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W listopadzie grupa 25 polskich nauczycieli, pracowników muzeów,
a także edukatorów z ośrodków zajmujących się historią Holokaustu
pojechała do Instytutu Yad Vashem
w Jerozolimie na seminarium „Judaizm – dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust”, które współorganizowane jest przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście. W tym numerze „Osi”
przeczytać Państwo mogą teksty
czworga uczestników tego seminarium, którzy podsumowują bardzo
intensywny pobyt w Izraelu.

Więźniowie, często ryzykując życiem,
wykonywali za drutami świąteczne
kartki, które wysyłali współtowarzyszom niedoli, a także swoim bliskim
na wolności. Kilka z nich znajdą Państwo na dalszych stronach.

wienie zatytułowane „Słuchając
Ziemi”, piszemy na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy. W „Osi”
publikujemy również krótki wywiad
z brytyjskim ministrem społeczności
i samorządów lokalnych. Eric Pickles
odwiedził w grudniu Miejsce PamięMiędzynarodowy Dom Spotkań Mło- ci Auschwitz. Jak zwykle zapraszadzieży podsumowuje dwa projekty: my także na kolejną część podróży
seminarium „Prawa człowieka zaczy- po żydowskiej historii Oświęcimia.
nają się od praw dzieci i młodzieży”,
jak również wizytę członków organiŻyczymy
zacji Lagergemeinschaft Auschwitz
– Freundeskreis der Auschwitzer wszystkim naszym Czytelnikom
Wesołych Świąt
z Frankfurtu. Na stronach Domu
i szczęśliwego Nowego Roku.
przeczytać można także o nowej
Na okładce tego wydania „Osi” znaj- książce „Kobiety wobec Holokaustu”.
Paweł Sawicki
duje się list wysłany przez więźnia
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
obozu Auschwitz do swoich bliskich, O brytyjsko-polskim projekcie, któos@auschwitz.org
który ozdabia świąteczna choinka. rego zwieńczeniem było przedsta-

GALERIA XX WIEKU
Odpowiednio
usytuowane autorytety ustaliły i zadekretowały oficjalnie, że
Wielkanoc jest „ważniejsza” od Bożego Narodzenia
w sensie teologiczno-religijnym, bo zmartwychwstanie
jest większym fenomenem
i cudem niż najcudowniejsze nawet narodziny!
Ale w tradycji i obyczajowości, szczególnie naszej,

Boże Narodzenie na głowę bije Wielkanoc: wigilią,
opłatkiem, kolędami, choinką z prezentami, pasterką...
I choć przypada ono na
porę roku nie najpiękniejszą, w dyskusji o ważności
i wyższości świąt w różnorodnych rankingach nie ma
sobie równych! Charakter
Bożego Narodzenia jest
dziś odmienny od dawne-

go: mniej religijno-domowy,
a bardziej komercyjno-sklepowy. Święta te nie stały się
jednak „sztuczne” – to im
nie grozi – jak żywa choinka
zamieniła się w plastikową,
a choinkowe wiktuały i smakołyki – w ich atrapy.
Boże Narodzenie ma jeszcze ten jeden niebagatelny
plus czasowo-okolicznościowy, mianowicie ten, że sąsia-

duje z Sylwestrem i Nowym
Rokiem! Kolejną porą uciech,
zabaw i radości, choć radość
z upływu czasu i starzenia się
jest nieco wątpliwa i „kontrowersyjna”.
A więc: niech żyje i ma się
coraz lepiej Boże Narodzenie!
Centralne, w odczuciu ogółu,
święto roku!
Andrzej Winogrodzki

www.ajcf.pl

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

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

WSPÓŁPRACA:
Kasztelania
www.kasztelania.pl
Państwowa Wyższa
sza
Szkoła Zawodowa
wa
w Oświęcimiu
www.pwsz-oswiecim.pl
i i
l
Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
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Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
e-mail: os@auschwitz.org
nakład: 5000 egz.

Bożonarodzeniowa kartka pocztowa z 1925 r., wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie.
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OBOZOWE KARTKI ŚWIĄTECZNE

P

oniżej prezentujemy wybór kartek świątecznych znajdujących się w Zbiorach
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Są to kartki wykonane – często
z narażeniem życia – w obozie przez więźniów, darowane kolegom obozowym,
wysyłane do rodziny i przyjaciół. Interesującym obiektem jest tzw. Album z Bud nieznanego autora. Album, z którego pochodzą dwie z prezentowanych kart z motywem
świątecznym, był mikołajkowym prezentem od więźniów Auschwitz dla więźniarek
z Bud. W całości wypełniony jest tekstami życzeń i barwnymi ilustracjami.

Czesław Kaczmarczyk, Żłobek,
KL Auschwitz 1943.
Kartka wykonana przez więźnia, artystę
Czesława Kaczmarczyka dla obozowego
kolegi, Franciszka Targosza.

Czesław Kaczmarczyk, Gwiazdkowe dary,
KL Auschwitz 1943.
Kartka wykonana przez Czesława
Kaczmarczyka na Boże Narodzenia 1943 r.
dla Franciszka Targosza.

Jak to możliwe, że w obozie powstawały takie kartki?
Agnieszka Sieradzka: Kartki
pisali i ilustrowali więźniowie
pracujący w biurach obozowych
czy warsztatach rzemieślniczych. Wykorzystując dostęp do
papieru i kredek, wykonywali
po kryjomu kartki świąteczne,
urodzinowe i imieninowe dla
swoich współtowarzyszy.
Czy wiązało się to z ryzykiem?

Nieznany autor, Kartka ze świętym Mikołajem, KL Auschwitz 1943.
Kartka wykonana przez więźniów obozu Auschwitz
dla Heleny Datoń w podziękowaniu za okazaną pomoc.

Tak, oczywiście. Korzystanie
z materiałów biurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem
było uznawane za sabotaż i groziło surowymi karami, jednakże
zachowanie choćby pozorów
normalnego życia było silniejsze.
Szczególnie w okresie świąt, kiedy tęsknota za domem i rodziną
była jeszcze większa niż na co
dzień, nawet najmniejszy gest
dobroci miał wielką wagę, mógł
sprawić, że zamiast rozpaczy na
twarzach więźniów pojawiały się
łzy wzruszenia.

Nieznany autor, Album z Bud, KL Auschwitz 1943-44.
Pierwsza karta albumu wykonanego przez więźniów Auschwitz
dla więźniarek pracujących w podobozie Budy.
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Należy przy tym zaznaczyć,
że więźniów żydowskich obejmował całkowity zakaz korespondencji. W ich przypadku
wysyłanie nielegalnych wiadomości było jeszcze bardziej ryzykowne. Żydzi deportowani
byli do obozu na Zagładę całymi
rodzinami, nawet całymi społecznościami i często przy życiu
nie pozostawał już nikt, do kogo
taka korespondencja mogłaby
być skierowana.
Rozmawiała Niga

Nieznany autor, Wesołych Świąt,
KL Auschwitz 1943.
Karta wykonana na Boże Narodzenie 1943 r.
przez nieznanego autora.
Na rewersie napis: „życzą Tadek i Paweł”.

Nieznany autor, Album z Bud, KL Auschwitz 1943-44.
Druga karta albumu będącego świątecznym prezentem
dla więźniarek z podobozu Budy.
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Autor nieznany, Świąteczna choinka,
KL Auschwitz 1941.
List Eugeniusza Bartaszaka
datowany na 30.11.41 r.
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TO MIEJSCE ZAPIERA DECH W PIERSIACH
ERIC PICKLES, BRYTYJSKI MINISTER DS. WSPÓLNOT LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW,
8 GRUDNIA ODWIEDZIŁ MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ.

P

olityk, który w maju tego roku przekazał informację o tym, że Wielka Brytania wesprze Fundusz Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau kwotą 2,15 miliona funtów, zwiedził tereny byłego nieniemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, odwiedził pracownie konserwatorskie, a także spotkał się
z dyrekcją Muzeum oraz przedstawicielami Fundacji. Znalazł również chwilę czasu na rozmowę z „Osią”.

Fot. Tomasz Pielesz

ludzie byli potworami”.
A potem uderzyło mnie
nagle to, że przecież nieprawda. Ludzie, którzy
tego dokonali, nie byli
potworami,
przynajmniej nie urodzili się
takimi. Holokaust stworzył potwory. To zdarzyło się w tym samym narodzie, który dał światu
Beethovena, Goethego,
Schillera. Niemcy stały
przecież na czele cywilizowanych państw.
Zatem jeżeli mogło się
to zdarzyć tam, to może
zdarzyć się wszędzie.

Minister Eric Pickles i dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński

W tej chwili oczywiście zajmuję się kwestią
Funduszu Wieczystego,
do którego spory wkład
wniosła Wielka Brytania.
Kiedy byłem tu po raz
pierwszy, można było
dostrzec, że stan zachowania byłego obozu pogarsza się. Dbanie o to
miejsce jest szczególnie
ważne w czasie, kiedy
ocalali, żyjący świadkowie Holokaustu, powoli
przechodzą do historii.
Ludzie powinni zrozumieć
przemysłowy
rozmiar tej maszynerii
śmierci. To miejsce powinno pozostać także
dla tych ludzi, którzy
z różnych powodów chcą
zaprzeczyć, że zbrodnia
ta kiedykolwiek miała
miejsce. To miejsce jest
skazą na cywilizacji europejskiej, to ostrzeżenie
dla przyszłości.
Czy uważa Pan, że
ochrona tego miejsca
jest europejską, czy też
ogólnoświatową odpowiedzialnością?

Oczywiście, że jest to
odpowiedzialność europejska. Jednocześnie
to miejsce ma znaczenie
światowe. Widzieliśmy
pola śmierci w Kambodży, widzieliśmy Rwandę, ale także to, co wydarzyło się nie tak daleko
– w Bośni, w Sarajewie,
w Srebrenicy. Wydaje
się, że nie nauczyliśmy
się lekcji Auschwitz.
Ale nigdy wcześniej nie
stworzono tak ogromnej
industrialnej machiny
zaprojektowanej do zabijania ludzi. Nic takiego nie istniało wcześniej.
Dlatego tak ważna jest
konserwacja każdej autentycznej pozostałości...
Właśnie obejrzałem pracownie konserwatorskie.
Zobaczyłem m.in. dokumentację z procesu konserwacji jednej walizki,
gdzie opisano dosłownie
wszystko, łącznie z odnalezionymi na niej napisami i nazwiskami. To
robi wielkie wrażenie.
Kiedy byłem tu kilka lat
temu, buty na wystawie
były wyblakłe, jeden
był podobny do drugiego. Teraz przywrócono
im kolor. To niezwykle
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ważne, aby ludzie mogli
je zobaczyć. Znaleźć tam
można przecież bardzo
drogie buty. To budzi
empatię. Są przecież
podobne do tych, które
dziś noszą zwiedzający
to miejsce. Tutaj możemy przejść obok tysięcy
butów. Niezwykle ważne jest to, że możemy
odnaleźć coraz więcej
informacji o ofiarach.
Oczywiście, nie znamy
nazwisk wszystkich, ale
oni kawałek po kawałku
przestają być statystyką.
Stają się ludźmi. To bardzo ważne. Wiem, że nastał trudny czas, kiedy
w Europie trudno o pieniądze... Ale to nie jest
żadne wytłumaczenie,
aby nie chronić tego
miejsca.

