hanusia się zgodzi, zostawię ją u niej. Jeśli nie,
wezmę ją z powrotem do nas.

Rano Michaś obudził się ze snu i nasłuchiwał.
Wokół panowała cisza. Nie było słychać szczekania. — Gdzie jest Czika? — zapytał. Czy pani
Hanusia zgodziła się ją przyjąć do siebie? Ojciec
przysiadł na łóżku Michasia i opowiedział mu, jak
było.

Każdego ranka Czika przychodziła do łóżka Michasia i szczekała wesoło: hau-hau. Michaś głaskał ją
i tulił do siebie. Rzucał jej gumową kość i bawił się
z nią. Nauczył ją nawet przynosić listy ze skrzynki
pocztowej.

Ojciec Michasia szedł ścieżką przez pola, niosąc Czikę
na rękach. Tylko księżyc i gwiazdy ich widzieli.

— Jaka szkoda, że nie wolno Czice być z nami —
powiedział Michaś i wybuchnął płaczem.
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Nieoczekiwane spotkanie

To byã tylko sen

Ani ja, ani Alunia nie wiedziałyśmy, że jesteśmy w tym
samym obozie koncentracyjnym. Któregoś dnia szłam
główną ulicą obozową i nagle, kogo widzę? Alunia!
— Iza, ty też tutaj? — Alunia rzuciła mi się na
szyję.
— Gdzie jest twoja mama, gdzie ojciec? Nie mogłam jej odpowiedzieć. Miałam gardło ściśnięte łzami.
— Aluniu, gdzie są twoje dzieci? — zapytałam
z niepokojem.

— Są w getcie, razem z Edytą — powiedziała
Alunia ze smutkiem. — Od wielu miesięcy nie mam
o nich żadnej wiadomości.
Alunia nie mogła opanować swojego bólu, łzy
płynęły z jej oczu. Byłam w tym miejscu jedyną osobą,
która jej dzieci, Musię i Mikiego, znała od urodzenia.
Alunia i ja bardzo chciałyśmy, żeby nam dwóm pozwolono tutaj być razem. Przynajmniej tyle.
Nocą Alunia z powodu tylu wzruszeń nie mogła
zasnąć. Zastanawiała się, jak mogłaby mi pomóc i co
mogłaby zrobić, żebyśmy były razem. Postanowiła poprosić blokową Rozikę, odpowiedzialną za ten barak.
Rozika sama też była więźniarką. Alunia chciała ją zapytać, czy nie mogłaby przyjąć mnie do pracy, żebym
dbała o czystość w bloku szpitalnym.
Kiedy nadszedł ranek, Alunia zobaczyła Rozikę
stojącą u wejścia do baraku.
— Przepraszam — powiedziała — mam do pani
wielką prośbę. Spotkałam tu w obozie moją kuzynkę
Izę. Czy mogłaby pani przyjąć ją do pracy w bloku
szpitalnym? Czy ona nie mogłaby w naszym baraku
dbać o porządek?
— Czy jest dość silna, żeby podjąć się takiej pracy? — zapytała Rozika. — Chcę ją zobaczyć, zanim

Wysłuchał tego, co mu Alunia powiedziała
i uspokoił ją: — Proszę się nie martwić, przyniosę
pani lekarstwo na spadek temperatury. — Jeszcze tego
samego dnia, przed zmierzchem, przyniósł leki. Alunia przybiegła do mojej pryczy, wcisnęła mi je do ręki
i powiedziała: — Bierz trzy razy dziennie po tabletce
i pij dużo wody. Wtedy gorączka spadnie.
Powiedziała i pogłaskała mnie po twarzy.
Minęły trzy, a może nawet cztery dni. Moja temperatura obniżała się codziennie po trochu. Znów mogłam widzieć ludzi, jacy są, nie podwójnie: widziałam
jedną Alunię z jednym jabłkiem w dłoni.
Choroba bardzo mnie osłabiła. Alunia nadal
troszczyła się o mnie i przynosiła mi codziennie po
jabłku i jeszcze inne rzeczy do jedzenia. Dostawała je
od więźniarek nieżydowskich, które mogły dostawać
paczki. Żydom nie wolno było przysyłać paczek.
Wróciłam do zdrowia i znów zabrałam się do
czyszczenia brudów.
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W getcie
Alunia została w getcie sama z dwójką dzieci: dziewięcioletnią Musią i sześcioletnim Mikim. Razem z nimi
mieszkała też Edyta, siostra Aluni.
Życie w getcie było bardzo ciężkie. W jednym
mieszkaniu gnieździły się dwie, a czasem trzy rodziny.
Było ciasno i niewygodnie. Żeby pójść do ubikacji lub
wejść do łazienki, trzeba było czekać w kolejce. Żywność można było kupić tylko na kartki.
Kiedy młodzi ludzie szli do pracy, musieli ustawić się w kolumnę po pięciu w jednym rzędzie i mogli
iść tylko jezdnią. Nie wolno im było wejść na chodnik
dla pieszych.
Byłam młodą dziewczyną, miałam na imię Iza.
Pewnego dnia udało mi się uciec z getta. Straciłam
kontakt z Alunią i nie wiedziałam, co robi ona i jej rodzina. Jednak Niemcy znaleźli mnie w mojej kryjówce
i wywieźli do obozu koncentracyjnego.

