M a g a z y n b e z pł a tn y

I SSN 1899- 4407

OSTATNIA
CZĘŚĆ
PRZEWODNIKA
PO ŻYDOWSKIEJ
HISTORII
OŚWIĘCIMIA

nr 48

kwiecień 2012

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 48, kwiecień 2012

REDAKCJA:

OD REDAKCJI

Magazyn „Oś – Oświęcim –
Ludzie – Historia – Kultura”

„Ja nigdy nie chciałam zmieniać
świata…” – tak zatytułowaliśmy
rozmowę z Krystyną Oleksy, która
w Miejscu Pamięci Auschwitz spędziła 37 lat i na początku tego roku
przeszła na emeryturę. Jednak jej
poświęcenie dla edukacji o historii
obozu Auschwitz z pewnością dokonało i nadal przyczynia się do zmian
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W kwietniowym numerze drukujemy ostatnią już, 11. część przewodnika po żydowskiej historii Oświęcimia przygotowanego przez Centrum
Żydowskie. Mamy nadzieję, że uda-

ło się Państwu zebrać cały komplet
i odkryć dla siebie ten fascynujący
rozdział historii miasta. Jednocześnie Centrum zaprasza na zbliżający
się Life Festival, na którym wystąpi
m.in. izraelski artysta Shachar Gilad.
W tym roku laureatem nagrody
im. ks. Stanisława Musiała zostali
Anna Lebet-Minakowska, kustosz
w Muzeum Narodowym w Krakowie, oraz ks. dr Manfred Deselaers,
katolicki ksiądz z diecezji Aachen,
duszpasterz w Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu. W „Osi”
znajdą Państwo krótkie wystąpienie,

które ks. Deselaers wygłosił, odbierając wyróżnienie.
Na stronach MDSM wiele miejsca
poświęcamy prawom człowieka.
Piszemy m.in. o seminarium „Prawa człowieka zaczynają się od praw
dzieci i młodzieży”, a także o polsko-niemieckim spotkaniu poświęconym tematyce praw człowieka
dawniej i dziś.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org

GALERIA
XX WIEKU
Kiedy po długiej i mroźnej zimie – na
ogół takie kiedyś bywały – punktualnie i o swoim czasie nadchodziła wiosna, poprzedzana porą roku, której
już nie ma: przedwiośniem, wszystko
budziło się do życia i nikt nie ukrywał
szczerej radości! Dzieciarnia zapełniała podwórka i ulice – bezpieczne,
z kilkoma furmankami i nielicznymi autami przejeżdżającymi w ciągu
wielu godzin. Dorośli strojnie – choć
ówczesna „strojność” nie była najwyższej miary – i dostojnie oddawali się

WYDAWCA:
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
www.auschwitz.org

PARTNERZY:
Centrum
Żydowskie

przyjemnościom spacerów. Zimowy,
momentami urodziwy i pociągający pejzaż, przemieniał się z każdym
dniem w lepszą pogodę, w wiosenne
podekscytowanie, radość i nadzieję na
letnią już wnet porę.
To wszystko ma też kontynuację i dzisiaj, ale przecież obecnie, to nie tamte ulice ze śladami koni karmionych
obrokiem, a dziś z obecnością innych
„koni” – rączych rumaków i rozbrykanych mechanicznych ogierów na-

pędzanych benzynowym obrokiem,
stale napastujących atmosferę swoimi trującymi wyziewami. To idole
i pieszczochy naszej cywilizacji!
Ale wróćmy na jasną stronę czasu!
Wiosna to zawsze Wielkanoc, a Wielkanoc – to zawsze wiosna! W zdjęciowym aneksie pocztówka wielkanocna
z lat 30. minionego wieku, wydana
przez oficynę „Sztuka” w Krakowie.
Andrzej Winogrodzki
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Pocztówka wielkanocna z lat 30. XX wieku, wydana przez oficynę „Sztuka”
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SŁOWACKI POCIĄG PAMIĘCI

S

pecjalny Pociąg Pamięci ze Słowacji, pokonując historyczną trasę, przyjechał do Oświęcimia w 70. rocznicę
deportacji przez nazistów do Auschwitz pierwszej grupy słowackich Żydówek. W uroczystościach w Miejscu Pamięci wzięli udział premier Słowacji Iveta Radiczova, wicepremier Jan Figel, a także przedstawiciele
różnych wyznań oraz liczna grupa młodzieży. Szczególnym gościem była Edita Grosmanova, ocalała z Auschwitz, która wówczas trafiła do obozu.
TRAGEDIA SŁOWACKICH ŻYDÓW
Otwarta w 2002 r. (bl. 16, parter). Pierwsza część ekspozycji przedstawia genezę i przebieg Holokaustu na Słowacji, którego realizacja należała do głównych zadań
polityki wewnętrznej ówczesnego reżimu rządzącego
w tym kraju. Podkreślone zostały szczególnie punkty
zwrotne w realizacji zagłady Żydów słowackich, takie
jak: przyjęcie kodeksu żydowskiego, pierwsze deportacje, obozy pracy i obozy dla internowanych, kolejna
fala deportacji i represje. Pokazane zostało także „rozwiązanie kwestii żydowskiej” na terenach południowej
Słowacji okupowanych przez Węgry.
Na wystawie pokazano także postawy ludności słowackiej wobec prześladowań Żydów. Wyodrębniony
temat stanowi opowieść o losach Żydów, którzy deportowani zostali ze Słowacji do KL Auschwitz. W tej
części przedstawiono między innymi udane ucieczki
słowackich Żydów oraz znaczenie ich relacji jako naocznych świadków w informowaniu świata o zagładzie Żydów dokonywanej w Auschwitz.
Autorzy ekspozycji pokazali na niej około 700 fotografii osób pochodzenia żydowskiego, skopiowanych z
legitymacji wydawanych przez Centrum Żydów w
Bratysławie. Zwiedzający mogą także zapoznać się, za
pośrednictwem środków audiowizualnych, z relacjami
byłych więźniów.

Uczestnicy
uroczystości
zwiedzili tereny byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu
koncentracyjnego
i zagłady, a także złożyli
kwiaty pod Ścianą Straceń.
Ważnym punktem wizyty
było odwiedzenie stałej ekspozycji „Tragedia słowackich Żydów”.
Odnosząc się do znaczenia
pamięci o Auschwitz wśród
młodego pokolenia Słowaków, licznie odwiedzających
Miejsce Pamięci, premier
Słowacji Iveta Radiczova
powiedziała: – Młodzież stawia bardzo istotne pytanie:
co możemy zrobić, aby to się
więcej nie powtórzyło, aby
nigdy więcej nie mogły się
wydarzyć takie okropności?
Dałam im radę: odrzucajcie jakiejkolwiek przejawy
przemocy, ignorancji, konfliktów, agresji i nienawiści.
Wówczas zepchniemy wrogość na margines społeczeństwa i w przyszłości nic tak

strasznego nam nie zagrozi pod uwagę procentowy
– podkreśliła premier Iveta udział odwiedzających w
Radiczova.
stosunku do liczby mieszkańców kraju, Słowacja
Słowacy stanowią jedną z zajmuje trzecie miejsce, po
liczniejszych grup naro- Polsce i Izraelu, spośród
dowościowych odwiedza- 111 krajów, których obyjących Miejsce Pamięci. watele zwiedzili w 2011 r.
W zeszłym roku było ich Muzeum Auschwitz.
40 tys., z czego 33 tys. sta2bart, jarmen, moka
nowiła młodzież. Biorąc

TRANSPORT 999 ŻYDÓWEK
Z POPRADU
Transport 999 Żydówek z Popradu na Słowacji z 26
marca 1942 r. był pierwszym zarejestrowanym transportem, który został skierowany przez Główny Urząd
Bezpieczeństwa Rzeszy do Auschwitz w ramach „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. W sumie
do Auschwitz deportowano 27 tys. Żydów słowackich,
z czego blisko 10 tys. stanowiły dzieci.
Temat ten został omówiony w anglojęzycznej publikacji „Tragedia Żydów słowackich” wydanej w 2002
r. przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we
współpracy z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy.

LEKARZE W AUSCHWITZ
NARODOWY SOCJALIZM
A MEDYCYNA W III RZESZY
Fot. Repozytorium Cyfrowe

S

komplikowane relacje między niemieckimi lekarzami SS a więźniami pracującymi w obozowych szpitalach, a także moralne i
etyczne zagadnienia wynikające ze zbrodni lekarzy-nazistów to
niektóre z tematów, którymi zajmowali się studenci medycyny i lekarze z Niemiec podczas seminarium „Narodowy socjalizm a medycyna w III Rzeszy”. Jego organizatorami było Repozytorium Cyfrowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Uniwersytet
Wittem/Herdecke.
mundurach SS, jak i więźniarskich pasiakach.
W programie znalazły się
m.in. wykłady prof. antropologii Petera Selga, który

Fot. Repozytorium Cyfrowe

Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w
Muzeum w dniach 26-29
marca, byli lekarze w obozie
Auschwitz, zarówno ci w

Uczestnicy seminarium składają kwiaty i znicze pod Ścianą Śmierci
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omówił zagadnienia historii
medycyny i antropologii medycznej w początkach XX w.,
a także opisywał tragiczne
efekty prowadzenia narodowosocjalistycznej medycyny
w obozie Auschwitz. – Profesor starał się odpowiedzieć
na pytania dotyczące etyki
medycyny po Auschwitz. Na
przykładzie relacji lekarzy
SS Josefa Mengele i Eduarda
Wirthsa z więźniami Miklosem Nyszli i Hermannem
Langbeinem, pokazał bardzo
ciekawą analizę zawiłych
relacji pomiędzy nazistowskimi lekarzami a więźniami
– powiedział dr Krzysztof
Antończyk, szef Repozytorium Cyfrowego Muzeum.
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Zajęcia w jednym z budynków szpitala obozowego,
bloku nr 28 w byłym obozie Auschwitz I

Uczestnicy spotkali się także m.in. z byłym więźniem
prof. Wacławem Długoborskim, który opowiedział
o swoich przeżyciach z pobytu na odcinku szpitalnym
BIIf w Auschwitz II-Birkenau, gdzie zatrudniony był
jako pielęgniarz.
W trakcie zajęć uczestnicy
poznali również mechanizmy funkcjonowania szpitali obozowych. Halina Jastrzębska i Małgorzata Hałat
przedstawiły szczegółowo
historię bloku szpitalnego
nr 28 w obozie macierzystym Auschwitz I. W trakcie
zajęć, które odbywały się
w pomieszczeniach oryginalnego budynku, omówione
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zostały sylwetki więźniarskiego personelu medycznego i jego działania na rzecz
ochrony życia pacjentów.
– W trakcie zajęć seminarzyści dyskutowali również na
temat współczesnych postaw ludzi medycyny i wciąż
aktualnych pytań etycznych
dotyczących relacji pacjent-lekarz. Dla mnie ważne
są ich słowa, że te trzy dni
spędzone w byłym obozie są
dla niech nieocenioną nauką
i przeżyciem, które wpłynie
na ich myślenie o człowieku
i wartości życia – dodał Antończyk.
Paweł Sawicki
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JA NIGDY NIE CHCIAŁAM
ZMIENIAĆ ŚWIATA...

