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Praca plastyczna wykonana
przez uczestnika projektu
„Auschwitz – Historia – Edukacja
Obywatelska”

W październikowym numerze „Osi”
sporo miejsca poświęcamy projektowi edukacyjnemu skierowanemu do
nietypowej grupy odbiorców – osadzonych w małopolskich zakładach
karnych. W tej chwili trwa już trzecia
edycja projektu „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”. Jego
tematem są sylwetki Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata.
Na stronach Muzeum piszemy także
o polskim i izraelskim wsparciu Fundacji Auschwitz-Birkenau, o nowej
francuskojęzycznej monografii historii Auschwitz, a także o tegorocznej
laureatce nagrody im. Ireny Sendle-

„Na ścieżkach pamięci i pojednania
– od Wadowic i Münster do Auschwitz”– to tytuł warsztatów, które odbyły się na przełomie sierpnia i września w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu, i o których także piszemy w tym numerze miesięcznika.
Zachęcamy również do sięgnięcia po
Polecamy Państwa uwadze rów- kolejną część przewodnika po żynież relację z radosnych obchodów dowskiej historii Oświęcimia.
90. urodzin Augusta Kowalczyka,
który świętował swój jubileusz w
Paweł Sawicki
Międzynarodowym Domu Spotkań
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
Młodzieży. Na stronach Domu znaos@auschwitz.org.pl
leźć można także artykuł o wizycie
znanego izraelskiego artysty Yehudy
Bacona.
rowej „Za naprawianie świata”, którą została została Grażyna Ferenc,
przewodnik Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
i nauczyciel historii w Zespole Szkół
w Kętach. Zapraszamy również na
wystawę „Sztuka zakazana”.

GALERIA XX WIEKU
zasypany sianem i owsem,
gdzie „urzędowały”, wydziobując ziarenka, kury
z pobliskich gospodarstw.
Wracając do kasztanów:
obok nich stał uniwersalny
kiosk spożywczy z całym

asortymentem ówczesnego
rynkowego...
niedostatku.
Kupowałem w nim cukierki
w rolkach lub papierowych
tutkach i dla ojca papierosy
na sztuki. Był okazjonalnym
palaczem...

Poniżej zdjęcie fragmentu
ulicy Jagiełły, wykonane
z balkonu budynku nr 23
w 1970 r.

Andrzej Winogrodzki

Fot. Archiwum prywatne

Pointylizm
historycznowspomnieniowy, w analogii
do pointylizmu w malarstwie, czyli punktowego,
wykonanego drobnymi znakami i plamami pamięci zaWYDAWCA:
pisu minionych dziejów. Oto
kilka
„pointylistycznych”
obrazów-wspomnień sprzed
Państwowe Muzeum
lat.
Auschwitz-Birkenau
Na obecnym parkingu przy
www.auschwitz.org.pl
budynku Urzędu Miasta, od
strony ulicy Jagiełły, rosły
dwa sporej wielkości drzewa
PARTNERZY:
kasztanowe. W maju przyozdobione
kandelabrami
Centrum
bladoróżowych kwiatów, jeŻydowskie
sienią zrzucające na chodnik
www.ajcf.pl
i ulicę setki pękających kolczastych skorupek, z których
wyłuskiwaliśmy
gładkie,
Centrum Dialogu
połyskliwe i lśniące nasiona
i Modlitwy
– owoce. Można z nich było
www.centrum-dialogu.oswiecim.pl zrobić przy pomocy patyczków, zapałek i drucików
całą armię tzw. ludzików lub
przeróżnych zwierzątek.
Międzynarodowy
Ulica Jagiełły wybrukowana
Dom Spotkań
była kostką granitową, a uliMłodzieży
ca Zaborska „kocimi łbami”.
www.mdsm.pl
Obydwie charakteryzowało
niewielkie natężenie ruchu
kołowego, a jeśli już – to częWSPÓŁPRACA:
ściej konnego niż samochodowego. Transport konny
Kasztelania
pozostawiał na ulicach ślady
końskiej obecności, na bieżąwww.kasztelania.pl
co przez sprzątaczy i wróble
likwidowane.
Na rogu ulicy Jagiełły i ZaPaństwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
borskiej, w miejscu po zniszw Oświęcimiu
czonym w czasie wojny
budynku, a potem klombu,
www.pwsz-oswiecim.pl
dziś nowej kamienicy – ktoś
usypał kiedyś, nie bardzo
Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
wiadomo po co, sporą pryHistoria, Kultura”
zmę piasku, która dla dzieci
Państwowe Muzeum
z pobliskich domów stała się
Auschwitz-Birkenau
piaskownicą, pełną piaskoul. Więźniów Oświęcimia 20
wych budowli i tuneli.
32-603 Oświęcim
e-mail: os@auschwitz.org.pl
Na skrzyżowaniu ulicy Zaborskiej i Piastowskiej, gdzie
nakład: 5000 egz.
dziś stoi budynek, był mały
pusty placyk, na którym zatrzymywały się przyjeżdżające do miasta furmanki; wciąż
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Ulica Jagiełły. Fotografia pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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UCHWYCIĆ NIEWYOBRAŻALNE.
WYSTAWA „SZTUKA ZAKAZANA”

S

ztuka zakazana” – taki tytuł nosi nowa wystawa Miejsca Pamięci Auschwitz. Zobaczyć można na niej dwadzieścia dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia przez więźniów
w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Każdej z prezentowanych fotografii towarzyszy
komentarz historyczny oraz fragmenty archiwalnych relacji. Ekspozycję w Muzeum oglądać można tylko przez
dwa tygodnie. Później zobaczy ją m.in. publiczność w Stanach Zjednoczonych.

„

ARTYŚCI, KTÓRYCH PRACE MOŻNA
ZOBACZYĆ NA WYSTAWIE:

Fot. Paweł Sawicki

Peter Edel
Maria Hiszpańska
Franciszek Jaźwiecki
Mieczysław Kościelniak
Halina Ołomucka
Stanisława Panasowa-Stelmaszewska
Marian Ruzamski
Josef Sapcaru
Włodzimierz Siwierski
Zofia Stępień
Józef Szajna
Stanisław Trałka
Anonimowy artysta o inicjałach MM
Anonimowi artyści

Wystawa w byłej pralni obozowej

stów z obozowym doświadczeniem, w jakimś stopniu
pozwalają odpowiedzieć na
te pytania” – czytamy w folderze towarzyszącym ekspozycji.
– Prace, których fotografie
pokazujemy na wystawie, są
bardzo różnorodne, zarówno jeżeli chodzi o tematykę,
jak i wykorzystane materiały
czy technikę. Najważniejsze
jest jednak to, że za każdą
z nich stoi poruszająca opowieść. Dlatego nasza wystawa jest nie tylko spotkaniem
ze sztuką, ale także ważną
lekcją historii – powiedziała
kurator ekspozycji Agnieszka Sieradzka, historyk sztuki
z Działu Zbiorów Muzeum.
Wystawa podzielona została
na dwie części. W pierwszej
ukazane są obozowe realia –

i rozpacz, ale też tęsknotę za
wolnością? Jak w nieludzkim świecie Auschwitz nie
zatracić
człowieczeństwa
i resztek godności? Prezentowane na wystawie prace,
próba zmierzenia się arty-

różne sceny z funkcjonowania obozu, a także portrety
więźniów. W drugiej natomiast zobaczyć można różne
formy ucieczki od obozowej
rzeczywistości: karykatury,
album z życzeniami czy też
bajki pisane przez więźniów
dla swoich dzieci.
Na większości prezentowanych na wystawie fotografii
zobaczyć można prace graficzne, ale są tam także m.in.
bransoletka ze scenami z getta łódzkiego odnaleziona
w pobliżu komory gazowej
na terenie obozu Auschwitz
II-Birkenau, czy figurka diabła wykonana w Auschwitz
z tasiemki i kawałka drutu,
która służyła do przenoszenia nielegalnej koresponden-

Fot. Dział Zbirów

„Jak uchwycić i wyrazić to co
niewyobrażalne? Jak przedstawić całe piekło Auschwitz
za pomocą minimalnych
środków wyrazu i w atmosferze wiecznego strachu? Jak
pokazać strach, bezradność

Bransoletka ze scenami z getta łódzkiego
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cji więźniów.
Wystawę „Sztuka zakazana” można oglądać na terenie byłego obozu Auschwitz
I, w budynku pralni obozowej, do końca października.
Autorem zdjęć jest Michał
Dziewulski. Towarzyszyć
jej będzie dwudniowa konferencja naukowa, na której
specjaliści z muzeów i miejsc
pamięci z Izraela, Niemiec,
Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiać będą na
temat sztuki wykonywanej
w gettach i obozach koncentracyjnych.
Już niedługo ekspozycję zobaczy publiczność w kilku
miastach Stanów Zjednoczonych.
Paweł Sawicki

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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POLSKA I IZRAEL DLA FUNDACJI
AUSCHWITZ-BIRKENAU

P

olska wesprze Fundusz Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau kwotą 10 milionów euro. Specjalną ustawę w tej sprawie poparły wszystkie sejmowe kluby oraz Senat. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ją 5 października.

Teren byłego obozu Auschwitz II–Birkenau

„To miejsce stanowi uniwersalny symbol zła i jest
bardzo ważnym punktem
odniesienia dla wielu ludzi
na całym świecie. Dzięki zaangażowaniu finansowemu
Polska dołącza do grona najistotniejszych
darczyńców
projektu i potwierdza swoją dotychczasową politykę
ochrony pamięci ofiar drugiej
wojny światowej” – napisano
w uzasadnieniu ustawy, w
którym przypomniano także,
że rząd Rzeczpospolitej Polskiej finansuje bieżące działania Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
– To ważna decyzja. Polski
nie mogło zabraknąć wśród
państw wspierających zachowanie autentyzmu Miejsca
Pamięci Auschwitz – powiedział prezes Fundacji dr Piotr
M.A. Cywiński. – Auschwitz
jest przede wszystkim światowym symbolem Holokaustu. Jest miejscem, które więcej mówi o naturze człowieka,
niż chcielibyśmy usłyszeć.
Dla nas, Polaków, jest to także nasz największy cmentarz.