Jak grom z jasnego nieba

Nieoczekiwane spotkanie

Pewnego dnia dwaj żołnierze niemieccy przyszli do
mieszkania Aluni w getcie. Kazali jej się zabierać.
— Dokąd? — zawołała Alunia. — Przecież mam dzieci, kto się nimi zajmie? — Zamiast odpowiedzieć, żołnierze wrzasnęli: — Jazda, wynocha!
Alunia była przerażona. To było jak grom z jasnego nieba. Nagle miała zostawić swoje dzieci i Niemcy
wyciągali ją z mieszkania! Kiedy była już na dworze,
słyszała jeszcze krzyk dzieci:
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Tõsknota matki

Minęły dwa lata, odkąd Alunia musiała rozstać się
z dziećmi i została wywieziona do obozu koncentracyjnego. Dwa lata wielkiej tęsknoty. Przez ten czas każdego
dnia po zapadnięciu zmroku Alunia patrzyła na niebo
i szeptała: — Kocham cię, Miki. Kocham cię, Musiu.
Z ciemności słyszała głos: — Ja też cię kocham,
mamo.
A drugi głos mówił: — Tęsknię za tobą bardzo.
Kiedy wrócisz?
23
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BY OCALIĆ

W

go wykonano nowe podwaliny baraku, wzdłużne
i poprzeczne. Dokonano
również ich impregnacji
w komorze ciśnieniowej.
Skrzydła wrót wejściowych
baraku i świetlików dachowych zostały poddane
remontowi
konserwatorskiemu. Wykonano szklenie
drewnianych ram świetlików dachowych szkłem płaskim zbrojonym na sylikonie
szklarskim i listach drewnianych. Ściany boczne, frontowa i tylna zostały zamontowane po wcześniejszym
drugostronnym obiciu płyt.
Powierzchnię osłabionych
desek płyt wzmocniono.
Iga Bunalska

Trwają także prace konserwatorskie bloków nr 2 i nr
3 byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Rozpoczęto już prace konserwatorskie elewacji budynku nr 3 polegające
obecnie na badaniu stopnia
zasolenia cegieł oraz zapraw. W bloku nr 3 prowadzone są prace przy
nawarstwieniach
ściennych. Wykonano rejestr
fotograficzny przeprowadzonych zabiegów w pomieszczeniach. W bloku
nr 2 w pomieszczeniach
piwnicy wykonano okładziny ścian z tynków cementowo-wapiennych oraz sufity
z płyt izolacyjnych. Przeprowadzono także iniekcję
ciśnieniową spękań ścian
fundamentowych. W części zabezpieczono również
przeciwogniowo
stalowe
elementy nadproży otworów drzwiowych piwnic.
W bloku nr 3 prace także skupiały się na zabiegach konserwatorskich
prowadzonych przy nawarstwieniach
ściennych. W piwnicach

Prace przy podklejaniu odspojonych warstw w bloku 3

wykonano okładziny ścian
i sufitów z płyt izolacyjnych
wraz z tynkami cementowo-wapiennymi.
Zaawansowaniu uległy również prace
związane z odtworzeniem
drewnianego stropu nad piętrem w budynku A-3.

Monika Bernacka-Pelc

Oba projekty realizowane są
dzięki
współfinansowaniu
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013.

Fot. Dział Konserwacji

Konserwacją objęto w sumie
pięć drewnianych baraków
byłego Birkenau. Są to baraki
o numerach: B-80, B-166,
B-171, B-210, B-155. Dwa
spośród nich pełniły funkcję baraków szpitalnych.
W jednym z nich znajdowały się latryny i umywalnie,
a kolejne dwa przeznaczone
były dla więźniów odbywających kwarantannę. W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe prace
konserwatorskie, zarówno
samych baraków, jak i ich
wyposażenia.
W pierwszym kwartale
2012 r. kontynuowano prace
przy ostatnim z ww. projektu baraku o numerze B-155.
Został on wybudowany
w sierpniu 1943 r. na odcinku BIIa obozu Auschwitz II-Birkenau, który pełnił funkcję kwarantanny dla nowo
przybyłych więźniów.
W pierwszym kwartale
2012 r. z drewna sosnowe-

Fot. Dział Konserwacji

Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau trwają prace
konserwatorskie przy dwóch projektach „Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz–
bloki o nr. inw. A-2 i A-3” oraz „Konserwacja pięciu drewnianych
baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau”.

Widok po zakończonych pracach fundamentowych przy baraku B-155
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„KOBIETY WOBEC HOLOKAUSTU”
– SPOTKANIE PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ W MDSM

Przed wykładami na dwa
wybrane z poruszonych w
książce tematów, nakreślone zostało tło powstania
polsko-niemieckiej
publikacji. W latach 2004-2009
w pięciu edycjach seminarium pt. „Auschwitz i Holokaust z perspektywy kobiet” wzięło udział ponad
100 studentek i studentów.
Pod względem badawczym
seminarium stanowiło wyzwanie rzucone rozlicznym
społecznym tabu: m.in. tezie
o neutralności pamięci w
stosunku do płci, stereotypowemu spojrzeniu na rolę
kobiet, rzadko kojarzonych
ze sprawstwem, zjawisku
przymusowej prostytucji w
obozach koncentracyjnych
oraz instrumentalizacji sztuki więźniów. Do dyskusji i
analiz akademickich podczas seminarium zawsze
przedostawały się emocje,
związane z konfrontacją
z autentycznym miejscem
historycznym
i
przede
wszystkim spotkaniem i
rozmową ze świadkami wydarzeń – przez trzy ostatnie
edycje podczas seminarium
towarzyszyła nam Zofia Posmysz.

ściach zostało zgwałconych
podczas wojny; ile z nich
i dlaczego trafiło jako przymusowe prostytutki do
domów publicznych; ile
i w jaki sposób stało się ofiarami eksperymentów medycznych; kim były więźniarki Ravensbrück, ile było
wśród nich politycznych, ile
kryminalnych, ile asocjalnych, ile lesbijek; jakie były
losy Żydówek w Auschwitz-Birkenau czy Bergen-Belsen; w jaki sposób nakładały
się antysemityzm i mizoginia, nie w sensie abstrakcyjnym, lecz w tym, jak traktowano ciała tych kobiet.
Szukała informacji o tym,
jak postępowano w obozach z ciężarnymi, jak kobiety odbierały obnażanie,
golenie głów, wyczerpującą
pracę, straszliwe warunki
higieniczne. Chociaż jednak
w Muzeum Holokaustu na
wystawach stałych i czasowych, dotyczących zagłady Żydów oraz masowych
mordów na osobach innych
narodowości, a także w centrum naukowym, znajdowały się filmy i zdjęcia przedstawiające kobiety, często
nagie i poddane przemocy,
a także świadectwa kobiet
w pierwszej osobie, brakowało jakichkolwiek wyjaśnień, komentarzy czy narracji o ich doświadczeniu jako
kobiet właśnie. Swój artykuł
Dworkin zakończyła słowami: „I need a heritage on the