Chciałbym zacząć od
gratulacji.
Nagroda
„Światło Pamięci” to
z pewnością powód do
radości...
Czuję się bardzo wyróżniona, nie tylko dlatego,
że otrzymałam tę nagrodę po Profesorze Władysławie Bartoszewskim,
choć bez wątpienia takie
towarzystwo dodaje znaczenia odznaczeniu. Cieszę się bardzo, ponieważ
temat edukacji na rzecz
zachowania pamięci był
co prawda różnie pojmowany w różnych etapach
mojej pracy, ale cały czas
to była praca na rzecz
pamięci. Ma to dla mnie
zatem szczególne znaczenie. Czuję się bardzo
uhonorowana.
Do kwestii edukacji i pamięci chciałbym przejść
nieco później. Kiedy
w wiosną 2009 r. rozmawiałem z odchodzącą
wtedy na emeryturę Teresą Świebocką, rozpocząłem od pytania, które tak
naprawdę kierowane jest
do bardzo wielu pracowników Miejsca Pamięci –
jak my w ogóle możemy
tu pracować. Pani spędziła tu 37 lat. A zatem...
Jak?
Też zadaję sobie to pytanie... Nie wiem. Wszyscy
ludzie, którzy nas odwiedzają – zarówno odwiedzający, jak i ci przychodzący porozmawiać
z dyrektorem, stawiają
rzeczywiście to pytanie.
Ja sama je sobie stawiałam: jak możemy to robić, jak możemy znieść
taką długą obecność

Fot. Archiwum prywatne Krystyny Oleksy

K

rystyna Oleksy pracowała w Miejscu
Pamięci Auschwitz przez 37 lat - początkowo w dziale naukowo-oświatowym, później w wydawnictwie. Od 1990 r.
była zastępcą dyrektora Muzeum. Jest inicjatorką utworzenia w Muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście (MCEAH), którym kierowała
od momentu jego powstania w 2005 r. W lutym tego roku odeszła na emeryturę. Podczas
uroczystego pożegnania dyrektor Muzeum
dr Piotr M.A. Cywiński wręczył jej Nagrodę
„Światło Pamięci” przyznawaną za wybitny
wkład w edukację o Auschwitz i Zagładzie.
Poniżej publikujemy rozmowę z Krystyną
Oleksy. Część pytań nadesłana została przez
użytkowników oficjalnej strony Muzeum na
portalu społecznościowym Facebook.
w tym miejscu? Nie
wiem, czy to jest dobrze,
że pracujemy tak długo.
Może nie nadaje się to
do druku, ale ta praca jakoś nas zmienia. Z jednej
strony miło jest powiedzieć, że dobrze jest, jeśli
praca jest pasją. I to jest
prawda. Ale wówczas to
się przenosi na czas po
pracy – żyje się tym, co
się tu dzieje, żyje się tymi
tematami. Jeśli traci się
ten dystans między życiem prywatnym a pracą,
jeżeli życie to jest praca,
to nie wiem, czy to jest
tak dobrze. Pewnie gdybym tu nie pracowała tak
długo, to byłabym innym
człowiekiem.
W jakim sensie?
Nie wiem. Może lepszym, może gorszym,
ale sądzę, że innym... Nie
wiem. Ktoś musi za to
zapłacić. Jeśli praca jest
najważniejsza, ważniejsza niż wszystko inne,
to życie towarzyskie i
krąg przyjaciół, i tak naprawdę wszystko inne
się wiąże z tym miejscem, wszystkie rozmowy się sprowadzają do
tego miejsca, Auschwitz
staje się odnośnikiem do
wielu spraw. To nie jest
chyba właściwe. Cenę
tego płacą nasze rodziny
i my też jakoś płacimy.
Płacimy bardzo wysokie
koszty. Kiedyś w Stanach
Zjednoczonych ktoś powiedział w trakcie jakieś
rozmowy, że nie powinno się w tym temacie zawodowo być dłużej niż
chyba pięć lat. Uważam,
że to trochę za mało, bo
potrzeba pewnego do-
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Uroczyste otwarcie wystawy Holocaust w Imperial War Museum w obecności Królowej Elżbiety II

świadczenia tego tematu.
Po roku pracy wydawało
mi się, że jestem największym ekspertem, wydawało mi się, że jestem
taka mądra i potrafię
odpowiedzieć na każde
pytanie. Potem się okazało, że pytań jest więcej
niż odpowiedzi. Te pięć
lat to jest przesada. Ale te
czterdzieści lat to chyba
też przesada.

Wystarczy wyjrzeć za
okno. Ciągle z tyłu głowy
jest to zło i to, do czego
człowiek jest zdolny. Nie
wiem, czy to jest dobre,
kiedy cały czas jesteśmy
narażeni na bodźce, które mówią, jaki człowiek
może być okropny.

Co w takim razie daje
praca w tym miejscu, a
co zabiera?

Nie. Wszystko było nieskuteczne. Nawet chyba
nie bardzo chciałam.

Na pewno daje satysfakcję i powoduje, że praca
zawodowa staje się pasją
i wykonuje się ją z wielką
satysfakcją. Daje też duże
możliwości kontaktu z
ludźmi, jak żadne inne
miejsce w Oświęcimiu
i niewiele też w Polsce.
Nikt nie lekceważy tego
miejsca. Z tego możemy
korzystać i uczyć się od
ludzi, którzy inaczej widzą sprawy Auschwitz
i Holokaustu. Czasami
się dziwiłam, że można
tak inaczej myśleć, można tak inaczej to widzieć.
To bardzo rozwija, kiedy
musimy
weryfikować
nasz punkt widzenia. Ta
praca zwyczajnie rozwija
także intelektualnie, bo
trzeba cały czas czytać,
żeby wiedzieć, co się
dzieje. To tak naprawdę
przymus. Być może niektórych książek bym nie
przeczytała w życiu. A co
odbiera? Odbiera chyba
taką dobrze rozumianą
naiwność. Ciągle jesteśmy tu pod presją zła,
które tutaj miało miejsce
i ono tu dominuje. I odbiera trochę tej świeżości.

Dlaczego?
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niejsze działania, kiedy
byłych więźniów już tu
nie było. Dziś jest ich
niewielu i nie mają oni
wpływu na codzienną,
normalną pracę instytucji. A pierwszy dzień
w pracy? Nie było to
jakieś wielkie wydarzenie. Ja bardzo chciałam
tu pracować. Jeszcze na
studiach wiedziałam, że
chcę i że będę pracowała.
Myślałam o wydawnictwie, ale tam nie był miejsca i trafiłam do Działu
Oświatowego. Jednak z
tym tematem byłam już
dużo wcześniej. Chodziłam w Oświęcimiu do
szkoły, bywałam często
w Muzeum – nie tylko
z klasą. Chociaż może
takim momentem było
spotkanie z panem Szymańskim, który pierwszego dnia pokazał mi
magazyny zbiorów, powiedział mi, że muszę
być przewodnikiem i
muszę się uczyć bardzo
intensywnie. Pierwszy
miesiąc siedziałam dniami i nocami i uczyłam się
historii obozu. Później
sama – jako dyrektor –
z tych wymogów zrezygnowałam u swoich
pracowników, a szkoda.
Myślę, że tego brakuje.
Nie mówię, że każdy powinien oprowadzać, ale
każdy chyba powinien
mieć podstawową wiedzę dotyczącą historii
obozu. W tamtych latach
to był przymus dla każdego nowo przyjętego
pracownika, obojętnie do
jakiego działu.

Miała Pani jakieś sposoby na odizolowanie się
od tego?

Bo tak bardzo było to
oczywiste, że jest to moje
miejsce i mój obowiązek.
Pamięta
Pani
swój
pierwszy dzień pracy?
Pamiętam. Moja sytuacja była trochę inna niż
wasza – dzisiejszych
młodych pracowników.
Muzeum było wtedy
zdominowane przez byłych więźniów i to sprawiało, że było zarówno
łatwiej, jak i trudniej.
Kiedy
przychodziłam
do pracy, to nie było
wymiany pokoleń, ale
następował gwałtowny
rozwój instytucji, powstawały nowe działy,
powiększano istniejące
i przyjmowano wielu
młodych ludzi. Z jednej
strony byli więźniowie
nadawali kierunek. Jeśli
buntowaliśmy się przeciwko jakieś polityce
muzealnej, to autorytet
więźniów był tak wielki,
że nikt z nas tego głośno nie kontestował. To
naznaczyło moje póź-
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I co w tych zbiorach zrobiło największe wrażenie?
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Te osobiste rzeczy, których normalnie nie widać. Że tego tyle jest, że
mogę dotknąć... Pamiętam drewniane grzybki do cerowania... Nie
te wielkie rzeczy, ale
te malutkie drobiazgi,
które mogłam wziąć do
ręki. Bardzo mi imponowało, że mogę tu być.
Czułam ważność tego
miejsca.
Gdyby ktoś Pani powiedział wtedy, że to na 37
lat, to by Pani uwierzyła? Czy już wtedy było
jasne, że to miejsce na
lata?
Chyba tak. Po pierwszym roku odeszłam na
cztery i pół roku, żeby
uczyć w szkole. Kierowały mną praktyczne
względy, bo dostałam
dwa razy więcej pieniędzy. Miałam też małe
dziecko i wakacje miały
znaczenie. Jednak bardzo szybko chciałam
wrócić. To było dość
skomplikowane, ponieważ dyrektor Smoleń
nie robił żadnych kłopotów z odejściem, ale
nie chciał przyjmować
z powrotem. Także powrót – już do wydawnictwa – był pewnym
problemem. Pomogły mi
Teresa Świebocka oraz
Renata Świebocka, które wstawiły się za mną
i wzięły odpowiedzialność za tą powracającą.
No a potem nigdy już mi
nie przyszło do głowy,
żeby odejść.
Miała Pani możliwość
obserwowania tej instytucji w czasach wielkich
zmian – zarówno zmian
politycznych, jak i tych
zmian – o których nieco już Pani wspomniała
– związanych z obecnością w Muzeum byłych
więźniów. To temat na
zupełnie inną rozmowę,
ale jak te zmiany tu wyglądały?
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Początek lat 90. to także początek możliwości
współpracy z instytucjami na Zachodzie.
Staraliśmy się wykorzystać te możliwości,
które dało otwarcie na
świat, jak najlepiej. Powstał program Tempus,
trzyletni program europejski robiony z Uniwersytetem w Oldenburgu,
Oxfordzie i z UJ. W wymianie uczestniczyło 120
osób – nasi pracownicy
jeździli na zachodnie
uczelnie, a ich profesorowie i studenci przyjeżdżali do nas. Wcześniej
było to niemożliwe. Wtedy też zaczęły się wyjazdy naszych pracowników i przewodników
do Izraela – natychmiast,
jak tylko stało się to możliwe. Wykorzystaliśmy
każdą możliwość, żeby
zobaczyć, jak wygląda
praca w innych miejscach. I okazało się, że
wcale nie jesteśmy tak
bardzo w tyle, co dodało nam pewności, że
idziemy we właściwym
kierunku i dodało nam
też siły.

W pewnym sensie odbywało się wówczas
budowanie nowej tożsamości tej instytucji.
Z jednej strony uczyliśmy się słuchać wszystkich byłych więźniów
– z Polski i z zagranicy,
uczyliśmy się słuchać
Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej – a np.
dyskusja na temat zmiany tablic na pomniku w
Brzezince trwała dwa
lata, ale jednocześnie
nauczyliśmy się sami
siebie cenić i uświadomiliśmy sobie, że niekoniecznie musimy się
w każdej sprawie uderzać w piersi, bo wiele
rzeczy robionych było
naprawdę dobrze. Trzeba mocno podkreślić, że
przecież gdyby nie poprzednie pokolenia pracowników, to być może
mielibyśmy tutaj sytuację taką, jak w niemieckich miejscach pamięci: brak oryginalnych
obiektów, przedmiotów
i dokumentów. Dzięki
nim mamy też tak bogate archiwum. To jest
niezwykłe, że byli więźniowie, zaraz po wojnie,
traktowali to miejsce jak
zabytek
historyczny,
który trzeba chronić.

