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„Być człowiekiem w Auschwitz” –
tak brzmiał temat tegorocznej edycji
ogólnopolskiego konkursu „Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć
po latach”. Udział w projekcie wzięło
blisko 530 uczniów z 25 szkół. Na łamach „Osi” publikujemy prace laureatów części literackiej oraz fotograficznej.
Tematy kulturalne rozsiane są zresztą w całym majowym numerze. Na
stronach Muzeum znajdą Państwo informacje o koncercie, jaki odbył się w
oświęcimskiej szkole muzycznej. Po
raz kolejny gościli w naszym mieście
francuscy muzycy z Ensemble Voix
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Étouffées. Wraz z chórem uczniów
szkoły wykonali oni koncertową
wersję opery dla dzieci „Brundibár”
Hansa Krasy. W „Osi” przeczytają
Państwo o niezwykłej historii tego
skomponowanego w 1938 r. utworu.
Na wystawę malarstwa Rafaela
Chwolesa „Wilno i cały świat” zaprasza Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Znajdziemy na niej
zarówno miejskie pejzaże z Wilna
czy Paryża, jak i portrety, judaica
czy symboliczne kompozycje figuralne. Natomiast Centrum Żydowskie proponuje spotkanie z literaturą.
31 maja odbędzie się promocja trze-

ciego, rozszerzonego wydania książki
„Dotknięcie anioła” oraz spotkanie
z jej autorem Henrykiem Schönkerem.
Państwa uwadze polecamy także
opowieść młodego niemieckiego
wolontariusza Sebastiana Schlegela, który kończy właśnie swój pobyt
w Centrum Dialogi i Modlitwy. Zapraszamy także na konferencję „Oblicza sprawiedliwości. Świat wobec
Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, która odbędzie się
pod koniec czerwca.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
Swój pierwszy „sukces literacki” odniosłem stosunkowo szybko, bo już w
trzeciej, może czwartej klasie szkoły
podstawowej, zwanej wówczas powszechną, mieszczącej się w budynku
obok kościoła parafialnego, noszącej
imię Królowej Jadwigi. Nasza pani,
czyli nauczycielka i wychowawczyni,
wpadła kiedyś na pomysł prostego
i praktycznego sprawdzianu pojęciowo-językowego, zadając klasowej
społeczności proste zadanie i pytanie:
proszę opisać szkolną ławkę! Ławek
w koło było wiele, wszyscy w nich
siedzieliśmy! Były dwu- lub trzyosobowe, o wspólnym siedzeniu, z lekko
pochylonym blatem i półką pod nim.

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

PARTNERZY:
Centrum
Żydowskie

U góry z otworami na kałamarz i rowkiem na pióra, tzw. rączki z maczaną w
atramencie stalówką. Ławki były stare,
kto wie czy jeszcze nie przedwojenne,
odrapane i porysowane, poplamione
atramentem, z nacięciami od scyzoryka i podziurawione szpikulcami od
cyrkli. Jak taką ławkę opisać?
Nie mam zielonego pojęcia, ani
pojęcia w żadnym innym kolorze,
jak to uczyniłem! Jak ją opisałem?
Ale zrobiłem to na tyle dobrze, że
wychowawczyni, pani Domżał, udała
się z moją pracą do sekretariatu
kierowniczki szkoły, pani Dzidek –
kierownikowanie nie było jeszcze
dyrektorowaniem – jako przykładem

nieźle, a może całkiem dobrze
wykonanego szkolnego zadania! Od
tego momentu uzyskałem opinię
„dobrego polonisty”, dla którego
opis klasowej ławki czy innego, nie
tylko szkolnego sprzętu, nie stanowi
żadnego problemu!
Uzyskana w ten sposób opinia „dobrego polonisty” oraz – co często idzie w
parze – marnego matematyka, zaczęła
mi towarzyszyć na stałe. Może byłoby
lepiej i praktyczniej gdyby rzecz cała
wyglądała odwrotnie! Ale widocznie
nie mogło tak być!
Andrzej Winogrodzki

www.ajcf.pl

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

Międzynarodowy
Dom Spotkań
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www.mdsm.pl
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Rynek w Oświęcimiu. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”
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20. MARSZ ŻYWYCH

O

koło sześciu tysięcy młodych Żydów z całego świata oraz
ponad tysiąc młodych Polaków wzięło udział w 20. Marszu
Żywych, który organizowany jest w izraelskim Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady. Jak co roku uczestnicy ruszyli przy dźwięku
szofaru spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” z Auschwitz I.
Przeszli oni w pobliże ruin komór gazowych i krematoriów byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Marsz Żywych 2011

dział Alejandro Kabachnik
z Meksyku. Dla jego imiennika z Panamy udział
w Marszu Żywych był równie
ważny: – Nie jestem Żydem.
Reprezentuję tu nie-Żydów,
którzy pamiętają o tym, co się
tu wydarzyło – podkreślił.
W wielu miejscach na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Birkenau uczestnicy Marszu
zostawili drewniane tabliczki z nazwiskami pomordowanych, symbolizujące
żydowskie nagrobki – macewy. Wiele z nich znalazło
się na rampie, gdzie naziści
dokonywali selekcji przywiezionych z całej Europy
Żydów. Na zakończenie
ceremonii wspólnie odmówiono kadisz – żydowską
modlitwę za zmarłych.

Fot. Bartosz Bartyzel

– Jestem tu, żeby pamiętać,
aby nie zapomnieć. Moim
zdaniem każdy Żyd powinien tu przyjechać i przejść
w Marszu Żywych – powie-

Fot. Bartosz Bartyzel

Na pomniku ofiar obozu zapalono sześć symbolicznych
zniczy. Żydowska młodzież
przybyła z różnych, nieraz
bardzo odległych krajów.

Marsz Żywych 2011

Marsz Żywych jest częścią
międzynarodowego projektu edukacyjnego, który odbywa się w Polsce i Izraelu.
Przez prawie tydzień grupy

odwiedzają miejsca związane z tradycją żydowską oraz
Zagładą. Druga część programu odbywa się w Izraelu.

Marsze Żywych odbywają się od 1988 r. w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Yom HaShoah), który w kalendarzu hebrajskim przypada 27 dnia miesiąca Nisan. Ich
organizatorem jest March of the Living International.
Największy dotąd Marsz odbył się w 2005 r. – uczestniczyło w nim 20 tysięcy osób. Dotychczas wzięło w nich
udział ponad 130 tysięcy osób.

„BRUNDIBÁR” – KONCERT
W OŚWIĘCIMSKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

W

Podczas koncertu partie
wokalne utworu wykonał
chór uczniów oświęcimskiej
szkoły muzycznej. Młodym
wykonawcom towarzyszyli
muzycy francuskiej orkiestry
kameralnej Ensemble Voix
Étouffées. Całością kierował
Amaury du Closel. Oprócz
„Brundibára” podczas koncertu zabrzmiały jeszcze:
„Życie maszyn” Władysława
Szpilmana, „Etiudy jazzowe” Erwina Schulhoffa oraz
kilka pieśni Kurta Weilla.
„Brundibár” opowiada historię dzieci, które chcąc
zarobić pieniądze na mleko dla ciężko chorej matki,

wychodzą na ulicę i wykonują skromny repertuar
artystyczny. Stanowią zagrożenie dla kataryniarza
Brundibára, który postanawia zniszczyć konkurencję.
Krasa i Hoffmeister napisali
operę już w 1938 r. jednak
pierwsze próby rozpoczęły
się w żydowskim sierocińcu
w Pradze w 1941 r. Prapremiera odbyła się zimą 1942 r.,
w czasie, kiedy zarówno
kompozytor, jak i scenograf
Frantisek Zelenka znajdowali się już w getcie w Theresienstadt.
Do lata 1943 r. do getta
Niemcy deportowali niemal

Ensemble Voix Étouffées to orkiestra kameralna kierowana przez Amaury du Closela będąca częścią Forum Voix
Étouffées – organizacji, która od wielu lat działa na rzecz
upamiętnienia twórczości kompozytorów prześladowanych w latach 1933-1945 przez reżim nazistowski. Razem
z zespAołem międzynarodowych ekspertów zachęcają
oni profesjonalnych muzyków i studentów akademii
muzycznych do poszerzania swoich programów koncertowych właśnie o dzieła ludzi, których Trzecia Rzesza
próbowała uciszyć na zawsze. Projekty FVE to także seminaria i wykłady ukazujące historyczny kontekst prześladowań artystów w nazistowskich Niemczech.
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wszystkie dzieci z praskiego sierocińca. Hans Krasa
odtworzył z pamięci zapis
nutowy utworu przystosowując go do instrumentów,
z których mógł skorzystać
w izolowanym przez Niemców getcie. Terezińska premiera opery odbyła się 23
września 1943 r. Scenografię raz jeszcze przygotował
Frantisek Zelenka, a autorką
choreografii była Camilla
Rosenbaum. Przedstawienie
zagrano w getcie Theresienstadt aż 55 razy. Większość
z wykonawców została potem zamordowana w obozie
Auschwitz. W obozie zginął
także kompozytor dzieła.
Koncert był trzecim projektem realizowanym wspólnie
przez Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Państwową Szkołę Muzyczną
I Stopnia im. Karola Szymanowskiego oraz Forum
Voix Étouffées. Scenografię,
kostiumy oraz projekcję wideo przygotowali uczniowie
Ecole Nationale Supérieure
des Arts Appliqués et des
Métiers d’Art – Olivier de
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Fot. jarmen

wypełnionej niemal do końca sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu 7 maja odbył się koncert, podczas którego zabrzmiał „Brundibár” – opera dla dzieci
autorstwa czeskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia Hansa Krasy do libretta Adolfa Hoffmeistera.

„Brundibár” w oświęcimskiej szkole muzycznej

Serres z Paryża. Projekt finansowany był także ze
środków Unii Europejskiej
z Programu „Europa dla
Obywateli”. Pod koniec maja
„Brundibár” pokazany zostanie także w stolicy Francji.
Przed koncertem w szkole

muzycznej odbyła się sesja
edukacyjna „Theresienstadt.
Z getta do obozu familijnego
w Birkenau” organizowana
przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście w PMAB.

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu
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P

rowadzone prace konserwatorskie w dwóch blokach rezerwatowych (blok nr 2 i 3) byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, stopniowo posuwają się
do przodu.

