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go, a także o otwarciu Cafe Bergson
w domu Klugera, pisze Maciek Zabierowski.
W numerze znajdą Państwo również relację z 26. posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, podczas której mówiono m.in.
o przygotowaniach do 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, a także
z posiedzenia Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.
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Redaktor naczelny
miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org

GALERIA
XX WIEKU

Okładka:
Wystawa Forbidden Art
w Bibliotece Eisenhauera
w rocznicę D-Day
Fot. Polska Misja
w Orchard Lake

Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau

Państwa uwadze polecamy także
artykuł o uroczystym otwarciu wystawy Forbidden Art w Bibliotece
Eisenhauera w amerykańskim stanie
Kansas. Wernisaż ekspozycji odbył
się w 70. rocznicę lądowania aliantów w Normandii. Fotografie z tego
wydarzenia znajdują się na okładce
numeru, a także na stronie z fotoreportażem.

Poruszamy także kilka tematów
rocznicowych. 14 czerwca, w rocznicę przywiezienia do nowo powstałego obozu koncentracyjnego
Auschwitz 728 polskich więźniów
politycznych, odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar O rewolucji w Centrum Żydowskim,
Nazistowskich Obozów Koncen- czyli całkowicie odmienionej główtracyjnych. Natomiast w Między- nej wystawie Muzeum Żydowskie-
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narodowym Domu Spotkań Młodzieży zaprezentowano ekspozycję
...pozostać razem... zorganizowaną
w 70. rocznicę zagłady Żydów z Węgier.

100-lecia wybuchu I wojny światowej, przypadającego w tym roku, w kilku koZokazji
lejnych felietonach nawiążę do tego wydarzenia.
Zamieszczone zdjęcie jest reprodukcją karty pocztowej wizerunku Polski to symboliczny wyraz nadziei i wiary
wydanej w 1916 r. w Krakowie przez Wydawnictwo Map w zwycięstwo w wojennych zmaganiach! Kolorystyka
Polski, Medali Pamiątkowych i Widokówek Stanisława To- kartki utrzymana jest w tonie żałobnego fioletu.
maszewskiego. Przedstawia ono symboliczną personifikację Polski w okowach kajdan, u stóp krzyża i z krzyżem na
Andrzej Winogrodzki
niebie w tle burz wojennej pożogi. Orzeł unoszący się obok
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Karta pocztowa wydana w 1916 r. w Krakowie
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14 CZERWCA – NARODOWY
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NAZISTOWSKICH
OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

P

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Przed południem, w intencji
ofiar nazistów, odprawiona
została również msza święta, której przewodniczył

ołtarzem, uświadomił sobie,
iż po raz pierwszy odprawia
eucharystię w miejscu kaźni
tak wielu ludzi. – Sprawujemy ją dla upamiętnienia
początku obozu, pierwszych
więźniów, którzy tu przybyli
– podkreślił.
W sposób szczególny wyróżnił postać zgładzonego
w niemieckim obozie Dachau włocławskiego biskupa
pomocniczego św. Michała
Kozala. – To dobry głos dla
nas na tę uroczystość. On
prowadzi nas w kierunku
eucharystii (...) nie w czasie
pokoju, ale wojny. Przeży-

Fot. Bartosz Bartyzel

Fot. Bartosz Bartyzel

rzedstawiciele dyrekcji i pracowników Miejsca Pamięci Auschwitz wraz z Dyonizym Lechowiczem, byłym więźniem obozów Auschwitz oraz Mauthausen-Gusen, złożyli 14 czerwca
wieniec pod Ścianą Straceń przy bloku 11, upamiętniając Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
74 lata temu niemieccy naziści przewieźli z więzienia w Tarnowie
i osadzili w nowo powstałym obozie koncentracyjnym Auschwitz
grupę 728 polskich więźniów politycznych. Data ta uznawana jest
za początek funkcjonowania obozu.

ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Roman
Pindel. Duchowny podkreślił w homilii, że stając przed

14 CZERWCA 1940 R.
14 czerwca 1940 r. do Auschwitz przyjechał transport
z więzienia w Tarnowie liczący 728 Polaków. Wśród
nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie
podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758 i umieszczono
ich na okres kwarantanny w budynkach dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, nieopodal terenu dzisiejszego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
(pierwsze obozowe numery otrzymali przybyli wcześniej do Auschwitz niemieccy więźniowie kryminalni,
którzy objęli stanowiska funkcyjnych). Z 728 więźniów
przywiezionych 14 czerwca 1940 r. do Auschwitz wojnę przeżyło 298 więźniów, zginęło 272, a w przypadku
158 los jest nieznany.
wał ją jako pragnienie i wezwanie do jedności pomimo
różnic, odmienności narodowych i wrogości – mówił.
W latach 1940-1945 hitlerowcy deportowali do Auschwitz około 150 tys. Polaków.
Stanowili oni drugą co do
wielkości – po Żydach – grupę więźniów obozu. Co najmniej połowa z nich zginęła

w Auschwitz, a wielu kolejnych po przeniesieniu do
innych obozów. Od 2006 r.
decyzją Sejmu RP 14 czerwca
obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Nazistowskich
Obozów
Koncentracyjnych.
Bartosz Bartyzel

6. POSIEDZENIE RADY FUNDACJI
AUSCHWITZ-BIRKENAU

J

najbliższe miesiące to zakończenie tworzenia Kapitału
Wieczystego. – Od wyzwolenia Auschwitz minęło prawie 70 lat. 27 stycznia 2015 r.,
staniemy – my, powojenne
pokolenia – przed ostatnimi Ocalałymi. Powiemy im,
że dorośliśmy do naszej roli
i że zrozumieliśmy, co chcieli
nam przez lata powiedzieć.
Pamięć dojrzała w nas. Mam
także ogromną nadzieję, że

w tym roku zbierzemy brakujące środki i w 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz
będziemy mogli ogłosić, że
Kapitał Wieczysty Fundacji wysokości 120 milionów
euro jest już kompletny – powiedział.
Do tej pory Kapitał Wieczysty wspierały przede wszystkim państwa. Fundacja liczy
jednak, że brakujące środki
pochodzić będą od darczyńców indywidualnych.
– Dlatego rozpoczęliśmy
kampanię ’18 Filarów Pamięci’. Chcemy zachęcić osoby
prywatne, ale także fundacje, czy firmy do wspierania
misji Fundacji i przekazania
dotacji na rzecz Kapitału
Wieczystego. W tej chwili
prowadzimy wiele rozmów
i działań prowadzących do
tego, aby 18 darczyńców –
czyli tych symbolicznych filarów pamięci – przekazało
po jednym milionie euro –
powiedział Dyrektor Gene-

Fot. Maciej Antosik

W roku ubiegłym Fundacja
przeznaczyła na prace konserwatorskie w Muzeum
3,5 miliona złotych pochodzących z zysku na Kapitale Wieczystym, natomiast
w tym roku przewidywana
kwota to ok. 5,5 mln złotych.
W przyszłym roku może to
być nawet 7 mln złotych.
Jak podkreślił prezes Fundacji, dr Piotr M.A. Cywiński,
najważniejszym zadaniem na

6. posiedzenie Rady Fundacji
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Fot. Maciej Antosik

uż 30 krajów wsparło Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau. W sumie deklaracje finansowe wynoszą ok. 101 mln euro, z czego ponad 67 milionów euro to kwota, która znajduje
się już na kontach Fundacji. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 9 czerwca 2014 r. po raz szósty obradowała Rada Fundacji.

6. posiedzenie Rady Fundacji

ralny Fundacji Jacek Kastelaniec.
W 2013 r. Fundacja finansowała prace konserwatorskie
prowadzone w obu częściach
byłego obozu. Najbardziej
priorytetowym
zadaniem
Globalnego Planu Konserwacji jest konserwacja 45
baraków murowanych obozu kobiecego położonych na
odcinku BI dawnego obozu
Auschwitz II-Birkenau.
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– W tej chwili prowadzone
są specjalistyczne badania
dotyczące m.in. techniki,
technologii i stanu zachowania nawarstwień malarskich, badania identyfikujące materiały budowlane,
określające ich właściwości
fizyko-chemiczne i wytrzymałościowe oraz badania
nad sposobem konserwacji,
zabezpieczenia i wzmocnienia elementów z mate-

Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

riałów mineralnych, a także
badania nad opracowaniem
metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia
konstrukcji obiektów, elementów ich wykończenia
oraz ich podłoża gruntowego z uwzględnieniem statyki i fizyki budowli – powiedział wiceprezes Zarządu
Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz
odpowiedzialny za konserwację Rafał Pióro – zakończenie wszystkich prac
badawczych zaplanowano
na 2015 r. Oprócz tego do-
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konano pomiarów geodezyjnych całego terenu, dzięki czemu stworzono mapę
umożliwiającą sporządzenie
dokumentacji projektowej.
Przeprowadzono również
ekspertyzę techniczną stanu
zachowania kanalizacji na
odcinku BI, a także wykonano laserowy skan dwóch
baraków murowanych przeznaczonych do konserwacji
w pierwszej kolejności. Cały
czas prowadzone są także
prace zabezpieczające obiekty odcinka BI przed dalszym
zniszczeniem – dodał.

Na terenie Auschwitz I zakończono konserwację i zabezpieczenie
pozostałości
pierwszej łaźni i kuchni obozowej przylegających do bloku 2, a także rozpoczęto prace
w rezerwatowym bloku 28,
który w czasie istnienia obozu stanowił część więźniarskiego szpitala. Do tej pory
zakończono inwentaryzację,
ekspertyzę
konstrukcyjną
wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Prowadzono też prace zabezpieczające cały budynek przed
dalszym zniszczeniem.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili
raport merytoryczny prac
Fundacji za 2013 r., sprawozdanie finansowe za
rok 2013, a także roczne
plany działań i plany finansowe. Członkom Rady
przedstawiono także wyniki zewnętrznego audytu za
2013 r. przeprowadzonego
przez firmę KPMG, która po
raz kolejny nie stwierdziła
jakichkolwiek
zastrzeżeń
w sprawozdaniach finansowych przedstawionych
przez Fundację.

Zadaniem
powołanej
w 2009 r. Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zgromadzenie kwoty 120 mln
euro na Kapitał Wieczysty,
z którego zyski pozwolą na
zachowanie
zagrożonych
upływem czasu pozostałości
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Informacje na temat Fundacji
znaleźć można na stronie
fundacja.auschwitz.org.
Paweł Sawicki

26. POSIEDZENIE
MIĘDZYNARODOWEJ RADY OŚWIĘCIMSKIEJ

P

rzygotowania do obchodów 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 2015 r. były głównym tematem obrad Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej. 26. posiedzeniu Rady, które odbyło się w Oświęcimiu w dniach 10 i 11 czerwca, przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski.