Nigdzie nie zginęło więcej
Polaków w jednym miejscu
– podkreślił Cywiński.
Polski wkład finansowy to
ok. 8 procent całego Funduszu Wieczystego. Pieniądze
wpłacane będą w ratach przez
najbliższe cztery lata.
W projekt budowy Funduszu Wieczystego włączył się
także rząd Izraela. Premier
Benjamin Netanjahu zapowiedział, że wsparcie wyniesie 3,6 miliona nowych szekli,
czyli ok. miliona dolarów.
– Teren Auschwitz-Birkenau,
gdzie podczas Szoa zamordowano ponad milion Żydów,
stał się kluczowym symbolem Holokaustu i absolutnego zła. Dlatego też ochrona
autentyczności tego miejsca
i jego dziedzictwa jest moralną koniecznością. Fakt, że
Izrael także dostrzega tę konieczność, ma duże znaczenie
– uważa dyrektor Instytutu
Yad Vashem w Jerozolimie
Avner Shalev.
Ambasada Izraela w Polsce
poinformowała, że rząd Pań-
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stwa Izrael przyjął decyzję o
powołaniu Fundacji Auschwitz-Birkenau z wielką satysfakcją, a także, że suma
wsparcia zostanie przekazana
Fundacji w dwóch równych
ratach: pierwsza w roku budżetowym 2012, a następna
w roku 2013.
Zadaniem Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zgromadzenie kwoty 120 mln euro na
Fundusz Wieczysty, z którego
coroczne odsetki w wysokości 4-5 mln euro pozwolą na
planowe i systematyczne realizowanie niezbędnych prac
konserwatorskich na terenie
Miejsca Pamięci. Na skalę
światową, jest to jedyny taki
program ustanowiony dla
jakiegokolwiek Miejsca Pamięci. Pierwsze duże prace
konserwatorskie z Funduszu
rozpoczną się w 2012 r.
Paweł Sawicki

Więcej informacji o Fundacji
Auschwitz-Birkenau znaleźć można
na stronie internetowej fundacja.
auschwitz.org.pl
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NAGRODA „ZA NAPRAWIANIE ŚWIATA”

T

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie
świata” przyznawana jest
przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu i Centrum
Edukacji
Obywatelskiej.
Otrzymują ją nauczyciele,
którzy w szczególny sposób
uczą o żydowskiej historii
i kulturze, aktywnie działają
na rzecz swojej szkoły i lokalnej społeczności. W tym
roku nagrodę przyznano po
raz piąty.
– Nominacja do nagrody
im. Ireny Sendlerowej jest
wielkim wyróżnieniem i zaszczytem dla mnie i mojego
środowiska, bez którego
moje dokonania byłyby niemożliwe. Potwierdza ona
celowość i słuszność moich
dotychczasowych działań.
Jest także wyzwaniem i obowiązkiem na przyszłość
– mówiła Grażyna Ferenc
podczas uroczystej gali wręczenia nagrody w Pałacyku
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
– Dbałość o zachowanie pamięci i pielęgnowanie historii wśród młodych pokoleń
jest naszym wspólnym wyzwaniem
i odpowiedzial-

nością – napisał w liście
do laureatki dr Piotr M.A.
Cywiński, dyrektor Muzeum. – Dziękuję zatem za
wytrwałość w kształtowaniu świadomości młodzieży
i pragnę przy tej okazji wyrazić również słowa uznania za Pani pracę w Miejscu
Pamięci Auschwitz, której
w kontekście powyższego
przecenić się nie da – podkreślił w liście Cywiński.
– Moim pierwszym głębokim zetknięciem się z tematyką Holokaustu były kilkanaście lat temu seminaria
edukacyjne organizowane
tu, w Muzeum – mówiła
„Osi” laureatka nagrody.
– Później były studia podyplomowe organizowane
przez
Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. To
zainspirowało mnie do realizacji projektów edukacyjnych z młodzieżą w szkole.
Dziś jestem również przewodnikiem. Te obszary
działalności edukacyjnej łączą się i przenikają. Lekcja
historii płynąca z Auschwitz
pozwala nas również wychowywać i uczy tolerancji.

Fot. Bartosz Bartyzel

egoroczną laureatką nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” została Grażyna Ferenc, przewodnik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i nauczyciel historii w Zespole Szkół
w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Prestiżowe wyróżnienie otrzymała za „realizację projektów edukacyjnych poświęconych tematyce Holokaustu, wielokulturowości i tolerancji”.

Grażyna Ferenc oprowadzająca grupę polskiej młodzieży po Miejscu Pamięci Auschwitz

Na przykładzie przyszłości
uczymy przecież dla przyszłości – zaakcentowała Grażyna Ferenc.
Istnieje duże ryzyko, że bez
wytrwałej i często żmudnej
pracy edukatorów pojęcia

takie jak „tolerancja” i „poszanowanie dla innych”
pozostałyby jedynie nic nie
znaczącymi frazesami. Docenienie projektów historycznych
i edukacyjnych
realizowanych przez Gra-

żynę Ferenc, pozwala mieć
nadzieje, że wartości i postawy, którym była wierna
patronka nagrody, nie pójdą
w zapomnienie.

Bartosz Bartyzel

MONOGRAFIA HISTORII AUSCHWITZ PO FRANCUSKU

P

ięciotomowa monografia „Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu” ukazała się
w języku francuskim. Tłumaczenie polskiego wydania, które ukazało się w 1995 r. (pod redakcją W. Długoborskiego i F. Pipera), zostało uaktualnione o wyniki najnowszych badań historycznych. Licząca 2167 stron
publikacja to do dzisiaj najobszerniejszy zbiór naukowych opracowań kompleksowo opisujących powstanie
i funkcjonowanie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
i współodpowiedzialność
wielu instytucji niemieckich
i kolaboranckich za los ofiar.
Przybliża również problem
identyfikacji członków załogi SS.

Monografia
przedstawia
dzieje obozu na szerokim tle
ogólnej polityki Trzeciej Rzeszy i państw z nią sprzymierzonych, prezentuje przebieg
deportacji do KL Auschwitz
z różnych krajów (w tym
z Francji), dzieje Zagłady

1

2

3

4

− Dużym
wyzwaniem
w przypadku tej publikacji
było ujednolicenie słownictwa i znalezienie odpowiednich nazw w języku
francuskim dla niemieckiej
nomenklatury obozowej oraz
instytucji stworzonych przez
SS. Problem stanowiło też
przełożenie skomplikowanego niemieckiego nazewnictwa obozowej administracji
SS. Najczęściej są to bowiem
neologizmy niemieckie nieprzetłumaczalne dosłownie
na żaden język. Dlatego też
w tomie V publikacji znalazł
się bardzo bogaty słownik
wyrazów i zwrotów obozo-
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POSZCZEGÓLNE
TOMY OBEJMUJĄ
NASTĘPUJĄCE
ZAGADNIENIA:
tom I: Założenie i organizacja obozu
(La construction et l’ organisation du camp)
tom II: Więźniowie – życie
i praca
(Les détenus – la vie et le
travail)
tom III: Zagłada
(L’ extermination)
tom IV: Ruch oporu
(La résistance)
tom V: Epilog (Ewakuacja
i wyzwolenie obozu)
(Épilogue)
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wych − powiedziała koordynator wydania francuskiego
Dorota Ryszka z muzealnego wydawnictwa.

w księgarni
internetowej
(w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim).

Oprócz uzupełnień historycznych, publikacja zawiera także uaktualnioną
bibliografię, którą znacznie
poszerzono przede wszystkim o wspomnienia i relacje
naocznych świadków deportowanych z Francji, jak
również o prace badaczy
francuskich.

W 2010 r. Miejsce Pamięci
i Muzeum Auschwitz odwiedziło 63 tysiące osób
z Francji.

Tłumaczenie na język francuski było możliwe dzięki
finansowemu wsparciu Fondation pour la Mémoire de
la Shoah. Druk sfinansowała
Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Publikacja dostępna
jest w punktach sprzedaży
na terenie Muzeum oraz

13

14

15

16

Bartosz Bartyzel

W okupowanej Francji
oraz w państwie Vichy
mieszkało ok. 310-350 tysięcy Żydów. Z Francji do
obozów zagłady deportowano ok. 75 tys. Żydów,
w tym 69255 do obozu
Auschwitz. Z liczby tej
41805 osób zostało zamordowanych w komorach
gazowych
natychmiast
po selekcji, natomiast
27220 osób zarejestrowano
w obozie.
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NIECODZIENNE LEKCJE
O POZYTYWNYCH POSTAWACH

T

rwa trzecia już edycja projektu edukacyjnego „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska’’. Przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Zakłady Karne i Areszty Śledcze wchodzące w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Tematem obecnej edycji projektu są sylwetki Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata, a do wspólnych działań organizatorów dołączyło Żydowskie Muzeum Galicja.

Fot. Bartosz Bartyzel

„AUSCHWITZ – HISTORIA –
EDUKACJA OBYWATELSKA’’

Spotkanie podsumowujące pierwszy rok współpracy Muzeum Auschwitz ze Śląskim Okręgiem Służby Więziennej

nych i Aresztach Śledczych
krakowskiego Inspektoratu
Służby Więziennej.
− Przez ostatnie trzy lata
wszystkie edycje projektu
objęły kilka tysięcy osadzonych z terenu naszego okręgu − informuje kpt. Tomasz
Wacławek, Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Krakowie. − Jego ogólna
idea, edukacja obywatelska, wpisuje się w podstawowy cel wykonania kary,
czyli wzbudzanie w skazanych woli współdziałania
w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw.
Włączenie do współpracy
Żydowskiego Muzeum Galicja, prezentacja sylwetek
Sprawiedliwych jest przedsięwzięciem dla Służby
Więziennej nowym. Poka-

Fot. Daria Kutkiewicz

Projekt „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”
składa się z cyklu seminariów i wizyt studyjnych dla
osadzonych oraz dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Obecna edycja projektu
przybliżać ma pozytywne
postawy oraz sylwetki polskich Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata. Głównym
celem tych działań jest inspirowanie adresatów projektu
bezinteresownymi czynami
ludzi, którzy w straszliwych
czasach dokonywali czynów
niezwykłych.
Edukatorzy
z Muzeum Auschwitz i Żydowskiego Muzeum Galicja
wykorzystują w tym celu
prezentacje, filmy, a także
wystawę „Polscy Bohaterowie: Ci, którzy ratowali Żydów”. Zajęcia odbędą się we
wszystkich Zakładach Kar-