Fot. MDSM

W pierwszym wykładzie
Agnieszka Weseli, wyjaśniła powstanie perspektywy
genderowej w badaniu historii, jako nauki społecznej,
zajmującej się gender, czyli
społeczno-kulturową tożsa-

mością płci – zarówno kobiecej, jak i męskiej.
W przypadku badań nad
Holokaustem oraz II wojną światową nowatorskim
wkładem „gender studies”
było objęcie naukową analizą doświadczenia kobiet.
To właśnie potrzeba poszerzenia nauki o Zagładzie i
wojnie o doświadczenia kobiece legła u podstaw genderowej – w tym wypadku
feministycznej – perspektywy badawczej. Zainteresowanie losami kobiet w okresie Holokaustu i II wojny
światowej zrodziło się wraz
z początkami nowej dyscypliny badawczej, women’s
studies, już w latach 70. XX
wieku. Dojrzały kształt osiągnęła ona w latach 80., a
rozkwit tej nowej perspektywy, jaki dokonał się przede
wszystkim dzięki badaczkom amerykańskim, ale także niemieckim i izraelskim,
przypada na lata 90. Przełomowym tekstem do dzisiaj
pozostaje artykuł działaczki
i badaczki feministycznej,
amerykańskiej
Żydówki
Andrei Dworkin „The Unremembered. For Women at
the Holocaust Memorial
Museum”, opublikowany
w roku 1994 w feministycznym piśmie „Ms”. Dworkin
przybyła do waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu z „pytaniami na temat
kobiet”: chciała wiedzieć, ile
z nich i w jakich okoliczno-

Fot. MDSM

N

a spotkanie promujące książkę „Kobiety wobec Holokaustu”, które odbyło się w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży 19 kwietnia 2012 r., przybyło ponad 50 gości, w tym wielu przewodników
i przewodniczek z Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Elisabeth Kohlhaas podczas wykładu
pt. „Pracownice administracji jako współsprawczynie.
Kobiety zatrudnione w gestapo w latach 1933-1945”

female side” – „Potrzebuję je akceptację społeczną tej
kobiecej spuścizny”.
instytucji. Wyraźniejsza staje się gotowość współpracy
Trzeba także pamiętać, że społeczeństwa niemieckiekobiece
doświadczenie go z tą instytucją. To nowe
wojny i Zagłady nie ogra- spojrzenie na rolę i funkcjonicza się do perspektywy nowanie Gestapo zawdzięofiar – istotna jest także per- czamy w dużej mierze wpłyspektywa sprawczyń, ko- wowi „gender studies”.
biet służących w SS czy też Oba wykłady spotkały się
urzędniczek państwa nazi- z zainteresowaniem słustowskiego. Również ta per- chaczy, o czym świadczyła
spektywa została uwzględ- żywa dyskusja z referentniona w książce „Kobiety kami. Wskazuje to z jednej
wobec Holokaustu” i została strony na deficyty, z druzaprezentowana w drugim giej zaś na ciągłą potrzebę
wykładzie przez Elisabeth dyskusji o kolejnych nieKohlhaas. „Urzędniczki nie zbadanych, przemilczanych
były osobami decydującymi i wykluczanych wątkach
w Gestapo. Miały jednak związanych z II wojną świaswoje stałe miejsce w apa- tową i Holokaustem.
racie Gestapo, bez nich jego
funkcjonowanie nie byłoby Organizatorami spotkania
możliwe. Kobiety były obec- byli MDSM Oświęcim oraz
ne we wszystkich obszarach Centrum Międzykulturowe
działania Gestapo, nie tor- w Warszawie.
turowały i nie mordowały,
jak czynili to mężczyźni, ale Projekt wspierany był przez
były współodpowiedzialne Fundację Współpracy Polza funkcjonowanie niezbęd- sko-Niemieckiej, Fundację
nej do prowadzenia tych im. Heinricha Bölla i Polczynności biurokracji. (…) sko-Niemiecką Współpracę
Obecnie w Niemczech za- Młodzieży.
uważa się nowy nurt w postrzeganiu historii Gestapo
oraz jego funkcjonariuszy
Elżbieta Pasternak
i funkcjonariuszek. Odnosi
się on bardziej do historii
społeczeństwa niemieckiego
w czasie narodowego socja- Osoby zainteresowane publikalizmu. Ujawnienie obecności cją prosimy o kontakt z Elżbietą
kobiet w Gestapo sygnalizu- Pasternak, tel.: 33 843 23 77

Słuchacze podczas promocji książki „Kobiety wobec Holokaustu”
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MIEJSCE SPOTKAŃ I PRZEMIAN

P

Leszek Szuster i prof. Andrzej Zoll

Międzynarodowy
Dom
Spotkań Młodzieży jest
żywym symbolem buntu przeciwko niepamięci.
Krzykiem o pamięć. Dzieje się tak dzięki wsparciu
przyjaciół, świadków historii, jak Halina Birenbaum czy August Kowalczyk, jak Zofia Posmysz,
Józef Paczyński, Tadeusz
Sobolewicz czy zmarły
niedawno Kazimierz Smoleń... Ostatni świadkowie
pragną, by świat nie tracił
z oczu obozowych tatuaży.
Z szacunku dla ofiar – i dla
swego własnego dobra. Dla
przyszłości – tymi słowami
prezes Fundacji Międzyna-

rodowego Domu Spotkań
Młodzieży dr Alicja Bartuś
otworzyła
jubileuszowe
dziesiąte spotkanie Dobrych
Duchów – Przyjaciół i Darczyńców MDSM.
W klimacie Afryki
Dobre
Duchy
zaprosił
w tym roku do MDSM
dźwięk etnicznych instrumentów, bębnów djembe,
dundun, didgeridoo, grzechotek i innych, które przywoływały z oddali. Uwiedzeni tropikalną afrykańską
muzyką goście przekraczali
próg domu, by powitani
przez Gospodarza Leszka

Prof. Andrzej Zoll odbiera statuetkę Dobrego Ducha MDSM
w kategorii Autorytet z rąk Augusta Kowalczyka