Fot. Bartosz Bartyzel

m.in. o frekwencji, w tym
zauważalnym w ostatnich
latach spadku liczby odwiedzających z Polski, przede
wszystkim młodzieży. – Jeżeli szybko nie powstanie
jakieś narzędzie ułatwiające te przyjazdy, to straty w
świadomości młodych ludzi
mogą być bardzo duże. Polska jest w tej chwili jedynym
dużym krajem w Europie,
który nie ma programu dofinansowania takich wyjazdów. Niestety w związku ze
zmianami programowymi
w polskim systemie edukacji
ta tendencja może się utrzymać – powiedział dyrektor
Cywiński.
W tej sprawie członkowie
MRO podjęli następującą
uchwałę:
„Międzynarodowa Rada Oświęcimska,
zapoznawszy się z pogłębiającym się od kilku lat drastycznym spadkiem liczby
odwiedzin szkolnych grup
z Polski w Miejscach Pamięci Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Gross-Rosen, Kulmhof,
Majdanek, Sobibór, Stutthof
i Treblinka, mając świadomość negatywnego wpływu
zmiany programu nauczania
historii w polskich szkołach,
z niepokojem wskazując na
fakt, że Rzeczpospolita Polska jest jednym z nielicznych
dużych państw w Europie,
nieposiadającym żadnego
systemu finansowania wyjazdów młodzieży do Miejsc
Pamięci, oczekuje, że premier RP, pan Donald Tusk,
zleci Ministerstwu Edukacji
Narodowej, w porozumieniu z MKiDN, pilną i poważną analizę zaistniałego
problemu oraz utworzenie
trwałego mechanizmu organizowania i finansowania
wyjazdów do Miejsc Pamięci, które przywrócą młodym

26. posiedzenie MRO

– Rok 2014 jest tak naprawdę rokiem rocznic przygotowujących nas do rocznicy
wyzwolenia
Auschwitz.
W tej chwili obchodzimy 70.
rocznicę transportów Żydów
z Węgier. W sierpniu obchodzić będziemy 70. rocznicę
likwidację tzw. Zigeunerfamilienlager, 70. rocznicę
transportów przywożonych
z
likwidowanego
getta
w Łodzi, a także rocznicę
transportów Polaków z objętej powstaniem Warszawy.
Natomiast w październiku
minie 70 lat od buntu więźniów Sonderkommando. Te
wszystkie wydarzenia wyznaczają nam symboliczną
ścieżkę przygotowań do uroczystości 27 stycznia 2015 r.
– mówił dyrektor Muzeum
Auschwitz dr. Piotr M.A. Cywiński.
Jego zdaniem 70. rocznica
wyzwolenia Auschwitz będzie wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ będzie
to ostatnia okrągła rocznica
obchodzona w obecności
licznej jeszcze grupy świadków historii. – W 2005 r. na
uroczystościach było z nami
ok. 1500 byłych więźniów,
pięć lat później było to mniej
niż 200 osób. Dlatego mam

ogromną nadzieję, że na
obchody w styczniu dotrze
jak największa liczba byłych
więźniów Auschwitz – dodał.
Dyrektor Cywiński podkreślił niezwykle ważną, symboliczną wagę 70. rocznicy
wyzwolenia
Auschwitz.
– 27 stycznia 2015 r. będziemy musieli odpowiedzieć
sobie na niezwykle ważne
pytanie: czy kolejne pokolenia dojrzały do tego, aby
nieść dalej pamięć w imieniu
ocalonych. Dlatego też liczę
na to, że podczas 70. rocznicy
wyzwolenia będziemy mogli powiedzieć byłym więźniom, że miejsce ich cierpień,
które dziś jest Miejscem
Pamięci, jest w pełni zabezpieczone dla przyszłych pokoleń pod względem konserwatorskim oraz że tworzony
przy wsparciu całego świata
Kapitał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau jest
kompletny – podkreślił dyrektor Muzeum dr Piotr
M.A. Cywiński.
Podczas posiedzenia MRO
podsumowano
również
działania w Miejscu Pamięci Auschwitz, które miały
miejsce od ostatniego posiedzenia Rady. Mowa była
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Polakom możliwość aktywnego zapoznawania się
z najstraszniejszą zbrodnią
II wojny światowej”.
Wśród poruszanych tematów były także m.in.
inwestycje
prowadzone
w Muzeum, takie jak przygotowanie nowej wystawy
głównej, remont prowadzony w Archiwum Muzeum,
rozbudowa systemu przeciwpożarowego czy przygotowania do budowy nowego
Centrum Obsługi Odwiedzających. Podsumowano
także projekty Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście,
zarówno prowadzone na
terenie Miejsca Pamięci, jak
i w przestrzeni wirtualnej
m.in. dzięki kursom e-learningowym oraz serwisom
społecznościowym. Przedstawiono także plany wydawnicze Muzeum, które
związane są również z 70.
rocznicą wyzwolenia Auschwitz. Ukaże się wówczas
bardzo obszerny ilustrowany katalog Zbiorów Muzeum.
Podczas obrad MRO mowa
była również o prowadzonych pracach konserwatorskich, przede wszystkim
związanych z zabezpieczeniem i przygotowaniem
programu prac dla murowanych baraków odcinka
BI na terenie byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau. Podsumowano także ostatni
okres działalności Fundacji
Auschwitz-Birkenau, której
celem jest zebranie Kapitału
Wieczystego, z którego zyski
przeznaczone są na konserwację autentycznego Miejsca
Pamięci.
W czasie posiedzenia członkowie Rady odwiedzili także blok 2 na terenie byłego
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obozu Auschwitz I. Niedawno zakończył się trzyletni
projekt konserwacji historycznego budynku finansowany m.in. ze środków Unii
Europejskiej.
Podczas obrad mówiono
również o sytuacji na terenach byłych niemieckich
nazistowskich ośrodków zagłady w Kulmhof (Chełmno
nad Nerem) oraz Sobiborze.
Członkowie MRO podjęli
również uchwałę odnoszącą
się do wzrostu nastrojów rasistowskich, antysemickich
i antyromskich w Europie.
„Niemal 70 lat po wyzwoleniu ostatnich więźniów niemieckiego nazistowskiego
obozu Auschwitz-Birkenau
ekstremistyczne ideologie
odżywają w wielu krajach,
zarówno na zachodzie, jak
i wschodzie Europy. Międzynarodowa Rada Oświęcimska, obradując w miejscu
symbolizującym zbrodnie
ksenofobii, rasowej nienawiści, ludobójstwa i zagłady,
z niezwykłym zaniepokojeniem obserwuje nasilanie
się ideologii nawiązujących
do haseł rasistowskich, antysemickich i antyromskich
– w swojej istocie antyludzkich. Rada wzywa społeczeństwa i rządy, zwłaszcza
w tych krajach, gdzie ekstremiści odnieśli sukces w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, do
jednoznacznego potępienia
i skutecznego przeciwdziałania tym zatrważającym
trendom” – czytamy.
Podczas posiedzenia członkowie MRO minutą ciszy
uczcili pamięć Roberta Kuwałka, tragicznie zmarłego
niedawno historyka Państwowego Muzeum na Majdanku.
PS/2Bart
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IM MNIEJ ROZUMIEM,
TYM WIĘCEJ MUSZĘ PYTAĆ

G

Seminarium
prowadzone
w Miejscu Pamięci Auschwitz jest nowym modelem
edukacji na temat Zagłady
wypracowanym przez Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej. Model ten jest oparty
na wspólnym kształceniu
najlepszych studentów wielu kierunków, którzy zdobytą wiedzą podzielą się ze
środowiskiem akademickim
i z szerszymi kręgami odbiorców. Jego inicjatorem
na kanadyjskiej uczelni jest
prof. Bożena Karwowska
z Wydziału Studiów Europy Środkowej, Wschodniej
i Północnej.
Program seminarium, które
odbyło się w dniach 12-25
maja, obejmował 10 bloków
tematycznych
poświęconych zagadnieniom z historii Auschwitz. To m.in. geneza obozu Auschwitz jako
ośrodka zagłady Żydów,
eksterminacja Romów, medycyna w Auschwitz oraz
rola obozu w gospodarce
III Rzeszy. – Studenci wzięli również udział w serii
warsztatów na temat sztuki
obozowej, archiwaliów oraz
zachowania
autentyzmu
Miejsca Pamięci. Ważną częścią seminarium było spo-

tkanie z Tadeuszem Smreczyńskim, byłym więźniem
Auschwitz – powiedziała
Magdalena Urbaniak, koordynatorka projektu ze strony MCEAH.
Jak podkreślił dyrektor
MCEAH Andrzej Kacorzyk,
tak długie i rozbudowane merytorycznie seminarium jest rzeczą wyjątkową.
– Rzadko się zdarza, aby
studenci mogli poświęcić
aż dwa tygodnie na zmierzenie się z tą trudną i wielowymiarową
tematyką,
jaką jest historia Auschwitz.
Wszyscy mogliśmy odczuć,
że pobyt w autentycznym
Miejscu Pamięci jest dla
studentów z Kanady nie
tylko kolejnym projektem
edukacyjnym sensu stricto,
ale też niezwykle ważnym
osobistym doświadczeniem.
Tym bardziej cieszy nas decyzja kanadyjskiej uczelni
o nawiązaniu współpracy
z Centrum Edukacji – podkreślił Kacorzyk.
Zdaniem prof. Bożeny Karwowskiej już teraz widać,
że pobyt w Miejscu Pamięci
mocno wpłynął na kanadyjskich studentów: – Spotkania
z pracownikami Muzeum,
którzy dzielili się z nimi

swoją wiedzą i doświadczeniem, wyraźnie zainspirowały uczestników. Widać
to chociażby w tematyce
ich projektów badawczych.
Wspólnie udało nam się wykształcić grupę młodych ludzi, którzy na wybrzeżu Pacyfiku kontynuować będą to,
czego nauczyli się podczas
seminarium. Z pewnością
dzięki nim wiedza o historii
Auschwitz i Holokaustu będzie podawana dalej.
– Uczestnictwo w seminarium pokazało, jak ogromną
ilość badań i pracy należy
włożyć w to, aby w pełni
zrozumieć rozmiar i zakres
działania obozu. Dla mnie,
jako młodego historyka,
praca z ekspertami różnych
dziedzin była wielkim przywilejem – powiedział Rilej T.
Hass, jeden z uczestników.
Zdaniem Natalie Suen, tylko poprzez pobyt w autentycznym Miejscu Pamięci
mamy możliwość zrozumienia – choć tylko do pewnego stopnia – co stało się na
tym terenie. – Jestem bardzo
wdzięczna
pracownikom
Muzeum, którzy podzielili
się z nami swoim miejscem
pracy, czasem, ale przede
wszystkim bogatą wiedzą.

Fot. agju

rupa studentów z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w kanadyjskim Vancouver przyjechała do Miejsca
Pamięci Auschwitz na dwutygodniowe seminarium “Witnessing Auschwitz – Conflicting Stories and Memories”. Jego współorganizatorem było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Grupa studentów podczas zwiedzania byłego obozu Auschwitz

Pozostałości po obozie ciągle przypominają nam, że
to się wydarzyło i może wydarzyć się ponowie. Dlatego
nasze pokolenie musi uzbroić się w wiedzę o przeszłości
po to, aby działać na rzecz
lepszej przyszłości – podkreśliła.
– Auschwitz wydarzyło się
w przeszłości. Jednak jak
możemy zrozumieć teraźniejszość i podtrzymać odpowiedzialność w przyszłości? Okazuje się, że im więcej
wiem, tym mniej rozumiem.
Im mniej rozumiem, tym
więcej muszę pytać, uczyć
się, debatować. Ucząc się o
historii Holokaustu, coraz

mocniej zdaję sobie sprawę,
że moją rolą jest nie tylko
pamięć i upamiętnienie, ale
także życie dziś i przyjęcie
własnej odpowiedzialności
jako obywatelki globalnego świata – mówiła Audrey
Tong.
Studenci z Kanady podczas
seminarium odwiedzili również oświęcimską synagogę
Chewra Lomdej Misznajot
oraz cmentarz żydowski
w Oświęcimiu. Ostatnie trzy
dni studenci spędzili w Krakowie na poznawaniu historii miasta oraz miejsc związanych z historią Żydów
krakowskich.
agju/pasa

AKADEMIA WOLONTARIUSZA 2014
– NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY
DO KOŃCA CZERWCA
„Akademia Wolontariusza” to nowy projekt skierowany do młodych ludzi zainteresowanych historią Auschwitz
oraz wolontariatem na rzecz Miejsca Pamięci realizowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Uczestnicy Akademii, poza przy konserwacji i utrzy- dokładnego poznania histopomocą w pracach na tere- maniu terenów zielonych, rii niemieckiego nazistownie Miejsca Pamięci, m.in. będą także mieli możliwość skiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
– W programie zaplanowaW 2013 r. ponad 300 wolontariuszy i praktykantów liśmy specjalistyczne zwiez różnych uczelni wspierało działania Muzeum związa- dzanie, a także dodatkowe
ne m.in. z organizacją projektów edukacyjnych Między- wykłady i warsztaty pronarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau- wadzone przez historyków
ście, konserwacją, pracą w Archiwum, Zbiorach i Biurze i edukatorów Muzeum – poPrasowym. W pracowniach konserwatorskich blisko wiedziała Katarzyna Mar160 młodych ludzi uczących się w szkołach koncernu cak, szefowa Wolontariatu
Volkswagen zajmowało się konserwacją butów, pracami w MCEAH.
przy ogrodzeniu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau Wolontariusze
pomagać
oraz pracami porządkowymi na terenie Miejsca Pamięci. będą m.in. przy konserwaW ciągu minionego roku swoją pomocą Miejsce Pamięci cji i utrzymaniu terenów
wsparło także prawie 30 uczniów powiatu oświęcim- zielonych. – Chcemy takskiego.
że, aby Akademia dawała
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możliwość spotkania ze specjalistami w zakresie działalności konserwatorskiej,
ochrony zbiorów, pracy z
archiwaliami. Dzięki temu
cały projekt, poprzez pracę
wolontariacką, da możliwość nabycia dodatkowych
umiejętności, które mogą
być przydatne np. w późniejszej pracy zawodowej.
Będzie to jednak także okazja do poszerzenia swojej
wiedzy dotyczącej historii
Auschwitz oraz do osobistej
konfrontacji z jego symboliką i znaczeniem – dodała
Marcak.
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Termin:
30.07.2014-09.08.2014 r.
Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie
uczestnika.
Zgłoszenia (CV zawierające
uzasadnienie chęci wzięcia
udziału w projekcie) prosimy przysyłać na adres:
wolontariat@auschwitz.org
do 30.06.2014 r.
agju/pasa