Funkcjonariusze służby więziennej podczas seminarium w Miejscu Pamięci Auschwitz

1

2

3

4

zuje jednocześnie, że projekt
może się nadal rozwijać i dawać nowe perspektywy działania. Wystawa prezentująca
sylwetki Polaków ratujących
Żydów w czasie II wojny
światowej, towarzyszące jej
prelekcje i filmy mają ukazać
postawy pozytywne. Uświadomić odbiorcom, że ludzie,
nawet w tamtych strasznych
i podłych czasach, mogli odnaleźć człowieczeństwo, jednocześnie zdobywając się na
współczucie i bohaterstwo −
powiedział kpt. Tomasz Wacławek.
− Wystawa „Polscy Bohaterowie: Ci, którzy ratowali
Żydów” powstała w 2006
r. dzięki współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja
w Krakowie, Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu
oraz Polish / American /
Jewish Alliance for Youth
Action (PAJA) − przybliża
Jakub Nowakowski, dyrektor Żydowskiego Muzeum
Galicja. − Wystawa powstała
jako hołd dla ponad 20 tysięcy Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata, w tym
ponad 6 tysięcy Polaków,
którzy w latach II wojny
światowej
i Holokaustu
z narażeniem życia i bezinteresownie nieśli pomoc
Żydom. Wszyscy oni powinni budzić w nas szacunek
i podziw. Wystawa „Polscy
Bohaterowie” opowiadając
losy zwykłych ludzi, którzy
w straszliwych czasach dokonali niezwykłych czynów,
pozwala nam dziś zachować
wiarę w człowieka i nadzieję
na przyszłość − podkreśla
Nowakowski.
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W swojej codziennej działalności
Międzynarodowe
Centrum
Edukacji
o Auschwitz
i Holokauście w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu skupia
się przede wszystkim na
uczniach oraz nauczycielach
i edukatorach. Przekazywanie historii o największym
niemieckim nazistowskim
obozie
koncentracyjnym
i zagłady obejmuje jednak
również także inne grupy
społeczne czy zawodowe.
Inspiracją do stworzenia
wspólnego projektu ze Służbą Więzienną były listy od
osadzonych kierowane do
Muzeum z prośbą o przesłanie literatury na temat
historii obozu Auschwitz,
a także pojedyncze wizyty
w Muzeum grup osadzonych z pobliskich zakładów
karnych. Dlatego też mając
na uwadze specyfikę odbiorcy, stworzono kompleksowy i nowatorski projekt
z zaplanowanymi cyklami
zajęć edukacyjnych.
Początkowo Muzeum realizowało projekt wspólnie
z Krakowskim
Inspektoratem Służby Więziennej.
Później dołączył jeszcze
okręg Śląski. Przez pierwsze
dwa lata 529 osadzonych
uczestniczyło w pobytach
studyjnych
w Muzeum,
a aż 5790 wzięło udział
w zajęciach edukacyjnych
przeprowadzonych w zakładach karnych. Dla wielu
z nich udział w zajęciach
był pierwszą okazją do poznania tej problematyki. Ich
relacje oraz wyrażane emocjonalne opinie i refleksje
(przykłady w ramce obok)
upewniają o dobrych efektach i słuszności podjętych
działań.
– Aby wyjaśnić, na czym
polega ten projekt, musimy sięgnąć do podstaw
naszych codziennych działań. Służba Więzienna realizując cel wykonania kary
pozbawienia wolności, prowadzi szereg oddziaływań
o charakterze ochronnym,
korekcyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym, edukacyjnym, itp. Realizuje je
zarówno w formie indywi-
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dualnego oddziaływania,
jak również grupowych
programów resocjalizacyjnych. Tych o charakterze
kulturalno-oświatowym
i sportowym oraz programów przeciwdziałających
agresji i przemocy, uzależnieniom
i pro-kryminalnym postawom. Wreszcie
oddziaływań kształtujących
umiejętności i kompetencje
zawodowe, społeczne i poznawcze, czy ukierunkowanych na ingerencję w więzi
i role społeczne oraz integrację rodzin – przybliża
kpt. Tomasz Wacławek,
Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Krakowie.
– Jednym z tych zróżnicowanych działań jest projekt
realizowany wspólnie z Muzeum w Oświęcimiu. Przez
ostatnie trzy lata objęto nim
kilka tysięcy osadzonych
z terenu naszego okręgu.
Jego ogólna idea – edukacja obywatelska, wpisuje
się w podstawowy cel wykonania kary, czyli wzbudzanie w skazanych woli
współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Dostarczenie wiedzy o tym, czym
był KL Auschwitz-Birkenau
i inne obozy, czym były
gułagi, jak funkcjonowały
totalitarne państwa, do czego prowadzi pogarda dla
drugiego człowieka, brak
tolerancji i szacunku dla życia ludzkiego, jest elementem poznawczym, który ma
uchronić ludzi przed tymi
zagrożeniami w przyszłości. Ma poprawić człowieka
– dać zrozumienie i wzbudzić empatię – podkreśla
kpt. Tomasz Wacławek.
Ze względu na bardzo duże
zainteresowanie wśród osadzonych tematyką Auschwitz, Muzeum przekazało,
częściowo bezpłatnie, do
bibliotek zakładów karnych
i aresztów zestawy książek
o tematyce obozowej. Obecnie rozpoczął się również
kolejny, trzeci już etap projektu (czyt. obok).
Bartosz Bartyzel
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REFLEKSJE OSADZONYCH
– UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„AUSCHWITZ – HISTORIA – EDUKACJA OBYWATELSKA”

Fot. Jacek Kabziński

„Mimo iż jest to wstrząsające miejsce, bo skala i sposób
masowej zagłady ludności
jest nieprawdopodobna, to
jestem przekonany, że dalsze ujawnianie tej bolesnej
prawdy sprawi, że taka tragedia nigdy na świecie nie
będzie miała miejsca”.
Marek

Osadzeni podczas zwiedzania wystawy „Polscy Bohaterowie Ci, którzy ratowali Żydów” w krakowskim Muzeum Galicja

Stańczyk,
koordynujący
projekt ze strony Muzeum
Auschwitz. − Uważamy, że
nauczanie tej tematyki może
nie tylko uczyć historii, ale
także służyć uwrażliwianiu na drugiego człowieka,
a tym samym zapobieganiu

przejawom nietolerancji, pogardy i nienawiści. Sprzyja
to kształtowaniu empatii
oraz pozytywnych postaw
społecznych i moralnych −
podsumowuje Antoni Stańczyk.

Bartosz Bartyzel

„Wiem, że nie zapomnę
tego, co zobaczyłem i usłyszałem. Wiem jeszcze jedno,
że gdy moje dzieci dorosną
ja i moja żona wybierzemy się wspólnie do w Auschwitz-Birkenau, jeszcze
raz, aby dzieci poznały tą
tragedię, która miała miejsce i zobaczyły ją na własne
oczy”.
Tomasz
„Teraz jednak z całą pewnością mogę powiedzieć,
że jeżeli tylko będę mógł
lub będzie to zależało ode
mnie, to naprawdę uczynię wszystko, aby zapobiec
jakiejkolwiek
przemocy
czy okrucieństwu. Żyjemy
w czasach, gdzie dominuje
przemoc, nienawiść, a zatraca się podstawowe wartości jak życzliwość, dobroć,
pomoc czy współczucie,
więc myślę, że warto coś
zmienić. Może najpierw
na własnym podwórku, reagując na niedolę dzieci czy
też przemoc w rodzinie”.
Michał

Fot. Agnieszka Juskowiak-sawicka

− Zapoznanie z historią obozu Auschwitz-Birkenau, zagładą narodu żydowskiego,
a także sylwetkami Sprawiedliwych pozwala uświadomić konsekwencje pogardy i nienawiści do drugiego
człowieka − mówi Antoni

„Na przyjazd w to miejsce
należy się przygotować.
Nawet więcej. Należy dorosnąć, wiedzieć, że jest się
już gotowym na to, by właśnie się tam znaleźć, by zobaczyć tragizm tych ludzi,
którzy ginęli w męczarni
całymi rodzinami praktycznie za nic”.
Anonim

Zofia Łyś, była więźniarka Auschwitz podczas spotkania z osadzonymi

„Dwie rzeczy zapadły mi
w pamięć najmocniej: odebranie tego noworodka
matce w baraku, a potem
jego uśmiercenie, oraz film
«Ambulans», mordowanie

Praca plastyczna wykonana
przez uczestnika projektu
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Praca plastyczna wykonana przez uczestnika projektu
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dzieci w tak okrutny sposób w takich mękach... To
nie ludzie... To mało powiedziane”.
Ryszard
„Gdy wsiedliśmy do autokaru, dalej panowała cisza,
gdy słyszalne były rozmowy, miały postać szeptów.
Nikt się nie śmiał, nie wygłupiał. […] Każdy chyba
jeszcze przeżywał wszystko to, o czym usłyszał, co
zobaczył i czego obrazy
wykształciła mu w głowie
wyobraźnia”.
Krzysztof
„[…] nie chciałbym żyć
w tamtych czasach, bo dziś
sam jestem ojcem i mężem.
Gdyby odebrali mi rodzinę,
to sam pewnie odebrałbym
sobie życie. To tyle, co chciał
bym powiedzieć. Jest mi ich
bardzo szkoda”.
Marcin
„Jednak największe wrażenie zrobiły na mnie fotografie dzieci, w szczególności tych dzieci służących
za króliki doświadczalne
[…]”.
Dariusz
„Tym razem zwiedzałem
obóz jako skazany (czyli
więzień), ale myślę, że nie
można porównać sytuacji
takich skazanych jak ja
(w ogóle więźniów w dzisiejszych czasach) z więźniami obozów koncentracyjnych. Tego nie da się
porównać”.
Jacek
„Będąc na wolności, nie
zwraca się uwagi na historię, każdy wie, że istniał
kiedyś obóz Auschwitz
i że dokonywano tam makabrycznych zbrodni, ale
brakuje czasu na głębsze
przemyślenie tej ludzkiej
tragedii. Obóz zrobił na
mnie ogromne wrażenie,
wywołał współczucie dla
ofiar”.
Tomasz

Praca plastyczna wykonana przez uczestnika projektu

13

14

15

16

Centrum Żydowskie

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 42, październik 2011

OSZPICIN – PRZEWODNIK

P

oniżej publikujemy piątą 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.