Fot. Dział Konserwacji PMA-B

BY OCALIĆ

Fot. Dział Konserwacji PMA-B

Blok nr 2

Blok nr 3

Barak B-210

drzwi została oczyszczona,
a odspojone łuski farb i pęknięć podklejono. Elementy
metalowe oczyszczono i zabezpieczono inhibitorem korozji.
W obu budynkach konserwacji poddano również elementy ceramiczne. Wykonano
impregnację wzmacniającą
wnętrza pieców. Dużo czasu
i uwagi poświęcono pracom
przy górnopłukach (18 sztuk
w bloku nr 2, 7 sztuk w bloku
nr 3). Po analizie próbek opracowano budowę stratygraficzną tych obiektów. Próbom
podklejenia poddano odspojenia sztucznego kamienia
w kilku zbiornikach.
Cały czas prowadzone są
prace przy nawarstwieniach
ściennych – warstwy malarskie na ścianach oraz pobiały
na sufitach oczyszczono z kurzu, zabrudzeń i z zacieków
oraz podklejono. Praca polegająca na podklejaniu odspojeń warstw malarskich oraz
wypełnieniu pęknięć tynku
wymaga niezwykłej dokładności i cierpliwości. Dodatkowo zdezynfekowano część
ścian i stropów w piwnicach
w obydwu blokach.
Oprócz prac konserwatorskich cały czas trwają prace
budowlane związane z odkopywaniem
zasypanych
piwnic i podbijaniem fundamentów w remontowanych
obiektach. Rozpoczęto także
prace demontażowe betonowych płyt wokół bloku A-3,
które poprzedzone zostały

dokładną
inwentaryzacją
wszystkich elementów oraz
wykonaniem dokumentacji
fotograficznej i rysunkowej.
Monika Bernacka

Jednym z priorytetowych
programów
konserwatorskich realizowanych w Miejscu Pamięci Auschwitz jest
Projekt „Konserwacja pięciu
drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau”. W ostatnim czasie
konserwatorzy skupili się
na dwóch barakach oznaczonych numerami B-210
i B-166. Wszystkie działania
przebiegają zgodnie z założonym programem.

elementów jego konstrukcji
metodą flekowania. Wzmocniono również pęknięcia elementów
konstrukcyjnych,
a każdy z nich poddano właściwym zabiegom impregnacyjnym.
Warto zaznaczyć, że barak
B-210 stanowił w czasie istnienia obozu część szpitala obozowego. Natomiast
barak B-166 był jednym
z baraków kwarantanny dla
nowo przybyłych więźniów.
W obiektach zaprojektowanych jako polowe stajnie dla
koni, umieszczono trzypiętrowe drewniane prycze,
na których stłoczono setki
więźniów. „Gdyby opadły
ściany baraków, tysiące ludzi
zbitych, stłamszonych na pryczach zawisłoby w powietrzu.
Byłby to widok wstrętniejszy
niż średniowieczne obrazy
sądów ostatecznych” – pisał
o warunkach mieszkalnych
stworzonych przez Niemców
Tadeusz Borowski.
Iga Bunalska

Oba projekty realizowane są przy
wykorzystaniu dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013.

Fot. Dział Konserwacji PMA-B

Fot. Dział Konserwacji PMA-B

W tej chwili trwa konserwacja drewnianych podłóg.
W pracowni wykonawcy
wykonano już próby na
oczyszczenie i podklejenie.
W bloku nr 2 zabezpieczono
tekturą falistą podłogi ksylolitowe zdemontowano także
całą stolarkę drzwiową. Po
wstępnym
zabezpieczeniu
skrzydeł drzwiowych, usunięciu współczesnych elementów ślusarskich, uzupełniono otwory po gwoździach
i wkrętach. Powierzchnia

Destrukcja drewnianych elementów w barakach B-210
i B-166 spowodowana była
przede wszystkim czynnikami
atmosferycznymi
i biologicznymi. Wiele oryginalnych części pierwszego
z baraków zostało rozłożonych przez grzyby i glony.
Widoczne były także zniszczenia słupów i podwalin
w obu budynkach, spowodowane przez działanie owadów. Dlatego też uzupełniono niezbędne ubytki drewna
w tych budynkach. Ponadto
nasycono je preparatami
wzmacniającymi strukturę
drewna oraz zabezpieczającymi biobójczo i ogniochronnie.
W baraku B-166 wykonano
podwaliny z drewna sosnowego, a także uzupełniono
elementy płyt ściennych i dachowych. Przeprowadzono
remont konserwatorski płyt
ścian bocznych, frontowych,
górnych szczytowych, skrzydeł drzwi wejściowych oraz
świetlików. Drewniane elementy konstrukcyjne zostały
poddane impregnacji olejem
kreozotowym w komorze ciśnieniowej.
Barak B-210 został poddany
analogicznym zabiegom remontowo-konserwatorskim.
Dokonano uzupełnień zniszczonych lub brakujących
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KONFERENCJA
„OBLICZA SPRAWIEDLIWOŚCI”

M

iędzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zaprasza na konferencję „Oblicza Sprawiedliwości. Świat wobec Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, która odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2011 r.

Jej celem jest podjęcie dyskusji nad istotą i skutkami
zbrodni ludobójstwa we
współczesnym
świecie,
a także refleksja nad sposobami ich osądzania oraz
skuteczną edukacją prowadzącą do zapobiegania
podobnym
zbrodniom
w przyszłości. Zaprosze-

nie skierowane jest do osób
zajmujących się edukacją
historyczną w szkołach,
uczelniach wyższych, w organizacjach pozarządowych

oraz instytucjach badających
zbrodnie ludobójstwa, a także upowszechniających wiedzę w temacie konferencji.
Organizatorami konferencji

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

PROGRAM
KONFERENCJI:
27 czerwca (poniedziałek)
• od 16.00 rejestracja uczestników
konferencji/MDSM
• 17.30
uroczyste
powitanie
uczestników konferencji
28 czerwca (wtorek)
SESJA PIERWSZA
prowadzenie: dr P. Trojański
• 9.00 - 10.00 prof. M. Kornat:
„Uwarunkowania prawne i polityczne wprowadzenia pojęcia
ludobójstwa przez Rafała Lemkina”
• 10.00 - 11.00 dr E. Gawron: „Proces Amona Götha i pierwszy
wyrok w sprawie zbrodni ludobójstwa”
• 11.00 - 12.00 dr P. Setkiewicz:
„Postawy zbrodniarzy z Ausch-

oprócz MCEAH są: Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz
Akademia
Oświęcimska

WSPÓŁPRACA:

witz w procesach oświęcimskich”
• 12.00 - 12.45 dyskusja
SESJA DRUGA
prowadzenie: L. Szuster
• 14.15 - 15.15 dr L. M. Nijakowski:
„Rozkosz zemsty. Dlaczego po
II wojnie światowej nie doszło
do ludobójstwa Niemców w Polsce?”
• 15.15 - 15.30 dyskusja
SESJA TRZECIA — OTWARTA
prowadzenie: dr J. Gwiazdecka
• 15.45 - 16.15 prof. W. Stankowski: „Kształtowanie pamięci
o Zagładzie i proces rozliczenia
zbrodni nazistowskich”
• 16.15-16.35 dr J. Ambrosewicz-Jacobs: „Czy jest szansa na spotkanie edukacji o Holokauście
i edukacji o prawach człowieka?”
• 16.25 - 18.45 prezentacja referatów, wyników badań lub zrealizowanych projektów z trzech

przy współpracy Instytutu
Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
oraz Centrum Badań Holokaustu UJ.

PATRONAT MEDIALNY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

obszarów tematycznych:
- jednostka wobec zbrodni
- rozliczenie i zadośćuczynienie
- rola systemu i państwa
Zgłoszenia proponowanych tematów wystąpień przyjmowane
są do 25 maja (maks. 20 minut)
29 czerwca (środa)
SESJA CZWARTA
prowadzenie: K. Oleksy
• 9.00 - 10.00 dr U. Markowska-Manista: „Dzieci jako ofiary,
świadkowie i „ludobójcy” w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Między traumą życia w konflikcie
a doświadczeniem przemocy”
• 10.00 - 11.00 dr A. Bartuś: „Korea
Północna jako przykład funkcjonowania bezkarnego ludobójczego reżimu komunistycznego.
Próba analizy porównawczej
sytuacji w nazistowskich i północnokoreańskich obozach koncentracyjnych”

• 11.15 - 12.15 dr K. Starecka: „Obraz zbrodni przeciwko ludzkości z okresu wojny w Azji i na
Pacyfiku w japońskiej edukacji
szkolnej”
• 12.15 - 13.00 dyskusja
SESJA PIĄTA
prowadzenie: A. Białecka
• 14.00 - 15.00 K. Gebert: „Współczesna Europa wobec zbrodni ludobójstwa — osądzenie
zbrodniarzy z byłej Jugosławii”
• 15.00 - 16.00 prof. J. Grabowski:
„Judenjagd — polowanie na
Żydów na terenach Generalnej
Guberni”
• 16.00 - 16.30 dyskusja
• 16.45 - 18.30 Dyskusja panelowa: OBLICZA SPRAWIEDLIWOŚCI
30 czerwca (czwartek)
• 9.00 - 11.00 zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz
Birkenau

LUDZIE I WOJNA:
POCZĄTEK DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ W RELACJACH
ŚWIADKÓW WYDARZEŃ – LEKCJA INTERNETOWA

C
Fot. USC Shoah Foundation Institute

entrum Edukacji na stornie internetowej Muzeum (zakładka EDUKACJA) udostępniło lekcję internetową, która jest
wsparciem dla polskich nauczycieli w nauczaniu o II wojnie
światowej. Prezentowany materiał można wykorzystać podczas
lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i wiedzy
o kulturze.

Kadr z relacji Eugenii Adler
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Cała lekcja składa się
z dwóch części: „Wrzesień
1939 – wybuch drugiej wojny światowej” oraz „Dokąd
dalej?”. Jest to efekt współpracy pomiędzy Instytutem
Historii Wizualnej i Edukacji Fundacji Shoah (SFI)
Uniwersytetu Południowej
Kalifornii a Międzynarodowym Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
(MCEAH). Integralną częścią lekcji są audiowizualne
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relacje pochodzące z Archiwum Instytutu Fundacji
Shoah. Autorami lekcji są
Anna Motyczka oraz Martin Šmok.
Zakres chronologiczny lekcji obejmuje pierwsze miesiące wojny, a wydarzenia
przedstawione są z perspektywy
indywidualnej
przez osoby opowiadające
o własnych przeżyciach
i doświadczeniach, które
były udziałem ich otocze-
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nia. Wydarzenia polityczne
na skalę państwową i międzynarodową,
działania
rządów i operacje wojskowe pozostają tłem opowieści, a zadaniem nauczyciela
jest ich odpowiednie przedstawienie. Poczynając od
niemieckiej, a następnie radzieckiej agresji na Polskę,
w toku lekcji podejmowany
jest problem wpływu wydarzeń historycznych na życie
pojedynczych osób.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lekcja dotyczy także problemu podejmowania złożonych decyzji dotyczących
ucieczki lub pozostania
w miejscu zamieszkania
i konsekwencji owych decyzji. Poznanie komentarza
bezpośrednich uczestników
wydarzeń
historycznych
pomaga lepiej wyjaśnić
pewne zachowania zbiorowości, co z kolei pozwala
na głębsze zrozumienie powszechnego odbioru opi-
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sywanych sytuacji przez
współczesne
społeczeństwo. Lekcja podejmuje
zagadnienia dotyczące wydarzeń
poprzedzających
Holokaust, czyli zagładę
ludności żydowskiej, określaną przez nazistów jako
„ostateczne
rozwiązanie
kwestii żydowskiej”.
Historia nazistowskiej Zagłady narodu żydowskiego i historia totalitaryzmu
pod rządami radzieckich

komunistów stanowią dwa
odrębne przedmioty studiów, badań i nauczania.
Zadaniem niniejszej lekcji nie jest porównywanie
obu reżimów, lecz próba
zrozumienia, jaki wpływ
na społeczeństwo i na indywidualne losy obywateli polskich pochodzenia
żydowskiego miała wojna
i funkcjonowanie systemów
totalitarnych.
agjus

1 września 1939 r. nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Datę tę powszechnie uznaje się za początek drugiej
wojny światowej. 17 września kraj został zaatakowany
ze wschodu przez Armię Czerwoną. Rozpoczął się długi okres okupacji. W wyniku działań wojennych życie
straciło ok. 5,6-5,8 miliona mieszkańców Rzeczpospolitej; 60% tej liczby stanowili Żydzi. Chociaż od zakończenia wojny upłynęło ponad pół wieku, trudno by znaleźć
w Polsce rodzinę, której życia w jakiś sposób nie naznaczyły wypadki wojenne, a wspomnienia z tego okresu są wciąż
żywe w społeczeństwie. Dlatego też pogłębienie wiedzy
o wydarzeniach lat wojennych umożliwi lepsze zrozumienie wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce.