Jakie przykładowo stawiano zarzuty?
Na przykład, że nie mówimy o 90 proc. ofiar
żydowskich.
Jednak
przecież nie było to takie
proste, bo jeśli wszyscy
historycy gładko przechodzili nad problemem
4 milionów ofiar obozu,
to nie można robić bezpośredniego zarzutu, że
my nie mówiliśmy o 90
proc. żydowskich ofiar,
bo wówczas należałoby
weryfikować liczbę ofiar
Holokaustu. Zresztą weryfikacja liczby ofiar to
była konfrontacja z różnymi środowiskami – nie
tylko polskich więźniów,
ale i żydowskich. Pamiętam rozmowę z przewodniczącym gmin żydowskich w Niemczech,
który zarzucił nam, że

W tej rozmowie nie
może zabraknąć tematu edukacji, ponieważ
edukacja w Miejscu
Pamięci Auschwitz ma
odciśnięte bardzo wyraźne osobiste piętno,
które nazywa się Krystyna Oleksy.
To była dla mnie bardzo ważna dziedzina,
nawet jak nazywało się
ją działalnością oświatową, a nie edukacyjną.
Najpierw byłam zatrudnina właśnie w Dziale
Naukowo-Oświatowym,
potem
pracowałam
w wydawnictwie, ale
chętnie oprowadzałam
odwiedzających, i w kie-

dy w 1990 r. zostałam
zastępcą dyrektora, to
wiedziałam, że najwięcej
chciałbym zrobić w dziedzinie edukacji. Chodziło przede wszystkim
o współpracę z nauczycielami. Wtedy rozpoczęły się pierwsze debaty z nauczycielami na
temat pedagogiki w tym
miejscu i próby nazwania naszych oczekiwań.
Na zlecenie Muzeum
zostały także przeprowadzone badania socjologiczne badające oczekiwania odwiedzających
i poziom ich wiedzy.
I w ten sposób bardzo
powoli dojrzewał w mojej głowie projekt Międzynarodowego
Centrum Edukacji. Czułam,
że ze względu na pokoleniową zmianę odwiedzających musimy zrobić coś więcej, niż tylko
oprowadzać. Centrum
nie było tak bardzo nastawione na pracę z młodzieżą i nadal uważam,
że nie to jest najważniejsze. Chodziło bowiem
o współpracę z nauczycielami. Jeżeli nauczyciel
będzie wiedział, co chce
osiągnąć i jeżeli damy
mu gotowe propozycje,
jak to zrobić, to poradzi
sobie zarówno przed, jak
i po wizycie z młodzieżą
w tym miejscu. Przez te
20 lat powstało bardzo
wiele materiałów dla nauczycieli, otworzyliśmy
dla nich studia podyplomowe, współpracujemy
z ekspertami polskimi
i zagranicznymi... Zatem sprawa utworzenia Międzynarodowego
Centrum rozwijała się,
choć z wielkim trudem.
Gdzieś w pierwszej połowie lat 90. pojawił się temat tzw. Starego Teatru,
jako przyszłej siedziby
Centrum. Najpierw myślałam o budynkach

Fot. Archiwum prywatne Krystyny Oleksy

Dominowały
wtedy
wśród nas emocje. To
była taka ogromna szansa dla wszystkich – dla
każdego indywidualnie,
dla Polski, dla Muzeum.
Wydawało nam się, że
otwierał się raj. Mowa o
1989 r. Uważaliśmy, że
musimy się otworzyć i
pierwszym widocznym
efektem zmian było rzeczywiście otwarcie Muzeum na zewnątrz. Został utworzony wówczas
Zespół ds. Przyszłości
Państwowego Muzeum,
który potem został przekształcony w Międzynarodową Radę Oświęcimską. To rzeczywiście było
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zmniejszając liczbę ofiar,
Muzeum uległo jakimś
niemieckim wpływom,
żeby zmniejszyć niemiecką winę. Polscy
więźniowie mówili: jak
to, tylko 150 tysięcy deportowanych Polaków...
A był to czas, kiedy po
raz pierwszy w kierownictwie Muzeum znaleźli się ludzie urodzeni
po wojnie. Z różnych
względów początek lat
dziewięćdziesiątych był
trudnym okresem, ale
też dawał nam wiele nowych możliwości.

międzynarodowe grono.
Po raz pierwszy mogliśmy wysłuchać tych innych punktów widzenia,
zwłaszcza jeżeli chodzi o
Żydów mieszkających na
Zachodzie. Częściowo
to było dla nas duże zaskoczenie. Niektóre żale
były uzasadnione, ale nie
wszystko. My musieliśmy nauczyć się słuchać
i analizować, na ile głosy
krytyki są słuszne, a na
ile nie. Druga kwestia
związana z tym otwarciem to możliwość zobaczenia innych muzeów,
bo można było wreszcie
wyjechać bez żadnych
problemów. Chcieliśmy
zobaczyć, co oni mają,
jak sobie radzą. Okazało
się wtedy, że wcale nie
mamy tak wielu powodów do jakiegoś wstydu,
że radziliśmy sobie przy
tym naszym zamknięciu
całkiem nieźle. Ale oczywiście musieliśmy także
uczyć się pewnych rzeczy od nowa.

Podsumowanie pierwszej edycji projektu MCEAH „Zaschnięte róże” w 2006 r.
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Współpraca z Yad Vashem, którą rozpoczęliśmy w 1993 r., trwa już prawie 20 lat

dawnego
Monopolu
Tytoniowego – wtedy
jeszcze nie było tam Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tak czy
inaczej chciałam, żeby
Centrum było w jakimś
sensie niezależne od terenu byłego obozu, ale
było też tak blisko, żeby
w każdej chwili uczestnicy programów mogli
z niego korzystać. Wyobrażałam sobie, że uda
mi się przed odejściem
na emeryturę otworzyć
Centrum w Teatrze. Były
pieniądze, była szansa...
Ale wszystko szło z dużym trudem, trwało to za
długo.
Jednak trzeba docenić
decyzję, że nie zdecydowano się na stworzenie
Centrum w oddzieleniu
od tego miejsca.
Od samego początku
jasne było, że MCEAH
musi być częścią Muzeum. Muzeum zostało
założone, aby zachować
na zawsze pozostałości
poobozowe, ale to nie
wystarczy. Trzeba było
nadać temu nowy wymiar, bowiem przyjeżdżali tu młodzi ludzie,
których rodzice urodzili
się już po wojnie i którym nie wystarczyło tylko uklęknięcie i oddanie
hołdu. Oni chcieli dowiadywać się, czym naprawdę było to miejsce i jakie
jest jego znaczenie. Młodzi ludzie dziś nie mają
już tego związku emocjonalnego z czasami wojny
jak mieli go twórcy Muzeum i ważne jest, aby
umiejętnie przekazywać
im tę wiedzę i pomóc
zrozumieć jej znaczenie.
Dlatego ważne było powstanie miejsca, które
specjalizowałoby się w
nauczaniu. Wiedziałam,
że to ma być ważna część

Muzeum. To się udało.
Centrum musi być związane z tym miejscem. Jest
wiele ośrodków edukacyjnych stworzonych w
różnych miejscach i w
Polsce, i na świecie, jednak tutaj jest ta największa siła, siła miejsca.
Czy wydaje się Pani, że
ta edukacja może w jakiś sposób ochronić nas
przed tym całym złem
tego miejsca, o którym
zresztą mówiła Pani
wcześniej?
Myślę, że tak. Powinno
się tu mówić jak najwięcej na temat postaw ludzkich, także tych postaw
dobrych.
Przykładem
jest tu nasz program edukacyjny dla osadzonych
w zakładach karnych, w
trakcie którego pokazujemy wystawę o historii
obozu, ale także wystawę o Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata. Pokazywanie tylko
zła, to za mało. Trzeba
dać trochę optymizmu i
ta druga wystawa może
być źródłem wiary, że
dobro jest możliwe.
Czy rzeczywiście jest
w pani taka wiara, że
ta edukacja tutaj może
przynieść zmianę w
człowieku?
Na pewno. Inaczej okazałoby się, że zmarnowałam 40 lat pracy...
Spotkałam ludzi, którzy się zmienili, którzy
mówią o tym, i których
działalność zawodowa
i społeczna pokazuje
tę zmianę. Oczywiście,
to nie są tysiące osób.
Ja nigdy nie chciałam
zmieniać świata. Takiej
ambicji nie miałam. Jeśli poprzez pracę udało
się zmienić nawet kilkadziesiąt osób, to warto.
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Jeśli to jest możliwe – a
wierzę, że jest – to przed
nami wielkie wyzwania. Widocznie robimy
za mało. Trzeba krzyczeć
głośniej. Nie można mówić, że to się nie opłaca,
bo dalej są wojny. Wojny
będą. Zło jest częścią człowieka i nic na to nie poradzimy. Teologów i filozofów pytanie, dlaczego
jest zło, fascynowało od
zawsze. Nie wyobrażam
sobie naiwnie, że jeżeli
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau będziemy rozwijać
edukację, to zło całkowicie zniknie. Nie zniknie.
Ale wierzę, że ta nasza
edukacja jest szansą dla
ludzi. Dla każdego człowieka.
Mówi się często, że jednostka nie może zmienić
wiele. Ale do Muzeum
przyjeżdżało wielu ważnych tego świata, którzy mogą zmienić nieco
więcej. Nie miała Pani
takiej pokusy, żeby im
tu przemówić do rozsądku?
Tak im mówiłam. Kiedy
trzeba powitać polityka,
to coś powiedzieć należy. Nie wyobrażałam sobie, że powiem: „Witam
pana w Muzeum, to dla
mnie zaszczyt...”. Jaki
zaszczyt? To jest ich obowiązek. Musiałam im
mówić – a to, czy on wysłucha, czy nie, to inna
sprawa. Zastanawiałam
się, po co oni tu przyjeżdżają – po to, żeby
pokazać, że byli w tym
właśnie miejscu. I skoro
przyjeżdżają właśnie po
to, to ma to znaczenie.
Najmocniejszym przykładem była 60. rocznica
wyzwolenia obozu. Zwykli ludzie mogą myśleć
tak: skoro przyjechało tu
ponad 40 głów państw,
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nowoczesna pracownia
konserwatorska, bo było
to możliwe dzięki jego
osobistym zabiegom. Tak
samo w naszej działalności edukacyjnej wcale nie
musimy czuć się gorsi
od innych i to chyba jest
część mojego sukcesu.

to miejsce to jest ważne,
to ja też bym chciał. I
zadają też sobie pytanie,
dlaczego jest ważne, co
tam jest takiego. I wtedy
coś z tych przemyśleń w
większości z nas pozostaje... Te polityczne demonstracje mają znaczenie dla działalności tego
miejsca, bo podkreślają i
ciągle przypominają jego
ważność. W niemieckiej
prasie rozpoczęła się
niedawno dyskusja na
temat tego, czy w czasie Mistrzostw Europy
mają do Miejsca Pamięci przyjechać niemieccy
piłkarze. W dzisiejszych
czasach, kiedy wszyscy
żyją Euro, to może ten
oficjalny przyjazd drużyny także będzie takim sygnałem – że to jest ważne
miejsce. Warto zauważyć, że po konferencji
sztokholmskiej w 2000 r.,
zorganizowanej
przez
polityka i dla polityków,
powstał Task Force. I to
dzięki politykom tematyka Auschwitz jest obecna
w programach nauczania
wielu państw. Wcześniej
tego nie było.