Członkowie oświęcimskiego Mizrachi (w środku, za stołem Zalman Fränkel)

15
SZKOŁA I BEJT MIDRASZ BEJT JAAKOW
Naprzeciwko tzw. sztibła Schönkera, przy ulicy
Głębokiej, znajdowała się
szkoła Bejt Jaakow kształcąca dziewczęta w duchu
żydowskiej tradycji ortodoksyjnej. W Oświęcimiu działała od co najmniej 1933 r.
(jako Żydowskie Towarzystwo Dziewcząt Bejs Jakow
lub Szkoła Żeńska Bejs Jakow). Jej prezesem był m.in.
Szymon Danzig, wieloletni
prezes stowarzyszenia Bikur
Cholim (sprawującego opiekę nad chorymi) w Oświęcimiu, a pierwszą nauczycielką
Sara Wolf. Na krótko przed

BEJT MIDRASZ
(hebr. dom nauki)

Jedna z głównych instytucji i centrów społeczności ortodoksyjnej.
Miejsce spełniające rolę
bożnicy, miejsca modlitwy, ale jednocześnie
studiów nad żydowskim
prawem
religijnym,
do którego uczęszczali
chłopcy i dorośli mężczyźni.

wybuchem II wojny światowej z inicjatywy sekretarza
szkoły, Kalmana Bornsteina,
w pomieszczeniach szkoły
stworzono także regularny
minjan (hebr. grupa modlitewna), który na początku
zbierał się jedynie podczas
najważniejszych świąt żydowskich, a z czasem także
podczas szabatów.

twy, z którego korzystali
członkowie
i sympatycy
partii Mizrachi, skupiającej
syjonistów-ortodoksów. Mizrachi powstało w Oświęcimiu w roku 1923, a jego
długoletnim prezesem był
Zalman Fränkel. W tej samej
okolicy, przy ulicy Głębokiej 8, znajdowało się jeszcze jedno miejsce modlitwy,
określane jako tzw. Synagoga Mała. Należała ona
do powstałego w roku 1889
Stowarzyszenia
Gemilat
Chesed, które pełniło rolę
kasy bezprocentowych pożyczek dla ludności żydowskiej. To miejsce modlitwy,
liczące trzy pomieszczenia,
zostało w całości zniszczone przez Niemców w roku
1941, którzy poprowadzili
tamtędy drogę w kierunku
I.G. Farben (obecnie Firma
Chemiczna Dwory).

Odcisk pieczęci Bejt Jaakow
w Oświęcimiu
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CMENTARZ
ŻYDOWSKI

BEJT MIDRASZ
MIZRACHI

Zachowany
do
chwili
obecnej cmentarz jest drugą żydowską nekropolią
w Oświęcimiu. Niestety nie
jest znana dokładna lokalizacja pierwszego z nich, który powstał ok. 1588 r.
Istniejący cmentarz żydowski w Oświęcimiu jest

Na krótko przed wybuchem
II wojny światowej, u zbiegu
ulic Zatorskiej i Głębokiej,
w nieistniejącym już dziś
domu Szaula Hutterera,
znajdował się dom modli-
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MACEWA

(hebr. nagrobek)
Tradycyjna forma żydowskiego
nagrobka.
Była to zazwyczaj płyta
z kamienia lub drewna,
ustawiona
pionowo,
zwieńczona prostokątnym, trójkątnym lub
półkolistym
zakończeniem, umieszczona
u wezgłowia lub w nogach zmarłego.

Fot. Piotr Gajek
Fot. Piotr Gajek
Fot. Piotr Gajek

Uczennice Bejt Jaakow w Oświęcimiu, lata 30. XX wieku

Nagrobki na cmentarzu
żydowskim w Oświęcimiu

Fot. Piotr Gajek

położony u zbiegu ulic: Dąbrowskiego i Wysokie Brzegi. Został założony w tym
miejscu
przypuszczalnie
na przełomie XVIII i XIX
wieku. Podczas II wojny
światowej cmentarz został
całkowicie zdewastowany
przez Niemców, a część jego
powierzchni
przeznaczona pod rozbudowę obecnej
ulicy Dąbrowskiego. Cmentarz ostatecznie zamknięto w 1941 r., po wysiedleniach ludności żydowskiej
z Oświęcimia.
W pierwszych latach powojennych cmentarz został uporządkowany przez
żydowskich mieszkańców
Oświęcimia, którzy prze-

Cmentarz żydowski w Oświęcimiu, lata 50. XX wieku
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żyli Zagładę i powrócili do
swojego rodzinnego miasta. W okresie powojennym
zbudowano również mur
okalający cmentarz. Ponownie uporządkowano go

w latach osiemdziesiątych,
głównie dzięki wsparciu
Ashera Scharfa z Nowego
Jorku. Część zniszczonych
macew została ułożona
wówczas w dwa lapidaria.

Jednocześnie odbudowano
ohel (hebr. namiot), który
upamiętnia rodzinę Scharfów. Na terenie cmentarza
znajduje się również drugi
ohel należący do Szymona
Klugera, ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia. Do czasów współczesnych zachowało się blisko
1000 kamieni nagrobnych.
c.d.n.

OHEL

(hebr. namiot)

Rodzina Leo Klapholtza podczas uroczystości odsłonięcia nagrobka, ok. 1930
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Drewniany lub murowany budynek wzniesiony
nad grobem zasłużonego
rabina lub cadyka i jego męskich potomków.
Miejsca takie do dnia dzisiejszego odwiedzane są
przez chasydów z całego
świata (np. Aleksandrów,
Bobowa, Chrzanów, Góra
Kalwaria, Kock, Lelów,
Nowy Sącz).
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Regina Grünbaum przy nagrobku swojego dziadka Moshe Grünbauma, ok. 1936-1937
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90. URODZINY AUGUSTA KOWALCZYKA W MDSM

A

ugust Kowalczyk mieszka w Warszawie, ale – jak sam podkreśla – w Oświęcimiu czuje się zawsze jak u siebie, a Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży nazywa po prostu
,,domem”. I to nie tylko ze względu na fakt, że tragiczna historia
grodu na Sołą splotła się kiedyś nierozerwalnie z jego osobistymi
losami, gdy w grudniu 1940 r. przybył tu jako więzień Auschwitz
z numerem 6804 i po brawurowej ucieczce z obozu w 1942 r. ,,narodził się na nowo”. Związek Augusta Kowalczyka z Oświęcimiem
ma z pewnością głębszy wymiar, skoro zgodził się, by swe 90. urodziny świętować tu, w gościnnych progach swojego Domu.

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Wyjątkowo zabrzmiały serdeczne frazy m.in. dyrektora Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
dr.
Piotra M.A. Cywińskiego,
Konsula Generalnego Republiki Niemiec dr. Heinza
Petersa, Christopha Heubnera z Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego,
Joachima Russka z Centrum Kultury Żydowskiej
w Krakowie, Ines Doberanzke z firmy Volkswagen,
Heleny Wisły, którą August
Kowalczyk niestrudzenie
wspiera w dziele budowy
Oświęcimskiego
Hospicjum, dyrektor MDK nr 2
w Tychach Teresy Wodzickiej, dzięki zabiegom której
ukazał się tom wierszy Jubilata, przedstawicieli władz
miasta, powiatu i innych
mówców, reprezentujących

August Kowalczyk z dyrektorem PMA-B Piotrem Cywińskim
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August Kowalczyk z Różą Sklorz z Bojszów

Augusta Kowalczyka – poetę
znamy od niedawna. Ledwie niespełna rok temu ukazał się tom jego wierszy pt.
,,Najtrudniej z sobą”. Wierszy, dodajmy, niezwykłych,
bo w bardzo sugestywny
i przejmujący sposób wyrażających postawę ,,smakowania życia” we wszystkich
jego aspektach, nie tylko, jak
można by się spodziewać,
przez pryzmat dramatycznych przeżyć wojennych ich
Autora. Zdumiewające, jak
wiele w tej poezji pogody
i pełnego ufności otwarcia
się na świat i ludzi!
,,Naprawdę jaki jesteś – nie
wie nikt…” – zaśpiewała na
koniec wieczoru niezrównana Maria Kudełka. Te proste
słowa jednej z najpiękniejszych polskich piosenek
doskonale odnoszą się do

iście renesansowej osobowości Augusta Kowalczyka – człowieka, który choć
osiągnął tzw. wiek sędziwy,
ciągle ma tak wiele światu
i ludziom do zaoferowania, onieśmielającego swą
dobrocią
i życzliwością…
Człowieka, który przecież
ciągle nas czymś nowym zaskakuje.
Ad multos annos, Panie Auguście!
Janusz Toczek

Organizatorami urodzin Augusta
Kowalczyka byli:
Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, Fundacja Pomnik
Hospicjum Miastu Oświęcim,
Rotary Club Oświęcim
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
w Tychach, Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski

Fot. Alicja Bartuś

Fot. Dominik Smolarek

Jubilat August Kowalczyk

26 sierpnia MDSM przeżył istne oblężenie. Tłumy
oświęcimian i gości z niemal całej Polski, a także
z zagranicy zapełniły ogród
Domu Spotkań, by uczcić
święto Dostojnego Jubilata. Ta część wieczoru miała
mieć charakter oficjalny, bo
wypełnić ją miały głównie
uroczyste toasty i życzenia.
To, że tak się nie stało, jest
zasługą nie tylko jak zawsze
tryskającego
humorem
i serdecznością głównego
bohatera spotkania i organizatorów
z dyrektorem
Leszkiem Szusterem (który
je prowadził) na czele, lecz
i kolejnych mówców, którzy doskonale rozumieli, że
Augustowi Kowalczykowi
życzenia składa się nie wedle szablonu, lecz prosto
z serca.

wiele instytucji, z którymi
jest on związany. Zaskoczyli Augusta Kowalczyka i zebranych dyrektor Tyskiego
Centrum Kultury Wojciech
Wieczorek i Henryk Kasperek, którzy wraz ze swymi
współpracownikami
wygłosili wierszowaną laudację na jego cześć, skrzącą się
przedniej prośby humorem
i iście śląskim temperamentem. Do łez wzruszyły
obecnych życzenia pracowników MDSM, których
z panem Augustem łączą
więzy szczególne, niemal
rodzinne.
Na koniec tej części wieczoru było mnóstwo życzeń,
kwiatów i prezentów od
rzeszy oświęcimian, dla
których każde spotkanie
z Jubilatem ma swą rangę
i wartość. Ta część urodzinowego wieczoru miała też
swą szczególną atmosferę
za sprawą cudownie zaśpiewanych piosenek przez dobrze oświęcimskiej publiczności znaną Marię Kudełkę.
Był to jednak dopiero przedsmak drugiej części spotkania. Wypełnił ją specjalny
koncert ,,Symphonia Augustiana” z udziałem chóru mieszanego wirtuozów
– instrumentalistów oraz
wokalistów pod batutą samego Augusta Kowalczyka.
Swoisty muzyczny dialog
prowadzili za sobą wirtuozi gitary, bracia Piotr i Jan
Kudełkowie oraz czarodziej
skrzypiec Adam Musialski
z akompaniującą mu siostrą
Beatą. Brawurowo wykonane utwory m.in. George’a
Perlmana, Feliksa Mendelssohna i Astora Piazzoli rozpaliły do czerwoności i tak
już gorącą atmosferę. Tym
bardziej, że mistrzowskim
popisom wirtuozów towarzyszyły równie mistrzowskie interpretacje wierszy
przede wszystkim samego Augusta Kowalczyka
w wykonaniu znakomitych
aktorek krakowskich – Ewy
Kaim, Beaty Paluch i Anny
Radwan Gancarczyk, które
wywarły ogromne wrażenie na samym Autorze, nie
mówiąc już o oczarowanej
nimi publiczności.