Stoimy właśnie na wieży w „Bramie Śmierci”
w Birkenau. Jest wietrzny i ponury dzień. A to
miejsce zapiera dech
w piersiach. Nie można
przyjechać do Auschwitz i wyjść stąd takim
samym człowiekiem. To
niemożliwe. Byłem tu
już kilka razy i zawsze
opuszczam to miejsce
z poczuciem głębokiego
smutku i żalu. Ludzie,
których tu przywieziono, mieli przecież swoje
życie, a w tym miejscu
zaplanowano dla nich
śmierć. Zabito ich miłości i aspiracje. Z pewnością byli wśród nich utalentowani ludzie, którzy
być może wpłynęliby
na ludzkość ze względu
na swoje wierzenia i religię. To nie stało się tak
dawno temu. Pan jest
młodym mężczyzną. Ja
jestem trochę starszy,
ale to wydarzyło się
przed moim urodzeniem, ale nie aż tak wiele
lat przed. Zrozumienie
tego miejsca jest ważne
dla świata. Powinno się
o nim pamiętać i powinno się je chronić.

W ubiegłym roku Miejsce Pamięci Auschwitz
odwiedziło 84 tysiące
osób z Wielkiej Brytanii – to drugie miejsce po odwiedzających
z Polski. Z pewnością
jest to efekt prowadzonego na Wyspach programu edukacyjnego.
Z pewnością. Razem
z Holocaust Educational
Trust każdego roku dajemy możliwość wyjazdu do Auschwitz dwójce uczniów z każdego
okręgu. Oni tu przyjeżdżają... Oczywiście, to
nastolatki – znają wojnę
z różnych filmów czy
komiksów. Ale stopniowo, w ciągu dnia spędzonego tutaj, ogarnia
ich wpływ tego miejsca.

Rozmawiał Paweł Sawicki

A jaka jest Pana zdaniem uniwersalna lekcja, płynąca z tego miejsca?
Kiedy przyjechałem tu
po raz pierwszy, chowałem się w pewnym
sensie za aparatem fotograficznym, żeby jakoś
oddalić od siebie ten
horror. Myślałem: „pochodzę z cywilizowanego kraju, to nie mogłoby
wydarzyć się tutaj. Ci
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Fot. Tomasz Pielesz

Nie jest to pierwsza
Pana wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz.
Skąd motywacja do powrotu w to trudne przecież miejsce?

Czy uważa Pan, że taka
wizyta może coś zmienić w człowieku?

Minister Eric Pickles
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ABY AUSCHWITZ NIE PORÓSŁ TRAWĄ
PODRÓŻE STUDYJNE LAGERGEMEINSCHAFT AUSCHWITZ – FREUNDESKREIS DER AUSCHWITZER

S

i wyjaśnianie o zbrodniach
nazistowskich. Te cele zostały zapisane w statucie Lagergemeinschaft.
Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Herman Reineck przyjeżdżał
z grupami do Miejsca Pamięci Auschwitz. Aż do powstania Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
grupy zakwaterowane były
przede wszystkim na terenie

byłego obozu macierzystego
przy Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, a wraz
z powstaniem MDSM-u grupy studyjne znalazły tutaj
swój „nowy dom”.
Odbywające się w rytmie
półrocznym podróże studyjne gromadziły nie tylko
studentów, ale także ludzi
w różnych przedziałach
wiekowych, różnego pochodzenia i o różnych przekonaniach. Zwiedzanie obozu
macierzystego Auschwitz I
oraz obozu zagłady Auschwitz II-Birkenau stanowi
każdorazowo podstawę programu. Uczestnicy zapoznają się dodatkowo z zasobami
archiwalnymi w Archiwum
i wystawą w Zbiorach Sztuki PMA-B. Lagergemeinschaft
regularnie wspiera finansowo konserwację, renowację
albo zabezpieczenie dzieł
sztuki i innych przedmiotów wymagających utrzymania.
Spotkania z byłymi więźniami każdorazowo związane
są z emocjami i przeżyciami
samych uczestników. Nieustannie ma się wrażenie,
że świadkowie czasu tutaj
w MDSM-ie czują się jak
w domu, a atmosfera Domu
ułatwia uczestnikom te spotkania.

Fot. MDSM

W 1979 r. Hermann Reineck,
wiedeńczyk i były więzień
Auschwitz, założył wraz
z innymi ocalonymi Stowarzyszenie Lagergemeinschaft
Auschwitz – Freundeskreis der
Auschwitzer.
Najważniejszym celem instytucji było utrzymywanie
kontaktów i przyjaźni pomiędzy byłymi więźniami,
materialna pomoc więźniom
w Polsce, informowanie

Powitanie grupy przed MDSM

„To, że grupa tutaj w MDSM-ie czuła się jak w domu, mogłam od razu zauważyć. Mimo że
była ona bardzo zróżnicowana pod względem wiekowym i osobowościowym, można było od
razu poczuć jej dynamikę. Właśnie ze względu na to zróżnicowanie prowadzone rozmowy były
bardzo ciekawe i dogłębnie traktowały temat. Uczestnicy zwiedzali Miejsce Pamięci, uczestniczyli w prelekcjach w Zbiorach Sztuki i Archiwum, jak również odbyły się spotkania ze świadkami historii. Cieszę się, ze przy tym nauczyłam się nowych rzeczy.
Pobyt grupy Lagergemeinschaft wiąże się czasami ze specjalnymi zainteresowaniem uczestników jakimś tematem. Tym razem w grupie było kilku studentów z Uniwersytetu im. Johanna
Wolfganga Goethego z Frankfurtu, którzy byli szczególnie zainteresowani historią Buna-Werke
i KL Auschwitz III-Monowitz. W Archiwum Muzeum udostępnione zostały dla nich materiały źródłowe do tego tematu. Przy pomocy map bezpośrednio już na miejscu w Monowicach
i przy Zakładach Chemicznych udało nam się zlokalizować niektóre historyczne miejsca. Zebrane przez studentów informacje posłużą im do napisania pracy na temat koncernu IG-Farben. Obecna siedziba Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Goethego znajduje się w byłym
budynku administracyjnym koncernu IG-Farben.”
„Dla mnie szczególnie interesująca była rozmowa z jedną z uczestniczek, która pracuje
z dziećmi nad tematem Holocaustu. Nasza dyskusja dotyczyła czasu rozpoczęcia takiej
edukacji. Jako nauczycielka szkoły podstawowej rozpoczęła ona pracę z dziećmi na postawie książek z obrazkami. Bardzo ważne było dla niej, aby dzieciom pokazać, że mimo tego,
iż na świecie dzieje się źle, nie powinno się tracić nadziei. Ta prawda nie tylko dla dzieci
jest ważna. Ja również słucham najchętniej historii o szczęśliwie zakończonych ucieczkach
i powstaniach niż o samym terrorze nazistowskim. Życiowe historie odważnych ludzi, którzy
w obliczu śmierci nie ulękli się i stanęli naprzeciw niesprawiedliwości, dodają mi zawsze ufności. Pytanie, na które powinno się spróbować odpowiedzieć w MDSM-ie i w Auschwitz,
brzmi: Dlaczego powinno się wciąż mówić o Auschwitz? Jedną z wielu odpowiedzi jest to,
że Auschwitz nas uczy, aby nie tracić nadziei. I to jest też motto Lagergemeinchaft, aby Auschwitz nie porósł trawą. (Über Auschwitz darf kein Gras wachsen!).“
Tasja Spannagel, wolontariuszka Internationaler Bund od września 2011 r. w MDSM
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Fot. MDSM

tałym gościem Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży jest organizacja Lagergemeinschaft Auschwitz –
Freundeskreis der Auschwitzer z Frankfurtu. Ten Związek byłych więźniów Auschwitz-Birkenau, który jest też
członkiem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, organizuje od 30 lat podróże studyjne do Oświęcimia.

Krystyna Leśniak i Franz Grossmann w Archiwum PMA-B

W programie pobytu każdorazowo zaplanowana jest
wycieczka do Krakowa. Życie Żydów w przedwojennym mieście i niemiecka okupacja w Krakowie są kolejną
częścią projektu. Uczestnicy odwiedzają ponadto
Przychodnię Lekarską dla
byłych więźniów nazistowskiego terroru i spotykają się
z członkami Klubu Byłych
Więźniów Auschwitz-Birkenau. Przychodnia Lekarska,
jak również Klub w Zgorzelcu, Warszawie i Krakowie są
regularnie wspierane przez
Lagergemeinschaft.
Czasami podczas wyjazdów
pojawiały się inne tematy
wynikające z zainteresowania niektórych uczestników.
Szczególnie duże wrażenie
na grupie wywarły wiosną
2011 r. poszukiwania dotyczące żydowskiego lekarza,
który przeżył obozy Monowitz i Mauthausen.
Jeden z uczestników, Franz
Grossmann, zgłaszając swój
udział w podróży studyjnej,
opowiedział o swoim ojcu,
który jako Żyd był uwięziony w Auschwitz i opiekował się chorymi więźniami
w
szpitalu
obozowym
w Monowicach. Franz Grossmann (syn), który dopiero
po śmieci ojca w latach siedemdziesiątych dowiedział
się z rodzinnych dokumentów o losie swojego ojca, poszukiwał informacji na jego
temat.
Podczas wizyty w Archiwum, po wcześniejszym
zgłoszeniu, przygotowane
zostały dla uczestników
wszystkie możliwe materiały źródłowe o więźniu Fran-
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zu Grossmannie (ojcu). Data
urodzenia i numer więźnia
stanowiły dla pani Krystyny
Leśniak z muzealnego Archiwum podstawę do wyszukania informacji.
Historia Franza Grossmanna (ojca) była dla uczestników wyjątkowa i stanowiła doświadczenie na
konkretnym
przykładzie
pracy badawczej. Wszystkie dostępne informacje
z oryginalnych akt SS, które
w przeciągu lat zostały zebrane z różnych archiwów,
są skrupulatnie kontrolowane i analizowane. Są
one sprawdzane potrójnie,
w kategoriach: los poszczególnych osób, fakty o wydarzeniach w Auschwitz i metoda pracy SS z wydziałem
administracyjnym.
Pomyślność
organizowanych podróży studyjnych
przez
Lagergemeinschaft
związana jest w dużej części z kompleksową współpracą
przy
organizacji
i przygotowaniu programu
z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu. Uzgadnianie
terminów, planowanie pobytu, organizacja transportów i dodatkowe życzenia
grupy realizowane są przez
współpracowników Domu
oraz wolontariuszy szybko
i precyzyjnie, co spotyka
się zawsze z wysoką oceną
uczestników.
Uwe Hartwig
Przewodniczący
Lagergemeinschaft Auschwitz –
Freundeskreis der Auschwitzer
Ewa Guziak