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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WYSTAWA IV MIĘDZYNARODOWEGO
BIENNALE PLAKATU
SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO

W

Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
została otwarta wystawa pokonkursowa IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego pod hasłem: Twórczo dla praw człowieka.
Wernisażowi w Kielcach
towarzyszyła debata Plakat
– wolność w służbie publicznej z udziałem prof. Władysława Pluty – wybitnego
plakacisty,
wykładowcy
Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, Krzysztofa
Dydo – kolekcjonera i znawcy plakatu, właściciela Galerii Plakatu w Krakowie,
a także członka międzynarodowego jury Biennale oraz
Pawła Warchoła – kuratora
Biennale, którą moderował

Leszek Szuster – dyrektor
MDSM. Licznie zebraną
publiczność powitał Janusz
Knap, dyrektor Wzgórza
Zamkowego w Kielcach,
który podkreślił, że obecna
prezentacja jest już drugim
wspólnym
przedsięwzięciem OMPiO oraz MDSM.
Na wystawie prezentowanych jest 75 plakatów
o tematyce społeczno-politycznej, nawiązującej do
problematyki praw człowieka we współczesnym świe-

Fot. MDSM

Wystawa,
zorganizowana
przez
Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu w 2012 r.,
w ostatnich dwóch latach
została
zaprezentowana
w Siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,
Fundacji Judaica – Centrum
Kultury Żydowskiej w Krakowie, Centralnym Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu oraz
w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Chełmku.

Wystawa IV Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

WARTO WIEDZIEĆ
W czwartej edycji Biennale dominują plakaty, które operując najprostszymi środkami wyrazu, przekazują swoją ideę
w lapidarnej formie, wykorzystując grę symboli, piktogramów lub prostego szkicu. Duża część prac zrealizowana jest
w oparciu o fotografię i kolaż, nie brakuje również plakatów
wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich. To
bogactwo warsztatu artystycznego wykorzystywane jest
przez artystów do subiektywnego artykułowania swojego
indywidualnego obrazu otaczającej rzeczywistości, w wielu
przypadkach w sposób pełen maestrii technicznej – wręcz
mistrzowski. Zauważalna różnorodność kulturowa wzbogaca prezentowany na wystawie obszar sztuki plakatu. Eksploatacja uniwersalnych symboli, gra skojarzeń i metafor
powoduje, że percepcja zawartych w pracach idei nie stwarza
odbiorcy problemów interpretacyjnych.
Leszek Szuster, dyrektor MDSM

cie. Prace wyłonione zostały
przez międzynarodowe jury
pod przewodnictwem Klausa Staecka, światowej sławy
niemieckiego artysty grafika, prezydenta Akademii
Sztuki w Berlinie, spośród
247 plakatów nadesłanych
przez 129 artystów z 17
krajów (Polska, Rumunia,
Ukraina, Chiny, Iran, USA,
Belgia, Japonia, Taiwan,
Izrael, Czechy, Słowacja,
Grecja, Niemcy, Turcja, Rosja, Białoruś).
Biennale plakatu organizowane jest w mieście, którego
historia zawiera jedną z najtragiczniejszych kart historii
świata. Głos na temat praw
człowieka w tym miejscu

nabiera szczególnej wagi.
Także Wzgórze Zamkowe
w Kielcach, mające siedzibę
w budynkach byłego carskiego, hitlerowskiego oraz
komunistycznego więzienia,
w którym przez ponad 150
lat jego istnienia nie respektowano praw człowieka, jest
miejscem istotnym dla dyskursu o prawach każdego
z nas.
Partnerem prezentacji IV
Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Kielcach jest
Fundacja im. Róży Luksemburg oraz Międzynarodowy
Komitet Oświęcimski.
Bożena Grzywa

… POZOSTAĆ RAZEM… W MDSM
W 70. ROCZNICĘ ZAGŁADY ŻYDÓW Z WĘGIER

16

maja 2014 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu miał miejsce wernisaż
wystawy pt. … pozostać razem…, która przypomina o 70. rocznicy Zagłady Żydów z Węgier w 1944 r.
W otwarciu wystawy wzięła udział liczna grupa młodzieży z Polski i Niemiec.

Christoph Heubner, Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, podczas ceremonii
otwarcia nawiązał do sytuacji na Węgrzech po rozpoczęciu przez Niemców okupacji tego kraju w 1944 r.,
narastających w tym czasie
prześladowań Żydów oraz
indywidualnych losów kobiet, sportretowanych na
wystawie.
Wyjątkowość prezentowanej wystawy polega na tym,
że przybliża ona wybrane
biografie żydowskich kobiet
i dziewcząt z Węgier oraz
ich wspomnienia związa-

ne z tragicznym okresem
II wojny światowej i Holokaustu, które przez długi
czas pozostawały nieopowiedziane. Zebrania i opublikowania do tej pory nieznanych historii podjęły się
budapesztańskie Żydówki,
należące do grupy feministycznej EszterHaz. Autorką
wystawy i książki pt. Słona
kawa jest Katalin Pécsi-Pollner, która w swojej książce
napisała:
„Na przestrzeni ostatnich
dekad ukazało się wiele
pamiętników i tekstów literackich poruszających temat Holokaustu. Niewielu
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jednak zwróciło uwagę na
to, że zbyt często brakowało wśród nich wypowiedzi
jednej istotnej grupy: kobiet.
Wydawałoby się, że nikogo
nie interesują ich specyficzne doświadczenia. Można
by wręcz powiedzieć, że
męski chór zagłuszył głosy
kobiet. Kobiety te – młode
dziewczyny, żony, matki –
miały jednak inne przeżycia
i cierpiały w inny sposób niż
mężczyźni. W ich zapiskach
poruszane są tematy, które
dotąd o wiele zbyt rzadko
pojawiały się w opracowaniach historycznych czy literackich: oprócz opowieści
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o psychicznym i fizycznym
wyczerpaniu, doświadczaniu strachu i przemocy, wiele jest też takich o odwadze
i przeżyciu, przyjaźni i solidarności”. Wszystko to staraliśmy się wyrazić w tytule
naszej wystawy, jak sformułowała to w swoich wspomnieniach Ágnes Bartha:
„To, że mogłam pozostać razem z przyjaciółką, było bardzo istotne. Żadna z nas nie
przeżyłaby tego samotnie”.
Z okazji 70. rocznicy Zagłady Żydów z Węgier Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
zaprosił także uczennice
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i uczniów z oświęcimskich
szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w projekcie
edukacyjnym
Pamiętamy.
Zagłada i akcja ratowania węgierskich Żydów 1944/1945
umożliwiającym im zapoznanie się z tragicznym
losem węgierskich Żydów
podczas Holokaustu.
Zaproszenie do udziału
w projekcie przyjęło 14
uczennic z PZ nr 3 Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana
Jasieńskiego i PZ nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęci-
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BUDAPESZT: BRZEG DUNAJU

Fot. MDSM

Éva Rácz, Unerzählte Geschichte (Ich war zwölf Jahre alt): „Strzałokrzyżowcy zapędzili wszystkie dzieci na podwórze i stamtąd na ulicę – tam, gdzie spędzili już wcześniej
inne dzieci z «ochronek». Puszczono marsz nad Dunaj. Dzieciom kazano ustawić się
w rzędzie na brzegu rzeki, zdjąć płaszcze i buty. Następnie strzałokrzyżowcy zaczęli
strzelać. Mieli mało amunicji, nie starczyło dla każdego. Związywali więc dzieci po troje
i strzelali do środkowego, które upadając, ciągnęło pozostałych dwoje za sobą do wody.
Nie stałam w środku. Miałam szczupłe nadgarstki, udało mi się uwolnić najpierw rękę,
a potem całe ciało, i płynęłam w tej potwornie zimnej, czarnej wodzie. Głównie pod
wodą, bo dla głów, które ukazywały się nad jej powierzchnią, starczało jednak kul ze
skąpych zasobów amunicji. Ścigałam się ze śmiercią, walczyłam o życie. Myślałam tylko o słowach mojego trenera: Nie patrz nigdy w tył, nigdy na boki! Tylko do przodu!
W Józsefváros, gdzieś w pobliżu placu Boráros, wypełzłam z wody… jedną nogą… Byłam tak zmęczona, że mimo zimna długo nie byłam w stanie wyciągnąć z wody drugiej
nogi. Było wcześnie rano, ciemno, ulice były jak wymarłe. Bosa i przemoczona do szpiku
kości schroniłam się w mieszkaniu starych znajomych taty przy ulicy Gát. Przyjęli mnie,
wysuszyli, «rozmrozili». Zanim udało im się postawić mnie na nogi, minął tydzień. Ale
moi dobroczyńcy ukrywali u siebie w mieszkaniu jeszcze innych Żydów, ponadto mieli małe dziecko. Nie chciałam sprowadzić na nich nieszczęścia, nie mogłam pozostać
tam dłużej. Wyruszyłam więc do miasta, by poszukać odpowiedniejszego miejsca…
Wreszcie pomyślałam, że najsensowniej będzie udać się do getta. To nie był zły pomysł.
W getcie akurat stała za czymś kolejka – może za chlebem – i zauważyłam w niej mamę.
Nie byłam już sama na świecie. Razem udało nam się tam jakoś przeżyć do 18 stycznia,
dnia, w którym przyszli Rosjanie”.