Ewa Kaim, Anna Radwan–Gancarczyk, Beata Paluch oraz Piotr i Jan Kudełka podczas koncertu dedykowanego Augustowi Kowalczykowi
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MS3 BAROQUE
ENSEMBLE W MDSM

Fot. Alicja Bartuś

W skład MS3 Baroque Ensemble wchodzą: słowacka
flecistka Simona Pingitzer,
polska wiolonczelistka Aleksandra Pykacz, czeski skrzypek Jakub Junek oraz wę-

Sandor Mester

gierski gitarzysta klasyczny,
Sándor Mester.
To właśnie ostatni z wymienionych artystów, chcąc
stworzyć szansę dla utalentowanej młodzieży z Europy
Środkowej, wpadł na pomysł
organizacji
internetowego
konkursu „Klassik Star online”, który został rozpisany
dla muzyków słowackich,
czeskich i polskich. − Zdaję sobie sprawę, że bardzo
trudno przebić się w dzisiejszym świecie. A przecież dla
muzyków klasycznych najważniejsze jest to, by nabrać
rutyny na scenie i sprawić, by
ich nazwiska poznało także
szersze grono słuchaczy – deklaruje Sándor Mester.
Warto dodać, że Mester to
nie tylko znakomity gitarzysta, ale także zaangażowany
propagator muzyki. W ciągu

ostatnich sześciu lat koncertował w 12 krajach, starając
się, by muzyka klasyczna docierała do szkół, małych wiosek oraz miasteczek. W tym
roku w wioskach na Węgrzech zamieszkałych przez
Romów zorganizował serię
koncertów pod nazwą „Concert for Roma”. W kwietniu
odbył trasę koncertową po
Słowacji, Ukrainie, Rumunii
i Serbii pod nazwą BakfarkBartók. Latem dał ponad 50
koncertów w wioskach i miasteczkach Słowacji.
Konkurs „Klassik Star online”, którego realizacja,
a szczególnie organizacja trasy koncertowej była możliwa
dzięki wsparciu IVF (International Visegrad Fund), to
eksperyment muzyczny na
miarę dzisiejszej e-cywilizacji. W jego wyniku powstał

Fot. Alicja Bartuś

P

rzedostatni wrześniowy wieczór rozbrzmiewał w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży dźwiękami barokowych arcydzieł muzycznych w wykonaniu niezwykłego, węgiersko-polsko-czesko-słowackiego kwartetu MS3 Baroque Ensemble. Koncert,
zorganizowany we współpracy z Fundacją Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, zainaugurował wspólną trasę młodych
muzyków, obejmującą 12 koncertów w krajach, z których pochodzą
członkowie zespołu.

MS3 Baroque Ensemble podczas koncertu w MDSM

wirtualny – przynajmniej
do wizyty w Oświęcimiu
– kwartet.
− Z muzykami osobiście
jeszcze się nie spotkałem,
nie znam ich, tylko piszemy
do siebie maile. Widziałem
ich grę na wideo, w serwisie
youtube. Każdy z nich świetnie gra. Cieszę się także, że
Dariusz Przybylski napisał
dla nas utwór. Z podnieceniem czekam na tournee! −
mówił Sándor Mester przed
przyjazdem do MDSM, gdzie
– tuż przed występem – artyści mieli okazję po raz pierwszy zagrać razem.
O wirtuozerskich
wręcz
umiejętnościach
młodych
artystów, zarówno w wykonaniach solowych, jak i – co
szczególnie godne podziwu

– wspólnie zagranych utworach, mieli okazję przekonać
się goście, którzy 29 września
zjawili się w Domu Spotkań.
Trwający ponad godzinę
koncert, obejmujący głównie
utwory doby baroku, ale też
skomponowany specjalnie
na tę okazję przez młodego polskiego kompozytora
Dariusza Przybylskiego eksperymentalny „Discours 3”,
został nagrodzony głośną
owacją.
Przed muzykami kolejnych
11 wspólnych występów.
Gościem koncertu finałowego, który odbędzie się w Budapeszcie, będzie słowacka
flecistka, Ivica Gabrišova Encingerova.
Joanna Kleczar

NAGRODA IM. TADEUSZA SZYMAŃSKIEGO DLA MDSM OŚWIĘCIM

1

września 2011 r. Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży (MDSM) odebrała nagrodę im. Tadeusza Szymańskiego 2011 za projekt „Losy Polaków i Żydów prześladowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu w świetle polskiej
i niemieckiej literatury powojennej – poszukiwanie śladów”.
dzony został również projekt Fundacji „Krzyżowa”
– „My dzieci Europy!”, który skierowany był do dzieci
w wieku 8-14 lat z różnych
środowisk społecznych.
Nagroda im. Tadeusza Szy-

mańskiego
przyznawana
jest młodym osobom lub inicjatywom zaangażowanym
w pojednanie i porozumienie między Niemcami i Polakami.
Joanna Kleczar

Fot. MDSM

Nagrodzony projekt został
zorganizowany
wspólnie
przez MDSM Oświęcim,
Gimnazjum w Heepen /
Bielefeld i Prywatne Liceum
Ogólnokształcące FILOMATA w Gliwicach. Wzięło
w nim udział 25 uczniów
i uczennic.
Seminarzyści
podjęli wspólnie próbę
rozszyfrowania
miejsca
historycznego
Auschwitz
w oparciu o teksty literackie,
stworzone przez Ocalałych
– byłych więźniów obozu.
Podczas drugiej części projektu we wrześniu w Bielefeld (Niemcy) seminarzyści
opracowywali dokumentację projektu w formie wystawy,
którą
zaprezentują swoim rówieśnikom
w szkołach. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się
we Frankfurcie nad Menem,
w Sali Cesarskiej w Ratuszu.
Nagroda przyznawana jest
przez ewangelicką Inicjatywę „Zeichen der Hoffnung
– Znaki nadziei e.V.” Nagro-
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Od lewej na zdjęciu: Elżbieta Pasternak, MDSM Oświęcim, Lars Meyer, Gimnazjum Heepen/Bielefeld, Elke Schulze, Stowarzyszenie „Znaki Nadziei”, Frankfurt nad Menem, Magdalena Cholewa, Prywatne Liceum Ogólnokształcące
FILOMATA, Gliwice, Bartosz Kordala, Prywatne Liceum Ogólnokształcące
FILOMATA, Gliwice
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TADEUSZ SZYMAŃSKI
Urodził się 18 maja 1917 r. w Gostii (Bośnia). Jego rodzice
pochodzili z Polski, dokąd wrócili wraz z synem w 1929
r. Po wybuchu wojny zgłosił się na ochotnika do wojska.
2 maja 1941 r. został aresztowany za przynależność do
harcerstwa, a 12 sierpnia 1941 r. przewieziony do obozu
Auschwitz. W obozie pracował w komandzie Gärtnerei
Rajsko, a następnie w komandzie Aufnahme. Jesienią
1944 r. został deportowany do podobozu Gross-Rosen:
Breslau-Lisa, potem do Gross-Rosen, a stamtąd do Buchenwaldu. Po udanej ucieczce z transportu kolejowego do Czechosłowacji odzyskał wolność 1 maja 1945 r.
W lipcu 1945 r. Tadeusz Szymański powrócił do domu.
Od 1946 do 1977 r. pracował w Muzeum Auschwitz, początkowo w Dziale Informacyjnym, następnie w Dziale
Zbiorów. Angażował się także w poszukiwania rodziców Dzieci Oświęcimskich. Po przejściu na emeryturę
z ogromnym zaangażowaniem współpracował z Akcją
Znaku Pokuty / Służbą dla Pokoju i Znakami Nadziei,
brał udział w seminariach, spotykał się z wieloma grupami podczas ich podróży po Polsce, jak również był zapraszany na spotkania z młodzieżą niemiecką do RFN.
Za tę działalność przyznano mu medal im. Theodora
Heussa oraz Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej
Niemiec.
Od początku towarzyszył MDSM: znacząco przyczynił
się do powstania Domu, a później wspierał jego działalność pedagogiczną na wielu płaszczyznach. Tadeusz
Szymański zmarł 26 sierpnia 2002 r. W 2005 r. MDSM
zorganizował Dzień Pamięci poświęcony Tadeuszowi
Szymańskiemu. Jedna z sal seminaryjnych Domu została
nazwana Jego imieniem.
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YEHUDA BACON GOŚCIEM MDSM