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ
OD PRAW DZIECI I MŁODZIEŻY

P

W drugiej edycji projektu,
zorganizowanego
przez
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w 2011 r.,
wzięło udział 30 uczniów
i uczennic ze szkół średnich
w Oświęcimiu, Kętach, Tychach i Częstochowie.

w treści Konwencji o Prawach Dziecka i ich przełożenie na codzienne i typowe
sytuacje, których doświadczali uczestnicy.
Następnym zagadnieniem,
któremu poświęciliśmy uwagę, były prawa człowieka
w szkole. Na ogół uczniowie
i uczennice niewiele wiedzą,
jak rozumieć i korzystać
w praktyce z własnych praw,
jak działać na rzecz swojej
lokalnej społeczności. Zajęcia prowadzone przez panią Elżbietę Czyż, ekspertkę
z Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka, miały pokazać
uczniom i uczennicom, że
prawa człowieka są żywym
zrozumiałym instrumentem,
z którego należy korzystać
w sytuacji zagrożenia praw,
zarówno w indywidualnych
relacjach z władzą szkolną,
jak i relacjach społeczeństwo
obywatelskie – władza.
W tym roku szczególną
uwagę zwróciliśmy również
na zjawisko dyskryminacji.
Punktem wyjścia do dyskusji nad tym problemem był
film dokumentalny „Niebieskoocy” oraz dyskusja
zogniskowana wokół pytań:
czy jako uczeń/uczennica
mam jakąkolwiek władzę?;
czy wiem, jaki mam wpływ
na swoje otoczenie?; czy mimochodem wypowiedziane
słowo albo prosty gest mogą
rzeczywiście kogoś skrzywdzić?
W czwartym, zamykającym
drugą edycję projektu, module zastosowaliśmy formę pracy opartą na jednej
z metod Teatru Uciśnionych,
rozwiniętą na przełomie lat

Kolejne zajęcia miały na celu
przybliżenie i wyjaśnienie
najważniejszych pojęć, specyfiki i rozwoju międzynarodowej ochrony praw
człowieka, aż do przyjęcia
podstawowego instrumentu
międzynarodowego dedy-

„Najlepszym sposobem,
by coś powiedzieć, jest to zrobić!”
Augusto Boal
kowanego ochronie praw
dzieci i młodzieży: Konwencji o Prawach Dziecka. Zastanawialiśmy się nad tym, czy
i jak skutecznie uczyć dzieci
o prawach człowieka i czy

Fot. MDSM

Pracę warsztatową rozpoczęliśmy od zapoznania się
z wczesnymi świadectwami
dzieci żydowskich, spisanymi w latach 1944-48. Z prawie 6 milionów ofiar Holo-

Podczas warsztatów antydyskryminacyjnych

edukacja o prawach dziecka
i prawach człowieka przynosi korzyści?
W toku dyskusji okazywało się, iż wartości, które znajdują swe odbicie
w formie normatywnych
aktów prawnych, mają charakter uniwersalny, bliski
każdemu uczestnikowi, co
zaowocowało
zrozumieniem, iż prawo jako system
jest uniwersalne, klarowne
i bardzo konkretne. Ta konstatacja pozwoliła później
na analizę zapisów ujętych

Projekt „Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci
i młodzieży” finansowany jest z programu grantowego dla nauczania o prawach człowieka poprzez edukację historyczną „Menschen Rechte Bilden” niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość
(EVZ). Partnerami w realizacji projektu są eksperci
z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie,
Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Stowarzyszenia „Pro Humanum” w Warszawie, Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu oraz trenerki Teatru Forum.
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Podczas pracy nad świadectwami dzieci żydowskich

60. i 70. XX w. przez brazylijskiego reżysera Augusto
Boala: Teatrze Forum. Obecnie, w ponad 70 krajach na 6
kontynentach świata, Teatr
Uciśnionych staje się drogą do zmiany politycznej,
społecznej i terapeutycznej.
W rękach Boala teatr stał się
narzędziem do stworzenia
przestrzeni, w której dokonuje się transformacja tradycyjnego teatralnego monologu w dialog pomiędzy
sceną a publicznością. Przestrzeń owa pozwala na rozpoznanie i utożsamienie się
z przedmiotem opresji, na jej
dyskusję w grupie i swobodną próbę wpłynięcia na nią.
Pracowaliśmy nad przytoczonymi przez uczestników projektu konkretnymi
przykładami naruszeń praw
człowieka, w tym dzieci
i młodzieży, których doświadczyli osobiście, bądź
zaobserwowali w ich najbliższym otoczeniu. Spektakl Teatru Forum, który odbył się 17 listopada w atrium
Powiatowego Zespołu nr 2

Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa
Sportowego
i w którym aktywnie wzięła
udział zaproszona publiczność: uczniowie i uczennice,
poruszał kwestie: nienaruszalności godności osobistej
w kontekście problemu przemocy domowej, praw ucznia
na tle relacji uczeń – władza
szkolna oraz ochrony praw
konsumenckich. Prawdziwy Teatr Forum zaczyna się
w momencie, gdy spektakl
się kończy – publiczność,
powracając do swej codzienności, powinna wdrożyć nabyte doświadczenie sceniczne we własne życie.
Koncepcja i prowadzenie projektu:
Elżbieta Pasternak

Obecnie trwa rekrutacja
do trzeciej edycji projektu
w 2012 roku. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennice
do nadsyłania zgłoszeń na
adres: pasternak@mdsm.pl

Fot. MDSM

kaustu ponad 1,5 miliona to
dzieci poniżej 15 roku życia.
Na podstawie zachowanych
protokołów analizowaliśmy
mechanizmy pozbawienia
ich praw, dyskryminacji,
wykluczenia i prześladowania na tle niemieckiej
okupacji w Europie. Prawa
człowieka, w tym prawa
dziecka, definiowaliśmy na
poziomie wartości i ideałów,
które po wojnie stały się
punktem wyjścia do opracowania dokumentów służących ich prawnej ochronie.

Fot. MDSM

unktem wyjścia koncepcji projektu jest założenie, że aby uświadomić i wyjaśnić należne ludziom prawa i ich znaczenie w życiu jednostek i społeczeństw, nieodzowne staje się spojrzenie
na kwestię praw człowieka przez pryzmat historii.

Fragment przedstawienia Teatru Forum
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SPEKTAKL TEATRALNO-MUZYCZNY
PT. „PROCES” W MDSM

18

listopada 2011 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu gościnnie został zaprezentowany spektakl pt. „Proces” przygotowany przez młodzież z Ratsgymnasium
Stadthagen i Liceum Ogólnokształcącego
w Słupcy.
tach w auli Ratsgymnasium
w Stadthagen i w Młodzieżowym Domu Kultury oraz
w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy.
Ostatnie
przedsięwzięcie
teatralne to inscenizacja
twórczości
Icchaka
Kacenelsona oraz „Procesu
z Szamgorod” Elie Wiesela
w ramach projektu „Ocalić
od zapomnienia”. „Proces
z Szamgorod” został przetłumaczony przez panią
Mirosławę Komin. Uczniowie szkół w Słupcy i Stadthagen pod opieką Haralda
Ruprechta, Dietmara Posta
oraz Marzeny Wojtkowiak
i Jolanty Bartkowiak wcielili się w postaci Żydów,
ofiar pogromów z XVII w.
na terenie obecnej Ukrainy.
Na scenie odbył się swoisty
proces skierowany przeciw
Bogu przez ostatnich Żydów
z Szamgorod.
Projekt został objęty honorowym patronatem Konsulatu
Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Fot. MDSM

W
pierwszej
prezentacji wzięło udział ponad
stu uczniów i uczennic
z oświęcimskich szkół średnich wraz z nauczycielami,
a w drugiej, wieczornej,
uczestnicy niemieckich podróży do Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau, przebywający w MDSM, oraz
mieszkańcy Oświęcimia.
Obie szkoły współpracują
ze sobą od 2005 r. w ramach
projektu „Nauka języka
poprzez sztukę”. Efektem
wspólnej pracy jest cykl
przedstawień
teatralnych,
których celem jest wymiana
kulturowych doświadczeń
i tożsamości za pomocą środków scenicznych, niwelowanie uprzedzeń narodowościowych, a także zbliżenie
młodzieży polskiej i niemieckiej, jak i poszerzenie zakresu współpracy partnerskich
regionów.
Sztuki teatralne przygotowane przez grupy młodzieży z Polski i Niemiec
zostały wystawione na deskach teatru w Hanowerze,
następnie w kolejnych la-

Elżbieta Pasternak

Fragment przedstawienia

„KOBIETY WOBEC
HOLOKAUSTU.
HISTORIA ZNACZNIE
PÓŹNIEJ OPOWIEDZIANA”

Kobiety
wobec

N

Holokaustu

owa publikacja Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży „Kobiety wobec Holokaustu. Historia znacznie później opowiedziana” to książka nietypowa, przynajmniej
z dwóch powodów.

Historia znacznie
później opowiedziana

Po pierwsze, poruszone w
niej zostały aspekty nieoczywiste i po części spoza
kanonu tematów związanych z II wojną światową.
Rola i los kobiet uwikłanych
w historię Trzeciej Rzeszy
i Holokaustu, zarówno po
stronie sprawców, jak i po
stronie ofiar, nadal nie zostały w wystarczającym
stopniu opisane i przybliżone szerszej publiczności.
Po drugie, książka ta jest
efektem dyskusji i współ-

A House to Live
A Place to Learn

Dokumentacja cyklu seminariów
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu/Auschwitz
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pracy między studentami
i wykładowcami, którzy
wspólnie zgłębiali ten temat w ramach seminariów
organizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
Tym samym publikacja
daje wyjątkowy dostęp do
tekstów zarówno naukowych, jak i eseistycznych
odzwierciedlających refleksje oraz emocje uczestniczek
i uczestników seminarium.
Ponadto książka wpisuje się
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w aktualną debatę na temat
roli płci w badaniu historii
i stanowi próbę zwrócenia
uwagi na panujące stereotypy dotyczące udziału i zaangażowania kobiet podczas
II wojny światowej.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację im. Heinricha Bölla i Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży.
Elżbieta Pasternak

Centrum Żydowskie
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OSZPICIN – PRZEWODNIK

P

ublikujemy siódmą 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.