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Szustera – pomysłodawcę
i autora koncepcji spotkań
Dobrych Duchów, natychmiast przenieść się na odległy egzotyczny kontynent.
Poczuć klimat Afryki – i to
nie tylko za sprawą egzotycznych podarków (panie
obdarowano
różnobarwnymi bransoletami, zaś panów – orzechami kokosa).
W klimat i rytm afrykańskiej
codzienności wprowadzały
zebranych zespół Afro Break
z liderem Tomasem Ondruskiem. Gorącą, tropikalną
atmosferę Czarnego Lądu
potęgowały także piękne
dekoracje wypełniające przestrzeń domu. Wokół gości
zawisły szamańskie maski,
trawy oraz plakaty odwzorowujące afrykańskie motywy roślinne i zwierzęce,
wymalowane kolorami Afryki: palonymi brązami, rozgrzanymi beżami, ceglastą
czerwienią, ognistymi pomarańczami, słoneczną żółcią
oraz zielenią afrykańskiego
buszu. W tę egzotyczną grę
kolorów wprowadzono również gości, których poproszono, aby najpierw zapisali nazwy barw w kilku językach,
a potem rozpoznali, którą
z nich wywoła w afrykańskim narzeczu czarnoskóra
solistka z Ugandy: Joceline
Ammuthaire. Posiadacz kokosa we wskazanym kolorze
– stawał się laureatem statuetki Dobrego Ducha…

Fot. Dominik Smolarek

o II wojnie przeżyliśmy dramat Kambodży, Ruandy, Bośni. Mimo to zawisło nad nami widmo niepamięci. Słyszymy coraz częściej hasła nienawiści, nietolerancji, ksenofobii, rasizmu. W Europie, również w Polsce. Ich głosiciele rosną w siłę, proponując proste rozwiązania, na końcu których są zawsze rozwiązania
ostateczne. Wiedzą to jednak tylko ci, którzy pamiętają i chcą pamiętać.

Tadeusz Smreczyński wręcza wyróżnienie Robertowi Karolakowi

Przekazujemy wiedzę
i empatię
– MDSM od 25 lat jest
miejscem tysięcy spotkań
i przemian. Na zajęciach,
seminariach,
wystawach
przekazujemy
kolejnym
pokoleniom nie tylko wiedzę, ale i uczucia, empatię,
emocje. Staramy się leczyć
z obojętności i bezradności.
Pokazywać, że warto stawiać opór złu – podkreślała
Alicja Bartuś.

Fot. Dominik Smolarek

O ile łatwiej prowadzić taką
działalność, gdy ma się wokół wsparcie darczyńców
i przyjaciół – Dobrych Duchów MDSM. A tych nie
brakuje.
W tym roku w kategorii
Autorytet – wyróżniono
prof. Andrzeja Zolla – za
wspieranie swoim autorytetem
najważniejszych

Wyróżnieni pracownicy MDSM (od lewej): Róża Matwiejczyk, Maria Matuła, Jan Matuszyk,
Aleksandra Januszyk, Elżbieta Nidecka, pierwszy z prawej: wicewojewoda Andrzej Harężlak
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wydarzeń
seminaryjno-konferencyjnych organizowanych przez MDSM, za
wyznaczanie najwyższych
standardów w obszarze
życia publicznego oraz za
promowanie
Oświęcimia
jako
międzynarodowego
centrum praw człowieka.
W kategorii Partner statuetkę odebrał Falk Altenberger
z Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Uhonorowano
go za wieloletnią owocną
współpracę przy najbardziej
prestiżowych projektach realizowanych wspólnie przez
Międzynarodowy
Dom
Spotkań Młodzieży i Fundację Konrada Adenauera,
za niezwykłą fachowość,
życzliwość i zaufanie na każdym etapie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz
za otwartość, wrażliwość
i gruntowną znajomość polskiej mentalności.
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Fot. Dominik Smolarek
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Joseline Ammuthaire

W kategorii: Darczyńca
wyróżniono Roberta Karolaka – Dyrektora Marketingu Würth Polska oraz
Stanisława Rościszewskiego
– Prezesa IPSEN LOGISTICS.
Wyróżnienia
otrzymali
za wieloletnie, finansowe
wspieranie najważniejszych
przedsięwzięć kulturalnych
MDSM, za głębokie zrozumienie idei Domu oraz za
wyjątkową umiejętność łączenia postawy menagera
z obywatelską wrażliwością.

Zespół Afro Break

wiedni czas, by spojrzeć
wstecz, podsumować ostatni rok działalności MDSM
i, jak zauważył dyrektor Leszek Szuster, podziękować
wszystkim, którzy poprzez
swoją obecność w Domu
i wsparcie dla codziennych
jego działań zaświadczają,
że inicjatywy tu podejmowane są ważne i potrzebne. – To wsparcie, którego
potrzebujemy i za które
jesteśmy bardzo wdzięczni
– podkreślił. – Ale Dom, to
także jego pracownicy.

nie możemy odwrócić, ale
możemy wiele zrobić, by nie
dochodziło do podobnych
zbrodni – podkreśliła na zakończenie Alicja Bartuś.
Międzynarodowy
Dom
Spotkań Młodzieży to nie
tylko codzienna i bardzo
ważna praca pedagogiczna, liczne podróże studyjne
i seminaria kierowane do
młodych ludzi. To również
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Krakowskie Salony Poezji, liczne
wystawy i przedsięwzięcia
kulturalno-artystyczne.
Oby w nadchodzącym roku
było ich jak najwięcej.
Monika Bartosz