W

dniach 11-13 września 2011 r. znany izraelski artysta Yehuda Bacon wraz z żoną Leah oraz synami
Benjaminem i Hannanem po raz drugi w swoim życiu odwiedził Oświęcim. Chciał on pokazać swoim
bliskim obóz, którego był więźniem, i w którym zabito jego ojca.
stępnie w klasztorze sióstr
katolickich powrócił do Pragi z nadzieją, że odnajdzie
tam swoich bliskich. Dzięki
czeskiemu pedagogowi i humaniście
Przemysławowi
Pitterowi, który kierował domem dziecka utworzonym
na zamku w Štiřin koło Pragi,
odnalazł się w rzeczywistości
bez własnej rodziny. W 1946
r. wyjechał do Palestyny.
Obecnie mieszka wraz z żoną
i synami w Jerozolimie.
Wolą Yehudy Bacona było,
by w Oświęcimiu zatrzymać
się właśnie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Zarówno jemu, jak i jego
żonie Leah bardzo spodobały
się jasne, otwarte przestrzenie
Domu i panująca w nim atmosfera. Po wyczerpującym
dniu spędzonym z przeszłością w historycznym miejscu
dawnego getta w Terezinie,
które odwiedzili w drodze do
Oświęcimia, spotkanie z młodzieżą w MDSM było miłą
odmianą.
Następnego dnia po przyjeździe do Oświęcimia Leah
wraz z synami po raz pierwszy zostali skonfrontowani
z miejscem, w którym ich
mąż i ojciec mógł stracić
życie. Yehuda był dla nich
przewodnikiem. Wyposażeni
w dyktafon i kamerę w napięciu słuchali jego opowieści.
Inni odwiedzający Muzeum
łatwo mogli się zorientować,
że stoi przed nimi Świadek
historii. Niektórzy, tak jak syn
holenderskiego
Ocalałego,
fotograf pracujący nad projektem o Auschwitz na uniwersytecie w Amsterdamie,

Fot. MDSM

z Brzezinki” wykorzystywani byli do prac transportowych na terenie całego obozu Auschwitz. W czerwcu
1944 r. Bacon po raz ostatni
widział swojego ojca, którego prowadzono do komory
gazowej. W tym czasie jego
matka i siostra Hanna zostały
deportowane do obozu koncentracyjnego w Sztutowie,
gdzie zmarły na kilka tygodni
przed wyzwoleniem.
18 stycznia 1945 r. podczas
marszu śmierci Bacon został
ewakuowany do Mauthausen, a następnie do Gunskirchen, gdzie 5 maja, po
kilku miesiącach pobytu
w nieludzko okrutnych warunkach, został wyzwolony.
Po rekonwalescencji najpierw
w szpitalu w Steyr, a na-

Fot. MDSM

Artysta przyjechał do Oświęcimia prosto z Pragi, gdzie 8
września miał miejsce wernisaż wystawy „Yehuda Bacon.
Podróże do domu – retrospekcje izraelskiego artysty
z czeskimi korzeniami”. Dla
jego synów była to pierwsza
wizyta w kraju pochodzenia
ojca, urodzonego 29 lipca
1929 r. w Ostrawie, w rodzinie chasydzkiej. Jesienią 1942
r. cała jego rodzina została
deportowana do getta Theresienstadt. W grudniu 1943
r. Yehuda został przewieziony do obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz,
gdzie wraz z innymi dziećmi
w tzw. obozie rodzinnym
miał „oczarować” przedstawicieli Czerwonego Krzyża.
W rzeczywistości „chłopcy

Spotkanie z Yehudą Baconem

Spotkanie z Yehudą Baconem

czy grupa młodzieży z Norwegii, podchodzili do Yehudy, zadawali mu pytania lub
po prostu przysłuchiwali się
jego słowom. A on opowiadał, wyjaśniał, odpowiadał
na pytania zarówno te stawiane przez obcych ludzi, jak
i coraz częściej padające z ust
jego synów. Mówił nieprzerwanie. Przed krematorium
IV zapalił świecę i odmówił
Kadisz za zamordowanych,
a szczególnie za członków
Sonderkommando, których
znał osobiście. Gdy głos mu
się załamał, modlitwę dokończył jego syn Benjamin.
Pełen życia i młodych ludzi
Dom Spotkań wydawał się
być dla rodziny Baconów
innym światem, biegunem
przeciwnym do chwil spędzonych na terenie byłego obozu,
swoistą oazą przed i po wizycie w Miejscu Pamięci. Dla

Yehudy Bacona ważnym było
również to, że mógł zobaczyć,
iż młodzi ludzie nadal przyjeżdżają do tego miejsca i interesują się losami osób tam
zamordowanych.
Znalazł
on także czas, by spotkać się
z uczestnikami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
uczniów Volkswagen Coaching GmbH z Brunszwigu
i Salzgitter oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
a także na krótką rozmowę
z Christophem Heubnerem
(MKO) oraz Olgą Onyszkiewicz, kierownikiem Działu
Edukacyjno-Programowego
MDSM.
Kto wie, może w niedługiej
przyszłości będziemy mieli
możliwość obejrzenia dzieł
Yehudy Bacona również
w Oświęcimiu…
oLo

STYPENDIA PRZEKAZANE

29

września w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów z Funduszu
im. Stanisława i Marii Neumannów, działającego przy
Fundacji na Rzecz MDSM od jedenastu lat.

Fot. Barbara Daczyńska

Tegorocznymi
laureatami
zostali Rafał Kopiasz i Marta Kozłowska, absolwenci
oświęcimskiego LO im. Stanisława Konarskiego. Od
października Rafał podejmie
studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, natomiast Marta
będzie studiować informa-

Tegoroczni stypendyści: Rafał Kopiasz i Marta Kozłowska z przedstawicielami Kapituły Funduszu: Januszem Toczkiem i Leszkiem Szusterem
podczas uroczystości wręczenia stypendiów
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tykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Celem Funduszu jest wspieranie edukacji uzdolnionej
młodzieży z miasta i gminy
Oświęcim. Mogą z niego
korzystać uczniowie szkół
średnich, kończący naukę
i pragnący podjąć studia na
wyższych uczelniach. Kapituła w składzie: Alicja Bar-
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tuś, Leszek Szuster i Janusz
Toczek, zgodnie z wolą Marii i Stanisława Neumanów,
podjęła decyzję o wyborze
stypendystów, biorąc pod
uwagę
ponadprzeciętne
uzdolnienia potwierdzone
wynikami, sytuację finansową, a także dodatkową aktywność młodych ludzi.

Agata Dworzak

13

14

15

16

Centrum Dialogu i Modlitwy

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 42, październik 2011

NA ŚCIEŻKACH PAMIĘCI I POJEDNANIA

N

z uczestniczek warsztatów,
Natalia Książek, wspominała później: „Zwiedzanie
Auschwitz. Na to hasło
różnie reagowaliśmy. Polacy czasem z niechęcią, wynikającą z wcześniejszych
wycieczek w to miejsce,
inni wyczuwając już na kilometr negatywne emocje
płynące stamtąd. Niemcy byli bardziej zainteresowani, jak to faktycznie
wygląda. Wszyscy jednak
popadliśmy w melancholię, wczuliśmy się w czas
tych wydarzeń, czytając
podczas zwiedzania psal-

my i wiersze. Podzieleni na
kilka dwu-, trzyosobowych
polsko-niemieckich grupek
zwiedzaliśmy
wystawy
narodowe w byłym obozie
macierzystym. To wydarzenie było czymś przełomowym,
przynajmniej
z perspektywy mojej małej
grupy.
W towarzystwie
dwóch Niemców oglądaliśmy wystawę w bloku
holenderskim. Przebywając w ich towarzystwie, nie
czułam żadnej różnicy między nami, czegoś, co by nas
dzieliło. Nie patrzyłam na
nich jak na tych winnych.

PAX CHRISTI
Międzynarodowa organizacja katolicka, działająca na rzecz pokoju,
sprawiedliwości
i pojednania, założona we
Francji w 1945 r. Obecnie działa w 60 krajach
świata na pięciu kontynentach.

Fot. CDiM

Warsztat integracyjny

Uczestnicy projektu w czasie wizyty w Miejscu Pamięci

1

2
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Uczestnicy podczas zajęć integracyjnych w CDiM

Fot. CDiM

We wspólnym, polsko-niemieckim projekcie, który
powstał dzięki współpracy
Ireny Jagiełki, Agnieszki
Jakubowskiej oraz Magdaleny Juszkiewicz z Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach i Ernsta Dertmanna
oraz Michaela Finkemeiera
z Pax Christi w Münsterze
uczestniczyło 22 uczniów
i uczennic.
29 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie grup. Warsztat integracyjny, w którym
młodzież poprzez formę
wywiadu
i szkicowania
wzajemnych
portretów
starała się uzyskać jak najwięcej informacji o sobie,
pomógł rozwiać obawy
o wzajemną
akceptację
oraz trudności językowe.
Tego samego dnia uczestnicy zapoznali się z historią
miasta, odwiedzili Centrum Żydowskie i Kościół
pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
W trakcie kolejnych dwóch
dni grupy zwiedzały Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
gdzie
wspólnie czytano psalmy
i modlono się za ofiary
Holokaustu. Przy Ścianie
Śmierci, Krematorium i Pomniku Ofiar
uczestnicy
spotkania złożyli kwiaty
jako symbol pamięci i pojednania. Każdego dnia
odbywały się wieczory refleksji.
Spotkanie z Miejscem Pamięci było ogromnym przeżyciem dla młodzieży i budziło wiele emocji. Jedna