Rabin dr Lazar Münz

21
WIELKA SYNAGOGA
Pierwsze wzmianki o oświęcimskiej synagodze pochodzą z roku 1588.
Na temat dalszych losów
synagogi zachowało się niewiele informacji. Najprawdopodobniej początkowo
synagoga była budowlą
drewnianą, w okresie późniejszym – murowaną. Na
przestrzeni kolejnych wieków wielokrotnie ulegała
zniszczeniu, np. w pożarach, które nawiedziły miasto w roku 1711 i roku 1863.
Po ostatnim z nich, już jako
budowla murowana, spełniała swoją funkcję w roku
1873.

Wygląd Wielkiej Synagogi,
znany z zachowanych fotografii z początku XX wieku,
ukształtował się w latach
1890-1900 w oparciu o projekt słynnego bielskiego
architekta, Karola Korna.
Synagoga otrzymała reprezentacyjną, bogato zdobioną fasadę z elementami
stylu neoromańskiego, neogotyckiego, mauretańskiego oraz arkadowego (niem.
Rundbogenstil).
Przypominała swym charakterem
inne synagogi autorstwa
Korna (Biała i Wadowice),
a detale dekoracji nawiązywały do zdobień reformowanej bożnicy Tempel przy ulicy Miodowej
w Krakowie. Inspiracji dla
jej formy architektonicznej należy także szukać w
architekturze niemieckiej,
a szczególnie w hamburskiej synagodze Albrechta
Rosengardena.
Fasada nawiązująca do
wzorców niemieckich była
wyrazistym znakiem tendencji
modernizacyjnych,
które w 2 połowie XIX wieku
zdominowały gminę oświęcimską. Do Wielkiej Synagogi uczęszczała w dużej
mierze postępowa inteligencja żydowska (m.in. lekarze,
prawnicy,
przedsiębiorcy
i urzędnicy), w niewielkim
stopniu tradycjonaliści.
Ówczesna Synagoga, posiadająca
2000
miejsc,
zwana była Wielką, pełniła bowiem funkcję reprezentacyjną lokalnej gminy
żydowskiej. Jej sylwetka,
wyróżniająca się w panoramie Oświęcimia, określała
pozycję lokalnej gminy żydowskiej w mieście. Wokół
niej skupiało się życie religijne lokalnej społeczności
żydowskiej, z położoną
nieopodal siedzibą gminy
żydowskiej oraz instytucjami religijnymi.

Pieczęć zarządu Wielkiej Synagogi, początek XX w.
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Rozbiórka zniszczonej przez Niemców Wielkiej Synagogi przez więźniów KL Auschwitz, ok. 1940 r.

Do grona głównych rabinów gminy żydowskiej
w Oświęcimiu, kolejno
sprawujących nabożeństwa
w synagodze w latach 1873-1939, należeli: Lazar Münz,
Szlomo Halberstam, Abraham Schnur, Osias Pinkas
Bombach i jako ostatni jego
syn, Eliasz Bombach.
Wielka Synagoga została
spalona przez Niemców
w nocy z 29 na 30 listopada
1939 roku, a jej zgliszcza zostały całkowicie rozebrane.
W 2004 roku archeologowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
pod kierownictwem dr
Małgorzaty Grupy, przeprowadzili w miejscu po
Wielkiej Synagodze prace
archeologiczne,
podczas
których odkryli ponad 400
elementów stanowiących
część jej przedwojennego
wyposażenia, w tym m.in.:
lampkę Ner Tamid (hebr.
wieczne światło) oraz szereg świeczników i żyrandoli (obecnie są częścią
wystawy w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu).
Prace trwały od 28 maja do
29 czerwca 2004 roku. Na
miejscu dawnej synagogi
znajduje się obecnie tablica informacyjna, mówiąca
o historii miejsca i pracach
wykopaliskowych.
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Ulica Żydowska z widoczną po lewej stronie Wielką Synagogą,
początek XX w.
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Gmina żydowska była właścicielką dwóch publicznych
miejsc modlitwy w Oświęcimiu.
Pierwszym z nich była Wielka Synagoga, drugim zaś
tzw. Wielki Bejt Midrasz
(hebr. Wielki Dom Nauki,
zwany także Beshamidrasch
Synagoge oraz Bożnica
Mała). Budynek ten znajdował się naprzeciwko głównego wejścia do Wielkiej
Synagogi, po przeciwnej
stronie ulicy Żydowskiej.
Niestety, nie jest znana data
jego powstania. Musiał on –
podobnie jak Wielka Synagoga – istnieć przed rokiem
1863. We wspomnianym
roku oba budynki spłonęły.
Odbudowane, funkcjonowały już od roku 1873.
c.d.n.
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Fot. Jacek Proszyk

WIELKI
BEJT MIDRASZ

Wykopaliska archeologiczne na terenie Wielkiej Synagogi, 2004 r.
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POLSCY EDUKATORZY W YAD VASHEM

Fot. Paweł Sawicki

W programie seminarium
znalazły się przede wszystkim wykłady historyczne
oraz warsztaty dotyczące metodologii nauczania
o Holokauście. Ich tematyka
była niezwykle różnorodna
i była poświęcona m.in. zagadnieniom
dotyczącym
Judaizmu, historii i tradycji
polskich Żydów, antysemityzmowi i negacjonizmowi oraz różnym aspektom
historii Holokaustu, ale
także współczesnym relacjom polsko-żydowskim,
sytuacji politycznej w Izraelu oraz kwestii wyjazdów
izraelskiej młodzieży do
Polski i spotkań z młodzieżą polską. Uczestnicy spotkali się także ze świadkami
historii: ocalonymi przez
Oskara Schindlera Genją
i Nachumem Manor oraz
pisarką i ilustratorką Aloną
Frankel.

Fot. Marcin Choiński

25

nauczycieli, pracowników muzeów, a także edukatorów z ośrodków zajmujących się historią Holokaustu i II wojny światowej, wzięło w seminarium „Judaizm – dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust”, które odbyło się w dniach 12-26 listopada w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Pomnik na terenie Yad Vashem poświęcony deportowanym
na Zagładę Żydom

Wiele miejsca poświęcono
także sprawom upamiętniania Holokaustu w Izraelu. Uczestnicy zwiedzili
muzeum historyczne i muzeum sztuki Yad Vashem,
a także teren kampusu
Instytutu, gdzie znajduje

Wizyta na Masadzie

się wiele pomników, m.in.
Dolina Gmin, Ogród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, czy pomnik
poświęcony pamięci dzieci
zamordowanych podczas
Holokaustu.
W programie znalazły się

również podróże studyjne,
m.in. zwiedzanie zabytków Jerozolimy, wyjazd
studyjny na Masadę, do
Nazaretu, zwiedzanie okolic Jeziora Galilejskiego
oraz Kafarnaum. Ważną
częścią programu była wi-

zyta w synagodze podczas
uroczystości szabasowych,
jak
również
spotkanie
z młodzieżą i nauczycielami w szkole biorącej udział
w programach spotkań
z polską młodzieżą.

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW
SEMINARIUM W IZRAELU
o Holokauście z doświadczeniami osób, które pracują w Instytucie.
Izrael to jedno z tych miejsc,
gdzie mówienie o Holokauście jest najtrudniejsze.
Przed izraelskimi edukatorami stoi skomplikowane
zadanie, nie tylko mówienia
o samej historii, ale też prze-

łamywania barier i lęków,
jakie ta historia w nich rodzi.
Ważne, żeby zrozumieć, jak
trudne jest nauczanie o Zagładzie w kraju, w którym
wspomnienia sześćdziesiąt
lat po wojnie są ciągle jeszcze żywe, a słowa takie jak
syjonizm, naród i kraj nabierają głębszego znaczenia.

Przedwojenny
antysemityzm, Zagłada i losy powojenne to nie jedyne tematy, które pojawiły się
na seminarium. Podczas
wykładów i warsztatów,
wizyt w muzeach, centrum
wizualnym i centrum nauki Yad Vashem, starano
się przedstawić historię od

momentu przybycia Żydów
na ziemie polskie. Dużo
miejsca poświęcono tradycji
i kulturze. Wykład Rabina
Yishaya Baloga na temat
istoty Judaizmu czy możliwość uczestniczenia w piątkowych modłach w synagodze była dla większości
z nas niepowtarzalną okazją
zetknięcia się z żywą tradycją. Długo pozostawaliśmy
pod ogromnym wrażeniem
warsztatu Lei Roshkovski,
która na co dzień prowadzi zajęcia z młodszymi
dziećmi. Była to prezentacja
scenariusza lekcji o życiu
w ukryciu, przeprowadzona
z wykorzystaniem publikacji Yad Vashem „Chciałam
wzlecieć jak motyl”, którą
wykorzystuje się do pracy
z uczniami trzeciej i czwartej
klasy szkoły podstawowej.
Historia Chany Gofrit, polskiej Żydówki, która przetrwała wojnę w ukryciu, ma
pokazać los jednostki. Jest
to częścią filozofii edukacji
Yad Vashem. Na początku opowieści poznajemy
bohaterkę, jej życie przed
wojną, rodzinę, imiona
przyjaciół, imiona zwierząt.
Dzięki temu uczeń zaczyna
identyfikować się z Chaną.
Kolejnym etapem lekcji ma

Fot. Paweł Sawicki

Celem wyjazdu do Yad Vashem jest umożliwienie nauczycielom i pracownikom
miejsc pamięci zetknięcia
się z żywą kulturą Izraela, odwiedzenia ważnych
miejsc na mapie zabytków i – co najistotniejsze
– konfrontacja własnych
doświadczeń w nauczaniu

Wizyta w Dolinie Gmin na terenie Yad Vashem
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Fot. Marcin Choiński

nym, ale tolerancję pojmowaną znacznie szerzej.
Dialog między polskimi
i izraelskimi edukatorami
może rozwinąć dialog między młodzieżą. W Jerozolimie mieliśmy szansę spotkać się z młodymi ludźmi,
którzy odwiedzili Polskę
i usłyszeć, co takie wizyty
zmieniają we wzajemnych
relacjach, jak Polska z kraju, w którym wydarzył
się Holokaust, zmienia się
w kraj przodków z własną,
bogatą tradycją i kulturą.
Nasza wizyta w Izraelu pełna była burzliwych dyskusji
i wzruszeń, ale też głębokich
refleksji. Każdy z nas patrzy
na historię od innej strony,
ważne jednak, żebyśmy
zmierzali w jednym kierunku. Jako edukatorzy chcielibyśmy spojrzeć na żydowską historię oczami Izraelczyków. Nie zburzymy
stereotypów najmłodszego
pokolenia, jeśli najpierw
nie postaramy się pozbyć
ich sami. Dzięki połączeniu
dwóch tak różnych metodologii nauczania możemy
jednak stworzyć program
uniwersalny, podtrzymujący pamięć, a burzący bariery, który będzie docierał do
każdej polskiej i izraelskiej
szkoły.