FOLDER FUNDACJI AUSCHWITZ-BIRKENAU
NAGRODZONY

F
Fot. PMA-B

older „The preservation of Auschwitz-Birkenau. Our responsibility for future generations” („Konserwacja Auschwitz-Birkenau. Nasza odpowiedzialność za przyszłe pokolenia”) uznany
został przez brytyjską organizację D&AD (Design & Art Direction)
za jedną z najlepiej zaprojektowanych publikacji na świecie.
baraków
murowanych,
drewnianych, zachowanych
ruin oraz drewnianych wież
strażniczych. Oprócz tego
w publikacji znaleźć można
podstawowe informacje na
temat misji i struktury oraz
działalności Fundacji Auschwitz-Birkenau. Całość uzupełniają fotografie Miejsca
Pamięci.
Publikację pobrać można ze
strony internetowej www.
auschwitz.org.pl.
ps

Folder „The preservation of Auschwitz-Birkenau. Our responsibility for future generations”

Fot. PMA-B

Angielskojęzyczne wydawnictwo Fundacji Auschwitz-Birkenau zostało wyróżnione w dziedzinie designu
graficznego i trafi do katalogu „Design and Art Directors Book”. Oprócz tego
fotografie autorstwa Petera
Thorpa, które znalazły się
w publikacji, otrzymały prestiżową nagrodę Association
of Photographers za 2010 r.
w kategorii „Commercial
Use – Desing Series”.
Folder wykonany został pro
bono przez brytyjską firmę So
Design Consultants. – Dzięki
współpracy z Fundacją oraz
zespołem Miejsca Pamięci udało się nam stworzyć
wydawnictwo, w którym
delikatne rozwiązania designu graficznego towarzyszą
bardzo mocnym fotografiom
tworzącym głębię całego
przekazu – powiedział Steve
Haskins, dyrektor kreatywny firmy. – Te wyróżnienia
dla naszej pracy są także dowodem na to, że fundraisingowa publikacja przyciągnęła uwagę. To dla nas bardzo
ważne, ponieważ ten projekt
powstał z potrzeby serca.
Chcieliśmy naszą pracą wesprzeć działania Fundacji –
dodał.
– Auschwitz-Birkenau jest
najsłynniejszym
Miejscem
Pamięci na świecie. Stara-

Tym bardziej cieszy to, że nasze, w dużej mierze intuicyjne, starania zostały dostrzeżone i docenione. Wszystkim
nam chodzi o jedno: to Miejsce musi pozostać wymowne. Dla pokoleń – dodał Piotr
Cywiński.
W folderze prezentowane
są najważniejsze planowane
projekty
konserwatorskie,
obejmujące przede wszystkim teren byłego Auschwitz
II-Birkenau:
konserwację

Fot. PMA-B

Folder „The preservation of Auschwitz-Birkenau.
Our responsibility for future generations”

jąc się o zebranie funduszy
na jego dalsze zachowanie,
musimy prowadzić dyskurs
na najwyższym, światowym
poziomie – powiedział prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M.A. Cywiński. – Zdajemy sobie sprawę,
że w przestrzeni na styku
kultury i zdobywania funduszy nie jest łatwo odnaleźć
się z pytaniami dotyczącymi
pamięci, tożsamości, śmierci
czy granic człowieczeństwa.

Folder „The preservation of Auschwitz-Birkenau. Our responsibility for future generations”
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„PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ
OD PRAW DZIECI I MŁODZIEŻY” – II EDYCJA

W

Fot. MDSM

Fot. MDSM

NAUCZANIE
O PRAWACH CZŁOWIEKA POPRZEZ
EDUKACJĘ HISTORYCZNĄ W MDSM
Aby uświadomić i wyjaśnić ludziom należne im prawa oraz ich znaczenie
w życiu jednostek i społeczeństw, nieodzowne staje się spojrzenie na kwestię
praw człowieka przez pryzmat historii. Przyjęcie perspektywy historycznej
jest konieczne z uwagi na dwa cele: rekonstrukcję i przywrócenie pamięci
o częściowo zapomnianej zależności między historycznym doświadczeniem
bezprawia a ochroną praw człowieka oraz dostrzeżenie możliwości
stanowienia praw człowieka, ukierunkowanych na przyszłość.
Ta interesująca relacja, jaka zachodzi pomiędzy dramatycznymi
doświadczeniami historycznymi jednostki oraz wysiłkami o skali globalnej,
jakie czyni się w celu zagwarantowania poszanowania niezbywalnych praw
ludzkich w przyszłości, stanowi punkt wyjścia do nauczania o prawach
człowieka poprzez edukację historyczną w MDSM Oświęcim.
Człowiek, który zna przykłady historycznego bezprawia, potrafi – być
może lepiej niż inni – uświadomić sobie przejawy współczesnego braku
poszanowania ludzkiej godności. Ponadto jest świadomy konieczności
podejmowania walki przeciwko aktom naruszania praw człowieka, a także
zna przykłady odważnego zaangażowania wielu ludzi i ich sukcesów,
zachęcających do dalszego działania. Dzięki tej wiedzy rozumie także, że
wdrażanie w życie praw człowieka to proces otwarty – w którym wiele już
osiągnięto, lecz w którym wciąż pojawiają się nowe wyzwania.
Na tle doświadczeń historycznych różnych ludzi i narodów – jak choćby
narodowosocjalistycznego bezprawia, które miało miejsce w Niemczech
36 osób pracowało w sześciu
grupach. Stworzenie grup
składających się z obcych sobie do tej pory młodych ludzi było dobrym pomysłem.
Dzięki temu poznaliśmy się
nawzajem i mieliśmy możliwość integracji. Bardzo
podobała nam się forma
zajęć, które prowadziła koordynatorka projektu Elżbieta Pasternak. Wyjaśniła
nam podstawy problematyki praw człowieka, w tym
praw dzieci i młodzieży.
Następnie rozpoczęły się
warsztaty historyczne, podczas których poznaliśmy
wczesne świadectwa dzieci żydowskich, spisywane
w latach 1944-48. Wykłady
i ćwiczenia poprowadzili
przedstawiciele Żydowskiego Instytutu Historycznego:
Edyta Kurek oraz Robert
Szuchta.
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Poznawanie historii dzieci
Holokaustu skłoniło nas do
zadania sobie pytań o istotę
praw człowieka. Wyjątkowo
wartościowym doświadczeniem było również spotkanie ze świadkiem wydarzeń,
panią Joanną Sobolewską,
członkinią Stowarzyszenia
Dzieci Holokaustu w Polsce.
Uważamy, że projekt „Prawa człowieka zaczynają się
od praw dzieci i młodzieży”
jest świetną inwestycją, która motywuje młodych ludzi
do działania na rzecz drugiego człowieka.
Każdy spędzony na warsztatach dzień był dla nas
wspaniałym
doświadczeniem. Komunikatywność, jasność przekazu informacji to
cechy, które charakteryzują
sposób prowadzenia zajęć.
Z niecierpliwością czekamy
na kolejne, które odbędą się
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i zostało zainicjowane przez Niemców, Zagłady europejskich Żydów
czy totalitaryzmu komunistycznych dyktatur w Europie Wschodniej
i Środkowej – staje się jasne, że akty prawne, gwarantujące ochronę praw
człowieka, powstały jako powszechna odpowiedź na konkretne bezprawie.
Spotkały się one z ogólnym zrozumieniem oraz aprobatą i są wprowadzane
w życie.
Na tle praw człowieka równocześnie należy przedstawić ideały i czyny tych
wszystkich ludzi, którzy również w czasach bezprawia próbowali chronić
godność i prawa ludzi. Mimo iż radykalne pozbawienie jednostki ludzkiej
podmiotowości, jak również zorganizowane na masową skalę ludobójstwo
w czasie narodowego socjalizmu wydaje się w swej formie wydarzeniem
bezprecedensowym i należącym do przeszłości, to jednak potrzeba walki
o respektowanie praw człowieka okazuje się wciąż aktualna. W kontekście
specyficznych doświadczeń historycznych w różnych krajach, ludzie do
dziś powołują się na swoje niezbywalne prawa, które zagwarantowane są
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uniwersalnych i regionalnych
umowach dotyczących praw człowieka, a także katalogach praw
podstawowych, znajdujących się w konstytucjach narodowych. Również
w tym obszarze odnaleźć możemy współcześnie sylwetki ludzi, którzy
występują odważnie przeciwko przemocy, uciskowi oraz wykorzystywaniu
człowieka przez człowieka.
Źródło: „Human Rights and History. A challenge for Education, Stiftung Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft”, Berlin, Februar 2010. Projekt finansowany w ramach
programu grantowego dla nauczania o prawach człowieka poprzez edukację
historyczną MENSCHEN RECHTE BILDEN Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność
i Przyszłość w Berlinie.
Oprac. Elżbieta Pasternak

w maju. Tam zaprezentujemy przygotowane w grupach prezentacje na temat:
„Dzieciństwo na tle wojny
i Holokaustu”, przygotowanymi w oparciu o wywiady
z przedstawicielami pokolenia czasu wojny i historie
rodzinne.
Dalsze zajęcia mają na celu
wprowadzenie nas w podstawowe pojęcia z obszaru
prawa, uwarunkowania relacji jednostka – państwo na
tle systemu demokratycznego, przybliżenie nam genezy i okoliczności powstania praw człowieka i praw
dziecka oraz rozwoju normatywnych aktów prawnych, służących ich ochronie w wymiarze globalnym
i europejskim. Analizie
poddamy zapisy w Konwencji o Prawach Dziecka
i porównamy standardy
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przedstawiakonwencyjne z ustawodaw- Fotografie
stwem w Polsce. Zajęcia ją uczestników projektu
poprowadzą Martyna Ma- w trakcie prac.
jewska ze Stowarzyszenia
Pro Humanum z Warszawy
Uczennice PZ nr 11
oraz dr Michał Kowalski
im. Stanisława Wyspiańskiego
z Instytutu Europeistyki UJ
w Kętach
w Krakowie.

Fot. MDSM

Fot. MDSM

dniach od 16 do 18 marca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyły się
pierwsze zajęcia w ramach drugiej edycji projektu edukacyjnego „Prawa człowieka zaczynają się od
praw dzieci i młodzieży”. Uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice w wieku od 16 do 18 lat,
wśród których znalazłyśmy się także my, uczennice PZ nr 11 im. St. Wyspiańskiego w Kętach.
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PRAWA CZŁOWIEKA W FILMOWYM KADRZE

W

dniach 14-16 kwietnia w Oświęcimiu odbył się „IX Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa
Człowieka w Filmie”. Do organizacji festiwalu włączyło się Koło Naukowe Myśli Społeczno- Politycznej
pod opieką mgr. Zbigniewa Klimy, działającego przy Instytucie Politologii w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Oświęcimiu oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży.