Chyba jest tak, że to
miejsce w jakiś przedziwny sposób staje się
nam bliskie. Może dlatego, że tak dobrze znamy
historię każdego jego
fragmentu. Czy któreś
miejsce jest jakoś dla
Pani szczególnie bliskie?
Miejsce za ruinami tzw.
białego domku. Ta łąka.
Pamiętam ją jako miejsce
zarośnięte krzakami. Co
jakiś czas tam szłam i widziałam ludzkie prochy.
I cieszę się, że to miejsce
zostało tak uporządkowane. To także osobista
zasługa dyrektora Wróblewskiego. W tamtym
miejscu najbardziej czuję
obecność tego cmentarza,
jakim jest Auschwitz.
Co dalej... Została Pani
prezesem Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady
Auschwitz-Birkenau. Zatem widać,
że temat Auschwitz na
emeryturę jeszcze nie
odchodzi.

Muszę zapytać – które ze
swoich osiągnięć w tym
miejscu uważa Pani za
swoje najważniejsze...
To chyba nie mnie oceniać. Cieszę się z Centrum i z tego jak się
rozwija. Cieszy mnie powstanie Centrum, a była
to trudna droga i sama
się dziwię, że miałam
tyle siły i konsekwencji.
Myślę, że to jest ważne.
Szczególnie cieszę się z
tego, że udało mi się pozyskać do pracy i współpracy tylu wspaniałych
i zaangażowanych ludzi
– zarówno w obu sekcjach Międzynarodowego Centrum, jak i wśród
przewodników.
Bez
nich, sama, niewiele mogłabym zrobić. Jestem
dumna, że mogłam kierować takim zespołem.
I druga rzecz, którą
dziś uważa się za oczywistość – to otwarcie
na świat, współpraca z
innymi. Jesteśmy partnerami i czujemy się
równi wobec kolegów z
podobnych instytucji na
świecie. Dawniej, kiedy dyskutowano jeszcze
nad powstaniem Centrum, padały pytania:
„Skąd u nas w ogóle takie ambicje?” A dlaczego
mamy ich nie mieć? Są
instytucje bogatsze – to
prawda. To wszystko.
My nie jesteśmy gorsi
i nasi pracownicy nie
mają poczucia pracy w
instytucji gorszej. Jerzy
Wróblewski może być
dumny, że powstała tak
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Mogę jeszcze tutaj coś
zrobić. Mam nadzieję,
że się uda zdobyć trochę więcej środków.
Dopóki ta duża Fundacja Auschwitz-Birkenau
nie ruszy z pełną sumą
funduszy. Wiadomo, że
działalność edukacyjna
wymaga pieniędzy. Poza
tym chcę jeszcze robić co
nieco dla edukacji. Może
zacznę
oprowadzać?
Bardzo to lubiłam. Przez
długie lata starałam się
oprowadzić w roku 5-6
grup. W ostatnich latach
brakowało na to czasu.
W kwietniu jadę na seminarium w Linzu z wykładem... Chcę współpracować dalej z tymi, którzy
do nas przyjeżdżają...
A plany poza Auschwitz?
Trochę pojeździć, trochę
pobabciować, trochę zająć się ogródkiem. Chcę
cieszyć się tym, że mam
czas. Mój mąż jest też
na emeryturze i możemy korzystać z wolnego czasu. Ale z każdym
kolejnym
tygodniem
cieszę się coraz bardziej,
że ten czas mogę wykorzystać dla siebie i dla
rodziny. Chciałbym też
trochę poleniuchować,
ale nie jest to wcale takie
proste.
Rozmawiał: Paweł Sawicki
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SHACHAR GILAD ZAGRA PODCZAS
LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2012

W

Fot. Archiwum Shachar Gilad

Zespół Shachar Gilad

W materiałach prasowych na
jego temat czytamy, że Shachar Gilad (to jednocześnie
nazwa tria oraz imię lidera i
wokalisty grupy) to prawnuk
rabina z Białegostoku. Jego
rodzice mieszkają w Stanach
Zjednoczonych, on sam zaś
przeprowadził się do Izraela. Z zawodu jest informatykiem, ale jego największą

pasją jest muzyka. Shachar
Gilad jest autorem piosenek,
multiinstrumentalistą i wokalistą, a także producentem
współpracującym z innymi
artystami. Wraz z zespołem
występował w renomowanych klubach Nowego Jorku,
Bostonu i Tel-Awiwu. Ma na
koncie również koncerty w
Niemczech i w Polsce. Arty-

sta wykonuje własne utwory
po hebrajsku, w większości
jednak po angielsku.
Swoją muzykę muzycy grupy
określają mianem „smutnego rocka”, bywają porównywani do takich artystów, jak
Coldplay, Death Cab for Cutie, John Mayer czy Damien
Rice. Debiutancki krążek zespół nagrał w Nowym Jorku.
„Ta płyta was zainspiruje i
poruszy waszą wyobraźnię.
Puśćcie ją na imprezie, a wasi
przyjaciele pomyślą, że to jakaś dobrze znana gwiazda
rocka, o której jeszcze nie słyszeli” – napisał recenzent „Indie Music Magazine”. Shachar Gilad wystąpi 13 maja na
Rynku Głównym w Oświęcimiu, obok takich wykonawców jak Sara Lugo (Niemcy),
Maroon Town (Wielka Brytania) oraz Dżem.
Ponadto, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, wespół
ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce, organizuje
w ramach festiwalu kilka

Fot. Archiwum Shachar Gilad

dniach 10-13 maja odbędzie się III edycja Life Festival
Oświęcim. Tegoroczną gwiazdą części muzycznej będzie
Peter Gabriel. Także w tym roku nie zabraknie akcentu
izraelskiego. Będzie nim występ Shachara Gilada. To kolejny – po
zespole Hatikva 6 – izraelski artysta młodego pokolenia, którego
będzie można zobaczyć i posłuchać podczas w Oświęcimiu.

Shachar Gilad

wydarzeń
edukacyjnych.
Będzie można m.in. uczestniczyć w debacie eksperckiej
„Stop mowie nienawiści.
Wirtualna agresja – realna
krzywda” (współorganizacja:
Fundacja Wiedza Lokalna),
warsztatach prowadzonych

przez Amnesty International
oraz Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Będzie realizowany także projekt graffiti pt. „Gadające głowy”.
Więcej na temat wszystkich
wydarzeń
festiwalowych:
www.lifefestival.pl.

SHACHAR GILAD (IZRAEL)
Shachar Gilad to wyjątkowy zespół reprezentujący
nowe pokolenie izraelskiej sceny muzycznej, grający
muzykę z pogranicza popu i rocka, z pełnym energii
wokalistą i kompozytorem na czele. Shachar Gilad
tworzy niezwykłą muzykę na każdą chwilę –- jego
utwory brzmią jak muzyka filmowa. Poza swą ojczyzną występował również na scenach m.in.: Nowego
Jorku, Bostonu, Tel-Awiwu, Berlina i Warszawy. Podczas swojej drugiej trasy koncertowej w Polsce w 2011 r.
muzycy wystąpili przed milionami polskich widzów
w programie „Dzień Dobry TVN”.
www.shachar.com

HOLOKAUST I TOLERANCJA
NOWE SPOJRZENIE NA TWÓRCZE WYKORZYSTANIE HISTORII W EDUKACJI

W

styczniu i marcu tego roku w Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu zorganizowaliśmy seminarium „Holokaust
i Tolerancja” skierowane do nauczycieli oraz edukatorów
pozarządowych i policyjnych. W programie weekendowych zajęć
znalazła się wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau,
która była punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat wykorzystania wiedzy historycznej w kształtowaniu postaw otwartości
oraz aktywnego przeciwstawiania się dyskryminacji w szkole oraz
życiu społecznym dzisiaj.

Fot. CŻ

Po zwiedzaniu Miejsca Pamię- wzięli udział w warsztatach i sami przećwiczyli nowoci z przewodnikiem uczestni- antydyskryminacyjnych, w czesne metody nauczania
cy i uczestniczki seminarium trakcie których poznawali o procesach stereotypizacji
i uprzedzeń ze szczególnym
uwzględnieniem antysemityzmu, uprzedzeń wobec Romów oraz homofobii. Częścią
zajęć była także prezentacja
tzw. dobrych praktyk – realizowanych jak dotąd w Polsce
projektów edukacyjnych oraz
wyposażenie
uczestników
w materiały do samodzielnej
pracy z młodzieżą i dorosłymi.
W obu edycjach zajęć 29-31
stycznia oraz 16-18 marca
wzięło udział łącznie 31 osób,
Uczestnicy seminarium „Holokaust i Tolerancja”
w tym Pełnomocnik Komen-
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„Serdecznie dziękujemy! Było fantastycznie. Przez całą
drogę rozmawialiśmy o warsztatach. Całą wiedzą podzielimy się z resztą Pełnomocników”.

Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka

„Dziękuję za materiały w imieniu swoim i koleżanek.
Z całą pewnością je wykorzystamy. Muszę powiedzieć, że
jestem pod dużym wrażeniem waszego seminarium. Cieszę się niezmiernie, że mogłam się tam znaleźć. Mam teraz
wiele do przemyślenia, a jeszcze więcej do zrobienia”.
Nauczycielka

„Spotkanie z Wami i innymi osobami, którym respektowanie praw człowieka nie jest obojętne, było cennym
doświadczeniem i wspaniałym przeżyciem. Mam nadzieję, że to spotkanie było tylko preludium do naszej
dalszej, owocnej współpracy”.
Pełnomocniczka KWP w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka

danta Głównego Policji ds.
Ochrony Praw Człowieka
oraz pełnomocniczki komendantów wojewódzkich
z Olsztyna i Opola. Seminarium odbyło się dzięki wsparciu Ambasady USA w Warszawie, reprezentowanej na
otwarciu zajęć przez Konsul
Nadyę Ziyadeh.
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Powyżej zamieszczamy wybrane opinie uczestników.
Zachęcamy ponadto do lektury zamieszczonych obok
refleksji
poseminaryjnych
Roberta Mielcarka, który brał
udział w marcowej edycji seminarium „Holokaust i Tolerancja”.
Maciek Zabierowski

Centrum Żydowskie
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Nie może być naprawiania świata, tolerancji, wyzbycia się uprzedzeń bez naprawiania i doskonalenia siebie.
Nie jest to łatwe, ale możliwe. Tego się nauczyłem podczas dwudniowego seminarium w Oświęcimiu.
„HOLOKAUST I TOLERANCJA”
– ANTYDYSKRYMINACYJNE SEMINARIUM – OŚWIĘCIM 2012
„Mamy dwie możliwości: albo podjąć jakiekolwiek, choćby ograniczone działanie, albo czekać,
aż uprzedzenia jakimś cudem same znikną z życia społecznego”.