Fot. Dominik Smolarek

Statuetki Dobrego Ducha
jak co roku wręczali byli Tego wieczoru nadszedł
więźniowie KL Auschwitz. moment, aby i ich wyróżnić
w sposób szczególny. ObecDoroczne spotkanie z Do- ny na uroczystości wicewobrymi Duchami, to odpo- jewoda Andrzej Harężlak

równo 10 lat temu, wystawa
przywołała wszystkich laureatów statuetek Dobrego
Ducha MDSM oraz występujących w Domu Spotkań
z tej okazji artystów. Każdy
z gości otrzymał publikację
„W stronę Domu”, podsumowującą
działalność
MDSM w roku 2011, opracowaną przez Joannę KlęTego wieczoru goście mo- czar wg projektu graficznegli obejrzeć wystawę do- go Pawła Adamusa.
kumentującą wcześniejsze
edycje Dobrych Duchów, Możemy wiele zrobić
przygotowaną przez Kami– W MDSM prowadzilę Nowak i Bożenę Grzywę. Oprócz przypomnienia my dziś nie tylko edukację
„ideologii” oraz motywów o Auschwitz, ale i głośno
towarzyszących ośmiu po- mówimy o łamaniu praw
przednim spotkaniom, z człowieka we współczektórych pierwsze odbyło się snym świecie. Holokaustu

w imieniu Prezydenta RP
uhonorował pracowników
MDSM wyróżnieniem państwowym „Medal za Długoletnią Służbę.” Złotym
odznaczono – Różę Matwiejczyk, Jana Matuszyka
i Marię Matułę zaś srebrnym – Elżbietę Nidecką
oraz Aleksandrę Januszyk.

Leszek Szuster
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EWY PREISNER PIĄTA PORA ROKU

Z

anurzona w zieleni. Wyrysowana płomieniami zachodzącego słońca. Rozmyta w strugach burzowego
deszczu. Nieoczywista gęstwiną kresek, nieokreślona jak plama wody na papierze. Piąta pora roku Ewy
Preisner. Zjawisko, które do 8 czerwca można oglądać w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.

fot. Kamila Nowak

gdyż porzuciłam miejskie
życie i wybrałam wolność
w małym domu pod lasem,
który domaga się troski
i opieki. Dziki ogród także
woła o serdeczną uwagę.
Piękna to praca, bo każdy najmniejszy gest natychmiast nagradzany jest
kwitnącym efektem – mówi
o sobie.
Wystawa malarstwa artystki – urodzonej w Oświęcimiu, związanej z Krakowem, a obecnie szczęśliwej
mieszkanki Ponidzia, otwarta została w MDSM 27
kwietnia.
– Ponidzie, zniewalające
niewyszukaną urodą, ziołami, sosnowymi lasami i niezliczoną ilością dróg i dróżek do wędrowania stało się
moim miejscem na Ziemi.
W Bogucicach z radością
odkryłam, że gromadzą się
tu ludzie z pasją i energią
Ewa Preisner
i tak wiele można zrobić na
Ewa Preisner jest absol- niwie społecznej – deklaruje
wentką
Wydziału
Ma- Ewa Preisner.
larstwa Akademii Sztuk
Pięknych
w
Krakowie Ponidzie odbija się także
w pracowni prof. Z. Grzy- w obrazach, które oglądać
bowskiego. Dyplom uzy- można w Domu Spotkań.
skała w roku 1980. Zajmuje Krajobrazy widziane w szesię malarstwem olejnym, rokiej i bliskiej perspektyakrylowym, akwarelowym wie, zaklęte w ulotne plamy
i pastelowym oraz dekora- akwareli lub precyzyjnie
cją wnętrz. – Ostatnimi mie- „wyrysowane” olejem na
siącami głównie własnych, płótnie, to główni bohate-

fot. Kamila Nowak

fot. Kamila Nowak

Ewa Preisner i Maria Kudełka

Goście podczas wernisażu wystawy Ewy Preisner

rowie twórczości Ewy Preisner. Poprzez stylizację,
brzozy, wierzby, jeziora, zyskują nowy walor – nie tracąc swojej tożsamości, stają
się jednocześnie wewnętrznym pejzażem – opowieścią
o samej artystce.
Podczas wernisażu Ewa
Preisner mówiła o swoich
inspiracjach słowami własnymi, ale także cytatami,
które są dla niej ważne. Dla
widzów wystawy pozostawiła także ów „przewodnik” w postaci fragmentów tekstów wplecionych
w ekspozycję.

fot. Kamila Nowak

Narracji autorskiej towarzyszyła muzyczna opowieść w wykonaniu Marii
Kudełki, która specjalnie na
ten wieczór przygotowała
wykonanie standardu George’a Gershwina „The Man
I Love” – jednego z ulubionych utworów artystki.

Joanna Klęczar

Fragment wystawy „Moja piąta pora roku”
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EDYTA STEIN.
FILOZOF – TEOLOG – MISTYK

9

sierpnia 2012 r. przypadnie 70. rocznica śmierci Edyty Stein w Auschwitz, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych organizują z tej okazji upamiętnienia w Oświęcimiu.

„Jeśli dzisiaj Edyta Stein zostaje ogłoszona patronką
Europy, to należy na horyzoncie starego kontynentu
powiesić sztandar wzajemnego poszanowania, tolerancji i otwartości, który będzie zapraszał mężczyzn
i kobiety do wzajemnego rozumienia i akceptowania
ponad różnicami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi, aby w ten sposób zbudować naprawdę braterską
wspólnotę.”
Jan Paweł II, 1.10.1999 r.
List Motu Proprio
ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny
i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

W dniach 8-10 czerwca odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa,
7 sierpnia rozpoczną się
trzydniowe rekolekcje, nato-

miast na 9 sierpnia zaplanowano uroczystości religijne.
Wszystkie wydarzenia odbywać się będą pod hasłem:
„Edyta łączy“.