Fot. Marcin Choiński

być przybliżenie losów powojennych bohaterki, czyli
odczytanie ostatniej strony
– tu poznajemy mieszkającą
w Tel Avivie babcię, mającą
dwoje wnucząt, ale przede
wszystkim żyjącą bezpiecznie starszą kobietę. Nasza
prelegentka, osoba o nieprzeciętnej wrażliwości, pokazała, jak mówić nie tylko
o samej Zagładzie, ale również o złożoności ludzkiej
natury, motywacji zachowań czy nietolerancji. Ważne, żebyśmy odważyli się
poruszać temat Holokaustu
z młodszymi dziećmi, ale
też potrafili wykorzystywać świadectwa ocalonych
i przygotowali się na czas,
kiedy pozostaną nam już
tylko świadectwa spisane.
Niezwykle ważne jest wykorzystywanie w nauczaniu
zdjęć i relacji. Jest to ten rodzaj świadectw, który nie
tylko pobudza ludzką wyobraźnię, ale pozwala się
identyfikować z uczestnikami zdarzeń. Jak wykorzystują to edukatorzy ze Szkoły
Yad Vashem, pokazała nam
Orit Margaliot podczas interdyscyplinarnego warsztatu „Życie codzienne w getcie
warszawskim”. Lekcja skierowana do szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem zdjęć zrobionych przez
niemieckiego żołnierza Heinza Jösta w 1941 roku na
ulicach warszawskiego getta, może być doskonałym
bodźcem do rozpoczęcia
w klasie szerokiej dyskusji
na temat problemów, z jakimi borykali się mieszkańcy
gett, ale też do refleksji nad
problemami, dylematami
i wyborami moralnymi
czy duchowymi. Instytut
w swojej filozofii nauczania
dużo uwagi poświęca właśnie pytaniom o moralność
czy człowieczeństwo, tym
samym kształtuje postawy
tolerancji nie tylko w obszarze religijnym czy etnicz-

Magdalena Wółkowska
Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
w Warszawie

Udział w seminarium był
dla większości z nas okazją do poznania kraju oraz
kultury Judaizmu. Nieocenionym duetem podczas
całego seminarium byli
Orit Margaliot i Alex Dancyg. Bez Orit nic nie miało
możliwości zaistnieć oraz
zdarzyć się podczas seminarium. Mózg całego naszego pobytu w Izraelu. Rewelacyjnie prowadziła zajęcia,

Warsztaty metodologiczne
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Spotkanie z rabinem

oprowadzała nas po kampusie Yad Vashem, w tym
w Dolinie Gmin i Muzeum
Sztuki Holokaustu. Alex
Dancyg, jeden z głównych
inicjatorów i prowadzących
seminarium dla polskich
edukatorów, to bardzo charakterystyczna osoba, od
samego poznania onieśmiela swoją bezpośredniością
łamiąc wszelkie stereotypy.
Posiada olbrzymią wiedzę
na temat historii obojga
narodów, rewelacyjnie prowadzi zajęcia. Jego upór
i olbrzymie zaangażowanie
buduje mosty pomiędzy
Izraelem a Polską.
Dla większości z nas wyjazd ten był bardzo ważnym przeżyciem, ale dla
każdego inaczej. Dla mnie
osobiście, jako chrześcijanina, było to ważne, abym
mógł stanąć w miejscach, w
których przed wiekami chodził Jezus Chrystus. Stanąć
pod Ścianą Płaczu, pomodlić się, wcisnąć w szczeliny skalne własną intencję
i modlitwę. Zapoznać się
z historią, kulturą oraz tradycjami Judaizmu.
Seminarium w instytucie
Yad Vashem, w którym
uczestniczyłem, było dla
mnie dużym wyzwaniem,
a zarazem ogromną możliwością, gdzie mogłem poznać wiele metod nauczania
o tak ważnych tematach,
jakim są Holokaust czy antysemityzm. Poprzez namacalny kontakt z żywą
historią Holokaustu, dzięki zajęciom z ocalałymi
z Shoah Państwem Genją
i Nachumem Manor czy
Aloną Frankel mogłem
uświadomić sobie, co czuli
w tak trudnych chwilach.
Żadna książka, opowiadanie, film czy sztuka teatralna
nie odda nam tego, co kon-
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takt z osobą, która przekaże czasami wydawała się być
nam swoje świadectwo.
niezaspokojona.
W instytucie spotykają się
różni ludzie, od uczniów
przez nauczycieli, profesorów, czy żołnierzy kończąc
na świadkach Holokaustu.
To w tym miejscu dokonuje się celebrowania żywej
pamięci, którą należy nieść
naszym uczniom i bliskim.
Bardzo dziękuję Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
oraz Instytutowi Yad Vashem w Jerozolimie za możliwość uczestniczenia w tak
ważnym dla mnie seminarium.
Marcin Choiński

Nasze życie składa się z różnorodnych, negatywnych
i pozytywnych doświadczeń. To one kształtują
ludzką osobowość i nadają
życiu tempa. Seminarium
w Instytucie Yad Vashem to
impuls, który poszerza horyzonty myślowe i otwiera
nowe ścieżki poznania.
Kwestie organizacyjne
Program był napięty i realizowany z dbałością
o najmniejsze szczegóły.
Harmonogram zajęć został
podzielony na bloki tematyczne, tak aby przybliżyć
uczestnikom zarówno tradycję, kulturę, historię Żydów, jak również filozofię
oraz sposoby nauczania
o Holokauście. Poszczególne zagadnienia obejmowały sferę przeszłości, teraźniejszości oraz, co istotne,
przyszłości. Prelegenci starali trzymać się wyznaczonego czasu (co w polskich
warunkach
graniczyłoby
z cudem), przez co spragniona polemiki grupa
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Czynnik ludzki
Sukces każdego przedsięwzięcia jest uzależniony od grupy ludzi, która
wypełnia jego struktury.
Uczestnicy seminarium to
specyficzne i zróżnicowane grono osób zainteresowanych tematyką Holokaustu. Każde z nas miało
sprecyzowane cele i dążenia (tak mi się przynajmniej
wydawało), spory bagaż
doświadczeń oraz wiedzę
merytoryczną dotykającą
różnych płaszczyzn. Podczas żywiołowych dyskusji
dochodziło do ścierania się
odmiennych poglądów, zadawania nurtujących pytań
i wyciągania nieszablonowych wniosków. Nie było
tematów tabu. Kiedy nadchodził czas na refleksję,
zapadała solidarna cisza.
Wiedza bez traumy
Czy można uczyć o Holokauście bez wprowadzania
w traumę? Udział w seminarium nie tylko pozwala
znaleźć odpowiedź na to
pytanie, ale daje narzędzia
i ukierunkowuje na podjęcie
odpowiednich działań. Muszę przyznać, że prelegenci
i organizatorzy kursu stanęli na wysokości zadania.
Niezwykle ciekawe wykłady dr. Epsteina z Hebrew
University pomogły w usystematyzowaniu wiedzy historycznej, a Rabbi Yishaya
Balog dał nam możliwość
poznania istoty Judaizmu.
Kolejne warsztaty pokazywały, jak wykorzystać sztukę, fotografię (Orit Margaliot zrobiła to perfekcyjnie) ,
indywidualizować historię,
tak aby suche fakty przekładały się na historię pojedynczych ludzi.
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Fot. Paweł Sawicki

slerem-Waszkinelem. Jego
losy są przejmujące, w jego
żydowsko-polskiej
tożsamości jest wszystko, co
łączy i co dzieli te dwa narody, które znalazły się w
tragicznej sytuacji w czasie
II wojny światowej.

Spotkanie z pisarką Aloną Frankel

Poznać i zrozumieć Izrael
Czym jest Izrael? Co tak
naprawdę wiemy o tym
państwie i jego obywatelach? Niewiele. Często
nasze wizje opierają się na
subiektywnych
ocenach
innych ludzi. Konfrontacja
z rzeczywistością utwierdziła mnie w przekonaniu,
że największym błędem jest
kopiowanie obcych wyobrażeń. Współczesny Izrael poznaliśmy zarówno dzięki
peregrynacjom (wzdycham
za każdym razem, kiedy
wspominam
urzekający
Tel Awiw), jak i wykładom
Alexa Dancyga. Na dwa tygodnie wcieliłam się w rolę
obserwatora, starałam się
wchłonąć, poznać i zobaczyć jak najwięcej. Miejscowa ludność wydaje się być
„zamknięta na obcych”? Pozory mylą – w przypadku
jakichkolwiek problemów