Henry Tajfel, Social Stereotypes and Social Groups, 1981

W dniach 17-18 marca 2012 r. brałem udział w dwudniowym seminarium
zatytułowanym. „Holokaust i Tolerancja”. Seminarium było zorganizowane
przez Żydowskie Centrum w Oświęcimiu przy wsparciu Ambasady USA
w Warszawie. Poza mną uczestniczyła w nim piętnastoosobowa grupa nauczycieli, wychowawców oraz pracowników organizacji pozarządowych.
Dwudniowe seminarium rozpoczęliśmy zwiedzaniem kompleksu byłego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Dzięki nietypowemu podejściu przewodniczki, Katarzyny Nowak, było to
dla mnie nowe spojrzenie na Shoah. W tym osobistym doświadczaniu towarzyszył mi album „Auschwitz. Miejsce na którym stoisz”, będący współczesnym zapisem pustki po kilku transportach Żydów deportowanych z Węgier do Birkenau latem 1944 r. To wyjątkowa konfrontacja autentycznych
fotografii zachowanych w albumie Lili Jacob z czasem współczesnym.
Popołudniowe zajęcia otworzył dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu Tomasz Kuncewicz wraz z koordynatorem projektu Maciejem Zabierowskim. Obaj panowie poprowadzili sobotnią część zajęć, poszukując poprzez nasze osobiste doświadczenia korzeni antysemityzmu i nietolerancji.
Poznawanie siebie, wychodzenie ze świata lęków, uprzedzeń i skrywanych
niechęci była dobrą lekcją podsumowaną filmem „Niebieskoocy”.
Film ten jest zapisem przebiegu doświadczenia z 1968 r. i powtórzonego w
1995 r., jakie przeprowadziła Jane Elliott walcząca przeciwko rasizmowi w
Stanach Zjednoczonych. W eksperymencie Elliot dzieli osoby uczestniczące
w badaniu na dwie grupy wg pewnej nieznacznej i mało zauważalnej cechy,
jaką jest kolor oczu. Osoby o niebieskich oczach zostały dla celów badania

uznane za grupę „gorszą”, „mniej inteligentną”, „mniej wartościową”. Jane
Elliott w eksperymencie poniża, deprymuje i podważa słuszność każdego
działania niebieskookich, aby ukazać, z jakimi trudnościami i dyskryminacją spotyka się społeczność afroamerykańska na co dzień jedynie ze względu na ciemny kolor skóry. Podczas badania Elliot przedstawia i wyjaśnia
mechanizmy dyskryminacyjne, jakimi posługują się tzw. przeciętni Amerykanie. Całość badania trwa dwie i pół godziny, podczas których większość
uczestniczących w eksperymencie niebieskookich nie wytrzymuje złego
traktowania. W filmie sceny z badań z lat 1968 i 1995 przeplatają się z wypowiedziami Elliot na temat jej działalności przeciwko rasizmowi.
Zajęcia w drugim dniu seminarium odbywały się w Centrum Żydowskim.
Poranne zwiedzanie Synagogi Chewra Lomdej Misznajot (hebr. Stowarzyszenie Studiujących Misznę) oraz Muzeum Żydowskiego przybliżyły nam
historię społeczności żydowskiej Oświęcimia. W bloku zajęć warsztatowych
Maciej Zabierowski i Tomasz Kuncewicz zaprezentowali nam formy nowoczesnych metod nauczania o historii społeczności żydowskich, Zagładzie
oraz tolerancji. Pokazali nam też wiele dobrych praktyk realizowanych
w szkołach i przestrzeni publicznej.
To były dwa dni intensywnej pracy nie tylko zespołowej, ale przede wszystkim pracy nad sobą. Nie może być naprawiania świata, tolerancji, wyzbycia
się uprzedzeń bez naprawiania i doskonalenia siebie. Nie jest to łatwe, ale
możliwe.
Robert Mielcarek, Forum Żydów Polskich

OSZPICIN – PRZEWODNIK

P

Fot. Ze zbiorów Łukasza Szymańskiego

Pomiędzy obecnym targowiskiem miejskim a cmentarzem żydowskim znajduje
Nagłówek papieru firmowego Agrochemii, 1936
się ulica Wysokie Brzegi.
Idąc wzdłuż niej, w kierun- Powiatowego, odnajdujemy na rodziny Schönkerów. W
ku tzw. Kruków, po prawej miejsce, w którym znajdo- roku 1905 Józef Schönker
stronie za terenem Szpitala wała się fabryka chemicz- wraz ze swoim przyrodnim
bratem Abrahamem Eberem, założyli tam fabrykę
nawozów sztucznych, pod
nazwą A. E. Schönker, która
później została przekształcona w Agrochemię – fabrykę nawozów sztucznych,
będącą pionierem na ówczesnym rynku chemicznym.
Na krótko przed wybuchem
II wojny światowej dyrektorem Agrochemii został
syn Józefa, Leon Schönker.
Prowadził on fabrykę także przez krótki okres po II
wojnie światowej, ale ostatecznie Agrochemię przejęły władze komunistyczne.
Obecnie, prócz miejsca, po
wspomnianej fabryce nie zachował się żaden materialny
ślad.
Pracownicy fabryki A. E. Schönker wraz z jej właścicielem

Fot. Ze zbiorów M. Ganobisa

AGROCHEMIA

Nagłówek papieru firmowego Fabryki Wódek i Likierów
Jakóba Haberfelda, 1919

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa
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Fot. Ze zbiorów M. Ganobisa

ublikujemy jedenastą, ostatnią część przewodnika po żydowskiej historii Oświęcimia – „Oszpicin”. Jest on efektem badań historycznych oraz gromadzenia materiałów przez dziesięć lat istnienia Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu. Publikacji towarzyszy strona internetowa www.oszpicin.pl, na której prezentowana jest wirtualna mapa żydowskiego miasta, wypowiedzi byłych mieszkańców, filmy, zdjęcia oraz przeznaczone dla edukatorów
plany lekcji dla dzieci i młodzieży. Na stronie obok publikujemy mapkę miasta z zaznaczonymi na niej obiektami.

Widok miasta z widoczną po prawej stronie fabryką
i Kamienicą Haberfeldów, okres II wojny światowej

Józefem Schönkerem, początek XX wieku
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Centrum Żydowskie

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa
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Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Etykieta z Allash Russe

KAMIENICA
RODZINY
HABERFELDÓW
ORAZ WYTWÓRNIA
WÓDEK
I LIKIERÓW JAKÓBA
HABERFELDA

Tuż obok mostu Piastowskiego znajdował się – dziś
nieistniejący – kompleks
budynków,
obejmujący
dom rodziny Haberfedów
i słynną fabrykę wyrobów
spirytusowych.
Rodzina
Haberfeldów osiedliła się
w Oświęcimiu w 2 połowie
XVIII w., a początkom tej
historii towarzyszy romantyczna opowieść. Pierwszym Haberfeldem, który
trafił do Oświęcimia, był,
pochodzący z niewielkiego
miasteczka Tura Luka (obecnie Słowacja), Simon. Spędzał on wakacje w Oświęcimiu na zaproszenie swojego
kolegi, studenta praskiego
Uniwersytetu.
Zakochał się w Jachecie
Reider, ożenił się z nią i zamieszkał w Oświęcimiu. Ich
syn, Jakób, założył w roku
1804 Parową Fabrykę Wódek i Likierów w Oświęcimiu. Po jego śmierci rodzinny interes odziedziczył jego
syn, także Jakób (1839-1904).
Ożenił się on z Hermine
Starke. Kolejnymi spadkobiercami rodzinnego interesu zostali jego synowie: Emil
(1869-1925) oraz Rudolf

(1873-1921). Po śmierci obu
braci, sukcesorami świetnie
prosperującej fabryki zostali
synowie Emila: Gerhard, Erwin oraz Alfons (1904-1970),
który prowadził fabrykę.
W 1936 r. Alfons poślubił,
urodzoną w Krakowie, Felicję Spierer (1911-2010). Tuż
przed wybuchem wojny, w
roku 1939, Alfons i Felicja
przebywali w USA na wystawie światowej w Nowym
Jorku. W drodze powrotnej,
w chwili wybuchu II wojny światowej, statek został
zatrzymany i skierowany

do Szkocji, uniemożliwiając
im powrót do okupowanej
Polski. W Oświęcimiu została ich dwuletnia córka,
Franciszka Henryka, która
zginęła podczas Zagłady. Jej
kryjówkę w piwnicy odkryli
w 1942 r. Niemcy i trafiła do
KL Auschwitz. Alfons i Felicja wrócili do USA i osiedlili
się w Baltimore, by ostatecznie zamieszkać w Los Angeles. W roku 1952 wraz z innymi ocalonymi założyli w
Los Angeles organizację pod
nazwą Club 1939. Felicja
Haberfeld była do śmierci

w zarządzie Muzeum Holokaustu w Los Angeles.
Haberfeldowie
reprezentowali postępową część
żydowskiej
społeczności
Oświęcimia.
Angażowali
się w życie społeczności lokalnej, zasiadając w Radzie
Miasta Oświęcimia, biorąc
udział w szeregu akcji charytatywnych. Jacob, Rudolf
oraz Alfons Haberfeld pełnili funkcje przewodniczących
gminy żydowskiej w Oświęcimiu. Alfons pełnił tę funkcję jako ostatni, przed wybuchem II wojny światowej.

Fot. Ze zbiorów Łukasza Szymańskiego

Etykieta z piwa marcowego Żywiec

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Etykieta z Kuba rum
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Etykieta z żywieckiego portera
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Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Fot. Ze zbiorów Łukasza Szymańskiego

Etykieta z Korzeniaka
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Widok miasta z widoczną w centralnym miejscu
Kamienicą Haberfeldów, 1908
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ I DZIŚ
– PRACOWAĆ „FAIR”

W

Fot. MDSM

dniach 12-17 marca, w ramach organizowanej od lat przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Internationales Forum Burg Liebenzell wymiany młodzieży, odbyło się w Bad
Liebenzell polsko-niemieckie seminarium poświęcone tematyce praw człowieka dawniej i dziś. Uczestnikami spotkania byli uczniowie liceów ogólnokształcących z Kęt, Sławkowa i Weil der Stadt. Tym razem zajmowaliśmy się problematyką pracy „fair play”, dokonując analizy porównawczej sytuacji w Polsce i w Niemczech.

Uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium

szego Paktu – w tym również
Polska i Niemcy – zobowiązują się zagwarantować „wykonywanie praw bez względu na jakiekolwiek różnice”
oraz zapewnić mężczyznom
i kobietom „równe prawo
do korzystania ze wszystkich praw gospodarczych,
społecznych i kulturalnych
wymienionych w Pakcie”, a
także uznają prawo każdego człowieka do uzyskania
możliwości utrzymania się
poprzez „pracę swobodnie
wybraną lub przyjętą oraz
do awansu w pracy na odpowiednio wyższe stanowiska”.
Następnie skonfrontowaliśmy sytuację prawną z rzeczywistością. Trzy polsko-niemieckie grupy robocze
badały zagadnienia związane
z pojęciem „pracować fair
play”: bezrobocie wśród młodych ludzi, równość szans zawodowych oraz „fair trade”,
czyli sprawiedliwy handel.
Zbierając materiały do pre-

Fot. MDSM

Naszą pracę rozpoczęliśmy
od analizy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w
szczególności artykułów nr:
2 („Każdy człowiek posiada
wszystkie prawa i wolności
zawarte w niniejszej Deklaracji, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru,
płci, języka, wyznania poglądów politycznych i innych,
narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek
innego stanu”), 7 („Wszyscy
są równi wobec prawa…”),
23 pkt. 2 („Każdy człowiek,
bez względu na jakiekolwiek
różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę”)
oraz 24 („Każdy człowiek
ma prawo do urlopu i wypoczynku”). Uczestnicy przyjrzeli się także zapisom Międzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych, a zwłaszcza
artykułom nr: 2, 3, 6, 7, w których państwa strony niniej-

Uczestnicy seminarium podczas pracy
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zentacji, którą mieliśmy
przedstawić na koniec seminarium, spotkaliśmy się
z przedstawicielem ratusza
w Bad Liebenzell – Walterem Komendą oraz młodymi Niemcami odbywającymi
praktykę w różnych urzędach, aby dowiedzieć się, jak
wygląda sytuacja zawodowa
pracowników administracji
państwowej. Podczas warsztatów
przeprowadzonych
w siedzibie Niemieckiego
Zrzeszenia Związków Zawodowych (DGB), Wydział Młodzieży w Stuttgarcie przez
Sarah Pawlowski i Clemens
Heller zapoznali nas ze strukturą związków zawodowych
w Niemczech i rolą, jaką
odgrywają w obronie praw
pracowniczych. – To właśnie
Wy, młodzi ludzie, jesteście
naszą przyszłością, dlatego
jest dla nas bardzo ważne, by
młoda generacja po zakończeniu edukacji miała szansę
na znalezienie dobrej pracy.
Ważne jest dla nas również,
żeby młodzi ludzie z rodzin
imigrantów mieli takie same
szanse zawodowe jak Niemcy, a kobiety zarabiały tyle
samo, co mężczyźni na równorzędnych
stanowiskach
– tymi słowami powitała nas
wiceprzewodnicząca NZZZ
w
Badenii-Wirtemberdze,
Marion von Wartenberg.
Sytuację imigrantów w
Niemczech poznaliśmy podczas rozmowy z G. Sofuoglu,
kierownikiem „Domu 49”
w Stuttgarcie, którego zadaniem jest wspieranie imigrantów pochodzenia tureckiego
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i dbanie o interesy tej grupy
społecznej na forum landu.
Przeprowadziliśmy również
liczne wywiady z mieszkańcami Bad Liebenzell i Stuttgartu. Na podstawie zebranego materiału porównaliśmy
sytuację pracowników, imigrantów, niepełnosprawnych
i kobiet. Wyniki naszej analizy są zatrważające. Mimo
zagwarantowanych w ustawach, paktach i konstytucjach
praw do równego traktowania, w rzeczywistości nie są
one respektowane. Wyzysk
pracowników, traktowanie
imigrantów jako taniej siły
roboczej, dyskryminowanie
niepełnosprawnych i kobiet
są na porządku dziennym.
Co gorsza, znaczna część
społeczeństwa akceptuje tę
sytuację i nie przeciwdziała
jej. Wyniki naszej pracy zaprezentowaliśmy w formie
telewizyjnej audycji informacyjnej.

Druga część seminarium
odbędzie się we wrześniu
w Oświęcimiu, gdzie spojrzymy na zagadnienie pracy
w kontekście historycznym.
Skoncentrujemy się głównie na pracy przymusowej
więźniów obozu Auschwitz,
w tym obozu Auschwitz III-Monowitz, którego więźniowie budowali fabrykę w
Monowicach dla koncernu IG
Farbenindustrie.
Seminarium zostało zorganizowane we współpracy
Międzynarodowego Forum
Burg Liebenzell, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz
Europäische Jugendbildungsund Jugendbegegnungsstätte
w Weimarze. Koordynatorkami projektu były: G. Gandenberger, O. Onyszkiewicz i K.
Zirkel. Dziękujemy PNWM
i BKJ za wsparcie finansowe
projektu.
Olga Onyszkiewicz

„Zapoznanie się z zapisami dotyczącymi kwestii praw
człowieka oraz pracownika, zawartymi w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,
uświadomiło nam, jak istotna jest znajomość swoich praw,
by móc je egzekwować i przeciwdziałać ich łamaniu”.
Patrycja

„Zaskoczyło nas, jak nikła jest znajomość prawa, szczególnie u młodych ludzi. Konsekwencją tego jest brak
świadomości przysługujących im praw, wskutek czego
stają się ofiarami w relacjach z pracodawcami”.
Jarek

„Uświadomiłam sobie, że nadal bardzo częstym zjawiskiem jest wyzyskiwanie imigrantów i wykorzystywanie
ich jako taniej siły roboczej. W trudnej sytuacji są również
osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową,
gdyż mimo przepisów chroniących tę grupę społeczną,
pracownicy nie chcą ich zatrudniać. Odsetek niepełnosprawnych na stanowiskach kierowniczych – zarówno w
Polsce, jak i w Niemczech – jest znikomy”.
Ada

„Niepokojącym zjawiskiem jest nadal dyskryminacja
kobiet, przejawiająca się w niższym wynagrodzeniu w
porównaniu do mężczyzn, za pracę na tym stanowisku
i przy takim samym wykształceniu. Mimo wprowadzenia parytetów odsetek kobiet na wysokich stanowiskach
w gospodarce czy polityce jest ciągle niewielki. Zjawisko
to dotyczy zarówno kobiet w Polsce, jak i w Niemczech”.
Patrycja

„Praca nad tematem «Zrównanie szans» uświadomiła
mi, jak duża jest różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn
pracujących na równorzędnych stanowiskach w poszczególnych branżach (w Polsce 30%, w Niemczech 22%).
Uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące w stosunku do kobiet. Moim zdaniem społeczeństwo
i związki zawodowe powinny bardziej uaktywnić się
w przeciwdziałaniu takiej dyskryminacji”.
Mateusz
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„KOBIETY O…” – ZWIEDZANIE
KOBIECYCH OBSZARÓW W MDSM

M

Data wernisażu wystawy
„Kobiety o…” – 8 marca – nie
została wybrana przypadkowo. Ekspozycja dzieł o tematyce kobiecej została stworzona wyłącznie przez kobiety.
Na przestrzeni dziejów temat
kobiety w sztuce pojawiał się
zazwyczaj w twórczości mężczyzn, a przecież równie znakomicie o kobietach potrafią
tworzyć właśnie one. W trakcie otwarcia zaprezentowano
prace siedmiu artystek, specjalizujących się w różnych
dziedzinach:
Agaty Agatowskiej – rzeźba,
instalacje (Oświęcim, Polska
/ Niemcy), prof. Marioli Bri-

lowskiej – video, instalacje
(Niemcy), dr hab. Joanny
Piech – grafika (Polska), prof.
Anny Kowalczyk-Klus – rysunek (Zabrze, Polska), Melindy Matyas – malarstwo/
rysunek (Węgry/Rumunia),
dr Renaty Bonczar – malarstwo (Katowice, Polska), Martyny Paluchiewicz – rysunek
(Oświęcim, Polska).
Ich krótkie biografie przedstawili kuratorzy wystawy – Joanna Klęczar, historyk sztuki,
i Paweł Warchoł, artysta grafik. Każdej z nich towarzyszył
muzyczny komentarz w wykonaniu Wiesława „Dzikiego” Kaniowskiego, Marcina

Boińskiego i Marcina Kurcza.
Nadało to wydarzeniu zupełnie unikatowy charakter.
Podczas wernisażu obecne
były trzy z wymienionych artystek: dr hab. Joanna Piech,
Martyna Paluchiewicz i Melinda Matyas. Dla węgierskiej
artystki była to nie tylko jedyna do tej pory wystawa prac
w Polsce, ale także pierwsza
wizyta w naszym kraju. Powodem do dumy dla organizatorów było pojawienie się
Martyny Paluchiewicz, która
w tym samym dniu miała wystawę we Wrocławiu,
jednak wybrała Oświęcim i
MDSM. Zdarzenie uświetni-

ła też obecność prof. Romana
Kalarusa, doskonałego grafika i malarza, dla którego muzycy przygotowali specjalny
utwór.
Pomimo wielu alternatyw,
w tym wyjątkowym dniu
MDSM odwiedziło ponad
60 gości, wśród których nie
zabrakło również panów.
Otwarcie ekspozycji było doskonałą okazją do wymiany
poglądów o prezentowanych
pracach, a także porozmawiania na ten temat z samymi artystkami, z czego skorzystało
wielu obecnych.
Kamila Nowak

Fot. MDSM

imo, że od blisko dwudziestu lat Dzień Kobiet nie jest już obchodzony w Polsce na
tak szeroką skalę, jak kiedyś, to w tym dniu kobiety nadal są traktowane w specjalny sposób i obdarowywane drobnymi podarunkami. Taki prezent dla pań (i panów)
przygotował Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży.

Otwarcie wystawy „Kobiety o...”

„PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ
OD PRAW DZIECI I MŁODZIEŻY” – III EDYCJA

D

o udziału w trzeciej edycji projektu „Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci i młodzieży” zgłosiło się
35 uczniów i uczennic, reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z Oświęcimia (m.in. uczennice z klasy
o profilu policyjnym z PZS nr 5), Tychów i Kęt. Celem pierwszych zajęć było uświadomienie młodzieży związku
między wydarzeniami drugiej wojny światowej i Holokaustu a dążeniami społeczności międzynarodowej po 1945 r.
do stworzenia międzynarodowego systemu prawnej ochrony praw człowieka.
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wadził, zaczął opracowywać
swój własny system wychowawczy oparty na własnej
pracy i własnych badaniach.
W swych pismach sformułował prawa dziecka, o których
przestrzeganie apelował do
wychowawców: prawo do
szacunku, miłości i przyjaźni,
tajemnicy, samostanowienia,
własności, własnego rozwoju
i dojrzewania, ruchu, zabawy, pracy i badania, sprawiedliwości w życiu. Stały się
one po wojnie inspiracją dla
twórców międzynarodowych
aktów prawnych dedykowanych ochronie praw i wolności dziecka. Kiedy w Warszawie utworzone zostało getto,
Korczak nie zdecydował się

na opuszczenie swoich dzieci
i przebywał w getcie prawie
dwa lata. Rozpoczął pisanie
pamiętnika – ostatni wpis
nosi datę 4 sierpnia 1942 r.
Filozofia Korczaka oparta
na traktowaniu dziecka jako
podmiotu do dziś nauczana
jest na całym świecie.
W dyskusji podsumowującej pierwszy moduł projektu
młodzież podkreśliła, że po
raz pierwszy miała okazję
poznawać historię nie jako
abstrakcyjny katalog dat, nazwisk i faktów, ale jako los
konkretnych ludzi, na życiu
których wojna i Holokaust
odcisnęły niezatarte piętno.
Aby ich los zrozumieć, potrzebna jest nam empatia

i wrażliwość. One pomagają
nam również lepiej rozumieć
otaczającą nas rzeczywistość
i reagować na współczesne
przejawy zła i bezprawia.
Kolejne zaplanowane na maj
zajęcia rozpoczniemy od prezentacji „zadania domowego”: uczestnicy przeprowadzą samodzielnie wywiady
z osobami, które przeżyły
wojnę i Holokaust. Celem
zadania jest przyjrzenie się
temu, jak wydarzenia te zostały zapamiętane przez Polaków (dziś osoby dorosłe,
wówczas dzieci) i jak upływający czas wpłynął na ukształtowanie się pamięci o nich.
Elżbieta Pasternak

Fot. MDSM

dzieci żydowskich spisanych
w oparciu o wywiady, które
prowadziła z nimi Żydowska Komisja Historyczna
na krótko po wyzwoleniu
(1944-1948). Znajdują się
w nich niezwykle dokładne
i niemal naturalistyczne opisy
miejsc, warunków bytowych
i przede wszystkim postaw
dorosłych, z jakimi dzieci te
zetknęły się na swej drodze.
Jedną z postaci, blisko związanych z dziećmi żydowskimi, był Janusz Korczak
– pedagog, lekarz i przyjaciel dzieci. Jego los i myśli
filozoficzne poznawaliśmy
m.in. poprzez film fabularny
„Korczak” Andrzeja Wajdy.
W Domu Sierot, który pro-