Poprzez swoją biografię Edy- cunkiem odnosimy się do Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
ta Stein przemawia do wielu tożsamości innych.
CDiM www.cdim.pl
osób. My chcemy pokazać
różne aspekty znaczenia jej
życia oraz jej rosnącego kultu
w wielu miejscach Europy.
Pamięć o śmierci Edyty
EDYTA STEIN
Stein w Auschwitz ma dla
nas szczególne znaczenie.
Karmelitańska siostra Teresa Benedykta od Krzyża.
Została zamordowana w
Z pochodzenia Żydówka. Filozof, pedagog i zakonniAuschwitz z powodu jej życa, zginęła w Auschwitz.
dowskiego
pochodzenia.
Zginęła jako ofiara Szoa, ale
Urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu
także jako katolicka zakonjako najmłodsze z jedenaściorga dzieci, kiedy jej ronica. Nie może reprezentodzina obchodziła ważne żydowskie święto Jom Kipwać dla chrześcijan wszystpur (Dzień Pojednania). Ojciec, który zajmował się
kich żydowskich ofiar, ale
handlem drzewem, zmarł, kiedy Edyta miała niespełprzypomina o nich. Wyrana dwa lata. Matka, bardzo pobożna, pracowita i pełżając chrześcijańską wiarę
na silnej woli była zdana jedynie na siebie i musiała
u progu Auschwitz, z szatroszczyć się od tej pory o rodzinę i dużą firmę. Nie
udało się jej jednak wychować dzieci w żywej wierze.
Edyta straciła wiarę w Boga.
W 1911 r. zdała maturę i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na wydziale germanistyki i historii. Jej właściwe zainteresowania dotyczyły
jednak filozofii. Wewnętrzny niepokój, potęgowany
pragnieniem znalezienia prawdy zaprowadziły ją do
Getyngi, gdzie kontynuowała studia u znanego filozofa Edmunda Husserla. U niego napisała i obroniła
z wyróżnieniem rozprawę doktorską „O zagadnieniu
wczucia”. W trakcie I wojny światowej uczęszczała na
kurs pielęgniarski, zdała egzamin i pracowała w szpitalu zakaźnym na froncie.
Spotkanie z wdową po zaprzyjaźnionym Adolfie
Reinachu, który zginął na froncie, było pierwszym
momentem, kiedy jej niewiara załamała się. Pani
Reinach, która niedawno przedtem przyjęła wraz
z mężem chrzest w Kościele protestanckim, pełna pokoju i ogromnej wiary w obliczu osobistej tragedii, była
dla Edyty Stein znakiem prawdziwości religii chrześcijańskiej, czerpiącej moc z krzyża Chrystusowego.
W 1921 r. w domu swojej serdecznej przyjaciółki Hedwig Conrad-Martinus, po lekturze „Życia św. Teresy”, Edyta przeżyła swoje nawrócenie. Zaraz potem
prosiła o chrzest, który otrzymała w dniu 1 stycznia
1922 r. i przyjęła imię Teresa.
Kolejne lata życia Edyty Stein to wielkie zaangażowanie na polu naukowym i pedagogicznym. Zajmowała
się tłumaczeniami tekstów świętego Tomasza z Akwinu oraz błogosławionego J. H. Newmana. Podróżowała po Europie z wykładami m.in. na temat problematyki kobiety, jej roli w rodzinie i społeczeństwie. Była
nauczycielką w Spirze i wykładowcą dla przyszłych
nauczycielek w Münster. Obok publicznych wystąpień Edyta wiele publikowała.
Mając czterdzieści dwa lata wstąpiła do Karmelu
w Kolonii i otrzymała imię Teresy Benedykty od
Krzyża. Od chwili nawrócenia była przeświadczona,
że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Ze względu
na prześladowania Żydów przeniosła się do klasztoru
w Echt w Holandii. Tam została aresztowana przez
Niemców, a następnie deportowana do obozu Auschwitz, gdzie 9 sierpnia 1942 r. została zamordowana
w komorze gazowej. W 1987 r. papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, 11 października
1998 r. została kanonizowana, a 1 października 1999 r.
została ogłoszona patronką Europy.
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SPOTKANIE
Z BATSZEWĄ DAGAN

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY

SESJA EDUKACYJNA MCEAH

M

iędzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau zaprasza 26 maja na sesję
edukacyjną, której gościem będzie Batszewa Dagan,
izraelska pisarka, była więźniarka Auschwitz.

Do udziału w sesji zapraszamy nauczycieli, przewodników oraz absolwentów studiów podyplomowych
i seminariów prowadzonych przez
MCEAH, a także uczniów i wszystkie osoby zainteresowane tematyką
Auschwitz.
Sesję rozpocznie spotkanie z Batszewą Dagan zatytułowane „Moje
przeżycia obozowe w twórczości literackiej”. Następnie uczniowie wysłuchają wykładu Heleny Kubicy poświęconego losowi dzieci i młodzieży
w Auschwitz, a także poznają historię
bajek pisanych przez więźniów obozu. Nauczyciele natomiast wezmą
udział w warsztacie „Nauczanie o
Holokauście w szkole podstawowej
(dylematy, wyzwania, metody i formy pracy”, który poprowadzi Małgorzata Rusiłowicz, a także wysłuchają
wykładu Batszewy Dagan „Jak przekazywać wiedzę o Holokauście dzieciom i młodzieży”.
Informacje dotyczące uczestnictwa
w sesji i formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie internetowej www.auschwitz.org. (Uwaga.
Z uwagi na ograniczoną liczbę