Fot. internet

W tematykę „Film dokumentalny, a prawa człowieka”
wprowadził widzów wykład dr. Krzysztofa Żarny,
a wprowadzenie do filmów „Dwóch Escobarów”
i „Czerwone światło” przedstawił Tomasz Klęczar, student PWSZ. Drugiego dnia
festiwalu wykład zatytułowany:
„Polsko-niemiecka
współpraca w dziedzinie
ochrony praw człowieka”
wygłosił prof. dr hab. Witold
Stankowski. W następnej
kolejności miała miejsce emisja filmów „Warszawa do
wzięcia” i „Prawda, dobro
i piękno. Film o Bohdanie
Porębie”, do których wprowadzenie
zaprezentowała Katarzyna Ozimek,
studentka
Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Po krótkiej przerwie na widzów czekały takie produkcje
jak: „Przywódca ma zawsze
rację”, „Narodziny narodu”,
które zapowiedział uczeń li-

Kadr z filmu „Warszawa do wzięcia”

Wśród
gości
festiwalu
znaczną grupę stanowili studenci PWSZ Oświęcim oraz
jej pracownicy dydaktyczni,
w projekcjach uczestniczyli
także studenci Uniwersytetu
Rzeszowskiego, uczniowie
z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konar-

skiego,
przedstawiciele
stowarzyszeń
oświęcimskich
oraz
mieszkańcy
Oświęcimia.
Projekcje filmowe odbywały
się w auli PWSZ oraz w sali
im. Tadeusza Szymańskiego
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży.

ceum Konarskiego – Jędrzej
Skrzypczyk, produkcję „Na
żywo z Betlejem” zaprezentował Filip Lach z PWSZ.
Ostatnim filmem tego dnia,
prezentowanym w auli uczelni, był „Freedom Riders”.
Następnie widzowie przenieśli się do Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży.
W
gościnnych
murach
MDSM mieli możliwość
obejrzenia
następujących
obrazów: „Kto zabił Wałęsę
z Pnom Penh”, „Vakha i
Magomed”, „Żegnaj DDR!”,
wiśnie”
oraz
„Świeże
„Nigdzie w Europie”, „Przez
Warszawę ku wolności”, poruszających tematykę śmierci
kambodżańskiego przywódcy związkowego, losów uciekinierów czeczeńskich oraz
ucieczki obywateli NRD do
RFN. Wszystkie te zagadnienia wpisują się w nadrzędny temat pracy edukacyjnej
MDSM: „Prawa człowieka
w dzisiejszym świecie”.

Tegoroczny festiwal cieszył
się sporym zainteresowaniem. Każdego dnia filmy
oglądało ok. 200 osób. Tego
typu wydarzenia skłaniają zazwyczaj do refleksji
i zastanowienia się nad
dalszymi losami festiwalu
w Oświęcimiu. Organizatorzy planują poszerzenie
oferty o warsztaty na temat
praw człowieka, zmianę
terminu na styczeń lub marzec, a także zaproszenie do
wzięcia udziału w festiwalu
innych instytucji oświęcimskich, z nadzieją, że działania te wpłyną pozytywnie
na zwiększenie frekwencji.
Planowane jest także wprowadzenie imprez kulturalnych towarzyszących projekcjom.
Barbara Bajorek
Studentka II roku Politologii o specjalności „Media i komunikowanie
międzynarodowe” w PWSZ

WILNO I CAŁY ŚWIAT

F

undacja na rzecz MDSM i Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie serdecznie zapraszają na wystawę malarstwa Rafaela Chwolesa zatytułowaną „Wilno i cały świat”. Składa się na nią
kilkadziesiąt obrazów olejnych na kartonie i płótnie, pochodzących z różnych okresów twórczości tego
wybitnego artysty. Znajdziemy na niej zarówno miejskie pejzaże z Wilna czy Paryża, jak i portrety, judaica czy
symboliczne kompozycje figuralne. Można ją oglądać do 18 czerwca br.
Rafael Chwoles urodził się
25 kwietnia 1913 r. w Wilnie, a zmarł 31 marca 2002 r.
w Paryżu. Studiował m.in.
u Lejbowskiego, Packiewicza, Kuleszy i Szturmana

oraz na kursach malarstwa
w Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej „Hilf durch arbet” („Pomoc przez pracę”).
Należał do grupy literacko-artystycznej Jung Wilne
(Młode Wilno), działającej
w latach 1929-39 i propagującej kulturę żydowską.

Fot. MDSM

Zadebiutował w 1933 r.
na Wystawie
Młodych
Malarzy, na której otrzymał pierwszą nagrodę za
portret. Dwa lata później
wziął udział w prestiżowej
wystawie zorganizowanej
z okazji wszechświatowego
zjazdu Institute for Jewish
Research (Żydowski Instytut Naukowy). W 1938 r.
w Wilnie odbyła się pierwsza ekspozycja indywidualna Chwolesa.

Praca Rafaela Chwolesa z cyklu
„Wilno i cały świat”

Pierwsze miesiące wojny
światowej artysta spędził
w Wilnie i okolicach. W 1940 r.
został dyrektorem Szkoły
Sztuk Plastycznych w Wilejce. Po wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej został
ewakuowany w głąb ZSSR,
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przebywał w okolicy miasta
Gorki (Niżnyj Nowgorod)
i pracował jako robotnik
na kolei. Około 1941 r. jego
prace pokazano w Domu
Kultury w Krasnych Bakach
nad Wołgą, dzięki czemu oddelegowano go do Moskwy,
gdzie pracował jako malarz
pokojowy. Już w 1944 r., natychmiast po wyzwoleniu
Wilna spod okupacji niemieckiej, Chwoles wrócił do
miasta, przede wszystkim
po to, by odszukać rodziców
i siostry. Odnalazł dwie siostry – rodzice oraz trzy pozostałe siostry zostali zamordowani przez Niemców w Ponarach pod Wilnem. Jak relacjonuje Aleksander Chwoles:
„Dla ojca to był straszny
cios, pierwszą jego myślą
było utrwalić na zawsze
w swoich rysunkach, obrazach to straszne wileńskie
getto. Łaził po tych ruinach
getta dniami, tygodniami
i malował. W ten sposób
powstał cykl „Wileńskiego
Getta”. Ojciec był pierwszym
i chyba jedynym, który
utrwalił w swoich rysunkach
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i obrazach żydowską dzielni- malował wówczas wiele wicę Wilna, a raczej to, co z niej doków paryskiej architektuzostało”.
ry. Chwoles brał także udział
w zbiorowych wystawach
W okresie powojennym malarzy żydowskich i polChwoles wystawiał swoje skich, m.in. w Warszawie,
prace w Wilnie, Moskwie Radomiu, Sztokholmie, Teli Kownie. Wkrótce powstał -Awiwie i Londynie. W ladrugi cykl obrazów zatytu- tach 1966-67 i w 1969 r. odbył
łowany: „Getto zniszczone – podróż do Hiszpanii i Maarchitektura starego Wilna”. roka, tworząc na zamówieMalował liczne pejzaże Wil- nie UNESCO cykl obrazów
na i okolic. W 1946 r. został na temat dzieci, wydany na
członkiem związku litew- kartach pocztowych. W 1969
skich artystów-malarzy.
r. wyjechał z Polski wraz z
rodziną i osiadł w Paryżu na
W 1959 r., w ramach repatria- stałe.
cji, osiedlił się wraz z rodziną
– siostrą, żoną oraz synami – Rafael Chwoles w 1981 r.
w Warszawie. Stworzył cykl został odznaczony Medamonotypii
zatytułowany lem Académie Européenne
„Motyw biblijny”, ilustro- des Beaux Arts, w 1983 r.,
wał książki i czasopisma, w 50-lecie pracy twórczej,
projektował afisze teatralne otrzymał Medal Miasta Pai filmowe, a także okładki ryża, w 1994 r. Izrael przydla wydawnictwa Forlag Ji- znał mu nagrodę im. Icyka
disz Buch. W okresie pobytu Mangera (Prix Manger),
w Polsce miał wiele wystaw a w rok później nagrodę im.
indywidualnych. W 1963 r., Szolema Alejchema.
Joanna Klęczar
w 30-lecie swojej pracy twórczej prezentował swoje obrazy w Warszawie i Paryżu Biografia opr. na podstawie:
w Gallerie du Passeur. Na- www.culture.pl
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„AUSCHWITZ
A MOJA ZIEMIA”
– NAGRODY PRZYZNANE

Z

akończyła się ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego dla
młodzieży „Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć po latach”.

Podczas
spotkania
w
oświęcimskim
Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień
laureatom konkursu oraz
nauczycielom opiekującym
się młodzieżą biorącą udział
w projekcie. Spotkanie połączone było z wystawą prac
konkursowych w bieżącej
i ubiegłej edycji konkursu.
– Temat tegorocznej edycji
konkursu „Być człowiekiem
w Auschwitz” to temat,
przy którym skupiliście się
nie tylko na pokazywaniu
bohaterskich, ale też negatywnych postaw, z którymi
miano do czynienia w obliczu tego wszystkiego, co tutaj się działo – powiedziała
do zgromadzonych uczniów
dr Alicja Bartuś, przewodnicząca zarządu Fundacji
MDSM. – Prawdziwy bohater to ktoś, kto poświęca się
dla innych. Kto zatem jest
prawdziwym
bohaterem?

KATEGORIA LITERACKA:
I miejsce:

Monika Tarkowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze, opiekun: Barbara Gawlik
II miejsce:
Justyna Stanisz, Miejskie Gimnazjum nr 2
im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
opiekun: Magdalena Soboń, Joanna Cebulska
III miejsce: Paweł Kak, Zespół Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, opiekun: Renata Jarnot
Wyróżnienia: Małgorzata Kramarczyk, Powiatowy
Zespół Szkół nr 5 Szkół Budowlanych
w Oświęcimiu, opiekun: Katarzyna Kot,
Katarzyna Knapczyk
Maria Głownia, Zespół Szkół w Płazie,
opiekun: Barbara Durczok
Rafał Stachura, Zespół Szkól Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze,
opiekun: Barbara Gawlik
Krzysztof Kopacz, Miejskie Gimnazjum
nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, opiekun: Magdalena Soboń, Joanna
Cebulska
Kinga Bryśkiewicz, Zespół Szkół w Płazie, opiekun: Barbara Durczok

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA:
Mateusz Kozub, Powiatowy Zespół nr 4
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu, opiekun: Halina Kulig
II miejsce:
Sabina Ciszak, Zespół Szkół nr 3 V LO
w Rybniku, opiekun: Magdalena Wużyńska-Tkocz
III miejsce: Katarzyna Bernaś, Gimnazjum Gminne
nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku,
opiekun: Zofia Kanclerz
Wyróżnienia: Adam Kusz, Zespół Szkół nr 6 w Tychach, opiekun: Aleksandra Nych Daniel Mrózek, Zespół Szkół w Kętach
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach, opiekun: Grażyna Ferenc
Ilona Chrapczyńska, Zespół Szkolno
Przedszkolny nr 1 w Osieku, opiekun:
Grażyna Pająk

Fot. agjus

I miejsce:

Miejsce I
w kategorii fotograficznej

1

2

3

O tym pisaliście w swoich
pracach. Może za sprawą poznanych przez was tu historii
uratujecie komuś życie, może
nie przejdziecie obojętnie
obok osoby leżącej na ulicy.
Proszę was o jedno: aby nie
było wam wszystko jedno.
Bądźcie bohaterami naszych
czasów – dodała dr Bartuś.
Do edycji „Być człowiekiem
w Auschwitz” zgłoszono
blisko 100 prac. Tematyka
ta spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem ze strony
uczniów i nauczycieli. Udział
w projekcie wzięło blisko
530 uczniów z 25 szkół reprezentujących szkoły m.in.
z Krakowa, Rybnika, Tychów, Gliwic i okolic Opola.