Fot. CDiM

a ścieżkach pamięci i pojednania − od Wadowic i Münster do Auschwitz”– to tytuł warsztatów, które odbyły się
„
w dniach od 29 sierpnia do 2 września 2011 r. w Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
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Razem przeżywaliśmy coś
niezwykłego i trudnego do
ubrania w słowa. Patrzyliśmy na zdjęcia i byliśmy
wszyscy wzruszeni widokiem prześladowanych Żydów. Zastanawialiśmy się,
co by było, gdyby to spotkało właśnie nas. To miejsce tak bardzo przytłacza,
sprawia, że człowiek pogrąża się w refleksji na temat sensu życia. Patrząc na
ostatni element wystawy,
dużą ścianę całą zapełnioną imionami i nazwiskami
zabitych Żydów, czuliśmy
się kompletnie przytłoczeni
i przerażeni. Tak dokładny,
naoczny widok uzmysłowił
nam, jak wielu niewinnych
ludzi zginęło podczas wojny w obozach. Ale właśnie dzięki tym głębokim,
wspólnym
przeżyciom
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zbliżyliśmy się do siebie”.
Ostatnie dni w Oświęcimiu
poświęcone były wspólnym warsztatom. Pantomima o „Pałacu na wyspie
Albatros”
w wykonaniu
moderatorów Adriana Fijołka oraz Aleksandry Jaworski była wstępem do
warsztatu o kulturowości.
Dlaczego należy poznawać
historię i obyczaje innych
narodów? Jak się obronić
przed uprzedzeniami? Jak
się uczyć otwartości na kulturę innych narodów? To
pytania, które pojawiały się
w trakcie warsztatu.
Warsztat o burzeniu stereotypów zachęcał młodych Polaków i Niemców
do stworzenia portretu
typowego Niemca i typowego Polaka, a następnie
do konfrontacji tego obra-
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zu z rzeczywistością. Jak
się okazało, funkcjonujące
w społeczeństwach
stereotypy są nieprawdziwe.
Wspólny pobyt w Oświęcimiu zacieśnił więzy między
dwoma grupami i przyczynił się do budowy większego zaufania oraz otwartości w stosunku do siebie.
Kolejnego dnia wadowicka
młodzież z radością pokazywała niemieckim przyjaciołom swoją szkołę. Razem
oglądali prezentację złożoną z wcześniej zrobionych
zdjęć,
upamiętniających
tych kilka razem spędzonych dni, zwiedzali miasto
i delektowali się smakiem
wadowickiej kremówki.
Ostatni dzień grupy spędziły w Krakowie, zwiedzając
Kazimierz, Wawel oraz starówkę. Tydzień spędzony
razem, wspominała jedna
z uczestniczek: „Minął jak
jeden dzień, z żalem i tęsknotą musieliśmy się pożegnać. Młodzież z Niemiec
nauczyła nas innego, lepszego podejścia do życia
i bardzo przydatnej umiejętności dyskutowania. I tak
z całą odpowiedzialnością
mogę powiedzieć, że to
było niezwykłe spotkanie”.
BS
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WILHELM BRASSE „FOTOGRAF. 3444.
AUSCHWITZ 1940-1945”
W marcu 2010 r. Maria Anna Potocka, dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK) w Krakowie, przeprowadziła wywiad z Wilhelmem Brasse. Efektem tej rozmowy jest książka oraz
film. Publikację zilustrowano fotografiami pochodzącymi z archiwum Wilhelma Brassego, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Instytutu Pamięci Yad Vashem. Tekst naukowy
opracowała Teresa Wontor-Cichy z PMA-B.
niów, kilkaset portretów esesmanów i dokumentację kilku
eksperymentów pseudomedycznych. Po wojnie wrócił
do Żywca, gdzie mieszka do
dzisiaj. Poniżej prezentujemy
kilka fragmentów z książki
„Fotograf. 3444. Auschwitz
1940-1945”.
„Najlepiej z dzieciństwa pamiętam mamę. Miałem bardzo
dobrą mamę. Uczyła mnie od
dziecka pracowitości, pobożności i czystości. A poza tym
z okresu dzieciństwa najprzyjemniej myślę o ojcu. Pięknie
grał na skrzypcach i na flecie.
Od tego czasu ciągle mam
w uszach muzykę”.
Wilhelm Brasse urodził się
w Żywcu w 1917 r. Jego ojciec był Austriakiem, a matka
Polką. Przed wojną pracował
jako portrecista w zakładzie
fotograficznych
w Katowicach. Za odmowę wstąpienia
do Wehrmachtu został uwięziony w Auschwitz, gdzie
od 1941 do 1945 r. pracował
w Służbie
Rozpoznawczej
jako fotograf. Wykonał kilkadziesiąt tysięcy zdjęć więź-

„Nastały zupełnie inne czasy,
to już była moja młodość. Miałem szesnaście lat. Dwa lata
trwała w Żywcu nauka zawodu fotografa. W 1935 r. roku
ukończyłem naukę i zdałem
egzamin czeladniczy. Od tego
czasu zacząłem pracować jako
zawodowy fotograf u swojego
wuja w Katowicach i specjalizowałem się w robieniu zdjęć
portretowych. To był zakład
przy ul. 3 Maja 36, który ist-

nieje do dnia dzisiejszego. Na biciu drągami bez żadnego
ówczesne czasy był to najlep- powodu. Stamtąd pędzono
szy zakład w Katowicach”.
nas do obozu. Tak jak inni,
najpierw zostałem skierowany
„Przed samym wybuchem do kąpieli, a potem przebrany.
wojny znalazłem się w domu, Nasze cywilne rzeczy musieliw Żywcu. Czułem, że coś się śmy oddać i dostałem ubranie
szykuje, i czekałem na powo- obozowe, czyli pasiak, i nułanie do wojska, bo miałem mer obozowy – 3444”.
kategorię. A z przydziałem
do lotnictwa. Z chwilą wy- „Do 15 lutego 1941 r. pracobuchu wojny i w momencie, wałem w kartoflarni. W tym
kiedy Niemcy zajęli Żywiec dniu zostałem wezwany do
i okolice, byłem w domu. Od Wydziału Politycznego. Nie
początku nie podobało mi się, wiedziałem po co i byłem
w jaki sposób Niemcy zaczęli przerażony, bo w tamtym
wszystko traktować. Od razu czasie wezwanie do Wydziału
zrozumiałem, że moje poglą- Politycznego często kończyło
się na ówczesnym bloku 13,
dy są zupełnie inne”.
obecnym 11, czyli pod Ścianą
„Doskonale pamiętam, jak nas Śmierci. Oprócz mnie weprzyjęto w obozie. Wysiadka zwano czterech innych kolez tego transportu – przywie- gów, trochę z nimi po drodze
ziono nas wagonami bydlę- rozmawiałem i okazało się,
cymi – to był wyładunek przy że wszyscy byli fotografami
dzikich wrzaskach kapów nie- z zawodu. To mnie częściomieckich. Wtedy po raz pierw- wo uspokoiło. [...] Esesman
szy zobaczyłem niemieckich w randze Oberscharführera,
więźniów w pasiakach, bo to czyli naszego plutonowego
oni popędzali nas przy wysia- lub sierżanta, zrobił każdedaniu z pociągu. To było na mu egzamin ze znajomości
ówczesnej rampie w pobliżu technik fotograficznych. Pybudynku zwanego Monopol. tał o pracę w ciemni, mieszaZostaliśmy wyładowani przy nie chemikaliów, używanie

utrwalaczy i wywoływaczy,
o kopiowanie i powiększanie
oraz bardzo szczegółowo wypytywał o zdjęcia portretowe.
Dziwiłem się, po co mu te
wiadomości i co to wszystko
ma znaczyć. W każdym razie
z tych pięciu więźniów tylko
ja zostałem wtedy wybrany.
[...] W ten sposób zacząłem
pracę w Wydziale Politycznym,
w Erkennungsdienst,
czyli w Służbie Rozpoznawczej, która mieściła się w bloku 26”.
Agnieszka Juskowiak-Sawicka

14 października o godz.
18.00 odbędzie się prezentacja filmu i książki
„Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz
1940-1945”.
Spotkanie, zorganizowane we
współpracy z MOCAKiem, z udziałem bohatera książki, Wilhelma
Brassego,
poprowadzą
Maria Anna Potocka oraz
Leszek Szuster.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
•

6-31 października

prowadza” widza przez własne wewnętrzne
Pole” i spotkanie z jego reżyserką, Gerburg
dylematy, które wywołują pytania, na które
Rohde-Dahl. Film będzie pokazywany z polautorka nie daje jednoznacznej odpowiedzi
skimi napisami, natomiast dyskusja tłumai skłaniają do refleksji. Projekt zorganizowaczona symultanicznie.
ny został we współpracy z Fundacją Konrada
Godzinny, wielokrotnie nagradzany, film na
Adenauera.
dwóch poziomach narracji obrazuje nastaGodz. 18.00
wienie współczesnych Niemców do historii
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
nazizmu i okupacji w Polsce. Z jednej strony
autorka pokazuje postępującą budowę pomnika Holokaustu w Berlinie, także przez • 21 października
pryzmat spontanicznych, refleksyjnych, ale
„Czas na słowo” − wiersze Czesława
też nierzadko kontrowersyjnych komentarzy
Miłosza
przechodniów, robotników, architekta i innych osób zaangażowanych w jego powstaW Oświęcimskim Centrum Kultury odbęnie, z drugiej zaś konfrontuje widza z własną,
dzie się kolejny wieczór poetycki, prezentuszczerą i bezkompromisową refleksją nad
jący wiersze współczesnych polskich poetów,
swoją niemiecką tożsamością i kształtowaz cyklu: „Czas na słowo”. Podczas spotkania
niem się własnej świadomości politycznej
zostaną zaprezentowane, przez grupę żywew kontekście historycznych i rodzinnych dogo słowa Infinitas, wiersze Czesława Miłosza
świadczeń okresu 1939-1945.
− wybitnego poety, pisarza, eseisty, tłumacza,
Ojciec Gerburg Rohde-Dahl był członkiem
laureata literackiej Nagrody Nobla, jednej
NSDAP, urzędnikiem w okupowanej Gdyni,
z najwybitniejszych postaci polskiej kultury.
Rok 2011 ogłoszony został Rokiem Czesława
gdzie reżyserka spędziła kilka lat wczesnego
Miłosza w setną rocznicę jego urodzin.
dzieciństwa, wspominając je jako „szczęśliGodz. 17.00.
we“. Próbą swoistego rozrachunku z poOświęcimskie Centrum Kultury
stacią ojca i własną postawą są rozmowy ze
starszą siostrą. Gerburg Rohde-Dahl „prze-

„Były sobie OZNS-y” − wystawa fotografii
Muzeum Zamek zaprasza na wystawę „Były
sobie OZNS-y... krótka historia
z dziejów Oświęcimia zapisana na fotografii”.
Wystawa została zorganizowana z okazji 60.
rocznicy powstania i 10. rocznicy zamknięcia
Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów. OZNS-y były drugim po ZCHO, chociaż wielokrotnie mniejszym, zakładem pracy
w Oświęcimiu. Na wystawie można zobaczyć
kilkadziesiąt fotografii obrazujących pracę,
działalność i rozwój zakładu oraz życie ludzi
w powiązaniu z zakładem pracy w okresie realnego socjalizmu. Scenariusz wystawy przygotował Rudolf Tadeusz Czerniak.
Otwarcie wystawy: 6 października 2011 r.,
godz. 17.00, sala wystawowa.
Wystawa będzie czynna od 7.10 do
31.10.2011 r. w godzinach otwarcia muzeum.
Muzeum Zamek.