wszyscy natychmiast rusza- po prostu chcą żyć w spokoju. Mieszkaliśmy przez
li nam z pomocą…
cały czas w Jerozolimie,
a do Yad Vashem dojeżdżaPowrót
Seminarium dobiegło koń- liśmy autobusem, dzięki
ca. Przed nami kolejny etap czemu mogliśmy codzien– wiedzę i doświadczenia nie obserwować miesztrzeba wykorzystać, nakre- kańców spieszących się do
ślić nowe cele i wyzwania. pracy. Niektórzy z nich –
Parafrazując słowa Anto- kobiety, mężczyźni, dzieci
ine’a de Saint-Exupéry’ego, – wyróżniali się strojem, ale
dwa tygodnie spędzone pośpiech był taki sam jak
w Instytucie Yad Vashem u nas. Właściwie najbardziej
utwierdziły mnie w przeko- zafascynowali mnie ludzie,
naniu, że nauka o Holokau- interesowało mnie, jak żyją,
ście nie opiera się na wpaja- czym się zajmują. Zobaczyniu martwej wiedzy, ale na łam kilka dzielnic Jerozoliprzekazaniu pewnego stylu my i zrobiło na mnie wrażemyślenia, który pozwoli nie to, jak bardzo się między
sobą różnią. Zwłaszcza orująć istotę rzeczy.
todoksyjna dzielnica Mea
Wirginia Węglińska Shearim jest niesamowita,
Muzeum Stutthof dosłownie przeniosłam się
w czasy XVIII-wiecznej EuKiedy dowiedziałam się, że ropy Wschodniej. Muszę
zostałam
zakwalifikowa- przyznać, że nie czułam się
na do grupy wyjeżdżają- tam komfortowo i początcej na seminarium do Yad kowo chciałam stamtąd
Vashem, nie mogłam w to uciec. Miałam wrażenie, iż
uwierzyć, moja radość była jestem intruzem w ich świeogromna. Od paru lat zaj- cie, jednak ciekawość okamuję się w szkole tematy- zała się silniejsza i zwiedziką Holokaustu i nauczanie łam tę dzielnicę do końca.
instytutu niezmiernie mnie
interesowało. Swoje pierw- Różnorodność etniczna i resze kroki skierowałam do ligijna, a – co za tym idzie –
biblioteki, gdzie wypoży- kulturowa spowodowała,
czyłam książki na temat że w każdej wolnej chwili
Izraela. Również Internet chciałam chłonąć atmosferę
stał się niezastąpionym źró- tego niezwykłego, pełnego
dłem informacji. Zasięgnę- śladów dawnych czasów
łam też języka u znajomych,
którzy wielokrotnie byli w
tym kraju na różnego rodzaju seminariach. Wtedy
pojawiła się obawa, że jadę
do kraju, który od momentu
powstania jest w stanie nieustającej wojny, nie licząc
kilku przerw.
Mój obraz Izraela przed
wyjazdem był z pewnością
czarno-biały, właściwie to,
co zobaczyłam po przyjeździe, uświadomiło mi, że
sytuacja nie jest taka prosta,
każda ze stron ma swoje
racje. Zobaczyłam przede
wszystkim nie państwo
z jego bezosobowymi decyzjami, lecz ludzi, którzy

miasta. Najwięcej czasu
spędziłam wraz z moją grupą w Yad Vashem. Nazwa
oznacza „pamięć i imię”
lub „pomnik i imię”. Każdy
budynek, budowla, pomnik
znajdujący się na terenie
instytutu jest architektonicznie podporządkowany
symbolice nazwy. Prostota
i wieloznaczność tej zabudowy robi wrażenie. Zajęcia
były podzielone na kilka
bloków tematycznych układających się w logiczny ciąg
historii.

Istotny punkt naszego seminarium stanowiły wycieczki, pozwalały one poznać
kraj, ludzi, historię. Wzruszenia i emocje towarzyszyły nam właściwie przez
cały czas pobytu w Izraelu
i myślę, że będę wyrazicielką opinii ogółu, że trzeba
tu jeszcze przyjechać przynajmniej jeden raz. Organizatorzy dołożyli wszelkich
starań, aby jak najwięcej
nam pokazać, zajęcia były
urozmaicone i na wysokim
poziomie, a grupa seminaryjna okazała się niezwykle
kreatywna. Cieszę się, że
mogłam ich poznać, uczyć
się z nimi, podyskutować,
poznać ich metody pracy.
To jest dla mnie niezmiernie
istotne. Ten wyjazd był dla
mnie szczególnie ważny nie
tylko ze względu na tematykę, ale przede wszystkim
stał się punktem wyjścia,
otworzeniem się na zupełnie nowe doznania.

Oprócz zajęć stricte historycznych nie brakowało
również tych związanych
z żydowską kulturą, religią
i literaturą. Spotkanie z panią Aloną Frankel – pisarką, ilustratorką, dzieckiem
uratowanym z Holokaustu – było dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza że
jej dziadkowie pochodzili
z Oświęcimia. Pani Alona
to niezwykła osoba, pełna
ciepła, poczucia humoru.
Stworzyła swój własny,
ciekawy sposób opowiadania o Holokauście. Pięknie
mówiła po polsku, chciała do nas mówić właśnie
w tym języku, co było bardzo wzruszające. Takich
interesujących
spotkań
Joanna Cebulska
było wiele, np. z księdzem
Miejskie Gimnazjum nr 2
Romualdem Jakubem Wek- im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu

Fot. Paweł Sawicki

Spotkania i emocje
Sercem seminarium stały
się spotkania z ocalonymi
z Holokaustu. Naszpikowane emocjami, autentyczne
historie, wywierają niesamowite wrażenie, są momentami, które pamięta się przez
całe życie. Genja i Nachum
Manor przekazali nam
swoje osobiste, unikatowe
świadectwo. W szczególny
sposób będę wspominać
barwną i fascynującą Alonę
Frankel. Żadne słowa nie są
w stanie oddać atmosfery towarzyszącej rozmowie z Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem. Budowanie
polsko-izraelskich
stosunków nie byłoby możliwe bez spotkań młodzieży. Wizyta w szkole izraelskiej, rozmowa z uczniami
i nauczycielami utwierdza
w przekonaniu, że takie budowanie międzykulturowego dialogu ma głęboki sens.
To szczepionka dla pokoleń, szczepionka chroniąca
nas przed ksenofobizmem,
rasizmem, antysemityzmem
czy skrajnym nacjonalizmem.

Niezwykłe wrażenie wywarła na mnie wizyta
w synagodze i uczestnictwo
w nabożeństwie szabatowym. Te, które odwiedziłam w Polsce, były „pełne
duchów”, nie było w nich
modlących się ludzi. Tutaj
wszyscy modląc się, śpiewali, tańczyli, cieszyli się, że są
razem. Przyjęli nas bardzo
miło i kobiety pomagały, kiedy gubiłyśmy się w tekście
psalmu. Wszyscy byliśmy
wzruszeni. W niedzielę mogliśmy wziąć udział w mszy
świętej na Górze Oliwnej
w Kaplicy Dominus Flevit,
gdzie zza ołtarza roztacza
się zachwycająca panorama
Starego Miasta.
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Grupa seminarzystów z Polski
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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„SŁUCHAJĄC ZIEMI”

P

Idea spektaklu narodziła się
w 2009 r. podczas wspólnego projektu Oldham Theatre
Workshop i Oldham Youth
Council Group z Wielkiej
Brytanii
zatytuowanym
„Obywatel XXII wieku”.
Tematem projektu była refleksja nad nieposzanowaniem oraz łamaniem praw
człowieka ze szczególnym
odniesieniem do II wojny
światowej oraz traktowaniem uchodźców w Europie
w ciągu ostatnich 60 lat. Sku-

piono się wówczas na dwóch
aspektach: Holokauście oraz
prześladowaniu uchodźców
politycznych.
Zadaniem
projektu było również to,
aby młodzi ludzie nauczyli
się podzielić swoją wiedzą
w społeczności oraz aby byli
głosem młodzieży w świecie dorosłych, w którym nie
zawsze mają oni możliwość
wyrażenia swojej opinii.
W lutym 2010 r. młodzież
z Oldham wspólnie z polskim partnerem – młodzieżą

P

z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie realizowała ten projekt w Oświęcimiu i Krakowie. W trakcie
ośmiodniowej, emocjonalnej
podróży do Miejsc Pamięci,
uczestnicy zwiedzili były
obóz Auschwitz, w tym
wystawy narodowe, wzięli udział w warsztatach w
dziale zbiorów, a także wysłuchali świadectwa byłego
więźnia Wilhelma Brasse.
W Krakowie mieli okazję zobaczyć Żydowskie Muzeum

rojekt zakończył się, pozostały jednak refleksje i doświadczenia młodych ludzi, którymi będą się dzielić w swoim
środowisku. Poniżej publikujemy kilka z nich.

Młodzież z Oldham:
„Nauczyłem być wdzięcznym za to, co
mam. Również zdałem sobie sprawę, że
moje problemy nie są gorsze niż innych.”

„Do tej pory jedna z najbardziej kluczowych wycieczek w moim życiu, naświetliła najważniejsze aspekty mojego rozwoju
osobistego i nauczyła mnie więcej, niż mogłem sobie wyobrazić. Byłem przerażony
tym, co zobaczyłem, i to mnie zachęciło do
pociągnięcia innych do przeciwstawiania
się uprzedzeniom do wiary i zachowań,
tak aby historia się nie powtórzyła.”
„To miejsce pomogło mi zrozumieć najgorszą i najokrutniejszą cząstkę ludzkości.”
„Kiedyś myślałem o Holokauście jako
o fikcyjnej historii, aż zobaczyłem ją w rzeczywistości.”
„Przed wyjazdem starałem się samodzielnie przygotować, ale żadna ilość przygotowań nie mogła sprawić, że mogłem być
gotowy na to, co przeżyłem.”

Refleksje Joanny Radeckiej, uczestniczki
polskiej grupy:
„Po wieczornym występie przed grupą
może dwudziestu, trzydziestu osób, usiedliśmy przed publicznością. Potem wiele
z tych osób wypowiedziało się na temat
tego, co przedstawiliśmy. Jeszcze nigdy
dotąd nie czułam się tak dumna z wykonanej pracy. Mimo wcześniejszego stresu,
po tym, co usłyszeliśmy, zdałam sobie
sprawę, że warto było, że zrozumieliśmy
ideę projektu. (...) Wizyta w byłym obozie
Auschwitz poruszyła dosłownie wszystkich. Oglądanie miejsc, w których cierpieli
i ginęli ludzie, było powodem wielu łez,
poruszyło to nasze serca. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym projekcie.
Zmieniło to moją wrażliwość na wiele
spraw, zbliżyłam się z wieloma ludźmi.
Atmosfera była wyjątkowo ciepła i rodzinna. Cieszę się, że nie były to martwe
wizyty w „muzeum”, a prawdziwie przeżywane chwile. Ważne były dla mnie rozmowy na ten temat, które non stop toczyły
się między nami, dobrze było poznać inne
spojrzenie na tę część historii.”

Fot. Lewis Wileman

rzedstawienie „Słuchając Ziemi” było niepowtarzalną okazją
dla młodych ludzi do odkrywania trudnej tematyki w sposób
twórczy i bezpieczny. Pokazało, jaką rolę mogą odegrać zwykli
ludzie w budowaniu lepszego zrozumienia w społeczności, po to,
aby upewnić się, że przeszłość Auschwitz już nigdy się nie wydarzy.