Miejsce II
w kategorii fotograficznej

Konferencja podsumowująca projekt
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nawiamy się nad tym jak on upadł, debatujemy nad tym, jak się zranił,
wymieniamy zdania na temat tego jak postąpić, by się to nam nigdy
nie przydarzyło – to według współczesnych ludzi jest pomoc i śmieją
jeszcze twierdzić, że to rodzaj bezinteresowności. Jeżeli każdy będzie
żył myślą, że jego głos czy pomoc nic nie zmieni, to historia może się
powtórzyć. Coś takiego spowoduje, że każdy straci charakterystyczne
miejsce nazywające się sumieniem. Obojętność na cudze cierpienie jest
jedną z najgorszych cech dzisiejszego świata.

I MIEJSCE W KATEGORII LITERACKIEJ:
Monika Tarkowska
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze,
opiekun: Barbara Gawlik
„Być człowiekiem w Auschwitz”
Hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau to niewątpliwie
największy cmentarz świata. Miejsce, w którym wymordowano kilkanaście setek tysięcy ludzi różnych narodowości, w szczególności Żydów. Symbol terroru i ludobójstwa.
W dziejach ludzkości wiele było wojen i okrucieństw, jednak to dopiero II wojna światowa odkryła kolejne ciemne karty ludzkiej natury.
Z nowej mrocznej perspektywy świat spojrzał na bestialstwa, zbrodnie
i okrucieństwa w nieznanej dotąd skali i intensywności. Dotychczasowy świat wartości, względna harmonia, ludzka solidarność, ustąpiły
miejsca bezwzględnej walce o przetrwanie. W czasach wojennej pożogi
ta walka ogarniała wszystkie aspekty ludzkiego istnienia. O wolność
walczyły społeczności, narody, jednak najdobitniej tragizm tej walki
widać przez pryzmat pojedynczej jednostki, która stała się ogromem
okrucieństw. Najokrutniejszą areną tej walki w czasach wojny stały się
obozy koncentracyjne. To tam w tych „zamkniętych fabrykach śmierci”
widać najdobitniej całą ludzką naturę rozłożoną na czynniki pierwsze.
Z jednej strony widzimy okrucieństwo, cierpienie, nieludzkie bestialstwo oprawców, ale także siłę ludzkiej woli, wielką chęć do życia, radość z rzeczy najprostszych a czasem nawet blady cień międzyludzkiej
solidarności.
OBWIESZCZENIE!

„Baworowski korzystając z ciemności uskoczył pod blok. Ale na jego
nieszczęście zauważył go kapo malarni, oznaczony nr 25. Natychmiast
zameldował esesmanowi o «wykroczeniu» Baworowskiego. Rano, kiedy się rozwidniło, przyszło paru esesmanów i polecili Baworowskiemu
szczekać, a następnie zjeść własny kał, fotografując go przy tej czynności.”
Czesław Sowul, nr obozowy 167.
Gdzieś pod stopami Niemców leżała godność tego człowieka, oni się
nad tym nie zastanawiali. Nie wiedzieli również, że człowiek nawet
w tak uwłaczających warunkach potrafi znieść poniżenie, nawet upadać pod naporem ciosów kierowanych w jego stronę. Kiedy wydaje mu
się, że jest na samym dnie nagle dostrzega tam światełko nadziei. Widać wspomnienia wszystkich dobrych jak i złych doświadczeń. Pojawia
się nowa siła, że mimo wszystko pozostał sobą. Zdaje sobie sprawę,
że może przegrać, ale i wygrać, więc „staje” w duchu. Jego wewnętrzna siła jest teraz najpotężniejszą bronią, jaką posiada, pozwoli mu się
ona uwolnić. Bo człowieka można pozbawić wszystkiego, ale nie człowieczeństwa. Ta sytuacja bardzo mną wstrząsnęła, pokazała mi, że ludzie potrafią być naprawdę podli, że potrafią swoją nienawiść obrócić
w stronę bliźniego. Przecież nie sztuką w tamtych czasach było bycie
okropnym, gdy otaczały Cię same okropności. Sztuką było zachować
umiejętność bycia dobrym, przepełnionym miłością, troską.

„Dotyczy kary śmierci za wspieranie Żydów, którzy przekroczyli bez
uprawnienia granicę dzielnicy żydowskiej.
„Czy myślisz, że gdyby nie nadzieja, iż ten inny świat nadejdzie, że
wrócą prawa człowieka – żylibyśmy w obozie, choć jeden dzień?”
W ostatnim czasie większa ilość Żydów wydostała się bez uprawnie- Tadeusz Borowski, „U nas w Auschwitzu…”
nia z dla nich przeznaczonej dzielnicy. Ci znajdują się dotąd w okręgu
warszawskim.
Tak… to właśnie nadzieja dawała szansę na lepsze jutro. Ona w jakiś
sposób pozwala przezwyciężyć ból, który zakradał się z każdej stroPrzypominam, że trzecie rozporządzenie Generalnego Gubernatorstwa ny. Podtrzymywała ludzi na duchu, większość miała tylko ją. Wtedy
z dnia 15.10.1941 r. (VBI. GG.S.595) przewiduje, że nie tylko Żydzi będą mogli oderwać się od rzeczywistości, znaleźć spokój i szczęście. Poskazani na śmierć za przekroczenie granicy dzielnicy żydowskiej, ale czuć się wolnym od nienawiści, żalu, strachu. Definitywnie zakończyć
każdy, kto w jakikolwiek dopomaga im w ukrywaniu się. Zaznaczam, swoje cierpienie. Ale i tak, co chwila pojawiało się pytanie „Jak, jak to
że za pomoc udzieloną Żydowi, nie uważa się tylko przenocowania ich zrobić?”. I to zwątpienie musiało przerwać wszystko, znów wkradł się
i wyżywienie, ale również przewożenie ich jakimkolwiek środkiem lo- smutek, a po utracie wiary ciężko znaleźć na nowo chęć do życia szczekomocji, kupowanie od nich różnych towarów, itp.
gólnie w tak ciężkich okolicznościach, gdzie na każdym kroku deptana
była godność człowieka. Kto dał na to pozwolenie, kto pozwolił poZwracam się do ludności okręgu warszawskiego z wezwaniem, aby mniejszać ludzi w ich własnych oczach? Nikt, bo nikt nie ma prawa
każdego Żyda, który bez uprawnienia przebywa poza granicami dziel- nam tej godności odebrać. W mojej głowie rodzi się pytanie: „Dlaczego,
nicy żydowskiej, natychmiast zameldować u najbliższego posterunku ktoś zdecydował się na tak dobitne wyniszczenie fizyczne i psychiczne
policyjnego względnie żandarmerii.
bliźniego?”. Czy w ogóle można żyć ze świadomością tego, jakie nieodwracalne krzywdy się wyrządziło? Kto wyniszcza swoje sumienie,
Kierownik SS- i Policji
by zgasić poczucie winy? Przecież przestaje się być człowiekiem, kiedla okręgu warszawskiego”.
dy cierpienie ludzkie sprawia nam radość. Nawet nie zdajemy sobie
z tego sprawy, jakie ludzie przechodzili tortury, a to dzięki kilku słoTego typu plakaty i ogłoszenia miały na celu zastraszenie ludzi. Dla- wom pewnego człowieka. Nigdy nie brałam pod uwagę tego, że człotego coraz mniej osób pomagało ludności żydowskiej, jednak pomimo wieka można zabić słowem. Dzisiaj wiem, że właśnie na tym polega
obwieszczeń znaleźli się bohaterowie, bo tak należy ich nazwać, którzy brutalność świata. „Nie wojna i ból cielesny, lecz słowo i cierpienie duzdecydowali się na wsparcie. Jednym z nich był Julian Grobelny. Od szy, niszczy ludzi”.
początku II wojny światowej zaangażował się w pomoc skazanym na
eksterminację Żydom. Podczas swojej działalności w „Żegocie” wyda- W czasie wojny Adolf Hitler wiele „osiągnął” dzięki temu, że potrafił
wał ulotki, w których wezwano do udzielania pomocy Żydom. Dzięki wykorzystać nienawiść i dumę ludzi. Obrócić ją w stronę konkretnych
nim wielu ludzi zdecydowało się na ten gest dobroci. Wraz ze swoją grup, a przecież społeczeństwo od zawsze szukało kozłów ofiarnych,
żoną, Heleną, ukrywali kilka osób narodowości żydowskiej. W czasie najlepiej tych niewinnych i słabych.
powstania, w getcie organizował pomoc dla walczących. Będąc jeszcze
w Warszawie, bardzo często się przeprowadzał w obawie przed Niem- Morderca, aby zostać mordercą, najpierw musi zabić człowieka w socami, pomimo tego nie zrezygnował ze swojego zajęcia. Otrzymał tytuł bie.
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
Wojna z jednej strony demoralizuje, a z drugiej hartuje. Wiele zależy
Auschwitz to plac bitwy, ale tu rannym pomoc nie przychodzi.
od psychiki człowieka, ponieważ są rozmaite granice wytrzymałości
i odporności. Ludzie widzieli straszliwe rzeczy, dostawali pomieszania
Więc wiele było takich, którzy pomagali i nie chcieli za to nic więcej. Ist- zmysłów, czasami ogrom poniżenia sprawiał, że czuli się bezużyteczni,
nieli czy działali na terenie obozu lub getta ludzie, którzy ratowali życie ciągły strach tylko pogłębiał depresję, a codzienny widok śmierci potęinnych narażając się na śmierć. Niektórzy więźniowie – lekarze starali gował brak poczucia bezpieczeństwa. Odstępując jednak od kwestii desię nieść pomoc innym, ratowali wielu przed zagazowaniem. Często moralizacji człowieczeństwa można zauważyć, że istnieją ludzie, któsami opiekowali się sobą nawzajem. Dla „nowych” ważne było wspar- rzy mimo okrucieństw nie załamali się, gotowi byli przetrwać wszystcie, rada, przyjazne słowo, życzliwy gest. To niewiarygodne, że lu- ko i zachować swoją heroiczną postawę, a przecież byli oni traktowani
dzie, którzy sami byli w podobnej sytuacji, którzy sami skazani byli na tak samo okrutnie. Ludzie…, którzy obronili swoje wartości, dobra
śmierć, potrafili w niewiarygodny sposób wesprzeć drugiego. Bardzo i prawdy i tym samym przywrócili wiarę w możliwości i siłę człowieka.
istotna była pomoc żywnościowa, zdarzało się, że więzień rezygnował To oni bronili „tych najsłabszych” sami będąc w nie lepszej sytuacji.
z części swojego jedzenia na rzecz kolegi. Mimo nieludzkich warunków
szlachetne uczucia nie we wszystkich się wypaliły. Coraz więcej jest Byli też tacy, którzy po tragizmie wojny zmienili swoje przekonania
ludzi, którzy wykorzystują słabość innych do osiągnięcia własnych ko- i stawali się coraz bardziej obojętni w owym współczesnym świecie. Rzerzyści. Wielką sztuką jest pomagać. Ale czy teraz to robimy? Czy jeste- czywistość wojenna zniszczyła ich marzenia, miłość, sumienie i pamięć.
śmy zdolni do takich poświęceń? Zamiast podać leżącemu rękę, zasta- Każdy dzień okupacji stawał się dla nich kolejną próbą przetrwania.
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II MIEJSCE W KATEGORII LITERACKIEJ:
Justyna Stanisz
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu,
opiekunowie: Magdalena Soboń, Joanna Cebulska
„Być człowiekiem w Auschwitz”