Warsztaty – blok węgierski

Fot. MDSM

Nomi Gur, Unerzählte Geschichte: „Mojego tatę zabrali do «służby pracy», ja zostałam z mamą, rodzeństwem i dziadkami. Szef taty załatwił nam paszport ochronny
i wprowadziliśmy się do szwajcarskiej ochronki przy ulicy Pozsonyi. (Pierwszego wieczora było potwornie zimno, zdjęłam żółtą gwiazdę i pobiegłam do domu po moją kołdrę puchową, udało mi się zabrać ją i z nią wrócić). Następnego dnia jednak przyszli
strzałokrzyżowcy – węgierscy naziści, włamali się do domu i stwierdzili, że paszporty
ochronne mojej rodziny są sfałszowane, tylko mój uznali za prawdziwy. Zabrali wszystkich oprócz mnie, zostałam sama w mieszkaniu. Zrozpaczona wybiegłam na ulicę za
pozostałymi, za moją mamą, strzałokrzyżowcy pędzili dokądś tłum, a ja krzyczałam:
«Mamo, mamo!!!». Wtedy mama odwróciła się do jednego ze strzałokrzyżowców
i powiedziała: «To ta szalona dziewczyna! Myśli, że jestem jej matką, chociaż nigdy
w życiu jej nie widziałam!». Wówczas strzałokrzyżowcy zawlekli mnie z powrotem
do domu. To było potwornie uczucie, zostać samą, ale nie miałam mamie za złe tego,
co zrobiła. Następnego dnia strzałokrzyżowcy wrócili, tym razem zabrali też mnie –
nad Dunaj. Panował tam ogromny chaos, wszyscy musieliśmy czekać. Wreszcie podjechała niewielka ciężarówka, a z niej wysiadł «wielki pan» – później okazało się, że
był to Raoul Wallenberg. Ogłosił przez megafon, że wszyscy, którzy mieli szwedzkie
paszporty ochronne, mieli zgłosić się do niego. Wiedziałam, że jedna z moich cioć była
w szwedzkiej ochronce. Podałam jej nazwisko zamiast swojego – do dziś nie wiem,
skąd tak nagle przyszedł mi do głowy ten pomysł. «Wielki pan» wziął moje dokumenty, które oczywiście nie zawierały danych mojej cioci, nie był to też szwedzki paszport
ochronny, i spytał: «Czy to ty?». Powiedziałam z przekonaniem «tak», ale już podchodził do nas strzałokrzyżowiec, żeby skontrolować moje papiery. Jednak zawołano go
dokądś, zanim zdążyło się wydać, że nie mam szwedzkiego paszportu ochronnego.
Wallenberg wziął mnie za rękę i ruszył ze mną w kierunku ciężarówki. Zabrano mnie
do jakiegoś biura, prawdopodobnie do Czerwonego Krzyża, i tam powiedziałam prawdę. Czerwony Krzyż nie miał dla mnie miejsca, nie mogłam tam zostać. Wysłano mnie
więc do cioci, do ochronki, ale tam też nie było miejsca, nawet dla jednej jedynej dziewczynki. Wreszcie wróciłam do getta, żeby poszukać reszty rodziny. Na ulicy Klauzál
natychmiast wpadłam na mamę – zaprowadzono ją bowiem do getta, a nie nad Dunaj,
tak jak mnie. To był cud! Mama chciała mnie uchronić przed brzegiem Dunaju i dlatego
odesłała mnie z powrotem do mieszkania. A mnie następnego dnia i tak tam zawleczono. Niewiele brakowało, a wrzuciliby mnie do rzeki. Okazało się, że grupa mojej mamy
trafiła do getta. W ten sposób wszyscy ocaleli… Ale któż mógł wówczas przewidzieć,
która decyzja okaże się dobra, a która zła?”.

Goście – wernisaż wystawy

pt. Od idei syjonizmu do państwa Izrael poprowadziła dr
Edyta Gawron z Instytutu
Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, opierając się
m.in. na wybranych fragmentach książki pt. Państwo
żydowskie Theodora Herzla,
urodzonego w Budapeszcie
założyciela i propagatora
ruchu syjonistycznego.
Nabytą wiedzę uczennice
przekazują swoim koleżankom i kolegom, oprowadzając ich po wystawie
… pozostać razem…, która prezentowana będzie
w
Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu do 9 lipca
2014 r.
Wystawa …pozostać razem…
jest wspólnym projektem
Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego we
współpracy z Miejscem Pamięci Niemieckiego Ruchu
Oporu, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
oraz
Międzynarodowym
Domem Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
Grupy
zainteresowane
zwiedzaniem wystawy (ok.

1,5 godziny) prosimy zgłaszać telefonicznie:
33 843 23 77 lub mailowo:
reservation@mdsm.pl.
Istnieje także możliwość za-

mówienia warsztatów dla
młodzieży po zwiedzaniu
wystawy pt. Album Auschwitz. Warsztaty oparte są
na wyjątkowym dokumen-

Fot. MDSM

Fot. MDSM

miu. Pierwsze warsztaty
wprowadzające, które poprowadziła pani Ewa Pasterak z Działu Wystawienniczego PMA-B, odbyły się
w bloku węgierskim na podstawie ekspozycji pt. Zdradzony obywatel. Pamięci ofiar
Holokaustu z Węgier. Uczennice zapoznały się z sytuacją
Żydów na terenach Węgier
przed okupacją niemiecką,
realizacją rasowej doktryny
nazistowskiej na Węgrzech
po 19 marca 1944 r., losem
Żydów z Węgier w KL
Auschwitz i losem Romów
na Węgrzech oraz z akcjami ratowania węgierskich
Żydów. Kolejne warsztaty
pt. Album Auschwitz, które
odbyły się w MDSM, oparte
były na wyjątkowym dokumencie – jedynym ocalonym
dowodzie wizualnym procesu masowego zabójstwa
w
Auschwitz-Birkenau,
przedstawiającym przybycie do obozu Żydów węgierskich wczesnym latem
1944 r. i będącym unikatową
relacją całego procesu zagłady za wyjątkiem samego
mordu. Trzecie warsztaty
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Elżbieta Pasternak

Warsztaty Album Auschwitz

Wystawa – wernisaż
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cie – jedynym ocalonym
dowodzie wizualnym procesu masowego zabójstwa
w Auschwitz-Birkenau. Album Auschwitz przedstawia przybycie do obozu Żydów węgierskich wczesnym
latem 1944 r. i jest unikatową
relacją całego procesu zagłady za wyjątkiem samego
mordu. Dzięki tym źródłom
uczniowie dowiadują się
o „ostatecznym rozwiązaniu” i Auschwitz-Birkenau,
który dla większości przybyłych był obozem zagłady,
natomiast dla grupy ludzi
wyselekcjonowanych
do
pracy był obozem koncentracyjnym.
Wiek: od 16 lat. Czas trwania: 2,5 godziny.
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NIE DAM AUSCHWITZ
ZAWŁADNĄĆ MOIM ŻYCIEM!
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTA ALFREDA PRZYBYLSKIEGO (1919-1994)

M

iędzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży znowu sięgnął do swoich korzeni. Helmut Morlok, architekt reprezentujący stronę niemiecką (Akcja Znaków Pokuty/Służba dla Pokoju) w projekcie budowy MDSM,
obecnie Honorowy Przewodniczący Zarządu Fundacji na rzecz MDSM, w wieku 85 lat wydał książkę,
która jest hołdem złożonym koledze po fachu, przyjacielowi, polskiemu patriocie, byłemu więźniowi KL Auschwitz
– Alfredowi Przybylskiemu, który jako przedstawiciel strony polskiej wspierał architektonicznie budowę Domu,
współpracując z niemieckim kolegą.

Fot. Dominik Smolarek

podczas Konferencji Kościoła
Ewangelickiego w Niemczech, który Helmut Morlok
własnoręcznie spisał i poczuł,
że temat wymaga szerszego
opracowania. Jak wielka praca została wykonana, niech
świadczy fakt, że w końcowych podziękowaniach dla
wszystkich, którzy przyczynili się do powstania książki,
syn architekta, Wojciech, powiedział: – Helmut Morlok
przybliżył nam wydarzenia
Prezentacja książki
z życia ojca, których nie znaPrezentację książki zapla- liśmy.
nowano dokładnie na 20.
rocznicę śmierci Alfreda „Żyj tak prosto,
Przybylskiego. Zaszczycili to jakbyś łzę ocierał...”.
wydarzenie swoją obecno- W przytoczonych powyżej
ścią: Zofia Posmysz, pisarka, słowach piosenki, zaśpiewabyła więźniarka Auschwitz- nej przez wnuczkę Alfreda,
-Birkenau, Aleksandra Koło- Elianę, odbija się cała tajemdziejczyk, która jako 13-letnia nica życia każdego z nas:
dziewczynka pomagała więź- życia zwykłego, prostego,
niom
Auschwitz-Birkenau polegającego na codziennej,
(w tym A. Przybylskiemu) żmudnej realizacji planów,
oraz Kazimierz Piechowski, zleceń, aspiracji prywatnych
więzień II transportu, słynny i zawodowych, które u swo„Uciekinier” z obozu. Przy- jego schyłku okazuje się…
była również najbliższa ro- warte książki. Biografię bodzina Alfreda Przybylskiego: hatera przybliżyła publiczsyn Wojciech z żoną Mariolą ności pani Victoria Graenert,
i dwiema córkami, Elianą ilustrując ją archiwalnymi
i Eweliną. Książka została fotografiami, zaś przetłumazaprezentowana przez au- czone fragmenty publikacji
tora, który do rozmowy na odczytał Jan Güntner, aktor
podium zaprosił Christopha z Krakowa.
Heubnera – Przewodniczące- Alfred Przybylski urodził się
go Zarządu, dobrze znającego w 1919 r. w Dąbrowie GórniAlfreda Przybylskiego, oraz czej. Jego dziadkowie należeli
Doris Graenert – Członka Za- do wykwalifikowanej kadry
rządu Fundacji, osobę, która technicznej w wielkiej hucie
również znała warszawskie- stali. Już w szkole podstawogo architekta i zaangażowana wej dostrzeżono i wspierano
była w redakcję publikacji. zdolności plastyczne chłopRozmowę moderował Leszek ca. Jego akwarela, malowana
Szuster, dyrektor MDSM.
z natury, wyróżniona została
Ponad 300-stronicowa książ- na jednym z konkursów, co
ka, zatytułowana Ich lasse stało się przeżyciem emomein Leben nicht von Ausch- cjalnym tak silnym, iż skiewitz beherrschen! / Nie dam rowało młodego Alfreda ku
Auschwitz zawładnąć moim plastyce. To również zadecyżyciem! Życie i praca architekta dowało o wyborze klasy liceAlfreda Przybylskiego (1919- alnej o profilu budowlanym.
-1994) to owoc trzech lat ba- Tam również dał się poznać
dań, docierania do dokumen- jako gorący patriota. Wiosną
tów, tłumaczenia ich na język 1939 r., w obliczu możliwej
niemiecki,
kompletowania wojny, nawoływał swoich
fotografii, rozmów z rodziną. kolegów, na łamach gazetki
Jak podczas spotkania powie- szkolnej, do wspierania Fundział sam autor, inspiracją do duszu Obrony Narodowej
powstania książki była osoba (społeczna zbiórka pieniędzy
Alfreda Przybylskiego, a ka- na uzbrojenie polskiej armii),
mieniem węgielnym stał się a jeśli zajdzie taka potrzeba
długi wywiad z polskim ar- – stanięcia z bronią w ręku
chitektem, przeprowadzony w obronie ojczyzny. Sam
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słowa dotrzymał i po wybuchu wojny wstąpił w szeregi
Związku Czynu Zbrojnego –
organizacji ruchu oporu, która weszła później w skład AK.
Już w 1940 r. został aresztowany (podczas próby przedostania się przez Węgry do
Francji, by tam przyłączyć
się do polskiego wojska)
przez Gestapo i przewieziony pierwszym transportem
do obozu Auschwitz I. Jego
nr obozowy to 471. Dzięki
dostatecznym kwalifikacjom
udało mu się znaleźć w komandzie Baubüro, złożonym
z więźniów, którzy mieli
wykształcenie
techniczne.
SS wykorzystywało ich
umiejętności w zakresie planowania rozbudowy obozu.
To tu spotkał Alfred swoich
nauczycieli i przyjaciół: Ludwika Lawina, architekta
krajobrazu, oraz Szymona
Syrkusa, orędownika modernizmu w Polsce. Obaj mieli
wpływ na przyszłą drogę życiową Alfreda.
Po ucieczce z tzw. marszu
śmierci do Turyngii, w kwietniu 1945 r. trafia Przybylski
pod opiekę armii amerykańskiej w Emsland. Tu wyznaczono mu zadanie pilnowania niemieckich jeńców
wojennych. Jak sam wspomina; „Traktowałem ich tak
przyzwoicie, jak to tylko było
możliwe. Widziałem w nich
najpierw więźniów, kogoś
takiego, kim niedawno sam
byłem.” Mimo prawie pięcioletniego pobytu w obozie
koncentracyjnym nie utracił
Przybylski tego, co nazywamy humanitaryzmem, nawet
w odniesieniu do niedawnych wrogów i oprawców.
Nigdy zresztą po wojnie
nie uważał siebie za „ofiarę
Auschwitz”, choć przecież
o mało nie stracił tu życia
(po ucieczce z marszu ewakuacyjnego ważył 48 kg i był
bardzo wycieńczony). Kiedy
przyszło mu współpracować
z Niemcami w Oświęcimiu
nad koncepcją architektoniczną MDSM, czując ich
zakłopotanie, po prostu powiedział: „Nie jestem ofiarą.
Jestem architektem, mam
rodzinę, przyjaciół i... byłem
w Auschwitz”.
W 1947 r. zamieszkał w War-
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szawie, gdzie ukończył liceum budowlane i rozpoczął
studia na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. Tu założył rodzinę, tu
przyszło na świat dwóch jego
synów: Wojciech i Jacek, tu
zrealizował wiele swoich planów zawodowych – według
jego koncepcji powstały m.in.
budynki spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Cepelianka i budynek Głównego
Zarządu ZBOWID-u. Projektował osiedla, domy jednorodzinne, wieżowce, kościoły.
„Auschwitz nie znosi
dyletantyzmu”
Przez całe życie unikał powrotu do Auschwitz. Na
oficjalnych uroczystościach
bywał ze względu na możliwość spotkania dawnych
kolegów. Dopiero realizacja
polsko-niemieckiego projektu budowy MDSM ściągnęła
go tu na dobre. Helmut Morlok tak opisuje ich pierwsze
spotkanie w Warszawie,
w 1985 r., w siedzibie ZBOWID-u (partner AZP przy
budowie Domu): „W czasie
mojego wystąpienia czuję, że siedzący naprzeciw
mnie Polak patrzy na mnie
ze zrozumieniem, ba, nawet
przyjaźnie – tłumacz mówił
o nim, że nauczono go niemieckiego w Oświęcimiu. To
delegat polskiego stowarzyszenia architektów, Alfred
Przybylski, 10 lat starszy ode
mnie, należał do pierwszych
więźniów przywiezionych
[…] do obozu […]. Rozumie,
co chcemy wyrazić poprzez
nasz projekt. [...] Dochodzi
do otwartej wymiany poglądów, która kończy się
zasadniczym tak dla przedłożonej koncepcji” (Jakże
mam śpiewać... 10 lat Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży, pod redakcją Susanne Orth, Oświęcim 1996).
Wspomniane
spotkanie
z byłymi więźniami stało się
punktem zwrotnym w historii powstania MDSM. Pojawiło się zaufanie, a podczas
przezwyciężania dalszych
trudności zawiązała się przyjaźń na całe życie.
Rzeczywiście, Alfred Przybylski był pewien, że następne pokolenia muszą poznać
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historię Auschwitz i że potrzebna jest do tego specjalna,
nowa, neutralna, przyjazna
przestrzeń. Przestrzeń wzajemnego poznania, wymiany
poglądów, ale także zadumy
i milczenia. Dlatego przyjął
na siebie ciężar przyjazdu do
Oświęcimia i stał się jednym
z orędowników budowy
MDSM. Podczas spotkania
Christoph Heubner podzielił
się z publicznością swoimi
wspomnieniami na ten temat: – Pomysł zbudowania
tego domu odpowiadał jego
wewnętrznej istocie. Alfred
Przybylski chciał łączyć ze
sobą różne elementy. Jako
projektant szybko włączył
się do tej pracy. Był niezależnym duchem. Dla mnie
był polskim patriotą. Posiadał styl, poczucie humoru,
miłość drugiego człowieka
i dobroć.
Podczas swojej pierwszej
wizyty po wybudowaniu
obiektu Alfred Przybylski
powiedział: „Nic nie jest tu
dla mnie obce, od razu czuję
się jak u siebie w domu” (Jakże mam śpiewać...).
Ostatnie spotkanie dwóch
architektów miało miejsce
podczas 75. urodzin Alfreda Przybylskiego, który powiedział wtedy do swojego
niemieckiego
przyjaciela:
„Auschwitz nie znosi dyletantyzmu”. Te słowa potraktował Helmut Morlok jako
swoją misję i ostrzeżenie.
Alfred Przybylski zmarł kilka tygodni po swoich 75.
urodzinach, 22 maja 1994 r.
w Warszawie. A ponieważ
muzyka zawsze była obecna w jego życiu i często zapraszał swoich niemieckich
gości na koncerty Chopinowskie w Łazienkach, wieczór w MDSM zakończył
niesamowity koncert duetu
Adama (skrzypce) i Beaty
(fortepian) Musialskich, którzy zaprezentowali utwory
kompozytorów z różnych
stron świata: Włoch, Rosji,
Ukrainy, Egiptu, Anglii. Nie
zabrakło hitów w nowych
aranżacjach: jednego z mazurków Fryderyka Chopina,
słynnego tematu Ennio Morricone do filmu Misja czy Libertanga Astora Piazzoli.
Małgorzata Gwóźdź
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KOBIETY WOJNY