Przedstawienie „Słuchając Ziemi” – młodzież z Oldham

Galicja, Kazimierz, cmentarz
żydowski i fabrykę Schindlera. Po powrocie do Oldham
powstała wystawa dokumentująca wspólne warsztaty. W wynajętym pustym
sklepie powstała tymczasowa galeria, w której prezentowano ekspozycję.
Doświadczenia,
przeżycia
i refleksje zebrane podczas
realizacji pierwszej części
projektu stały się inspiracją
do powstania poruszającego przedstawienia „Słuchając Ziemi”. Tym razem
młodzież z Oldham współpracowała z uczniami XXI
Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie. W październiku obie grupy spotkały się
w Centrum Dialogu i Modlitwy, aby wspólnie odwiedzić
Miejsce Pamięci, spotkać się
ze świadkiem historii oraz
przede wszystkim wystawić przedstawienie. Premiera „Słuchając Ziemi” miała
miejsce 11 października. Później wystawiono je jeszcze
w Krakowie: w XXI LO oraz
w Muzeum Galicja.
Zgromadzona
widownia
obejrzała poruszający spektakl, w którym za pomocą
scen dramatycznych, tańca
i muzyki młodzież starała
się pokazać osobiste przemyślenia i doświadczenia

zebrane podczas wizyty
w Miejscu Pamięci. Pierwsza część, przygotowana
przez krakowską młodzież,
przedstawiała sceny z życia obozowego więźniów,
walkę o przetrwanie, ciężką pracę i głód. Druga natomiast – w wykonaniu
młodzieży z Oldham –
przedstawiała współczesne
zmagania z przeciwnościami losu i podejmowanie nowych wyzwań. W teraźniejszości jest również miejsce
na przeszłość – wystarczy
tylko otworzyć oczy i słuchać
Ziemi, z której płynie piękno
i cierpienie. Ziemia woła „Nigdy więcej”, życie dalej rzuca wyzwania, czasem nowe,
czasem stare. Ale ty niesiesz
ze sobą fragment nadziei,
który stale będzie ci szeptał:
zawsze słuchaj ziemi.
Przedstawieniu towarzyszyła piękna oprawa muzyczna
w wykonaniu zespołu muzycznego z Oldham Theatre.
Na zakończenie rozrzucono
dziesiątki maleńkich białych
piórek. Każdy z widzów
chciał zabrać ze sobą ten
symbol odrobiny nadziei.
Beata Sereś
W materiale wykorzystano teksty
„Obywatel XXII wieku”

Fot. Lewis Wileman

OLDHAM THEATRE WORKSHOP
Oldham Theatre Workshop jest instytucją oferującą
różnego rodzaju warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne. Sami o sobie mówią, że mają wkład w osobisty i kulturalny rozwój młodzieży w Oldham. W skład
grupy teatralnej wchodzą nie tylko nauczyciele, ale
również młodzi ludzie. Wielu z nich to dzieci z rozbitych rodzin bądź sieroty. Niejednokrotnie to młode
osoby doświadczające dyskryminacji z powodu swojego pochodzenia lub wiary. Bycie w tej grupie jest dla
nich odskocznią od problemów życia codziennego.
Ponadto na terenie Oldham działa Oldham Youth
Council, w skład której wchodzą dorośli oraz młodzież
wybrana w demokratycznych wyborach. Rada została
utworzona w lutym 2006 r. i działa na wielu płaszczyznach. Jej celem jest m.in. promowanie działań na rzecz
młodzieży w Oldham. Ponadto Rada występuje jako
głos młodych ludzi w rozmowach z lokalnym rządem
i bierze udział w podejmowaniu decyzji.

Uczestnicy projektu w Centrum Dialogu i Modlitwy
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Kultura

ŁUKASZ MODELSKI
„DZIEWCZYNY WOJENNE”
„Dziewczyny wojenne” Łukasza Modelskiego to kolejna, po „Wojna
nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz, opublikowana ostatnio książka opisująca wojnę oczami kobiet. Czym różni się
wojna widziana z perspektywy kobiet, od tej przedstawionej przez
mężczyzn? Może chodzi tu nie o perspektywę, ale o rodzaj przeżyć
i sposób narracji?
Łukasz Modelski, zastępca
redaktora naczelnego magazynu „Twój Styl”, w swojej
najnowszej publikacji przedstawia portrety 11 kobiet, które w różny sposób, w różnym
stopniu i na różnych frontach
walczyły podczas wojny.
Najmłodsza z nich w chwili
wybuchu II wojny światowej
miała 14 lat, najstarsza 21.
Historie nie kończą się wraz
z zakończeniem wojny. Dla
części z nich będzie ona trwała aż do momentu uwolnienia
z łagru czy komunistycznego
więzienia, wiele lat po jej zakończeniu.
Wśród opisanych losów znajdziemy m.in.: historię Dzidzi
Rajewskiej, więzionej w Warszawie na Szucha, a następnie na Pawiaku, nazwanej
przez inne współwięźniarki
„sześciogodzinną mężatką”
(została aresztowana w sześć
godzin po swoim ślubie).
Po opuszczeniu więzienia
kontynuowała konspiracyjną
działalność: przechowywała
broń, ukrywała dwoje żydowskich dzieci.
Magda Rusinek w chwili wybuchu wojny miała 14 lat. Na
tydzień przed 15. urodzinami
została zaprzysiężona jako
żołnierz Brygady Podhalańskiej. Do jej zadań należało
m.in. przeprowadzanie ludzi,

głównie pilotów, na słowacką
stronę granicy. Gdy zagrożona aresztowaniem wyjechała
do Warszawy, została aresztowana w łapance. Trafiła na
Pawiak, skąd miała zostać
przewieziona na Majdanek.
W grupie trzech kobiet udało
jej się jednak uciec z transportu i przedostać z powrotem
do Warszawy. Mimo to nie
zakończyła swojej działalności: skontaktowała się z koleżankami z Żegoty i niosła
pomoc żydowskim dzieciom
– uciekinierom z getta warszawskiego.
Jagoda Piłsudska, córka
marszałka, była miłośniczką
szybownictwa. Po przekroczeniu granicy przez Rosjan
ewakuowała się wraz z siostrą i matką z Wilna, skąd
przez Rygę i Sztokholm trafiła do Anglii. Jadwiga dostała
się na architekturę na Cambrigde. Po ataku na Anglię,
w lipcu 1942 r., w wieku 22
lat, została przyjęta to ATA
– Air Transport Auxiliary –
służby pomocniczej Royal
Air Force. Wśród 150 innych
kobiet m.in. odwoziła pilotów na macierzyste lotniska, przeprowadzała nowe
samoloty z fabryk lub do
remontu.
Wanda Cejkówna wojnę
spędziła w wileńskiej party-

zantce AK. Po aresztowaniu
przez Sowietów wylądowała
na Łubiance. Została skazana
na 20 lat katorgi na Workucie, skąd została zwolniona
dopiero w 1956 r.
Lidia Lwow, z pochodzenia
Rosjanka, od dziecka wychowywana była przez harcerstwo. W 1943 r. trafiła do
oddziału kawalerii majora
„Łupaszki” – Zygmunta Szendzielarza, legendy podziemia
antykomunistycznego.
Po
wojnie ukrywała się razem
z „Łupaszką”. W czerwcu
1947 r. zostali oni aresztowani
i odwiezieni do Warszawy.
W październiku 1950 r. rozpoczął się proces „Łupaszki”,
Lidii oraz czterech innych
osób. Lidia dostała dożywocie, reszta wielokrotne wyroki
śmierci. Zygmunta Szendzielarza stracono na początku
1951 r., Lidia wyszła na wolność w listopadzie 1956 r.
Autor opisuje jeszcze losy
sześciu innych kobiet: Hali
Chlistunow, Zenii Żurawskiej, Basi Matys, Irki Baranowskiej, Ali Wronowskiej
i Zosi Wikarskiej. Dwunastą
historią w tomie jest opowieść
o powstawaniu książki oraz
o tych rozmówczyniach, których historii nie dane było
z różnych powodów autorowi dokończyć, m.in. o Zofii

Dąb-Biernackiej, Zofii Dygdale, Halinie Sawickiej, Zofii
Zawadzkiej i innych.
Książka Modelskiego jest
doskonałą próbą opowieści
o wojnie widzianej oczami
kobiet: harcerek, konspiratorek, działaczek AK i in. Jednak
stwierdzenie, że jest to „głos

ogółu” jeżeli chodzi o kobiece
doświadczenie wojny, byłoby
sporym nadużyciem.
Łukasz Modelski, „Dziewczyny wojenne”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
(agju)

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 12 grudnia
W Oświęcimskim Centrum
szych tego typu inicjatyw na
Galeria Książki im. Łukasza
„Henryki 2011”
Kultury odbędzie się program
świecie.
Górnickiego w Oświęcimiu
W Oświęcimskim Centrum
poetycki w wykonaniu gruGodz. 17.00.
Kultury odbędzie się przepy żywego słowa Infinitas • 8-27 grudnia
Oświęcimskie Centrum Kultury.
gląd filmów zrealizowanych
pt. „... i światło jest bliżej”.
Wystawa prac Aleksandra Sobka
w Amatorskim Klubie Filmo- • 15 grudnia
Jak co roku grupa Infinitas zaW galerii „Tyle światów”
wym „Chemik” w 2011 roku
prasza wszystkich, którzy chcą
Konferencja nt. praw człowieOświęcimskiego Centrum Kulpn. „Henryki 2011”. Przegląd
doświadczyć magii Świąt Bożeka
tury prezentowana jest wystapołączony będzie z plebiscygo Narodzenia poprzez słowo
W Miejskiej Bibliotece Publiczwa malarstwa Aleksandra Sobtem publiczności na najlepszy
poetyckie.
nej Galeria Książki im. Łukaka pt. „las ritmos” (prace z lat
film o nagrodę „Henryka”
Godz. 17.00.
sza Górnickiego w Oświęcimiu
2007-2011).
oraz pokazem nagrodzonych
Oświęcimskie Centrum Kultury
odbędzie się konferencja na
Aleksander Sobek – urodzony
filmów „5. Grand Off 2011”
temat praw człowieka – zorgaw 1961 roku w Łańcucie – stu– Światowych Nagród Filmonizowana w ramach Między- • 22 grudnia
diował na kierunku wychowawych Niezależnych. OrganizaDrama
Club
„Circle
of
narodowego Dnia Praw Członie plastyczne w krakowskiej
torem „Grand Off” jest FundaFriends”
wieka, który przypada właśnie
Wyższej Szkole Pedagogicznej.
15 grudnia.
cja „Cinema Art”.
W Miejskiej Bibliotece PubliczDyplom z malarstwa uzyskał
Godz. 13.00.
„Grand Off” – Światowe Nanej Galeria Książki im. Łukaw 1984 roku, broniąc pracę
Miejska Biblioteka Publiczna
grody Filmowe Niezależnych
sza Górnickiego w Oświęcimiu
magisterską pod kierunkiem
Galeria Książki im. Łukasza
to wrota do magicznego świaodbędzie się przedstawienie
prof. Janusza Orbitowskiego
Górnickiego w Oświęcimiu
ta filmu niezależnego, najświąteczne pt. „Magnificent,
pt. „Światło w malarstwie”. Od
ważniejsze
przedsięwzięcie
little firtree”.
dwudziestu lat zawodowo zajGodz. 17.00.
promujące kino niezależne • 17 grudnia
muje się animacją filmową.
Miejska Biblioteka Publiczna
„… i światło jest bliżej”
w Polsce, i jedna z najważniejOświęcimskie Centrum Kultury.
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Historia

Obwodu Oświęcimskiego
AK.
Jej mąż, zatrudniony w laboratorium fabryki lokomotyw w Chrzanowie, zbierał
dary dla więźniów i włączył
do tej akcji kolegów z pracy. Małoletni syn Bronisław
Jacek podchodził do więźniów i dyskretnie przekazywał im żywność i listy od
rodzin, odbierał zaś grypsy.
Oni nazywali go „Biszkoptem”. Materialnie, zarówno
finansowo, jak i w postaci
darów (np. żywność, lekarstwa), wspomagali ją znajomi, wśród nich aptekarze,
księża i zakonnice z Oświęcimia.