Miejsce III w kategorii fotograficznej

podziękować uczniom za
trud, który włożyli w przygotowanie prac, za bardzo
osobiste myśli, którymi chcieli się z nami podzielić. Jestem
przekonana, że wiedza, którą
zdobyliście w trakcie wizyt w
Miejscu Pamięci was wzbogaci i będzie cenna na dalszym
etapie edukacji – dodała Marta Berecka.
Uczestnicy obejrzeli film
„Niezwykli Oświęcimianie”,
opowiadający o losach osób
pomagających
więźniom
Auschwitz w czasie wojny.
– Na konkurs napłynęły
32 prace fotograficzne. Z roku
na rok obserwujemy coraz
większe zainteresowanie tą
formą przekazu waszych
refleksji – poinformowała

Fot. agjus

– W ciągu siedmiu lat, które
minęły od początku realizacji
projektu „Auschwitz a moja
ziemia” zmieniała się tematyka poszczególnych edycji,
rozrastała się grupa zainteresowanych. Najpierw byli
to uczniowie szkół powiatu
oświęcimskiego, następnie
Małopolski i Śląska, a w tym
roku także z innych rejonów
Polski – poinformowała Marta Berecka, koordynatorka
projektu ze strony Międzynarodowego Centrum Edukacji.
– Jedno pozostało niezmienne – główny cel tego programu: zapoznanie uczniów
z historią Auschwitz, próba
uwrażliwienia na to, co jest
wokół nas w kontekście tego,
co było. Chciałabym bardzo

Człowiek w Auschwitz był traktowany jak zwykły, nic nieznaczący numer. SS-mani
i kapo traktowali go podle, okrutnie katując, upokarzając i traktując przedmiotowo. Głód,
cierpienie, mordercza praca i strach były na porządku dziennym każdego więźnia. Osadzeni tracili nadzieję, czy jeszcze kiedykolwiek uda im się spotkać swoje rodziny, zaznać
spokoju i ciepła rodzinnej atmosfery.
Któregoś dnia, przy herbacie, rozmawiałam z moją mamą na temat obozu Auschwitz.
Opowiadałam mamie o strasznym widoku, który zobaczyłam na własne oczy, gdy byliśmy na wycieczce szkolnej w obozie. Myślałam o ludziach, którzy kiedyś tam przebywali
i przez co zmuszeni byli przechodzić. Zapytałam mamę, czy ktoś nam bliski znajdował się
kiedyś w Auschwitz lub Birkenau. Wtedy ona odrzekła, że jej dziadek, a mój pradziadek,
Ludwik Bliźniak. Spuściła głowę. Poprosiłam ją, aby mi o tym opowiedziała.
Mama, gdy była małą dziewczynką, jeździła z rodziną do Grojca na wakacje, gdzie mieszkał pradziadek Ludwik. Bardzo lubiła mu pomagać, a zawsze wieczorem, po ciężkiej
pracy na roli, pradziadek opowiadał jej różne historie. Pewnego wieczoru moja mama
zapytała go, czy był kiedyś w obozie, na co mój pradziadek opowiedział jej swoje przeżycia związane z obozem. Mama z niedowierzaniem wpatrywała się w niego, gdyż okazało się, że miał nakaz od Niemców wożenia konno żwiru oraz cegieł, które miały służyć
jako materiał budowniczy do baraków. Jeśli pradziadek uchyliłby się od nakazu, groziła
mu egzekucja jego i jego najbliższych. Mówił o swoich uczuciach, gdy wjeżdżał na teren
obozu. Nie wolno mu było zamienić ani jednego słowa z żadnym więźniem. Pradziadek
za każdym razem znajdując się tam, był niesamowicie przerażony – nie tylko widokiem
biednych, wycieńczonych ludzi, ale także bardzo obawiał się o swoje życie. Jego przyjaciel
woził końmi do obozu buraki pastewne. Pradziadek Ludwik wspomniał o raz zaistniałym incydencie – koło od wozu wpadło w dziurę i wypadło z niego kilka buraków. Natychmiast więźniowie, którzy byli w pobliżu rzucili się, by je zjeść, niczym stado wygłodniałych wilków. SS-man bez skrupułów rozstrzelał ich na miejscu, a przyjaciel Ludwika
został okrutnie pobity batem, bo jak uważali SS-mani – zrobił to umyślnie. Pradziadek,
mimo że bał się o własne życie, chował w żwirze kawałki chleba owinięte w ciemne worki, by nie rzucały się w oczy. Więźniowie, którzy rozsypywali żwir chowali ukradkiem
znalezisko do kieszeni. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakie mogłyby być konsekwencje, gdyby SS-mani to odkryli. Bardzo się bał, ale starał się w jakiś sposób pomóc
więzionym. Za każdym razem, gdy wyjeżdżał z obozu, musiał pokazać przepustkę, następnie ściągał czapkę i podciągał rękaw lewej ręki. W ten sposób SS-mani sprawdzali, czy
zamiast pradziadka nie wyjeżdża jakiś więzień, który miał zamiar uciec. Gdy udawało
mu się wyjechać – żarliwie płakał i dziękował Bogu, że czuwał nad nim i nie dotknęło jego
i jego rodziny nieszczęście, które spotkało więźniów. Wspominał także, że wieczorami,
gdy kładł się z rodziną spać, w powietrzu było czuć swąd palonych, ludzkich ciał.
Kiedy mama opowiadała mi to, nie wierzyłam własnym uszom. Miałam ciarki na plecach
i łzy w oczach. Doskonale pamiętam ze swojego dzieciństwa pradziadka, jak bywaliśmy
u niego. Zawsze się cieszył z tego, że dożył chwili, w której mógł być ze swoimi prawnukami. Pradziadek Ludwik w mojej pamięci zapisał się jako miły, starszy pan, lecz bardzo
schorowany. Teraz, gdy już go z nami nie ma, dowiaduję się wspaniałych rzeczy na temat
jego osoby i odwagi, jaką posiadał za życia. Podziwiam go za to, bo nie mam pojęcia, jak
ja bym się zachowała na jego miejscu.
Pradziadku Ludwiku, jesteś moim autorytetem. Bardzo za Tobą tęsknię i żałuję, że sam
nie opowiedziałeś mi tej historii. Czasami szukamy bohaterów gdzieś daleko, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż są wśród nas.

Laureaci i wyróżnieni

O PROJEKCIE

Fot. agjus

Wśród najważniejszych celów programu są przede wszystkim: zapoznanie uczniów
i nauczycieli z historią Auschwitz, kształtowanie umiejętności oceny zdarzeń historycznych i ich konsekwencji w życiu własnym i najbliższych oraz rozwijanie wrażliwości. Projekt zakłada serię wizyt studyjnych w Miejscu Pamięci, których adresatem
jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz konkurs prac literackich i fotograficznych. Łącznie w pięciu edycjach projektu organizowanego od 2004 r. wzięło udział
ponad 3500 uczestników.
Organizatorami konkursu są Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt
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człowieczeństwa w tak trudnych czasach – dodała.
Następnie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu
i rozdanie nagród, które
wręczyli uczniom dyrektor
MCEAH Krystyna Oleksy
oraz Małopolski Kurator
Oświaty Aleksander Palczewski.

Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski,
który objął honorowym patronatem projekt „Auschwitz a moja ziemia”, zwrócił
się pod koniec spotkania do
obecnych uczniów: – Wystąpić tu po tak wspaniałym
wykładzie i filmie, których
byliśmy świadkami, jest nie-

zwykle trudno. Chciałem
wam przeczytać posłanie
do was, które będzie klamrą spinającą to dzisiejsze
spotkanie. Chciałem wam
przeczytać modlitwę Jana
Pawła II, który zwraca się do
was młodych, w ten sposób:
Ten młody las, który wyrósł
pośród starego lasu, młody

las serc i sumień. Spraw,
aby te serca i sumienia były
zdrowe, aby niosły z sobą
całe dziedzictwo, któremu
na imię Polska. Być dziś odważnym, to znaczy myśleć
o przyszłości i brać za nią
odpowiedzialność.
agjus

Fot. agjus

Fot. agjus

Teresa Szakiel z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w
Oświęcimiu. – Prac literackich wpłynęło 46. Ich forma
była różna, ale najciekawsze
było to, że potrafiliście pięknie przedstawić swoje refleksje na temat różnych oblicz

Od prawej: Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Alicja Białecka (MCEAH),
Dyrektor MCEAH Krystyna Oleksy, Alicja Bartuś (MDSM) oraz Marta Berecka (MCEAH)

Pokonkursowa wystawa prac

III MIEJSCE W KATEGORII LITERACKIEJ:
Paweł Kak
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, opiekun: Renata Jarnot

napiera z każdej strony, a oni chcą, żebym niósł. Nie, nie chcę! Nie mogę
nawet patrzeć. Niczego nie zrobiłem, już wystarczająco dużo mam pracy.
Moje palce już się prawie nie zginają, już dosyć. Żołądek mi się skręca
i nagle chce pozbyć się swojej zawartości. A przecież jest pusty. Nawet nie
mam, czym wymiotować, nie poniosę!”.

Matka piekła ciasta. Zawsze w niedzielę rano, nim się obudził, zapach już
do niego docierał. Czasem był to zapach drażniący i dosyć nieprzyjemny. Właśnie wtedy zrywał się z łóżka najchętniej. Spalone ciasto było jego
Postawiony zostałem przez niezwykle ambitnym i trudnym zadaniem. i tylko jego i mógł zjeść całe, nieważne, czy rozboli go brzuch.
W wywodzie tym dane mi będzie dowieść, że człowieczeństwo ludzkie
i miłość do bliźniego, spotykane są na każdym kroku, nawet w tak nie- „Ciasno. Tu wszędzie jest ciasno i pełno ludzi i wciąż napływają nowi.
Podłoga jest tu mokra, bo deszcz nie przestaje lać, woda miesza się z kuludzkim miejscu, jakim był obóz Auschwitz-Birkenau.
Zastanówmy się przez chwilę, co rozumiemy przez pojęcie człowieczeń- rzem i brudem i powstaje breja, która wdziera się na dolne partie siennistwa. Zamknijmy oczy i spróbujmy wyobrazić sobie, że ten gest wykonu- ków. Siana jest tak mało, że ledwie widoczne jest w tej całej brei na dole,
jemy w kierunku drugiego. Co widzimy? Jedni dostrzegą prawdopodob- więc każdy chce na górę. A ja się gubię w tłumie, zawsze gubiłem i zanie siebie, wpłacających określoną sumę pieniędzy na konto organizacji wsze leżę w tym bagnie. Nic nigdy nie jest suche. A ludzie się gniotą coraz
charytatywnej, inni dający mądre rady, ludziom uważanym za margines bardziej i zapiera mi dech od tego wszystkiego. Nie chcę wiele. Niech się
społeczeństwa. Znajdą się zapewne i tacy, dla których altruizm ograni- tylko odsuną. Choć trochę. Błagam...”.
czał się będzie do skłonienia głowy przed dawnym znajomym, który dziś
wyszydzany i pogardzany przez resztę „patrycjuszy” walcząc z własną Jakaś czarna plama zastępuje wszystkie wspomnienia. Nic już się w pełni
dumą i wstydem, prosi o wolny datek na kawałek chleba, nawet nie dla nie przypomina. Jakiś skrawek czerwonej sukienki. Śliczna dziewczyna
niego..., a dla rodziny i dzieci. Myślę, że poniższe opowiadanie, dobitnie tańczy i słyszeć pianino. I ktoś jeszcze tańczy. Jacy byli wtedy młodzi,
a jaka ona była piękna...
zobrazuje powyższe twierdzenie.
„Być człowiekiem w Auschwitz”