miejsc w sali wykładowej, o udziale
w sesji decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń). Udział w spotkaniu
jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Nie zwracamy kosztów podróży. Wyżywienie
oraz ubezpieczenie we własnym zakresie.
Batszewa Dagan jest twórczynią
metody
psychologiczno-pedagogicznej
pomagającej
przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę
o Shoah oraz autorką publikacji wykorzystywanych w nauczaniu o Holokauście. „Czika piesek w getcie”
i „Gdyby gwiazdy mogły mówić”
to dwie najnowsze publikacje jej
autorstwa wydane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w języku polskim. Więcej informacji
na ich temat znajdą Państwo na stronie XX tego wydania „Osi”. Dzień
wcześniej, 25 maja, Batszewa Dagan
będzie gościem Centrum Żydowskiego. Plakat dotyczący tego wydarzenia
znajdą Państwo poniżej.
Spotkanie z Batszewą Dagan jest
możliwe dzięki finansowej pomocy
Ambasady Izraela w Polsce.
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• 21 maja
Wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Obiekty sakralne ziemi
oświęcimskiej”.
Zdjęcia pochodzą z albumu autorstwa Stanisława Krzemienia pt.
„Obiekty sakralne ziemi oświęcimskiej – Oświęcim i okolice”.
W publikacji uwzględnione zostały
wszystkie 163 przydrożne obiekty
sakralne, w tym 68 na terenie miasta, a pozostałe na terenie Gminy
Oświęcim.
Początek o godzinie 18.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 14 maja
Samochód
Praga-Oświęcim
w Bibliotece GALERII KSIĄŻKI
Już od 14 maja będzie można
oglądać prawdziwe cudo międzywojennej techniki – samochód Praga-Oświęcim.
W ramach roku Burmistrza
Mayzla oświęcimska GALERIA
KSIĄŻKI sprowadziła z Muzeum
Techniki w Otrębusach jedyny
istniejący egzemplarz samocho- • 25 maja
du Praga-Oświęcim. Samochód Koncert „Tobie Mamo”
będzie można obejrzeć w hallu O godzinie 17.00 w Oświęcimskim
Galerii w dniach od 14 do 19 maja Centrum Kultury odbędzie się konbr. w godzinach otwarcia biblio- cert z okazji Dnia Matki pt. „Tobie
teki.
Mamo” w wykonaniu zespołów
Praga-Oświęcim produkowany artystycznych
Oświęcimskiego
był w naszym mieście w okre- Centrum Kultury. W koncercie wesie międzywojennym w czasie, zmą udział: Zespół Pieśni i Tańca
kiedy zaszczytną funkcję Burmi- „Małe Hajduki” i „Mini Hajduki”
strza Oświęcimia pełnił Roman oraz grupa żywego słowa Infinitas
Mayzel. W „Galerii Przechodnia” i grupa wokalno-instrumentalna
Biblioteki przygotowana zostanie Wariant M.
także wystawa „Przemysłowy Oświęcimskie Centrum Kultury
Oświęcim Burmistrza Mayzla”,
obrazująca rozwój zakładów • 25 maja
przemysłowych w tym czasie.
Retransmisja opery „Madame
Samochody reklamowali sław- Butterfly”
ni klienci firmy, między innymi Słynna opera Giacomo Pucciniego
Jan Kiepura i Wojciech Kossak, w wykonaniu The Metropolitan
który jesienią 1933 r. w liście do Opera zostanie retransmitowana
swojej żony pisał: „... sprzedałem w przeddzień Dnia Matki o godz.
Cadillaca i kupiłem na warun- 19.00. Jest to piękna, choć smutna
kach wprost śmiesznych śliczną historia miłości japońskiej gejszy
Oświęcim-Pragę, ośmiocylindro- i Amerykanina, którzy poznają się,
wą, nowiusieńką, ze wszystkimi zakochują się w sobie i biorą ślub.
szykanami”. Otwarcie obu eks- Wkrótce potem mąż wyjeżdża,
pozycji zaplanowano na dzień młoda kobieta zostaje sama z ich
15 maja na godzinę 10.00.
synem. Czeka ona na swojego ukoWspółorganizatorami ekspozy- chanego przez kilka lat, po czym
cji są oprócz Biblioteki GALERII doznaje zawodu miłosnego, wiKSIĄŻKI, Archiwum Państwowe dząc go z nową żoną.
oddział w Oświęcimiu oraz Fa- Bilety: 35 zł.
bryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sala widowiskowa Domu Kultury
Sp z o.o., która jest spadkobierczy- w Kętach
nią Spółki Akcyjnej: Zjednoczone
Fabryki Maszyn i Samochodów • 26 maja
„Oświęcim”, wytwarzającej po- „Teatralny autobus” – wyjazd do
pularne w przedwojennej Polsce Piwnicy pod Baranami
samochody „Oświęcim-Praga”.
„Kabaret Piwnica pod Baranami”.
Miejska Biblioteka Publiczna Ga- Wyjazd o godz. 17.00 spod MOKleria Książki im. Łukasza Górnic- SiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.
kiego w Oświęcimiu
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chełmku
• 19 maja
Muzeum Zamek w Oświę- • 27 maja
cimiu zaprasza do nocnego „Zapomniany diabeł”
zwiedzania wystawy czasowej W Oświęcimskim Centrum Kultu„Bona Regina z wizytą w Księ- ry o godzinie 17.00 zostanie zaprestwie Oświęcimskim – historia zentowany spektakl „Zapomniany
i gospodarka miasta Oświęcimia diabeł” w wykonaniu grupy tew XVI w.”
atralnej „Czwarta Ściana”
Szesnastowieczne
starodruki To charytatywny spektakl na rzecz
pisane po łacinie i staropolsz- Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy,
czyzną przypominają sławnych na podstawie utworu Jana Drdy
i
znakomitych
oświęcimian z 1960 r., w reżyserii ks. Mirosława
doby renesansu oraz pobyt Bony Wądrzyka. W miasteczku Długie
w zamku oświęcimskim. Tego Kabaty ukrywa się zaginiony diawieczoru między godziną 18.00 beł. Piekło postanawia go odnaleźć.
i 24.00 z wieży zamkowej podzi- Dochód ze spektaklu wesprze lewiać będzie można panoramę czenie chorej na porażenie mózgoOświęcimia nocą.
we pięcioletniej Nikolki Kurpas.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Oświęcimskie Centrum Kultury
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MUZEUM
W ARCHIWALNEJ
FOTOGRAFII