J

21 młodych naukowców zaprezentowało wyniki swoich badań
w czterech sesjach równoległych.
Na zdjęciu moderatorzy podczas podsumowania sesji:
Robert Szuchta, Aleksadra Kalisz, Adelina Hetnar-Michaldo,
dr Hubert Chudzio oraz Olga Onyszkiewicz

Ewa Guziak z MDSM
z wolontariuszami z PZS nr 1 w Oświęcimiu:
Grzegorzem Zającem, Wojciechem Jasińskim i Przemkiem Kurzakiem

we ujęcie kobiety – łaknącej
pokoju piastunki domowego
ogniska – zawiera w sobie
prawdę? I czy jest to CAŁA
prawda o kobietach – w czasach wojny? W podręcznikach historii i przytłaczającej
większości batalistycznych
publikacji wojny przedstawiane są jako konflikty
mężczyzn, wywołane przez
mężczyzn, w imię męskich
wartości, jak siła i honor, toczone przez mężczyzn – i finalizowane wolą mężczyzn.
Kobiety występują w tych
opisach co najwyżej jako
mężne (czyli postępujące po
męsku) bohaterki, a jeszcze
częściej jako anonimowe
„ofiary cywilne”, podawane
gdzieś na końcu lub wręcz
na marginesie. Jest to obraz
fałszywy.
W konferencji wzięło udział
około 150 osób z różnych

Na temat gwałtów podczas wojen mówili: Joanna Ostrowska
(II wojna – Europa), prof. Roman Wieruszewski (Bośnia i Rwanda)
oraz dr Alicja Bartuś (II wojna – Azja)

środowisk, m.in.: wykładowcy akademiccy, nauczyciele,
edukatorzy, liderzy organizacji pozarządowych oraz
pracownicy miejsc pamięci.
– Wojna jest najpełniejszą
próbą sił – podkreślał dr Piotr
Cywiński, dyrektor PMAB.
– Ta konstatacja sama w sobie wskazuje na odmienność
wielu doświadczeń męskich
i żeńskich w obliczu konfliktu opartego na sile. Czym innym jednak jest wojna, strategie wojskowe, uzbrojenie
i taktyki bitewne, a czym innym los ludności cywilnych.
W tym sensie choć Auschwitz kojarzy nam się z wojną,
nie jest z nią jednoznacznie
związany. Niemieckie obozy
koncentracyjne nie powstały
po wybuchu wojny, a po dojściu NSDAP do władzy. Polityka wyeliminowania narodu żydowskiego zaczęła się

wraz z ustawami norymberskimi i Kristallnacht. Granice
i definicje wojny się rozmywają, widać to dziś bardzo
wyraźnie. Kobiety – matki,
córki, siostry, żony, pracownice, niewolnice, sprawczynie, ofiary, uciekinierki,
aufzejerki, sędziny, bohaterki, zakonnice, obserwatorki,
sanitariuszki, kapo – były na
każdym szczeblu aksjologii
ludzkich zachowań czasu
wojny. Czy zatem istnieje
wojenność kobieca lub kobiecość wojny?
Prof. Eugeniusz Cezary Król
z Polskiej Akademii Nauk
i prof. Jacek Chrobaczyński
z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie w sesji otwierającej konferencję starali się
scharakteryzować sylwetki
„kobiet nazizmu” i „kobiet
stalinizmu”.

Fot. MDSM

– Czy masowe gwałty na
mężczyznach są częścią wojennej strategii? – pytała, rozpoczynając konferencję dr
Alicja Bartuś, wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji
na rzecz MDSM. – Historia
nie zna takich przypadków,
natomiast gwałty na kobietach nie tylko towarzyszą
większości konfliktów, ale
i bywają elementem zaplanowanych działań przeciwko innym krajom, grupom
narodowym czy etnicznym.
Prawo międzynarodowe zalicza te działania do zbrodni.
Inicjatorkami owych zbrodni bywają kobiety, nawet
w randze ministrów ds. rodziny. Czy dzieje się tak dlatego, że są – wyjątkowymi
wśród kobiet – potworami?
A może przyjmują postawę
mężczyzn–wiecznych wojowników? Czy stereotypo-

W konferencji wzięło udział prawie 150 osób z całej Polski
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Uczestnicy konferencji mieli
możliwość zwiedzenia nowych
ekspozycji w bloku 1 i 2

Fot. MDSM

Fot. MDSM

Fot. MDSM

Konferencję zakończył panel dyskusyjny
z udziałem Draginij Nadażdin, szefowej Amnesty International
i Komandor Bożeny Szubińskiej z MON

Fot. MDSM

Fot. MDSM

Fot. MDSM

akie jest miejsce kobiet w narracji o II wojnie światowej i konfliktach zbrojnych XX wieku? W pierwszym tygodniu czerwca, przez trzy dni, na ten temat rozmawiali uczestnicy V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Auschwitz
i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku: Kobiety wojny.
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W sesji pt. Gwałt jako strategia
wojenna z udziałem Joanny
Ostrowskiej z Katedry Judaistyki UJ oraz prof. Romana
Wieruszewskiego z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka podniesiono dwie
kwestie: przemoc seksualną
podczas II wojny światowej
oraz gwałt jako zbrodnię
ludobójstwa na przykładzie wydarzeń w Rwandzie
i Bośni. Dr Piotr Setkiewicz
z Muzeum Auschwitz przybliżył życie żon esesmanów,
zaś dr Elżbieta Romanowska
z IPN – postać Heleny Wolińskiej, osławionej stalinowskiej prokurator wojskowej.
W ostatniej sesji konferencji pt. Kobiety walczące prof.
Andrzej Żbikowski analizował obrosłą wieloma mitami
postać Wiery Gran. Dr Alicja Bartuś przedstawiła bardzo mało znaną w Europie,
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Katarzyna Suszkiewicz,
doktorantka Instytutu Europeistyki / CBH UJ:
„Konflikt zbrojny zazwyczaj kojarzony jest z męskimi
zatargami, męską siłą, bronią czy działaniami toczonymi na froncie. W kontraście do tych potocznych asocjacji,
cała uwaga podczas konferencji była skupiona na kobietach, które pojawiały się w wielu odsłonach i rolach: jako
tło konfliktu, ale także jako ofiary, sprawczynie czy też
świadkowie. Jednym z najciekawszych wydarzeń podczas konferencji było spotkanie z korespondentką wojenną – Anną Wojtachą, które wzbudziło wiele pytań i komentarzy wśród obecnych. Od strony organizacyjnej bardzo wartościowe było zestawienie wystąpień znanych
i uznanych profesorów i badaczy z osobami na progu kariery naukowej – zaowocowało to niezwykle żywymi dyskusjami zarówno podczas paneli, jak i w kuluarach”.
Marcin Owsiński,
kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof
w Sztutowie:
„Tym, co zawsze przyciąga na konferencje z cyklu Auschwitz i Holokaust…, jest interdyscyplinarność w ujęciu tematyki. Dopiero w takim rozszerzonym kontekście udaje
się w pełni zaprezentować wielowymiarowość tematu.
Z tegorocznej edycji konferencji na pewno każdy
z uczestników wyszedł w przeświadczeniu, że cierpienie, prześladowania i dehumanizacja są elementem
wspólnym każdej wojny. Kobiety, w każdym analizowanym okresie, są przede wszystkim ofiarami. Świat
mimo postępu nauki, rozwoju demokracji niewiele zmienił działania polityków i żołnierzy w zakresie obrazu kobiety-ofiary. Czy zmieni się
w najbliższym czasie? Oby, niewątpliwie świat z większą dominantą kobiet byłby lepszy. Jako mężczyzna jestem o tym przekonany”.
Natalia Tkaczenko,
ukraińska wolontariuszka w MDSM:
„Konferencja ta jest świetnym przykładem połączenia
kwestii historycznych ze współczesnymi. Przybliżono
temat «kobiet wojny» w różnych ujęciach: ofiar, kolaborantek, sprawczyń, aktywistek ruchu oporu, żołnierek
czy też reporterek wojennych. Uważam, że konferencja
była ciekawa nie tylko dla specjalistów, ale także dla
wszystkich osób zainteresowanych tym tematem”.

Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau
wspiera konferencję od jej pierwszej edycji. Na zdjęciu Krystyna Oleksy,
prezes Fundacji, prof. Andrzej Żbikowski z Uniwersytetu Warszawskiego

Fot. MDSM

Prof. Jacek Chrobaczyński,
kierownik Katedry Najnowszej Historii Polski
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:
„Uczestniczyłem we wszystkich pięciu konferencjach, co
bardzo mnie cieszy (niektóre tomy recenzowałem, więc
uczestniczyłem nieco inaczej). Wszystkie stały na wysokim
poziomie naukowym – świetni referenci, bardzo ważna
problematyka badawcza, szerokiego przekroju. Niezwykle ważne zagadnienia, w dużym stopniu niezwykle aktualne (ciągłość i zmiana pewnych procesów). W następstwie, interesujące dyskusje, a przede wszystkim bardzo
dobrze zredagowane i wydane materiały, co umożliwia
szerszemu gronu zainteresowanych lekturę. Ostatnia konferencja również została świetnie przemyślana i, co ważne, wzięło w niej udział sporo
młodych badaczy. Bilans: intelektualna przygoda, świetna dyskusja, ciekawi autorzy”.

Fot. MDSM

REFLEKSJE UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW
KONFERENCJI:

Dr Piotr Setkiewicz i dr Anna Romanowska

a silnie rzutującą na stosunki
międzynarodowe w Azji, historię kobiet wykorzystywanych w domach publicznych
przez żołnierzy japońskich
w okresie II wojny, a dr Bartosz Kwieciński opowiedział
o sytuacji kobiet w izraelskim wojsku.
Podczas konferencji swoimi
przemyśleniami mogli podzielić się także młodzi badacze, którzy wzięli licznie
udział w obradach w podgrupach podczas sesji pt.:
Kobiety wojny: sprawczynie
i ofiary. Przedstawiana tu problematyka była bardzo różnorodna. Referaty dotyczyły
takich kwestii, jak np. postawa sióstr zakonnych podczas
II wojny światowej, sytuacja
kobiet we wschodniej części
Demokratycznego
Konga
czy też kolaboracja francuskiej projektantki mody Coco
Chanel z niemieckim okupantem. Głos zabrało 21 młodych naukowców.
Bardzo interesujące było spotkanie z Anną Wojtachą, korespondentką wojenną, która
pracowała m.in.: w Iraku,
Afganistanie, Gruzji i Strefie

Gazy. Konferencję zamknął
panel dyskusyjny z udziałem
Draginii Nadażdin, dyrektorki Amnesty International
Polska oraz komandor Bożeny Szubińskiej, przewodniczącej Rady ds. Kobiet
w Siłach Zbrojnych RP.
Artykuły uczestników konferencji ukażą się drukiem
– w czwartej już książce
z serii Auschwitz i Holokaust
na tle zbrodni ludobójstwa
w XX wieku.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację na
rzecz Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau
oraz
Fundację Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau. Partnerami konferencji byli: Instytut Historii UP w Krakowie,
Centrum Badań Holokaustu
UJ oraz Fundacja im. Róży
Luksemburg.
Tomasz Kobylański
* ukrainoznawca, student
w Centrum Badań Holokaustu UJ
w Krakowie

Fot. MDSM

Komandor Bożena Szubińska,
przewodnicząca Rady ds. Kobiet
w Siłach Zbrojnych RP:
„Ta niezwykła konferencja dała możliwość spojrzenia na
aktualne problemy przemocy wobec kobiet, ciągle doświadczanej pod każdą szerokością geograficzną przez
pryzmat zgromadzonych doświadczeń, udokumentowanych i prezentowanych przez historyków, politologów
i ekspertów wielu dziedzin wiedzy oraz doktorantów
znamienitych uczelni. Omawiając postawy kobiet w ideologii totalitarnej, z jednej strony przedstawiono sylwetki
kobiet nazizmu, z drugiej – kobiet stalinizmu. Bardzo interesujące było też spotkanie z korespondentką wojenną
Anną Wojtachą, która opowiadała o swojej misji przekazywania nam relacji z wydarzeń z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi”.
Wiele wykładów wywołało burzliwe dyskusje
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NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNA CHOROBA
– WYSTAWA BIBLIOTEKI POKOJU
MUZEUM ANTYWOJENNEGO
W BERLINIE
Wydaje mi się, że jest niemożliwe wyobrażenie sobie pewnego odrodzenia się Europy,
które nie uwzględniałoby wymagań nakreślonych przez Simone Weil.
Albert Camus

T

eksty francuskiej filozof Simone Weil, które powstały w latach 30. i 40. XX wieku, w czasie nazizmu, okupacji, wojny
i wyzysku człowieka mają w sobie coś głęboko ludzkiego i są
ponadczasowe.

Don Mc Cullin:
24-letnia matka

Philip Jones – Griffith 1968 r.,
Wietnam dziesięcioletni żołnierz
Małych Tygrysów

Eduard Boubat:
Parc de Sceaux, Paris

August Sander: Członek Formacji
Obrony Osobistej „Adolf Hitler”,
Kolonia około 1938 r.

Andre Kertesz, 1963 r.
Pozbawienie korzeni

– To wystawa, której problematyka wpasowuje się
w krajobraz tego miejsca,
ponieważ tutaj pojawiają się
pytania o zło i o to, przez co
nasze społeczeństwo cierpiało lub dalej jeszcze cierpi
– podkreślał w swoim przemówieniu, podczas otwarcia
wystawy Jochen Schmidt
z berlińskiego muzeum.
Współpraca Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
z Biblioteką Pokoju Muzeum
Antywojennego w Berlinie
Brandenburgu
rozpoczęła
się w 2007 r. Wystawy, które prezentuje to muzeum,
zawsze przyciągają uwagę,
ponieważ poruszają wątki
trudne, często zapomniane,
bądź po prostu pomijane. Poprzez przedstawiane teksty
i obrazy zachęcają do refleksji
nad przyczynami konfliktów
zbrojnych, ostrzegają przed

niebezpieczeństwem wojny
i podają przykłady pokojowego rozwiązania spornych
kwestii.
Tegoroczna
ekspozycja
prezentowała myśli i hasła
francuskiej filozof Simone Weil. Autorka ukazuje
w nich obraz ojczyzny oraz
wartości ludzkie, które są
ponadczasowe i do dziś
znajdują odzwierciedlenie
w społeczeństwie. Podzielona na trzy duże bloki tematyczne ekspozycja podejmowała zagadnienia potrzeb
ludzkiej duszy, wykorzenienia i zakorzenienia. Proponowany przez Weil zestaw
potrzeb duchowych sięga od
odpowiedzialności poprzez
pragnienie wolności człowieka i jego myśli, do równości
i prawdy. Pomoc okazywana
najuboższym nie tylko nie
może się ograniczać do sfery

materialnej, jako że potrzeby ludzkie wykraczają poza
cielesność, ale, co więcej,
jakakolwiek pomoc będzie
bezwartościowa, a nawet destrukcyjna, jeśli nie będzie zaspokajać tej życiowej potrzeby, jaką jest pragnienie bycia
odpowiedzialnym za siebie
i za świat. Autorka przekonuje, że „zakorzenienie jest być
może najważniejszą i równocześnie najbardziej zapoznaną potrzebą duszy ludzkiej,
a przy tym najtrudniejszą do
zdefiniowania. Istota ludzka
zakorzenia się poprzez rzeczywisty, czynny i naturalny udział w istnieniu jakiejś
wspólnoty, która zachowuje
żywe skarby przeszłości i wybiega swym przeznaczeniem
w przyszłość”.
Dla Simone Weil główną
przyczyną degradacji ówczesnego
społeczeństwa
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było wykorzenienie. Pisze
wręcz, że „pozbawienie korzeni jest najniebezpieczniejszą chorobą ludzkiego
społeczeństwa”. Za głównego winowajcę wykorzenienia francuska filozof uznaje
pieniądz: „pieniądz niszczy
korzenie wszędzie, gdzie
tylko przenika, zastępując
wszystkie pobudki postępowania pragnieniem zysku.
Bez trudności bierze górę
nad innymi pobudkami,
ponieważ wymaga nieporównanie mniej wysiłku
i skupienia. Nie ma nic jaśniejszego i prostszego od cyfry”. Inną siłą wykorzeniającą
jest według Weil podbój, dziś
jednak często nie dokonuje
się on już w sposób zbrojny, ale poprzez gospodarcze
uzależnianie słabszych. Szeroki strumień konsumpcji
i dobrobytu potrafił uśpić
czujność niejednego narodu,
stopniowo „wyzwalając” go
od bolesnej i trudnej potrzeby samostanowienia o sobie.
Tło prezentowanych cytatów uzupełniały biało-czarne
zdjęcia znanych fotografów
takich jak Ansel Adams, Au-

gust Sander czy Andre Kertesz. Przedstawione na nich
portrety ludzi z różnych klas
społecznych (postaci nazistów, nauczycieli, bezrobotnych, żołnierzy), obrazy ukazujące zarówno zwyczajne
życie, krajobrazy, martwą naturę, jak i wydarzenia z Pragi,
Wietnamu i Bejrutu miały
na celu nadanie wyrazistości
tekstom Weil. Jej życie można określić jako wędrówkę
w poszukiwaniu prawdy,
zrozumienia współczesnego
świata, ale także kierowanie
się współczuciem i pragnieniem wspólnoty z innymi
ludźmi szukającymi „zakorzenienia” w różnych obszarach rzeczywistości. Zmarła
w 1943 r., mając zaledwie 34
lata. Jej przesłanie znajdujące
się na końcu wystawy niech
i dla nas będzie wskazówką
na dalsze życie: „W duszy
tkwi prawdziwa pobudka
działania tylko wtedy, kiedy potrafi ona spowodować
uczynek, który dokona ciało.
Najważniejszą wartością jest
nie samo zrozumienie jej, ale
obrócenie jej w czyn”.

Fot. CDiM

Jeanloup Sieff:
Las Vegas Zakorzenienie

Simone Weil, filozof i myślicielka chrześcijańska żydowskiego pochodzenia. Nieprzeciętny intelekt, poszukująca prawdy, uczciwa i przejawiająca całkowite
zaangażowanie we wszystko, czego się podejmowała.
Będąc absolwentką elitarnej szkoły wyższej, pracowała
jako frezerka w fabryce. Śledziła z bliska procesy społeczne i historyczne we współczesnej Europie. W czasach narodowego socjalizmu pomagała politycznym
uchodźcom z Niemiec i Francji. Brała udział w wojnie
domowej w Hiszpanii, pracowała dla związków zawodowych, angażowała się w dziesiątki spontanicznych
inicjatyw, jako autorka artykułów, nauczycielka, społecznik, obrończyni praw człowieka.

Wystawa Niebezpieczna Choroba
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
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NOWE MUZEUM

W

Fot. CŻ

który powszechnie kojarzy się wyłącznie z Auschwitz, a dzięki nowej wystawie przywracamy pamięć
o jego wielokulturowej, pozytywnej tożsamości. Utrwalamy i udostępniamy relacje uczestników tej historii
i tworzymy żywą pamięć
o Oszpicinie.
Otwarcie nowego muzeum
i wystawy było niezwykle
uroczystym wydarzeniem,
w którym wzięli udział m.in
przedstawiciel rządu Republiki Federalnej Niemiec,
Konsulowie Generalni RFN
i USA, Prezydent Oświęcimia i Starosta Oświęcimski. Specjalnie na otwarcie
muzeum przyjechali goście
z Izraela: urodzeni w Oświęcimiu Elina Shaked (z domu
Kupperman) z synem oraz
Wiktor Borger z rodziną,
a także potomkowie rodziny
Horowitz z USA.
Na interaktywnej ekspozycji można obejrzeć nieznane dotąd zabytki związane
z oświęcimskimi Żydami,

m.in. akt przekazania ziemi
pod pierwszą oświęcimską synagogę z imionami
pierwszych
żydowskich
mieszkańców,
reklamy
przedwojennych przedsiębiorstw oraz unikatowy
zeszyt z nazwiskami tych
nielicznych ocalonych z Holokaustu, którzy wrócili do
Oświęcimia tuż po wojnie.
Świat, który już nie istnieje,
odżywa ponownie na multimedialnych ekranach dotykowych.
Dodatkową atrakcją i udogodnieniem dla zwiedzających jest aplikacja mobilna
Oszpicin, dotąd będąca przewodnikiem po żydowskich
miejscach Oświęcimia, a od
niedawna zaktualizowana
o zwiedzanie nowej wystawy w czterech językach:
polskim, angielskim, niemieckim oraz hebrajskim
i dostępna na platformy iOS
i Android.
Kuratorem wystawy jest
dr Artur Szyndler, historyk Muzeum Żydowskiego.