„Zimno mi. Tak strasznie zimno. Palce mi drętwieją. To głupie uczucie.
Z jednej strony prawie ich nie czuję i ruszać nimi nie mogę, i ledwo cegły
w rękach mogę trzymać, a z drugiej czuję i bolą niemiłosiernie. Przynajmniej mogłyby się zdecydować. Mogłyby już całkiem odmówić pracy.
Cegła upadłaby z hukiem i przez kilka chwil nie mógłbym nie walczyć
z tą niemocą, owładnięty strachem przed NIMI. Aż w końcu przyszedłby
taki moment, gdy przestałbym walczyć i może, może z odrobiną szczęścia
jedna kula zakończyłaby wszystko szybko i bez bólu. To jednak nie ma
szans się stać. Mam jeszcze zbyt dużo siły. Choć z drugiej strony nie mam
jej prawie wcale. Kolejne głupie uczucie. Nawet gdyby mi jej zabrakło, to
szkoda by IM było kul. Pewnie podszedłby i bił. ONI zawsze wiedzą, że
w człowieku jest jeszcze trochę siły i nie zmarnują jej tak łatwo. Straszliwą
byłoby dla NICH stratą, gdyby nawet tę resztkę zabrała śmierć. Muszę
podnosić cegły. Palce muszą walczyć. Nie ma innej drogi. Choć może jest,
ale jeszcze zbyt kurczowo trzymam się życia”.
Mały chłopiec z matką w pociągu, który ledwo toczy się po torach. Nie
przeszkadza im to. On widzi jak drzewa uciekają, gdzieś za pociąg i znikają w oddali. Łąki są pełne kwiatów, maj w pełni wynagradza im zimny
kwiecień. Matka czyta, jak zawsze w okularach. Podróż do południa była
naprawdę przyjemna. Dopiero potem coraz więcej ludzi się dosiada i dosiada, i gniecie w tłumie. Wszyscy mówią, śmieją się krzyczą. Tłok wcale
nie podoba się chłopcu.

„I nienawidzę. Tak, nienawidzę. Nienawidzę tego wszystkiego, każdego,
kto się gapi, nienawidzę ICH. I chłopak obok. Gapi się na mnie. No, po co
się gapisz? Co ja ci tu pomogę? Chłopak, zaledwie dzieciak. Kolejka po tę
dziwną substancję, którą tu zwie się jedzeniem, jest długa. A w garnku coraz mniej. To, że dostałem choć trochę, było większą ulgą niż zdanie piątej
klasy. Dzieciak nie ma. Rozpędzili kolejkę, tuż przed nim. I dalej się gapi”.
Mężczyzna przepycha się przez tłum z miską.
- No masz
- Ale…
- Bierz, bo trzeba się spieszyć. I idź sobie.
„Ty masz siłę dzieciaku. Moja już się kończy. I może lepiej. Najwyższy
czas”
Człowiek – cnót wszelkich bezdenna głębina. Człowiek – jedyne zwierze
zabijające bez konkretnego celu. Jak to jest, że o przynależności do jednej
z powyższych kategorii, niejednokrotnie decyduje kolor skóry, tradycja,
religia, wyznawane poglądy? Gdzie w człowieku rodzi się tak potworne
okrucieństwo, podsuwające mu na myśl wyrafinowane formy poniżenia
i zniszczenia drugiego? Wielcy tego świata od wieków stawiają sobie to
pytanie, nam pozostanie czekać na odpowiedź.
Są na szczęście na świecie ludzie, którzy są ponad kategoriami i statystyką,
są tacy, którzy w drugim człowieku widzą pierwiastek Boga. Oczywiście,
mam na myśli tutaj takich ludzi jak św. Maksymilian Kolbe, czy ksiądz
Józef Kowalski. Nie tylko jednak duchowni potrafili wzbić się na wyżyny
człowieczeństwa w fabryce śmierci. Często nie mówi się o setkach szarych
i zapomnianych, którzy choćby przez uśmiech do drugiego współwięźnia
potrafili podnieść na duchu w tym strasznym miejscu.

„Przejście z powrotem do baraku to prawdziwa wyprawa. Ludzie idą
ściśnięci jak owce, ocierają się o mnie co chwila. Nie lubię tego. Wszystko śmierdzi przeraźliwie, a w tym wszystkim jakaś grobowa cisza. Wciskają mi coś w ręce. Byle nie patrzeć, byle nie patrzeć. Ale nie umiem się
powstrzymać, zerkam i aż kręci mi się w głowie, gdy widzę oczy starca,
którego niosą. Zupełnie bez życia. Ciało trzeba donieść z powrotem, taka
zasada. Ale nie ja. Nie chcę. Trzeba się odsunąć, tylko spokojnie. Tłum Ecce Homo.
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DOŚWIADCZENIA
I WRAŻENIA SĄ ZBYT BOGATE,
ABY DAŁY SIĘ UJĄĆ W SŁOWA...

G

dy osiem miesięcy temu opuszczałem mój rodzinny dom na południu Niemiec, w Donaueschingen,
niedaleko Freiburga, miałem tylko dość ogólne wyobrażenie o tym, co mnie czeka w Centrum Dialogu
i Modlitwy.
jakim jest były niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz.
Towarzyszyłem
licznym
grupom w drodze do Miejsca Pamięci, oprowadzałem
ich po mieście, a także starałem się udzielać odpowiedzi
na wiele pytań. Ten pierwszy okres pobytu to głównie nowe wrażenia, nowi
ludzie, przeżycia.
Po październikowym seminarium w Warszawie,
w czasie którego ja oraz inni
wolontariusze z całej Europy byli zaznajamiani z polską kulturą i zwyczajami,
poczułem, że wprawdzie
powoli, ale zaczynam czuć
się coraz pewniej. Miało to
swoje odzwierciedlenie w
zawieranych przyjaźniach
nie tylko z innymi wolontariuszami z MDSM czy
Centrum Żydowskiego, ale
również z młodymi mieszkańcami Oświęcimia.

W listopadzie 2010 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy
odbyły się dwie duże uroczystości. Jedna to „Bearing
Witness Retreat”, organizowana przez Zen – Peacemaker. Była to międzynarodowa grupa, której program
na terenie byłego obozu był
bardzo intensywny. Dla
mnie był to niezwykle znamienny czas. Uczyłem się
dużo, jak pracować z grupami, a także dowiedziałem się
wiele o Holokauście. Było
to też ciekawe doświadczenie ze względu na kontakt
z młodzieżą z całego świata,
z którą mogłem porozmawiać o tym, co tutaj się wydarzyło.
Zaraz po tym miało miejsce następne ważne wydarzenie. Przybył „Pociąg
Pamięci” z Francji, z około
500 młodymi ludźmi, którzy
przyjechali do Oświęcimia
na dwa dni. Towarzyszyłem

Fot. Archiwum prywatne

Moja podróż rozpoczęła się
na lotnisku w Stuttgarcie. Samolotem poleciałem do Krakowa, a następnie z lotniska
pojechałem na dworzec kolejowy. Znalezienie go nie było
tak proste, jak sądziłem. Trochę się zgubiłem, ponieważ
nie znałem żadnego słowa po
polsku. Nie wiedziałem nawet, jak po polsku nazywa się
dworzec kolejowy. W końcu
jednak dotarłem do Oświęcimia, gdzie rozpoczęła się
moja dziewięciomiesięczna
służba wolontariacka. Teraz, po ponad ośmiu miesiącach, czuję się w Oświęcimiu
i w moim miejscu pracy
w Centrum Dialogu i Modlitwy jak w domu.
Zakres moich zadań był od
samego początku bardzo
różnorodny i żaden dzień
nie był podobny do kolejnego. Początkowo poznawałem samo miasto, jak i to
szczególne Miejsce Pamięci,

Sebastian Schlegel
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cały czas jednej z grup i poznałem wielu młodych ludzi, z którymi do dziś utrzymuję kontakt.
Ciepłe dni szybko minęły
i nadeszła zima. Rozpoczął się nowy okres pracy
z grupami: korespondencja
z liderami grup, które miały
pojawić się za kilka tygodni
czy miesięcy. Zajmowałem
się
przygotowywaniem
programów, zamawianiem
przewodników w Muzeum
Auschwitz i w Centrum
Żydowskim. Byłem do dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z organizacją przed przyjazdem. Ponadto zostałem zapoznany
z pracą w bibliotece. Moim
zadaniem było katalogowanie nowych książek.
Jednym z ciekawszych zadań było przygotowanie
warsztatu dla grup na temat ruchu oporu w obozie
Auschwitz. Poznawanie literatury, poszukiwanie dokumentów i samo tworzenie
warsztatu dla grup, które
nie posiadają żadnej wiedzy
na ten temat, było dla mnie
nowym doświadczeniem.
Do dziś, gdy mam czas,
pracuję nadal nad tym tematem, gdyż jest on bardzo
obszerny i wymaga wiele
staranności.
Nadeszła wiosna, a wraz
z nią wiele nowych grup
i wrażeń. Obecnie, każdego
tygodnia towarzyszę jakiejś
grupie podczas refleksji,
w
czasie
warsztatów,
w zwiedzaniu Miejsca Pamięci. Sprawia mi to wielką
radość, gdyż każda grupa
jest inna. Wciąż poznaję
ciekawych nowych ludzi
i często myślę, że chciałbym
z nimi dłużej porozmawiać,
ale wielokrotnie brak na to
czasu.
Jednak nie należy zapominać także o wolnym czasie.
Wykorzystuję go wspólnie
z przyjaciółmi na podróże
do Krakowa, w Beskidy, Tatry i do wielu innych miejsc.
Przeważnie organizujemy je
spontanicznie. Każda taka
wycieczka jest dla mnie
czymś nowym, ponieważ
poznaję nowe tereny, których dotąd nie miałem okazji zobaczyć.
Trudno uwierzyć, że jestem
tu tak długo. Chciałbym
ten czas przedłużyć, zebrać
kolejne
doświadczenia.
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Jednak muszę myśleć też
o mojej przyszłości, o pracy
w wakacje, o studiach albo
zdobyciu zawodu. Również
podczas tej uroczystości mogłem rozmawiać z wieloma
ciekawymi ludźmi z całego
świata i zdobywać doświadczenie.
Pozostały mi cztery tygodnie i każdego dnia coraz
bardziej
uświadamiam
sobie, że będzie mi tego
wszystkiego brakowało. Będzie mi brakować moich koleżanek i kolegów z pracy,
z działu edukacyjnego, w którym pracowałem, z recepcji,
z kuchni i wszystkich, którzy
pracują w Centrum Dialogu
i Modlitwy. Będzie mi brakować także moich przyjaciół z Oświęcimia i Krakowa
oraz polskiego jedzenia. Na
początku byłem zdziwiony,
że przed posiłkiem głównym podawana jest zupa.
Ale z czasem przyzwyczaiłem się do tego i bardzo mi
się to podoba. Polubiłem
też takie specjały, jak bigos
i żurek – za każdym razem
się cieszę, gdy kuchnia u nas
w Centrum coś takiego
przyrządza.
Mam nadzieję, że udało mi
się ukazać charakter mojego wolontariatu w Centrum
Dialogu i Modlitwy. Oczywiście nie da się tu opisać
wszystkich wrażeń i doświadczeń, które są bardzo
bogate. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy
umożliwili mi odbycie tej
służby, pomagali mi, wspierali mnie i byli ze mną podczas mojego pobytu tutaj.
Dziękuję także Komisji Unii
Europejskiej, która pomogła
w sfinansowaniu mojego
wolontariatu.
Jestem pewien, że pewnego
dnia wrócę do Polski. Zastanawiam się też wspólnie
z moim tatą, który jest nauczycielem, aby zorganizować wycieczkę do Oświęcimia z jego uczniami. Teraz
los prowadzi mnie do mojego rodzinnego miasta Donaueschingen, gdzie spędzę
lato. Gdzie będę potem i co
będę robił, tego jeszcze nie
wiem.
Tymczasem życzę wszystkim wszystkiego dobrego
i dziękuję za czas spędzony
tutaj.
Sebastian Schlegel
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HENRYK SCHÖNKER „DOTKNIĘCIE ANIOŁA”

W

2005 r. wydawnictwo Ośrodek Karta wydało książkę Henryka Schönkera „Dotknięcie anioła”, opowiadającą o historii żydowskiego chłopca, mieszkańca Oświęcimia, ocalałego z Holokaustu. W 2011 r. ukaże się już
trzecie wydanie książki. Na tę okoliczność Centrum Żydowskie zaprasza na spotkanie z autorem książki
Henrykiem Schönkerem (niżej znajdą Państwo zaproszenie na to wydarzenie). Poniżej publikujemy kilka fragmentów z książki „Dotknięcie anioła”.