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

W

łodzimierz Borkowski – lekarz medycyny,
chirurg, radiolog. Urodzony 29 lipca 1920 r.
w Ostrowsku na Podhalu. W 1939 r. ukończył
roku 2012 obchodzimy 65. rocznicę utworzenia
liceum krakowskie i zdał na studia medyczne, których
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
w rezultacie nie podjął z powodu wybuchu wojny.
Z tej okazji w tym roku w „Osi” pokazujemy
Działał w Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany został
archiwalne
zdjęcia ukazujące różne, bardziej i mniej
6 maja 1940 r. w Krakowie i przewieziony do więzienia
znane,
wydarzenia
z historii Miejsca Pamięci.
na Montelupich, a następnie do Tarnowa.
jednak nie nawiązywała do rzeczywistości obozowej. Wykonał m.in.
projekty witraży przeznaczone dla
sanktuarium pamięci ofiar KL Auschwitz, które miał nadzieję, zostanie
zbudowane po wojnie. Cztery witraże do okien gotyckich symbolizowały
ofiarę, cierpienie, miłość i nadzieję.
Projekty witraży na boczne ściany
o wspólnym tytule „Cywilizacja”,
przedstawiały opanowanie głębokości, natury, przestworzy, światła,
eteru, szybkości, wysokości i głosu.
Projekty te szczęśliwie ocalały dzięki
pomocy Ireny Ptaszyńskiej, córki aptekarza z Oświęcimia, która pracując
jako goniec w firmie Kluge, zaangażowana była w działalność konspiracyjną na rzecz więźniów obozu. To ona
nawiązała kontakt z rodzicami Włodzimierza Borkowskiego i pośredniczyła w ich nielegalnej korespondencji. Projekty witraży oraz wiele innych
rysunków jego autorstwa wywoziła
z obozu w ramie roweru.
W listopadzie 1944 r. Borkowski został
wysłany do Breslau-Lissa, 6 stycznia
1945 r., przeniesiony do obozu macierzystego – KL Gross-Rosen (nr obozowy 76 184). Stamtąd, przed Wielkanocą 1945 r., został ewakuowany do KL
Buchenwald (nr obozowy 128 141).
Mając ze sobą drewnianą walizeczkę z kredkami, farbami i rysunkami,
którą udało mu się wynieść z obozu
Auschwitz, cały czas malował m.in.
rysunki przedstawiające wielopoziomowe ciągi komunikacyjne oraz
kartki okolicznościowe. Dzięki temu
miał szanse zdobyć dodatkowe porcje jedzenia i przetrwać trudne warunki obozowe. Po wykańczającym
marszu ewakuacyjnym oraz krótkim
pobycie w obozie we Flossenbürgu,
został wyzwolony 23 kwietnia 1945 r.
wokolicachRoding.DoPolskipowrócił
26 lipca 1945 r. i ponownie podjął
studia medyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskawszy dyplom lekarza w 1950 r., rozpoczął pracę jako lekarz medycyny,
specjalizując się w chirurgii. Został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Oświęcimskim oraz innymi cennymi
odznaczeniami. Równolegle z pracą
zawodową kontynuował działalność
artystyczną, pisząc wiersze, malując
obrazy, opracowując oprawy plastyczne książek. Wykonał również
repliki projektów witraży oświęcimskich, które znajdują się dziś w zbiorach Muzeum Auschwitz. W 2012 r.
Włodzimierz Borkowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Projekt witrażu „Opanowanie przyrody”
z cyklu „Cywilizacja”
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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”.
Na tym archiwalnym zdjęciu nieznanego autora widać pierwszy pomnik,
który postawiono na terenie byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau, upamiętniający wszystkie ofiary obozu (jeszcze wcześniej przy ruinach
jednego z krematoriów postawiono
pomnik poświęcony zamordowanym Żydom). Monument w kształcie urny odsłonięty został z okazji
10. rocznicy wyzwolenia obozu

Pierwszy pomnik
na terenie Auschwitz II-Birkenau

w 1955 r. – w tym samym, w którym
otwarta została istniejąca do dziś stała wystawa Muzeum. Pomnik wykonany został z szarego piaskowca.
Sama urna zawierała ziemię z różnych obozów koncentracyjnych oraz
miejsc zagłady z całej Europy. Pomnik rozebrano 9 marca 1966 r., kiedy rozpoczynano budowę nowego,
istniejącego do dziś upamiętnienia.
Paweł Sawicki

Z SZAFY GANOBISA

P

ewnego razu odwiedziła mnie holenderska telewizja.
Dziennikarze poinformowali mnie przy okazji, że
w urzędzie miasta dostali stare zdjęcia z Oświęcimia.
Nie miałem zbyt wielu informacji, ale udało mi się ustalić, że
przekazane one zostały przez starszego pana z niemieckiego miasta Kerpen. Jak się później okazało, był to syn pewnego lekarza, który na początku okupacji dostał nakaz pracy
w Auschwitz i przyjechał tu z całą swoją rodziną w 1940 r.
Zastanawiałem się, jak dotrzeć do
tajemniczego darczyńcy. Człowiek
z Kerpen był najprawdopodobniej
na zdjęciu ze swoim ojcem, matką
i siostrą. Odnalazłem dom w Oświęcimiu, w którym mieszkali i który
stoi do dnia dzisiejszego. Okazało
się również, że jego ojciec nie pracował jako lekarz w obozie Auschwitz,
ale w szpitalu, który się znajdował
w Zakładzie księży Salezjan. Wraz
z przyjacielem Arturem Szyndlerem z Centrum Żydowskiego udało nam się najprawdopodobniej
odnaleźć dziewczynkę ze zdjęcia,
córkę lekarza mieszkającą niedaleko Kerpen. Wysłałem do niej list,
ale niestety powrócił do nadawcy.
W poszukiwaniach pomaga mi także koleżanka z Muzeum Auschwitz.
Sprawa zatem nie jest zakończona
i mam nadzieję, że uda mi się dowiedzieć więcej o bohaterach widocznych na zdjęciu…

Fot. Mirosław Ganobis

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Po pięciotygodniowym pobycie
w więzieniu 14 czerwca 1940 r. został wysłany do KL Auschwitz, gdzie
otrzymał numer obozowy 360. Przydzielony został do ciężkich i wyniszczających prac budowlanych m.in.
do wyrównywania ziemi pod plac
apelowy. Po pewnym czasie jednak
(z początkiem grudnia 1940 r.) zaczął
na stałe pracować w stolarni. Obok
oficjalnych prac, takich jak wyrób
i montaż konstrukcji drewnianych
do wszystkich obiektów, wykonywano tam cały szereg drobnych prac
na zlecenie esesmanów. Borkowski
m.in. rysował różne ozdobniki, które potem rzeźbiono na drewnianych
wyrobach. Pierwsze kredki otrzymał
od jednej z więźniarek, zatrudnionej
w Bauleitungu jako maszynistka. Tematyka rysunków wykonywanych
w obozie przez Włodzimierza Borkowskiego była różnorodna, nigdy

Fot. Dział Archiwum

W

Mirosław Ganobis
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Archiwalna fotografia
z czasów II wojny światowej
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kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz
odbył się 21. Marsz Żywych. Spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” uczestnicy przeszli w milczeniu
do Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości. Poniżej publikujemy fotografie ilustrujące to wydarzenie. Autorem zdjęć jest Bartosz Bartyzel.
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