Fot. CŻ

Otwarcie nowego muzeum przy pl. ks. Skarbka

Otwarcie nowego muzeum przy pl. ks. Skarbka

Natomiast za projekt i wykonanie ekspozycji odpowiedzialne są krakowskie
pracownie: Imaginga Studio
Magdalena Poprawska oraz
NArchitekTURA
Bartosz
Haduch i Łukasz Mariański.
Wystawa Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia
powstała dzięki wsparciu
The Conference on Jewish
Material Claims against
Germany, The David Berg
Foundation, Konsulatu Ge-

neralnego Republiki Federalnej Niemiec, firm Omag
i Plantpol, Powiatu Oświęcimskiego
Województwa
Małopolskiego oraz Dutch
Jewish Humanitarian Fund.
Mieszkańców Oświęcimia
i gości spoza miasta serdecznie zapraszamy do nowego muzeum przy placu
ks. Skarbka 5.
Maciek Zabierowski

Fot. CŻ

Uliczne rozmowy w języku
jidysz, mali chłopcy wybiegający z chederu – religijnej
żydowskiej podstawówki,
rozświetlone okna żydowskich domów w piątkowy
wieczór, chrześcijanie robiący zakupy w sklepie
Mosze Goldsteina na miejskim rynku. W ten sposób
prawie nikt nie myśli dzisiaj
o Oświęcimiu.
Tymczasem ponad 400 lat
historii miasta jest związane
z jego żydowskimi mieszkańcami, z których pierwsi
pojawili się tutaj w połowie
XVI w., wkrótce po przybyciu do miasta otrzymali
od mieszczanina Jana Piotraszowskiego działkę ziemi, na której już w 1588 r.
powstała pierwsza oświęcimska synagoga. Żydzi,
którzy znaleźli w Oświęcimiu schronienie przed religijnymi prześladowaniami,
nazwali miasto w języku
jidysz Oszpicin, co oznacza
„goście”.
Praktycznie nieznaną w Polsce i na świecie przeszłość
miasta, gdzie w 1939 r. Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców, na nowo
odkrywa wystawa główna Muzeum Żydowskiego
pod tytułem Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia. – Nowa wystawa,
a tak naprawdę nowe muzeum, gdyż zmiany są rewolucyjne – mówi dyrektor
placówki Tomasz Kuncewicz. – Muzeum w sposób
spójny i przystępny przedstawia zapomnianą historię
Oświęcimia.
Oświęcimia,

Fot. CŻ

weekend 17-18 maja miała miejsce inauguracja nowego Muzeum Żydowskiego przy pl. ks. Jana
Skarbka 5. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władze miasta i powiatu oraz byli żydowscy mieszkańcy Oświęcimia wraz z dzisiejszymi oświęcimianami.

Otwarcie nowego muzeum przy pl. ks. Skarbka
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CAFE BERGSON

C

zternaście lat temu zmarł Szymon Kluger i w ten sposób
skończyło się ponad 400 lat historii Żydów w naszym mieście. Dziś dom tego ostatniego żydowskiego mieszkańca
Oświęcimia ponownie tętni życiem – tym razem jako nowoczesne
miejsce spotkań przy kawie oraz przestrzeń wystaw czasowych.

Fot. CŻ

snej kawiarni i miejsca wystaw czasowych podjęła
się oświęcimska pracownia
Susuł & Strama Architekci, generalny wykonawca
remontu. Przez ponad rok
działka na tyłach Muzeum
Żydowskiego była placem
intensywnej budowy. Jednocześnie trwało zbieranie
środków
na
dokończenie prac konstrukcyjnych
i wykończeniowych. Głównym darczyńcą renowacji
jest Simon Bergson, przewodniczący rady fundacji Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu, którego rodzice, pochodzący z Ciechanowa, przeżyli niemiecki obóz Auschwitz. Swój
udział w remoncie mieli
internauci z całego świata,
którzy przekazywali datki
poprzez platformę finansowania społecznościowego
Kickstarter.
Efektem prac jest pięknie
zachowany budynek Domu
Klugerów, którego wnętrze
zostało całkowicie przekształcone w nowoczesną,
minimalistyczną kawiarnię,
Cafe Bergson, przeznaczoną
dla mieszkańców Oświęcimia i gości Muzeum Żydowskiego z całego świata.
W podziemiu budynku
znajduje się przestrzeń wystaw czasowych, która jest
rozwinięciem
wystawy
głównej o żydowskiej historii Oświęcimia w sąsiadującym muzeum.
– To zupełnie nowy sposób
upamiętnienia – mówi To-

Cafe Bergson

Fot. CŻ

remontu sąsiedniej synagogi Chewra Lomdej Misznajot. Zmarł 26 maja 2000 r.,
na trzy miesiące przed jej
otwarciem. Został pochowany na oświęcimskim
cmentarzu żydowskim przy
ul. Dąbrowskiego. Rodzina przekazała zrujnowany
dom Muzeum Żydowskiemu, powstałemu przy odrestaurowanej synagodze.
Kolejne lata upłynęły na
próbach zgromadzenia funduszy na renowację domu
rodziny Klugerów, który
ulegał dalszej degradacji.
W 2011 r. doszło do zawalenia się stropu wewnętrznego, a ekspertyza geologiczna potwierdziła zagrożenie
osunięciem się wzgórza, na
którym stoi dom Klugerów
oraz ostatnia zachowana synagoga w Oświęcimiu.
– Sytuacja wymagała natychmiastowych
decyzji
– mówi Tomasz Kuncewicz, dyrektor Muzeum
Żydowskiego w Oświęcimiu. – Dzięki wsparciu
prywatnych
darczyńców
oraz Województwa Małopolskiego
zebraliśmy
środki na skomplikowane
prace zabezpieczające skarpę. Kolejnym krokiem była
przebudowa domu Klugerów. Postanowiliśmy, że to
miejsce nie będzie kolejnym
biernym pomnikiem historii, ale żywą pamięcią o jego
żydowskich mieszkańcach.
Ambitnej misji połączenia
historycznego
charakteru
domu z funkcją nowocze-

Cafe Bergson

masz Kuncewicz. – Stworzyliśmy miejsce, które
ma zachęcać do spędzania
wolnego czasu, a jednocześnie upowszechniać wiedzę
o żydowskim dziedzictwie
Oświęcimia. We wnętrzu
domu zachowaliśmy fragmenty malatur oraz zabytkowe elementy wyposażenia: drzwi, zawiasy, zamek
oraz drzwiczki do pieca
kaflowego. Po remoncie na
swoje miejsce wróciła także framuga ze śladem po

Fot. CŻ

Przed II wojną światową
Klugerowie byli zwyczajną
żydowską rodziną z Oświęcimia, jakich wówczas było
wiele. Symcha Kluger był
mełamedem, czyli nauczycielem w chederze, religijnej
szkole podstawowej, oraz
prowadził w oficynie swojego domu, przy dzisiejszym
placu ks. Skarbka 3, sklep
z kurami. Jego żona Fryda
opiekowała się dziewięciorgiem dzieci.
Podczas Zagłady Klugerowie podzielili los prawie
wszystkich oświęcimskich
Żydów. Z jedenastoosobowej rodziny wojnę przeżyła
tylko trójka rodzeństwa –
Mojżesz i Bronia, którzy wyemigrowali od razu do USA,
oraz Szymon, który po wyzwoleniu z obozu w Niemczech wyjechał do Szwecji.
W 1961 r. Szymon Kluger
wrócił do Oświęcimia i zamieszkał ponownie w rodzinnym domu. Przez krótki
czas pracował w Zakładach
Chemicznych, ale fizyczne
i psychiczne wyniszczenie
organizmu po obozowych
doświadczeniach
szybko
dało o sobie znać i Kluger
przeszedł na emeryturę.
Niektórzy starsi oświęcimianie pamiętają szczupłego
mężczyznę, który krzątał się
wokół zaniedbanego domu,
nieustannie coś naprawiając. Czasami odwiedzali go
sąsiedzi, nieco rzadziej także
rodzeństwo z USA.
W ostatnim roku życia Szymon Kluger był świadkiem

Cafe Bergson
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mezuzie, pojemnika z fragmentem Tory, tradycyjnie
umieszczanego na drzwiach
żydowskich
domów
w przedwojennej Polsce.
Otwarta w Domu Klugerów
kawiarnia Cafe Bergson zaprasza oświęcimian i gości
codziennie od 11 do 19 na
wyśmienitą kawę, paloną
w znanej krakowskiej palarni kawy Karma Coffee
Roasters oraz naturalne wypieki.
Maciek Zabierowski
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WYSTAWA FORBIDEN ART
W BIBLIOTECE EISENHOWERA W KANSAS

W

Wystawę Forbiden Art (Sztuka
zakazana) oglądać można w
Dwight D. Eisenhower Presidential Library Museum and
Boyhood Home w Abilene
w amerykańskim stanie Kansas, gdzie urodził się, wychował i został pochowany
generał i późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych.
Ekspozycja przygotowana
przez Muzeum Auschwitz
prezentuje historie 20 dzieł
sztuki wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia
przez więźniów niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych.
Data otwarcia wystawy została wybrana nieprzypadkowo. 6 czerwca uroczyście
obchodzono 70. rocznicę
D-Day – lądowania aliantów
w Normandii, operacji wojskowej dowodzonej właśnie
przez generała Eisenhowera.
Wystawa przedstawia prace artystyczne wykonane
w obozie nielegalnie. Są to
rysunki dokumentujące obozową rzeczywistość, ale także przykłady sztuki będącej
ucieczką od tej okrutnej rzeczywistości. Wśród nich znajdują się prace Zofii Stępień,
Haliny Ołomuckiej, Józefa

Szajny, Franciszka Jaźwieckiego, Włodzimierza Siwierskiego, Mieczysława Kościelniaka, Petera Edela, Josefa
Sapcaru i innych nie zawsze
znanych z imienia i nazwiska więźniów. Powiększone
i podświetlone reprodukcje
fotograficzne zostały umieszczone w specjalnie zaprojektowanych drewnianych panelach wystawowych, które
nawiązują do architektury
obozowych baraków. Każdej
pracy towarzyszy komentarz
historyczny oraz fragmenty
archiwalnych relacji.
Wystawa podzielona została
na dwie części. W pierwszej
ukazane są obozowe realia
– 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.
Podczas uroczystego otwarcia okolicznościowy wykład
poświęcony historii obozu
Auschwitz i sztuce obozowej
wygłosiła Teresa Wontor-Cichy, historyk z Centrum Badań Państwowego Muzeum