• 16 października

„Ein weites Feld − Rozległe Pole”
Projekcja filmu „Ein weites Feld − Rozległe
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LUDZIE DOBREJ WOLI
WŁADYSŁAWA SMREK
(UR. 1930, PO MĘŻU JASTRZĘBSKA)

Urodziła się 16 maja 1930 r.
w Oświęcimiu, córka Władysława i Zofii z d. Kała. Jej
ojciec był cechmistrzem cechu
rzeźników i właścicielem sklepu mięsnego w Oświęcimiu.
Miała rodzeństwo: Karolinę
(ur. 1924 r.), Stanisławę (ur.
1925 r.), Andrzeja (ur. 1927
r.), Henryka (ur. 1928 r.), Tadeusza (ur. 1931 r.), Jerzego
(ur. 1938 r.). Uczęszczała do
szkoły powszechnej w swoim rodzinnym mieście. Tam
też wstąpiła do harcerstwa.
W 1938 r. Smrekowie wyjechali do Bogumina na Zaolziu.
Po wybuchu wojny wrócili
do Oświęcimia i szczęśliwie
uniknęli wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa
Od 1942 r. małoletnia Władysława Smrek, zwana „Sabcią”,

zaangażowała się w akcję
niesienia pomocy więźniom
KL Auschwitz. Wraz z siostrami, Karoliną i Stanisławą,
oraz z innymi koleżankami
z Oświęcimia, działała na
rzecz więźniów w grupie
opartej na więzach zrodzonych z okresu przynależności
do harcerstwa. Przekradała
się rano z dziewczętami na teren leżący w strefie interesów
obozu i w różnych schowkach, w ruinach wyburzanych
domów, podkładała żywność,
lekarstwa oraz przejmowała
korespondencję. W ciągu dnia
zaś podchodziła ostrożnie do
więźniów pracujących poza
obozem, próbując przekupić
esesmanów, by zezwolili na
podanie im żywności. Głównym terenem jej działania
było miasto i gmina Oświęcim. Później doszły również
i inne miejscowości, jak Budy,
Łęki, Zasole. Mogła też poruszać się w bezpośrednim
sąsiedztwie KL Auschwitz
I (obóz macierzysty), w tzw.
strefie zamkniętej, bowiem
była tam zatrudniona jako
pomoc domowa u jednego

wojnie poślubił jedną z ich córek – Stanisławę. W styczniu
1945 r. w ich mieszkaniu ukryli się zbiegli podczas ewakuacji
więźniowie: Mieczysław Zawadzki, Wojciech Kozłowski,
Stanisław Załęski, Tadeusz
Baut i Alfred Barabasz. Tuż
po wyzwoleniu przyjęli pod
dach dwóch kolejnych byłych
więźniów.
Po wojnie Władysława Smrek
ukończyła szkołę powszechną i Prywatne Gimnazjum
Handlowe
w Oświęcimiu

z esesmanów z załogi obozowej. Dzięki temu miała bezpośrednią styczność z więźniami. Utrzymywała ścisły
kontakt z więźniarką Marią
Ślisz, która zaangażowana
była w obozową działalność
konspiracyjną. Wspomagała
ją żywnością. Przejmowała
od niej grypsy oraz prywatne
listy więźniów i przekazywała swemu wujkowi, Józefowi
Piotrowskiemu, maszyniście
kolejowemu, członkowi Armii
Krajowej. Rodzice Władysławy, prowadząc sklep mięsny
do 1941 r., zaopatrywali w artykuły spożywcze różne osoby zaangażowane w akcję pomocy, w tym siostry serafitki
z Oświęcimia, które gotowały
kaloryczne zupy dla więźniów
pracujących w rejonie miasta.
Zdobywali też dla nich leki
i środki opatrunkowe. Przez
prze-kupionego
esesmana
Smrekowie przekazywali do
obozu żywność dla uwięzionych księży – Rajmunda Kolbego i Karola Goldy. Jesienią
1943 r. przygarnęli zwolnionego z obozu młodego więźnia
Jerzego Bielczyka, który po

oraz Technikum Ekonomiczne w Cieszynie. Pracowała na
różnych stanowiskach, w tym
kierowniczych,
w Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska, a później w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Oświęcimiu. Za
swoją działalność otrzymała
Złoty Krzyż Zasługi.
Więźniowie przekazali jej i rodzinie wiele pamiątek w dowód wdzięczności za świadczoną pomoc. Są to szkatułki
z drewna (jedną wykonał wybitny narciarz, olimpijczyk
Bronisław Czech), pierścionki
z metalu, portreciki, listy, kartki ozdobne. Niektóre przekazała do zbiorów Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.
Mirosław Obstarczyk

Z SZAFY GANOBISA

C

hociaż minęło już wiele czasu od II wojny
światowej, wiele osób w naszym mieście
nie zdaje sobie sprawy, jakie pozostałości
przetrwały do dnia dzisiejszego. Gołym okiem
dostrzec można tylko niektóre z nich. Najczęściej
z tym, co działo się w tym miejscu ponad 60 lat
temu, kojarzymy były obóz Auschwitz-Birkenau
i budynki w centrum miasta.

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

W

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Jeden ze znaków zodiaku wykonany
przez Jana Liwacza

O historii ich powstania
wspominał Artur Krzetuski,
jeden z więźniów Auschwitz:
„Artystyczne wyroby były
oczkiem w głowie Müllera
[kapo komanda] – sam siebie bowiem uważał za artystę – a przy tym [...] uważał,
że kowalstwo artystyczne
jest pragermańską sztuką.
Kurt zdobył dzięki poparciu
«Bauleitera» całą literaturę
przedmiotu: dzieła bardzo
starannie wydane i zawiera-
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jące bogaty materiał ilustracyjny i jął z tych dzieł czerpać natchnienie. Na jednej
z ilustracji odkrył ogrodzenie
pałacowe, którego każde
pole zaopatrzone było w stylizowany znak zodiaku. I oto
wpadł na pomysł: Każdy
człowiek urodził się pod jednym z dwunastu znaków zodiaku, słusznie więc znak ten
wisiał nad jego łóżkiem. (...)
W ten sposób powstał swoisty przemysł seryjnej produkcji, gdyż wkrótce każdy
szanujący się SS-man uważał
za punkt honoru posiadanie
swojego znaku zodiaku. Produkcja ta trwała zdaje się do
samego końca ślusarni”.
Jan Liwacz wspominał po
latach: „Znak zodiaku wykonywany był w blasze 3 mm
grubości.
W Industriehof
Schlosserei
wykonywałem
następnie 30 kompletów znaków zodiaku. Każdy komplet liczył 12 sztuk. Prace
pomocnicze robili inni kole-
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Fot.: Allmedia Arkadiusz Zajas

obozowej ślusarni powstawały dzieła z zakresu kowalstwa
artystycznego. Wykonywano tam ozdobne żyrandole, kinkiety, świeczniki, lichtarze, kałamarze, popielniczki, kasetki.
Liczne przedmioty dekoracyjne przeznaczone były m.in. do biur SS,
hotelu „Haus der Waffen SS”, prywatnych domów esesmanów, a także
do ogrodu komendanta Rudolfa Hössa. W obozowej ślusarni pracował
także artysta-kowal Jan Liwacz – autor serii znaków zodiaku.

Napisy wyryte w jednym z budynków Oświęcimia

dzy, a wykuwanie ozdobne
należało do mnie. Te 30 kompletów zostało spakowanych
i wysłano je. Kto je otrzymał
i na jakie adresy je wysłano, nie wiedziałem. Zlecenie
otrzymaliśmy
z Bauleitungu i o ile dobrze pamiętam,
to zlecenie było podpisane
przez samego komendanta
obozu. Wykonywane przeze
mnie znaki zodiaku miały
średnicę 30 cm. Każdy znak
był obwiedziony kwadratowym drutem, który na gorąco skręcałem, a następnie
spłaszczałem. Domyślam się,
że te znaki zodiaku zostały
wysłane do dyspozycji władz
SS, a może stanowiły prezenty osobiste komendanta
Hössa dla jego przełożonych
i znajomych”.
Jan Liwacz w 1969 r. wykonał
kopię 12 znaków zodiaku.

Choć mieszkańcy miasta nie
zwracają dużej uwagi na
świadectwa tamtych czasów,
to reagują na używane nazewnictwo. Dla mieszkańców
Oświęcim to miasto o ponad
800-letniej historii, a dla odwiedzających to miejsce turystów to Auschwitz, największy cmentarz świata. Musimy
pamiętać, że pięć lat tragicznej historii naszego miasta nie
może przysłonić jego pozytywnej przeszłości, na którą
pracowało wiele pokoleń. Powinniśmy być im wdzięczni
za to, że przed wybuchem II
wojny Oświęcim był jednym
z najlepiej rozwijających się
miast Polski. Choć nie chcę,
aby moje miasto było kojarzone wyłącznie z Auschwitz, to
wierzę, że należy zachować
i utrwalić to, co pozostało bez
względu czy jest to dobra, czy
Agnieszka Sieradzka zła historia tego miasta.
Dział Zbiorów PMA-B Znajoma
poinformowała
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mnie niedawno, że znalazła
coś ciekawego na strychu
w zbudowanym przez Niemców budynku, w którym
mieszka w centrum Oświęcimia. Na kominie znajdowała
się wydrapana swastyka, data
oraz najprawdopodobniej jakieś nazwisko. Niezwłocznie
wszedłem na strych, aby zobaczyć tę ciekawostkę. Oczywiście czas oraz remonty komina zrobiły swoje i trudno
to dostrzec na zdjęciu, ale
proszę mi uwierzyć – gołym
okiem widać to doskonale.
Z moich ustaleń wynika, że
data „1943” oraz reszta napisów została najprawdopodobniej wyryta w świeżym
tynku, który położony został podczas budowy domu.
Mam nadzieję, że uda mi się
dowiedzieć czegoś więcej na
temat nazwiska, które tam
jest wyryte.
Mirosław Ganobis
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Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

W dniu 18 września br. Centrum Żydowskie zorganizowało projekt „Przychodzi rabin do księdza”.
Fotografie z tego wydarzenia publikujemy poniżej.

Prezentacja dr Artura Szyndlera o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich w przedwojennym Oświęcimiu

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Koncert Krzywej Alternatywy i Enej

Gra miejska Oszpicin

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Mural upamiętniający przedwojenną przyjaźń księdza i rabina, autorstwa Sławka Czajkowskiego ZBiOKa

Malowanie murala upamiętniającego przedwojenną przyjaźń
rabina Bombacha i księdza Skarbka

Zespół Enej w synagodze Chewra Lomdej Misznajot
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