Fot. MDSM

Na podstawie dotychczasowej
wiedzy i doświadczeń staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czym są prawa człowieka? Nazwaliśmy podstawowe
wartości, leżące u podstaw
praw człowieka: godność
i równość, ich podstawowe
cechy: niezbywalność, niepodzielność, uniwersalizm, odkryliśmy ich korzenie, tkwiące
w wielu kulturach i tradycjach,
począwszy od czasów starożytnych. Uświadomienie sobie istoty praw człowieka było
punktem wyjścia do analizy
procesów i wydarzeń, jakie
dotknęły ludzkość w okresie
nazizmu i Holokaustu w Europie.
Robert Szuchta, reprezentujący Żydowski Instytut
Historyczny w Warszawie,
rozpoczął warsztaty historyczne od wyjaśnienia pojęć:
antyjudaizm i antysemityzm.
Zastanawialiśmy się nad
mechanizmami, które sprawiły, że Żydzi przestali być
postrzegani jako ludzie, że
pozbawieni zostali wszelkich
praw i skazani na zagładę.
Nasza uwaga skupiła się
szczególnie na losie dzieci
żydowskich. W Archiwum
ŻIH zachowało się ponad
400 wczesnych świadectw

Uczestnicy projektu podczas pracy

Warsztaty historyczne prowadzone przez Roberta Szuchtę
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NAGRODY
IM. KS. STANISŁAWA MUSIAŁA
PRZYZNANE

1

marca w auli Akademii Ignatianum w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. ks. Stanisława
Musiała. Laureatami tegorocznej edycji zostali Anna Lebet-Minakowska, kustosz w Muzeum Narodowym
w Krakowie, autorka serii wykładów pt. „Judaizm: poznać znaczy zrozumieć” oraz ks. dr Manfred Deselaers,
katolicki ksiądz z diecezji Aachen, duszpasterz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
lacji z innymi? W Auschwitz
chodziło nie tylko o zabicie
ludzi. Chodziło najpierw
o zabicie relacji. Esesmanom
zabroniono okazywać jakichkolwiek ludzkich uczuć
wobec więźniów. Zatem
w leczeniu chodzi o uzdrowienie relacji. Nie wierzę, że
możemy to zrobić samotnie
– Żydzi sami, Niemcy sami,
Polacy sami itd. Leczenie to
budowanie zaufania. Zaufanie buduje się poprzez spotkanie twarzą w twarz.
Dialog w kontekście Auschwitz to dialog zranionych
ludzi. Kiedy dotykamy
otwartej rany, nie jesteśmy
w stanie myśleć i dysku-

tować spokojnie. Czasami
lepiej nie dotykać rany bezpośrednio, ale wzmocnić życie, które istnieje wokół niej.
Czasem lepiej jest milczeć
niż mówić. Powinniśmy
jednak wiedzieć, że tam jest
rana i nie powinniśmy uciekać.
Dialog nie może zakładać,
że staniemy się równi. Nigdy tak nie będzie. Jestem
księdzem z Niemiec; nigdy
nie będę czuł Auschwitz
jak katolik z Polski lub Żyd
z Izraela. Jestem chrześcijaninem i nie mogę patrzeć
na Auschwitz inaczej, niż
przez pryzmat Krzyża. To
mnie różni od wielu innych,

Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała SJ została ustanowiona przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów
„Przymierze” i jest przyznawana corocznie za zasługi
na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Fundatorami Nagrody są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydent Miasta
Krakowa. Kapitule Nagrody przewodniczy Rektor UJ
prof. Karol Musioł.
nie tylko Żydów. Ale czy
to znaczy, że nie możemy
się szanować i nawet kochać? Wszystko zależy od
tego, czy w naszych sercach,
w naszym myśleniu inność
innego ma jakieś miejsce,
czy inny w relacji ze mną

może być sobą. Miejsca,
gdzie jesteśmy otwarci i słuchamy siebie nawzajem. To
najważniejsza odpowiedź
na Auschwitz. Takim miejscem chce być Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, gdzie pracuję”.

Fot. Christian Herz

Ksiądz dr Manfred Deselaers otrzymał nagrodę za
inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i pracę na
rzecz pojednania polsko-żydowsko-niemieckiego u
progu Auschwitz. Poniżej
publikujemy krótkie wystąpienie ks. dr. Deselaersa
wygłoszone podczas odbierania nagrody.
„Dialog
w
kontekście
Auschwitz jest zawsze trudnym dialogiem, ponieważ
dotykamy rany. Ta rana kryje się w naszej tożsamości i
naszych relacjach z innymi.
Kim jestem wobec tego, co
się stało? Kim jestem w re-

Przyznanie nagrody ks. dr. Manfredowi Deselaersowi
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PODRÓŻ EDUKACYJNA MŁODZIEŻY
Z JUGENDHAUS „SHALOM” GERA

C

entrum Dialogu i Modlitwy gościło grupę z Młodzieżowego Domu Kultury Shalom z Gery. W projekcie
„Podróż edukacyjna do Auschwitz” obok opiekunów wzięło udział 24 młodych ludzi w wieku 15-26 lat,
w większości z Gery i regionu.

Fot. CDiM

z Gery, zaprzeczają istnieniu
Shoah. Nikt, kto odwiedził
to miejsce, nie może wątpić
w istnienie Holokaustu, nie
mówiąc już o tym, jak bardzo było to poruszające.
Po wysłuchaniu świadectwa
pana Ignacego Krasnokuckiego, który mówił o życiu
w łódzkim getcie i w obozie
w Buchenwaldzie, młodzi
ludzie jeszcze bardziej zdali
sobie sprawę z rozmiaru zła,
które tutaj wydało się być
jeszcze większe, jeszcze bliższe. A przecież Auschwitz
i Birkenau nie były jedynymi obozami. Emocje towarzyszyły również podczas
zwiedzania wystaw narodowych. Dla jednych wystawa austriacka była niezwykle interesująca, ponieważ
przedstawiała perspektywę
historyczną tego kraju oraz
jego rolę w czasach Holokaustu, dla innych prezentacja wyzwolenia była zbyt
brutalna, jeszcze innych poruszyła i zszokowała wystawa polska.
Wizyta w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, zwiedzanie dzielnicy żydowskiej
na Kazimierzu w Krakowie
czy wystawy w fabryce
Schindlera pozostawiły w
pamięci uczestników wiele
obrazów z życia społeczności żydowskiej i uświadomiły wszystkim, że narodowy
socjalizm to ideologia niebezpieczna. To ona odegrała

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz
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dach takich jak Turyngia,
gdzie młodzi ludzie mają
realny kontakt z szerzącym
się prawicowym ekstremizmem.
Na pytanie, skąd wziął się
pomysł i motywacja do
zorganizowania tej podróży Christian Sanitter, lider
grupy, powiedział: – Ukończyłem obecnie praktykę
dla pedagogicznych wychowawców w Domu Młodzieży. Byłem w Oświęcimiu
przed trzema laty z inną
grupą i moim celem było
samodzielne zorganizowanie wyjazdu studyjnego do
tego miejsca. To było moim
marzeniem. Na początku
po prostu pragnienie przyjazdu do Oświęcimia, do
Auschwitz. Myślę, że jedna
wizyta, to o wiele za mało,
aby wniknąć w to miejsce.
Dodatkowo chciałem coś
stworzyć w domu młodzieży, coś, co jest cenne dla
edukacji politycznej naszych
młodych ludzi.
Jako szerszy cel podróży
można określić spór z ideologią narodowego socjalizmu i różnymi formami rasizmu, które nie należą tylko
do historii, ale wpływają
na kształt współczesności.
W tym kontekście istnieje
potrzeba ciągłego odwoływania się do historii, w
której Auschwitz i Birkenau
ostrzegają.
Spotkanie z okrutną przeszłością tego miejsca dla
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młodych ludzi jest zawsze
ogromną traumą. Po wizycie
w Birkenau jedna z uczestniczek powiedziała: – Już sam
ogrom tego miejsca, jakim
jest Birkenau, ta cisza tego
miejsca, ta pustka. Inna dodała: – Na nowo utwierdziłam się w przekonaniu, jak
absolutnie niezrozumiałe i
godzące w godność człowieka jest to, że ludzie będący
ekstremistami, pochodzący

Wyjazd z Oświęcimia nie
oznacza zakończenia projektu. Na pytanie, z czym przyjadą do Domu Młodzieży,
lider grupy odpowiedział:
– Po powrocie do Gery odbędzie się spotkanie opracowujące refleksje, warsztaty, sesje. W „El Shalom”
ukaże się artykuł o podróży
edukacyjnej młodych ludzi
Uczestnicy już omówili projekt wystawy fotograficznej i wykładów w swoich
szkolnych klasach. Myślę,
że podzielimy się tą zdobytą
przez nas wiedzą i doświadczeniem w kręgu przyjaciół,
znajomych i rodzinnym gronie.
Realizacja projektu była
możliwa dzięki wsparciu
i pomocy Ewangelickiego
Domu Młodzieży „Shalom”,
który jest instytucją finansowaną przez Wspólnotę
Ewangelickiego
Kościoła
oraz miasto Gera.
Artykuł powstał na podstawie
wywiadu Christiana Herza
z Christianem Sanitterem.

Fot. CDiM

Nazwa „Shalom” akcentuje zaangażowanie Domu w
wychowanie młodzieży w
duchu pokoju i poszanowania godności ludzkiej. Głównym jego zadaniem jest praca z młodzieżą, polegająca
na aktywnym organizowaniu wolnego czasu, poprzez
szeroki wachlarz propozycji
czy ofertę różnego rodzaju
imprez takich jak koncerty,
wydarzenia kulturalne czy
świąteczne.
Jego działalność ma również
charakter edukacyjny: towarzyszy projektom (np. „Wyboje historii”), organizuje
podróże studyjne w ramach
międzynarodowej wymiany młodzieży (z Holandią,
Polską, Izraelem) i realizuje
różne projekty (wyjazd edukacyjny do Muzeum Auschwitz). Angażuje się w pracę
kościoła. W lutym br. był organizatorem weekendu ekumenicznego pod hasłem „To
nie było z nami” – radzenie
z antysemityzmem na terenach dawnej NRD.
Dom jest otwarty dla młodzieży różnych kultur, jest
miejscem wymiany myśli
i kształtowania poglądów.
Chce przygotować młodzież
do zmierzenia się z tematem
prawicowego ekstremizmu
i w ten sposób przyczynić
się do podnoszenia jej świadomości politycznej. Jest to
bardzo ważne szczególnie
na terenie byłego NRD, we
wschodnioniemieckich lan-

i nadal odgrywa mocną rolę
w antysemityzmie, który
doprowadził do próby eksterminacji narodu żydowskiego.

Uczestnicy podczas spotkania z Ignacym Krasnokuckim
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Kultura

„AUSCHWITZ
PRZED SĄDEM”

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY

W

ydana po raz pierwszy w języku polskim
książka „Auschwitz przed sądem” Hermanna Langbeina zawiera niemal 800 stron relacji
z jednego z największych procesów przeciwko zbrodniarzom z Auschwitz, który w latach 1963-1965 odbył
się we Frankfurcie nad Menem.