Auschwitz-Birkenau, Przytoczyła ona m.in. fragment
relacji jednego z artystów,
którego praca prezentowana
jest na wystawie – więźnia
Auschwitz, znanego artysty malarza, Mieczysława
Kościelniaka, który podczas ewakuacji obozu został
przeniesiony do obozu Mauthausen. Tam szczęśliwie
doczekał wyzwolenia przez
wojska amerykańskie.
Kościelniak naszkicował pospiesznie moment wjazdu
czołgów do obozu. Zauważył
to jeden z młodych oficerów,
przystanął, aby przyjrzeć
się więźniowi, a Kościelniak
błyskawicznie naszkicował
jego portret. Oficer zbliżył się
i
zaskoczony
efektem
oświadczył, że portret ten,
wykonany w dniu wyzwolenia obozu, pozostanie dla
niego relikwią na całe życie.
Sportretowanym
Amerykaninem okazał się kapitan
Georg Brennan, dowódca Reconnaissance Squadron, żołnierz 3 armii generała Georga
Smitha Pattona.
Przeniesiony do szpitala obozowego Kościelniak wykonywał pamiątkowe portrety
oficerom
amerykańskim.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 22 czerwca
Małopolski Festiwal Smaku
Jubileuszowa, dziesiąta już wyprawa będzie pełna niespodzianek. Od Wieliczki, przez Wadowice, Oświęcim, Tarnów, Miechów,
Nowy Targ i Stary Sącz rozciąga
się trasa kulinarnych doznań. Wytyczają ją niezwykłe aromaty i tradycyjne smaki. Już niedługo wyruszamy w drogę dziesiąty raz!
Terminarz:
22 czerwca – Oświęcim, Rynek
29 czerwca – Tarnów, Rynek
6 lipca – Miechów, Rynek
13 lipca – Nowy Targ, Rynek
20 lipca – Stary Sącz, Rynek
24-25 sierpnia – Kraków,
plac Wolnica (wielki finał)
Zapraszamy!
Oświęcimskie Centrum Kultury

z Małopolski będą mogły uczestniczyć w wielkim filmowym
święcie. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci – organizowany przez Fundację Rozwoju
Kina w Krakowie (do 2012 r. nosił
nazwę Festiwal Filmów Dziecięcych Galicja) jest wydarzeniem
kulturalnym dla dzieci, które od
2008 r. odbywa się jednocześnie
w kilku miastach Małopolski.
Przez cztery lata festiwal odbywał się w miesiącu wrześniu,
a od 2012 r. w czerwcu. Centrum
życia festiwalowego jest Kino
Kijów. Centrum w Krakowie.
W 2014 r. festiwal gościł będzie
również po raz kolejny w Oświęcimiu – w „Naszym Kinie” w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wśród
innych festiwalowych miast znalazły się: Brzeszcze, Dąbrowa
Tarnowska, Rzeszów, Tarnów
i Tuchów.
Szczegóły: ock.org.pl
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Wystawa Forbiden Art

Wiadomość ta dotarła do samego generała Pattona, który
zażyczył sobie olejnego portretu naturalnej wielkości.
Generał pozował w hełmie
do roboczych szkiców portretu. Zadowolony efektem
pracy, z wdzięczności zaproponował artyście obywatelstwo amerykańskie, który
jednak postanowił powrócić
do ojczyzny.
W tym samym czasie obóz
i ocalałych więźniów wizytował
głównodowodzący
wojskami alianckimi generał
Dwight D. Eisenhower, któremu Kościelniak wykonał
trzy portrety. Prace te zostały
prawdopodobnie przewiezione do Stanów Zjednoczonych z pozostałym wyposażeniem armii. Oprócz
fotografii na wystawie Forbidden Art pokazano także
dwie szklane figurki wykonane specjalnie na tę okazję
z zastosowaniem technologii druku trójwymiarowego. Uroczystość uświetnił
występ chóru z The Kansas

State University Summer
Choral Institute, który wykonał Mazurka Dąbrowskiego
oraz szereg pieśni skomponowanych w czasie II wojny
światowej.
Na otwarciu obecni byli weterani II wojny światowej,
uczestniczący w lądowaniu
na północy Francji, przedstawiciele polonii amerykańskiej oraz polskiego korpusu
dyplomatycznego.
Pierwszą część obchodów
w Kansas stanowiły uroczystości wojskowe, z udziałem
kompanii
reprezentacyjnej i licznych dowódców
oddziałów
stacjonujących
w Kansas. W kolejnej części
głos zabrali kombatanci oraz
świadkowie tamtych wydarzeń.
Prezentacja wystawy Forbidden Art w Stanach Zjednoczonych możliwa jest dzięki
współpracy Muzeum oraz
Polskiej Misji w Orchard
Lake.
Paweł Sawicki

CZERWIEC / LIPIEC 2014

• 22-26 czerwca
7. Międzynarodowy Festiwal
Filmów dla Dzieci 2014
Już po raz siódmy, w dniach 22-26 • 23 czerwca – 21 lipca
czerwca 2014 r., dzieci i młodzież Letnie Koncerty Organowe

1

Fot. Polska Misja w Orchard Lake

ystawę Forbiden Art (Sztuka zakazana) oglądać można
w Dwight D. Eisenhower Presidential Library Museum
and Boyhood Home w Abilene w amerykańskim stanie
Kansas, gdzie urodził się, wychował i został pochowany generał
i późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Auschwitz prezentuje historie 20 dzieł
sztuki wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia przez więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

6

W okresie od 23 czerwca do 21 lip- 14 lipca 2014, godz. 19.00
ca 2014 r., w poniedziałkowe wie- Witold Zalewski – organy, Valeriy
czory o godzinie 19.00, w Kościele Filipov – fletnia pana
św. Maksymiliana w Oświęcimiu, 21 lipca 2014, godz. 19.00
odbędzie się pięć koncertów orga- Henryk Jan Botor – organy, Dominowych w ramach kolejnej edycji nika Figurska – recytacje
Letnich Koncertów Organowych.
Organizatorzy:
Koncerty organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury
Oświęcimskie Centrum Kultury Parafia św. Maksymiliana
przyciągają w niedzielne popo- Koncerty:
łudnia do kościoła św. Maksymi- Kościół św. Maksymiliana w Oświęliana wielu miłośników muzyki, cimiu. Szczegółowy program doktórzy mają możliwość posłucha- stępny na stronie ock.org.pl.
nia muzyki organowej skompo- Wstęp wolny
nowanej przez wielkich mistrzów
gatunku, jak również utworów • 4-22 lipca
kompozytorów współczesnych.
Ludzie en masse
– wystawa malarstwa
Wykonawcy:
Mateusza Wiśniewskiego
23.06.2014, godz. 19.00
W dniach od 4 do 22 lipca 2014 r.
Joanna Oleniak – organy, Kamil (wernisaż 5 lipca o godzinie 17.00)
Dżalak – organy (młodzi artyści)
w galerii Tyle światów Oświęcim30.06.2014, godz. 19.00
skiego Centrum Kultury prezenHanna Dys – organy, Jarosław towana będzie wystawa malarWyrzykowski – obój
stwa Mateusza Wiśniewskiego pt.
7 lipca 2014, godz. 19.00
Ludzie en masse.
Bogusław Narloch – organy, Ro- Oświęcimskie Centrum Kultury.
man Gryń – trąbka
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Historia

ZDARZYŁO SIĘ
W KL AUSCHWITZ
20.06.1942 r. zbiegło z obozu czterech Polaków: Kazimierz Piechowski (nr 918), Józef Lempart (nr 3419), Stanisław Gustaw Jaster
(nr 6438) oraz Eugeniusz Bendera (nr 8502).
Odstraszały także konsekwencje
ewentualnej
ucieczki. Ujęcie więźnia
przeważnie
oznaczało
jedno: wyrok śmierci poprzedzonym
brutalnym
przesłuchaniem przez obozowe Politische Abteilung,
czyli Wydział Polityczny.
W pewnym okresie istnienia obozu Niemcy stosowali także odpowiedzialność zbiorową: skierowanie
na śmieć głodową grupy
współwięźniów.
Jedną z lepiej zorganizowanych i chyba najbardziej spektakularnych była
ucieczka, która miała miejsce 20 czerwca 1942 r. Czterech Polaków z Hauptwirtschaftslager – HWL, czyli
esesmańskich magazynów
położonych w okolicy obozu macierzystego, uciekło
przebranych w mundury
SS. Kazimierz Piechowski
i Stanisław Gustaw Jaster
– pracownicy magazynów
oraz Józef Lempart i Eugeniusz Bendera – pracownicy obsługujący garaże
SS, w sobotę 20 czerwca

1942 r. w godzinach popołudniowych opuścili teren obozu Auschwitz jako
czteroosobowe fikcyjne komando (mając tym samym
nadzieję, że nie narażą na
odpowiedzialność
pozostałych więźniów). Do zamkniętego i strzeżonego
przez wartownika budynku
HWL więźniowie dostali
się przez właz prowadzący
do piwnicy. Stamtąd przeszli przez kotłownię do
magazynu broni i odzieży
SS. Dysponowali oni nawet
dorobionymi kluczami, które zdecydowanie wszystko
ułatwiły. Po przebraniu się
w mundury SS i zaopatrzeniu w broń, z sąsiadujących
garaży więźniowie wyprowadzili samochód osobowy
typu Stayer 220, którym odjechali.
„Po wjechaniu na drogę
wiodącą obok głównego
budynku – wspomina Józef Lempart – pojechaliśmy
w kierunku dworca kolejowego, przed którym znajdował się strzeżony przez
esesmanów szlaban. Przy

6 lipca 1940 r. miała miejsce pierwsza ucieczka z Auschwitz, której dokonał więzień Tadeusz Wiejowski.
W ucieczce pomogło mu pięciu polskich robotników
cywilnych, których w dwa dni po ucieczce władze obozowe aresztowały. Konsekwencją ucieczki dla pozostałych w obozie współwięźniów był najdłuższy w historii
obozu apel trwający 19 godzin.
W przypadku stwierdzenia ucieczki natychmiast ogłaszano alarm i organizowano pościg. Uczestniczyły
w nim oddziały zmotoryzowane SS wraz z psami wyszkolonymi do tropienia zbiegłych. Telegramy z danymi zbiegłego więźnia wraz z datą ucieczki wysyłano
do posterunków policji państwowej (Gestapo), policji
kryminalnej (Kripo) oraz policji granicznej (Greko).
W momencie ucieczki esesmani z dużego łańcucha
straży (otaczającego strefę interesów obozu) pełnili
swoją służbę nieprzerwanie przez trzy doby.
szlabanie mieściła się wieża, na której stał przy karabinie maszynowym esesman, a drugi zajmował się
podnoszeniem
szlabanu.
Kilkanaście metrów przed
szlabanem
Piechowski,
jako najstarszy stopniem,
wychylił się z pędzącego
samochodu i energicznym
ruchem dłoni nakazał podnieść szlaban. Wartownik
właściwie zrozumiał gest
reki i szybko spełnił polecenie tak, że samochód, niezatrzymywany i kontrolowa-

ny, przemknął obok niego.
W kilka minut później przejechaliśmy przez miasto
Oświęcim”.
Warto
wspomnieć,
że
ucieczka ta odbyła się za
wiedzą jednego z przywódców obozowej konspiracji,
Witolda Pileckiego, który
przekazał Stanisławowi Jasterowi swój raport o obozie z zadaniem przekazania
go dowództwu Armii Krajowej.
Monika Bernacka-Pelc

Fot. APMA-B

Ucieczka z obozu Auschwitz I była zadaniem bardzo
trudnym – z wielu względów. Na przeszkodzie stał
przede wszystkim cały
system zabezpieczeń: tzw.
„obszar interesów obozu”
(Interessengebiet des KL
Auschwitz) o powierzchni
ok. 40 km2 powstały w wyniku wysiedlenia miejscowej
polskiej ludności, izolował
obóz od świata zewnętrznego, podwójne ogrodzenie
z betonowych słupów między którymi rozciągnięto
drut kolczasty, przez który
przepływał prąd, trzymetrowy mur od strony rzeki Soły i ulicy Topolowej,
wkopane pod ogrodzeniem
na głębokość ponad metra
betonowe płyty, które miały
uniemożliwić podkop, wieżyczki strażnicze z uzbrojonymi esesmanami... Między
innymi takie zabezpieczenia
stwarzały olbrzymie ryzyko dla więźniów chcących
zbiec z obozu. W Auschwitz
istniały jednak pewne okoliczności sprzyjające: praca
poza drutami, na rozległym
terenie przyobozowym.

WARTO WIEDZIEĆ

Fotografia obozowa Kazimierza Piechowskiego
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FOTOREPORTAŻ

W

ystawę Forbiden Art oglądać można w Dwight D. Eisenhower Presidential Library Museum and Boyhood
Home w Abilene w amerykańskim stanie Kansas. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Auschwitz prezentuje historie 20 dzieł sztuki wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia przez więźniów niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych. Więcej o wystawie piszemy na stronie 14. Poniżej publikujemy zdjęcia, które
otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Polskiej Misji w Orchard Lake.
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