LUDZIE DOBREJ WOLI
HELENA STUPKA
(1898-1975)

Urodziła się 14 marca 1898 r.
w Samojłowce k. Dniepropietrowska na południowej
Ukrainie, córka Jana Stanisława Sokołowskiego i Doroty
z d. Liske. Po wybuchu rewolucji w Rosji rodzina przeniosła się do Polski, do majątku w okolicach Tczewa.
W 1922 r. Helena poślubiła Jana Stupkę. Miała z nim
dwóch synów – Henryka
i Bronisława Jacka. Mieszkając od lat trzydziestych
w Oświęcimiu, skupiła się
na wychowaniu dzieci, ale
była też aktywna społecznie
i towarzysko. Organizowała
bale, imprezy patriotyczne
i dobroczynne, prowadziła
kółko teatralne. Jej mąż natomiast udzielał się w klubie
sportowym „Soła Oświęcim”, jako działacz i zawodnik futbolu i hokeja na lodzie.

W okresie wojny włączyła
się w nurt walki z okupantem niemieckim. W konspiracji posługiwała się
pseudonimem „Jadźka”. Po
utworzeniu obozu Auschwitz przystąpiła do udzielania pomocy więźniom.
Już w lecie 1940 r. nawiązała
pierwsze kontakty z więźniami, którzy wykonywali
pomiary terenu w pobliżu jej
domu na Zasolu – dzielnicy
Oświęcimia. Dożywiała ich
oraz przejmowała od nich
grypsy i dostarczała rodzinom. Udzielała również pomocy zbiegłym z obozu. Z jej
opieki skorzystał w 1942 r.
uciekinier August Kowalczyk oraz zbiegli w 1943 r.
Kazimierz Jarzębowski, Stanisław Chybiński i Florian
Basiński. Współdziałała też
w przygotowaniu w 1942 r.
ucieczki Mieczysława Januszewskiego,
Bolesława
Kuczbary, Jana Komskiego
(w obozie przebywał pod
fałszywym nazwiskiem jako
Jan Baraś) i Niemca, Otto
Küsela.
Szczególną rolę odegrała
w utworzonym przy Komendzie Obwodu ZWZ

konspiracyjnym Komitecie
Niesienia Pomocy Więźniom Politycznym Obozu
Oświęcimskiego. W ramach
tego komitetu kierowała
grupą dziewcząt i kobiet,
które zajmowały się gromadzeniem żywności, lekarstw
i odzieży w tzw. punktach
zbiorczo-rozdzielczych i następnie rozprowadzały te
artykuły wśród więźniów.
W jej mieszkaniu w oświęcimskim Rynku znajdował
się jeden z takich punktów.
Nie tylko kierowała tą akcją,
ale niejednokrotnie osobiście
podchodziła do pracujących więźniów i podrzucała
im żywność i lekarstwa. Za
przyzwoleniem przekupionych esesmanów organizowała punkty żywienia (tzw.
kuchnie), gdzie przygotowywano ciepłe posiłki dla więźniów. Pośredniczyła w tajnej
korespondencji
więźniów
z rodzinami, niejednokrotnie osobiście zawoziła listy
do ich najbliższych. Do niej
napływały od więźniarskiej
organizacji ZWZ/AK grypsy, raporty i dokumenty obrazujące zbrodnie SS, które
przekazywała dowództwu

Z SZAFY GANOBISA

N

asze miasto słynęło niegdyś z produkowanych tu wódek i likierów, które
zdobywały wiele cennych nagród na
światowych wystawach. Najbardziej znana
była „Parowa fabryka wódek i likierów Jakob Haberfeld” założona przez rodzinę Haberfeldów w 1804 r., prowadzona z pokolenia na pokolenie aż do wybuchu II wojny.
Po wojnie fabryka przestała istnieć jako fabryka wódek i likierów. Została znacjonalizowana, a po pewnym czasie zaczęto w niej
produkować oraz rozlewać oranżady i piwo
– aż do lat 90. XX w.
Oprócz takiego potentata,
jakim była rodzina Haberfeldów, w naszym mieście
istniały inne rozlewnie:
Wiktor Leibler, S. Kurtz,
Dawid Leser, Hollander –
Wina oraz Hehoch Henenberg. Ten ostatni, oprócz
restauracji, prowadził sprzedaż własnych wódek, które
opatrzone były w doskonałe
etykiety.
Dzięki usilnym poszukiwaniom, odnalazłem w Ameryce Jakoba Henenberga,
potomka producenta wódek
z Oświęcimia. Ich mieszkanie i restauracja znajdowały
się w budynku, który do dzisiaj przetrwał i jest jednym z
nielicznych w naszym mieście, który wciąż kryje pewne
tajemnice. Jakoba poznałem
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rezentowana kartka z życzeniami noworocznymi została wykonana w obozie Auschwitz dla więźnia Bernarda Świerczyny,
numer obozowy 1393.
czy obozowego ruchu oporu
– Bernard Świerczyna. Niestety, w tym samym roku,
30 grudnia, został on powieszony w czasie zbiorowej egzekucji na placu apelowym.
27 października 1944 r. zdecydował się na udział w brawurowej ucieczce samochodem ciężarowym. Ucieczka
ta, wskutek zdrady przekupionego wcześniej kierowcy
SS, zakończyła się tragicznie.
W ciągu kilkutygodniowego
śledztwa nikogo nie zdra-

dził i swoimi zeznaniami nie
przyczynił się do dalszych
aresztowań.
W zbiorach Muzeum znajduje się kilka portretów Bernarda Świerczyny, m.in. autorstwa więźniów-artystów
Mieczysława Kościelniaka
i Jana Machnowskiego. Niezwykle cenną pamiątką jest
bajka wykonana w obozie
i dedykowana synowi Bernarda Świerczyny, Felicjanowi, który przyszedł na świat
już po jego aresztowaniu.
Bajkę o przygodach zajączka,
lisa i kogutka ojciec zakończył słowami skierowanymi
do syna: „Z bajki tej dla Ciebie nauka, / Że kto tchórzem
jest podszyty, / I pomocy
drugich szuka, / Zawsze będzie szatą kryty nędzy i żył
bez imienia, / Lub z imieniem zapomnienia.”
Tę kartkę oraz inne pamiątki
przekazał do zbiorów Muzeum Felicjan Świerczyna.

ponad 20 lat temu podczas
jego wizyty w Oświęcimiu.
Ilekroć tu wracał i spotykaliśmy się, zawsze odwiedzaliśmy jego dom rodzinny.
Często wypytywałem go
o wszystko, co dotyczyło
jego rodziny, a on bardzo
chętnie opowiadał i wspominał swoich krewnych.
W mojej kolekcji posiadam
przedmioty związane z produkcją wódek w tej znanej
oświęcimskiej
rozlewni.
Miałem nawet kiedyś okazję i przyjemność wręczyć
Jakobowi prezent: była to
oryginalna etykieta z wytwórni, którą prowadził jego
dziadek. Dla Jakoba była to
ogromna niespodzianka!

Fot. Mirosław Ganobis

Obok przedstawionego wizerunku kominiarza – zwiastuna szczęścia i pomyślności, autor umieścił życzenia
noworoczne w języku niemieckim „Ein glückliches
gesundes Neues Jahr 1944”.
W prawym dolnym rogu
znajduje się nieczytelny już
dziś podpis. Nie można więc
na jego podstawie zidentyfikować autora kartki.
Tę kartkę z życzeniami
szczęścia na rok 1944 otrzymał jeden z głównych działa-

W marcu 1943 r. Helena
Stupka została aresztowana. Przez tydzień przebywała w siedzibie gestapo w
Oświęcimiu, po czym została
zwolniona. W obawie przed
ponownym aresztowaniem,
w sierpniu 1943 r. opuściła
teren przyobozowy i ukrywała się: początkowo w Rajczy, a następnie w Jaworznie.
Przebywając w Jaworznie,
działała w konspiracji.
Helena
Stupka
zmarła
6 czerwca 1975 r. w Oświęcimiu. Za działalność w ruchu
oporu odznaczona została
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B
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Etykieta z rozlewni wódek Henenberg
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Mirosław Ganobis
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Fot. Tomasz Pielesz

iejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz odwiedziło w 2011 r. ponad milion osób z całego świata.
Wśród nich były znane osobistości, nie tylko
politycy, ale też przedstawiciele kościołów oraz świata
nauki.

Fot. Tomasz Pielesz

Fot. Tomasz Pielesz

Brice Hortefeus, minister spraw wewnętrznych Francji

Fot. Tomasz Pielesz

Ludwig Spaenle, minister kultury landu Bawarii

Fot. Tomasz Pielesz

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Metropolita Dioklecji Kallistos Ware

Fot. Tomasz Pielesz

Eric Holder, Prokurator Generalny USA

Fot. Tomasz Pielesz

Prezydenci Polski i Niemiec – Bronisław Komorowski i Christian Wulff

Pascal Mathieu, dowódca Belgijskich Sił Zbrojnych
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Roger Myerson, laureat ekonomicznej Nagrody Nobla w 2007 r.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