KWIECIEŃ 2012
• 12-27 kwietnia
„Uciekinierzy z PRL-u”– wystawa IPN
Dom Kultury w Kętach zaprasza na wystawę dokumentalno-historyczną pt. „Uciekinierzy z PRL-u” przygotowaną przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wystawa będzie czynna od 12 do 27 kwietnia.
Zwiedzający będą mieli okazję poznać różnorodne formy ucieczek
z komunistycznej Polski oraz metody stosowane przez władze
w celu przeciwdziałania temu zjawisku.
Wystawa zawiera wiele unikalnych dokumentów i fotografii ukazujących dramaty ucieczek wielu znanych osób do „innego, wolnego świata” w latach 1945-1989. Wśród nich są znani sportowcy np.
Dariusz Michalczewski czy Władysław Kozakiewicz. Ekspozycję
przygotowali pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod kierunkiem historyka pani Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej. Wstęp wolny.
Dom Kultury w Kętach
• 14 kwietnia
„La Traviata” – transmisja na żywo
14 kwietnia 2012 r. o godz. 19.00 w kinie „Wisła” w Brzeszczach
miłośnicy opery będą mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania
w dobrych warunkach akustycznych bezpośredniej transmisji z Metropolitan Opera w Nowym Jorku opery „La Traviata”.
Bilety 50 zł.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Pełne dynamizmu i nieukrywanych
emocji relacje naocznych świadków odtwarzających swe obozowe
przeżycia w miejscu, w którym dziś
znajduje się Miejsce Pamięci Auschwitz, sprawiają, że dokumentacja ta
stanowi niezwykły i wstrząsający
przewodnik po tym byłym największym niemieckim nazistowskim
obozie koncentracyjnym i ośrodku
zagłady.
Autor, były więzień Auschwitz
i jeden ze świadków na procesie,
wybrał i żywo skomentował najcenniejszą część obszernego postępowania dowodowego, dzieląc wybrane zeznania pod względem ich
treści. Dzięki układowi tematycznemu czytelnik może dotrzeć do
wybranego problemu i porównać
różne zeznania na ten sam temat.
Tym samym publikacja zachowuje wszelkie zalety bezpośredniego
kontaktu ze źródłem historycznym,
nie mając zarazem, poprzez staranny dobór cytatów, jego wad.
Choć po latach aspekt prawny
frankfurckiego procesu nie ma już
większego znaczenia, to wciąż aktualnym tematem pozostaje konfrontacja z historią. Jak napisał
autor we wstępie do pierwszego

wydania niemieckiego z 1965 r.: „Jeżeli ten zbiór 825 zeznań złożonych
w procesie Auschwitz przez 273
świadków może pomóc młodemu
pokoleniu w uzyskaniu wiedzy na
temat tego, co jeszcze nie tak dawno
możliwe było w Niemczech, jeżeli
pomoże mu zastanowić się nad tym,
dlaczego mogło się to zdarzyć i co
należy zrobić, aby nigdy już, choćby w innych okolicznościach, się nie
zdarzyło – wówczas książka ta osiągnęła swój cel.”
Wydawcy polskiej edycji, zachowując pierwotny układ książki,
wzbogacili ją o kilka elementów,
pozwalających
współczesnemu
czytelnikowi na pełniejszy odbiór
przedstawianych faktów, w tym
o przypisy z informacjami na temat
uczestników procesu oraz słowniczek nazw i instytucji niemieckich
oraz terminów obozowych.
Książka została wydana wspólnie
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, wydawnictwo Via
Nova oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Publikacja jest do nabycia w księgarni internetowej Muzeum.

• 16 kwietnia
„Talenty Małopolski 2012” – eliminacje powiatowe
16 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się eliminacje powiatowe – dla form muzycznych
– XXV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2012”. W eliminacjach wezmą udział 64 podmioty wykonawcze.
Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski” adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa
małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca,
działających w szkołach, świetlicach, domach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz niezrzeszonych.
Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych (7-9 lat,
10-15 lat, 16-21 lat) dla dwóch form: muzycznej i tanecznej. Festiwal
odbywa się drogą kolejnych eliminacji: eliminacje powiatowe i koncerty finałowe w Czchowie.
Najlepsi wykonawcy wyłonieni w Oświęcimiu przez jury, które
dokona oceny według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, zostaną zaproszeni do udziału w koncercie
finałowym w Czchowie w dniu 12 maja 2012 r.
Koncerty laureatów – dla form muzycznych i tanecznych – odbędą
się w czerwcu 2012 r.
Oświęcimskie Centrum Kultury
• 19-21 kwietnia
10. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
Projekcje filmowe odbywać się będą w auli Collegium sub Horologio PWSZ oraz w Kinie „Iluzja” Chełmku . Wszystkie zostaną
poprzedzone krótkim wstępem przygotowanym przez studentów
Kół Naukowych z PWSZ Oświęcim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Wyświetlane filmy mają na celu zwrócenie uwagi na to, że
wokół nas – zwyczajnych ludzi – są inni zwyczajni ludzie, których
prawa są łamane. Chcemy też poprzez nie zaapelować do wrażliwości ludzkiej, by nie pozostawać obojętnym i biernym w takich
sytuacjach – podkreśla Tomasz Klęczar, Przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ. Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty
prowadzone przez przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Łańcuch dyskryminacji: stereotyp – uprzedzenie – dyskryminacja” oraz panel dyskusyjny „Prawa człowieka w XX i XXI
wieku” przygotowany przez studentów PWSZ oraz Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Wstęp wolny. Szczegółowy program: www.pwsz-oswiecim.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu.
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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.

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

W

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 archiwalnym zdjęciu z 17 maja
1979 r. widać przedstawicieli Fundacji BOSH z RFN oprowadzanych
po Muzeum przez Krystynę Oleksy,
przyszłą zastępczynię dyrektora oraz
inicjatorkę powstania Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście, z którą obszerny wywiad publikujemy w tym numerze
„Osi”. Więcej fotografii z jej 37-letniej
pracy w Miejscu Pamięci Auschwitz
znajdą Państwo na ostatniej stronie
miesięcznika.
Paweł Sawicki

zbiorach Muzeum Auschwitz znajduje się kilka instrumentów muzycznych, na których grali więźniowie w obozowej orkiestrze. Jednym
z nich są skrzypce. Do rączki instrumentu przymocoigdy nie przypuszczałem, że przypadkowo powana jest drutem okrągła metalowa blaszka z numerem
znany człowiek podaruje mi przedmiot zwią27. Numer ten był numerem inwentarzowym instruzany z moim miastem. W czasach, w jakich
mentu w orkiestrze obozowej, a jednocześnie kolejnym przyszło nam żyć, cuda się nie zdążają. Za cuda trzeba
numerem członka orkiestry.
zapłacić.

Z SZAFY GANOBISA
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Legitymacja ks. Jana Skarbka

Kiedy zadzwonił telefon, w słuchawce usłyszałem niepewny głos
starszego pana. Chodziło o moje
zbiory. Człowiek ten zbierał wszelAgnieszka Sieradzka kie materiały, które związane były
Dział Zbiorów PMA-B z dawną fabryką Oświęcimskie Zakłady Napraw Samochodów. Cieszę się, kiedy moja kolekcja może
być wykorzystywana i może przez
to dotrzeć do innych ludzi, dlatego
bez żadnych problemów uzyskał on
zgodę na wypożyczenie interesujących go eksponatów. Pan Rudolf
przygotowywał wystawę „Były sobie OZNS”, którą otwarto na oświęcimskim Zamku.
Minęło kilka tygodni od otwarcia
wystawy i znowu zadzwonił do
mnie pan Rudolf. Powiedział, że ma
dla mnie prezent – podziękowanie
za bezproblemowe wypożyczenie
materiałów na wystawę. Była to cie-

Skrzypce

1

Fot. Mirosław Ganobis

Wkrótce skrzypce Franciszkowi
Stryjowi przysłała z domu żona. Tak
wspominał on przyjęcie do orkiestry
obozowej: „Wziąłem skrzypce do ręki
i zobaczyłem, że podstawka w nich
złamana, struna zerwana i w ogóle instrument rozstrojony. Powiedziałem,
że w tym stanie skrzypce nie nadają
się do grania. Udałem się do bloku 9
według dawnej numeracji (obecnie
blok 24), gdzie na parterze miała swoją siedzibę orkiestra obozowa. Zgłosiłem się do Adama Wysockiego, który był w jakimś sensie gospodarzem
sali muzycznej: przepisywał nuty,
uzupełniał instrumenty i opiekował
się nimi. On naprawił mi skrzypce i
doradził żebym maksymalnie ćwiczył przed egzaminem u Nierychły.
(...) Ćwiczenie było trudną sprawą
zważywszy, że pewien czas ciężko
pracowałem przy taczkach i kilofie.
(...) Ćwiczyłem całe popołudnie, a
wieczorem zgłosiłem się do kapelmistrza Nierychły. On wybrał nuty i
kazał mi grać. (...) Zagrałem więc bez
najmniejszego zacięcia i powiedziałbym z pewną emfazą. (...) Byłem 27
członkiem orkiestry”.

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Na skrzypcach grał więzień Auschwitz nr 11091, Franciszek Stryj, zatrudniony w orkiestrze obozowej
od kwietnia 1941 r. Po wojnie Franciszek Stryj wspominał: „Któregoś
wieczoru, po apelu wieczornym
(...) obserwowałem próbę orkiestry
pod batutą Franza Nierychły. Gdy
grali „Marschmusik”, zauważyłem
następującą scenę. W pewnej chwili basista, Józef Piasecki, został dotkliwie skopany przez kapelmistrza
(...). Spotkałem wspomnianego Józefa Piaseckiego i wyraziłem mu
współczucie, że w ten sposób został
potraktowany przez kapelmistrza.
On powiedział mi: «człowieku to
nic nie znaczy, grunt, że się w orkiestrze gra, bo się ma przy okazji
pracę pod dachem, co pewien czas
Franz wyasygnuje jakiś maleńki
kociołek zupy tylko dla członków
orkiestry i to już jest warte tyle co
życie». Następnie Józef Piasecki
skontaktował mnie z kapelmistrzem
Franzem Nierychło. Ten zapytał
mnie, na czym gram i czy posiadam
instrument. Odpowiedziałem, że na
skrzypcach i wówczas poradził mi
napisać list do rodziny, aby przysłała do obozu instrument (...)”.
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kawa pamiątka związaną z historią
pewnej znanej osoby w Oświęcimiu
– oryginalna legitymacja ks. Jana
Skarbka. Przypomnijmy po krótce,
kim był ksiądz Skarbek: Dziekan
Oświęcimski w latach 1926-51, gorliwy duszpasterz, wielce szanowany
człowiek zarówno przez katolików,
jak i Żydów, przewodniczący budowy gimnazjum. W okresie wojny
organizował z zewnątrz pomoc dla
więźniów obozu Auschwitz. 19 października 1928 r. został honorowym
członkiem klubu sportowego UNIA
i właśnie oryginalną legitymację
tego klubu otrzymałem w prezencie
do swojej kolekcji. Ucieszyło mnie
to bardzo, ale uświadomiłem sobie
również, że doceniona została chęć
do współpracy. Oby takich ludzi jak
pan Rudolf było jak najwięcej.

16

Mirosław Ganobis

Fotoreportaż
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FOTOREPORTAŻ

T

rudno zmieścić 37 lat pracy pani Krystyny Oleksy w Miejscu Pamięci Auschwitz na jednej stronie.
W środku miesięcznika znajdą Państwo rozmowę z inicjatorką powstania Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz wieloletnią zastępczynią dyrektora Muzeum. Poniżej
natomiast publikujemy kilka fotografii z muzealnego archiwum, dokumentujących tylko niektóre z ważnych
wydarzeń w jej pracy.
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