„Często zastanawiam się,
jak to się stało, że moi rodzice, siostra i ja przeżyliśmy
wojnę. Na pewno mieliśmy
olbrzymie szczęście i często wydarzały nam się zupełnie nieprawdopodobne
przypadki. Jestem pewien,

że wszyscy Żydzi, którzy
tę wojnę przeżyli w Polsce,
mogą to samo powiedzieć
o sobie. Teraz jednak, po napisaniu moich wspomnień,
myślę, że nasze uratowanie
się zawdzięczamy w dużej
mierze aktywności mojego
ojca, Leona (Eliezera) Schönkera (1903-1965), który zawsze starał się znaleźć jakieś
wyjście z pozornie beznadziejnych sytuacji. [...]
Teraz, zastanawiając się nad
historią mojej rodziny, zdaję
sobie sprawę, że to aktywne
szukanie wyjścia z każdej
sytuacji, było jednym z głównych rysów charakteru mojego ojca. [...] Przede wszystkim jednak jego instynkt,
oryginalność, trafna ocena
sytuacji i szybka orientacja
– pomagały jemu samemu.
Wydaje mi się, że cechy te
odziedziczył po swojej mat-

ce. Fanny (Feiga) Schönker,
z domu Hollender, była podobno bardzo energiczną
i rezolutną kobietą.
Mój dziadek Józef (Josef)
Schönker (1872-1945) był
właścicielem fabryki nawozów sztucznych „Agrochemia” w Oświęcimiu i należał
do bardzo szanowanych obywateli tego miasta. Udzielał
się też społecznie i wiele razy
sprawował funkcję członka
Rady Miejskiej, był doradcą
Miejskiej Kasy Oszczędności,
a także brał czynny udział
w życiu gminy żydowskiej
w Oświęcimiu. [...]
Jego żona Fanny miała z nim
czworo dzieci: Sarah (Sala)
była najstarszą córką, później
przyszli na świat kolejno: mój
ojciec, Liba, i Emanuel (Mendel). [...] Bardzo kochałem
wujka Emanuela, nazywanego przez nas Mendkiem.

On jeden odnosił się do mnie
jak do dorosłego człowieka.
Zaraz po naszym przyjeździe do Oświęcimia kupił mi
małego psa i często dawał mi
pieniądze na kino. Był to niezwykle przyjazny człowiek,
zawsze uśmiechnięty i pełen
humoru. [...] Jego żona Rózia
często zapraszała mnie na
pyszne ciastka. Zacząłem też
chodzić do szkoły i wydawało mi się, że życie znów się do
mnie uśmiecha.
Na krótko przed napaścią
Niemców na Polskę, cała
nasza rodzina uciekła do Kazimierza nad Wisłą, bo uważano, że Niemcy tak szybko
tam nie dojdą. [...]
Przed ucieczką do Kazimierza przyniosłem do szkoły
5 złotych, bo odbywała się
zbiórka na Fundusz Obrony
Przeciwlotniczej. Byłem pewien, że mój datek, który wy-

prosiłem od ojca, też pomoże
powstrzymać Niemców, bo
5 złotych to był dla mnie
duży majątek. [...]
Wszędzie widziałem hasło: „Nie oddamy ani jednej
piędzi ziemi”. Najbardziej
jednak podobał mi się afisz:
„Nie oddamy ani guzika”.
Byłem pewien, że nie ma się
czego bać i że żaden wróg nie
zagarnie Polski. Te afisze nie
mogą przecież kłamać.
Mój ojciec pozostał w Oświęcimiu i próbował wysłać z fabryki towar, wyprodukowany na sezon jesienny. Szybko
jednak okazało się, że jest to
przedsięwzięcie niemożliwe
do wykonania. Wszystkie
pociągi zajęte były przez wojsko, wszędzie panował chaos, zamieszanie i powszechna destrukcja. Nie wróżyło
to nic dobrego, ale byłem za
mały, aby to zrozumieć”.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 13 maja
Udamy się na tereny dawnej fabryki, a obecwesołe zabawy kuglarzy, przepowiadanie
„Staram się ratować każdego” – wokół
nej strefy przemysłowej oraz zwiedzimy uniprzyszłości i sposoby wykorzystywania wieksiążki Wilma Hosenfelda
kalne modernistyczne osiedle Polskiej Spółki
dzy na temat ziół przez wiedźmy.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży,
Obuwia „Bata”. Po godz. 22.00 pojedziemy
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Centrum Dialogu i Modlitwy oraz Fundacja
autokarem do wsi Bobrek, by zobaczyć miejKonrada Adenauera w Polsce serdecznie zasce, gdzie lokaj księcia Sapiehy częstował • 23 maja
praszają na polsko-niemiecką rozmowę woherbatą Tomasza Batę i zwiedzić zabytkowe
Międzypokoleniowe potyczki językowe
kół książki Wilma Hosenfelda „Staram się
dworskie czworaki. W pieczołowicie restauPotyczki językowe – pomiędzy klubem „Rozratować każdego. Życie niemieckiego oficera
rowanym obiekcie mieści się kolekcja zbiomowy nie tylko o książkach” a młodzieżą ze
w listach i dziennikach”.
rów etnograficznych gromadzona przez roSzkoły Podstawowej nr 2 w ramach projektu
W pierwszej części spotkania odbędzie się
dzinę Klimowiczów.
„Języka fani”.
pokaz filmu dokumentalnego „Dzięki Niemu
Nocną wyprawę zakończy koncert muzyczGodz. 17.00, Biblioteka Główna
żyjemy” w reżyserii A. Marka Drążewskiego.
ny.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
W dyskusji moderowanej przez prof. dr.
Zgłoszenia, szczegółowe informacje:
hab. Eugeniusza Króla udział wezmą: dr
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Halina Szpilman – wdowa po Władysławie
w Chełmku
Szpilmanie, Winfried Lipscher – tłumacz,
www.moksir.chelmek.pl
współredaktor naukowy polskiego wydania
książki Wilma Hosenfelda oraz ks. Jan No- • 15 maja
wak, dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy
„Małopolska w kadrze” – warsztaty fotograw Oświęcimiu.
ficzne
Godz. 18.00.
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Zatorze im. Jana Matejki w ramach Festiw Oświęcimiu
walu „Małopolska Wielu Kultur” organizuje
warsztaty fotograficzne „Małopolska w ka• 14 maja
drze”.
„Noc Muzeów”
Godz. 7.30
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
zaprasza do udziału w kolejnej „Nocy Muul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim
zeów” w Chełmku. Program rozpocznie
wernisaż wystawy malarstwa Marty Zemły • 15 maja
w Galerii „Epicentrum” w siedzibie MOKSiR
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kultury.
przy pl. Kilińskiego 3 w sobotę 14 maja 2011
II Jarmark Kasztelański
o godz. 19.00. Prezentacji prac towarzyszyć
W tym dniu mieszkańcy będą mogli bezpłatbędzie koncert w wykonaniu Anity Wojcienie zwiedzić zamek i jego ekspozycje, wspiąć
chowskiej, Rafała Kossakowskiego i Adriana
się na basteję oraz podziwiać panoramę miaKopacza. Po zachodzie słońca wyruszymy na
sta ze szczytu wieży. Przez cały czas trwawieczorny spacer śladami przemysłowego
nia jarmarku zaproszeni rzemieślnicy będą
dziedzictwa rodziny Bata. Zwiedzimy jedyną
prowadzili pokazy rękodzieła połączone ze
w Polsce placówkę gromadzącą zbiory zwiąsprzedażą wyrobów. Niezapomniane wrażezane z historią Ziemi Chełmeckiej i przemynia zapewni średniowieczny klimat jarmarsłem obuwniczym – „Dom Pamięci Baty”.
ku, urokliwe kramy z jadłem i słodkościami,
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LUDZIE DOBREJ WOLI
WŁADYSŁAW PYTLIK
(1922-1984)
Urodził się 21 lutego 1922 r.
w Brzeszczach k. Oświęcimia,
syn Gustawa i Marianny z d.
Schworz. Szkołę powszechną ukończył w Brzeszczach,
a następnie był uczniem gimnazjum w Cieszynie, które
prowadzone było przez zbór
protestancki. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił
mu kontynuowanie nauki.
W pierwszych miesiącach
okupacji nie ominęły go represje, jakie władze niemieckie zastosowały wobec Polaków, głównie inteligencji. 27
kwietnia 1940 r. został aresztowany z grupą uczniów
gimnazjalnych i przedstawicieli inteligencji, wybranych spośród pracowników
brzeszczańskiej
kopalni.
Aresztowanych wywieziono
do obozów koncentracyjnych. Władysław przebywał
w KL Mauthausen-Gusen.

Po zwolnieniu z obozu,
w kwietniu 1941 r., wrócił do
Brzeszcz. Jesienią 1941 r., aby
uniknąć wywiezienia na roboty przymusowe do Rzeszy,
rozpoczął pracę w tamtejszej
kopalni, początkowo jako
wozak, a następnie instalator.
W latach wojny uczestniczył
w ruchu oporu na terenie
Brzeszcz. W kwietniu 1941 r.
został członkiem tajnej organizacji Związek Walki Zbrojnej. W rok później wstąpił do
konspiracji
socjalistycznej.
Działał w brzeszczańskiej
grupie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Posługiwał
się pseudonimem „Birkut”.
Początkowo w organizacji
tej pełnił funkcję łącznika
na linii Brzeszcze-Spytkowice, przewożąc na teren
przyobozowy
lekarstwa
i
środki
opatrunkowe
dla więźniów oraz pra-

sę
konspiracyjną,
zaś
drogą odwrotną, grypsy
z obozu. Jesienią 1943 r.,
kiedy dotychczasowy kierownik brzeszczańskiej grupy PPS, Edward Hałoń, zagrożony aresztowaniem musiał opuścić teren przyobozowy i udał się do Krakowa,
Władysław przejął jego funkcję i kierował tą organizacją
do września 1944 r. Odtąd
zajął się zabezpieczaniem stałej łączności z więźniarskim
ruchem oporu w KL Auschwitz. Na jego ręce napływały
grypsy od międzynarodowej
tajnej organizacji więźniarskiej, z przeznaczeniem dla
grupy brzeszczańskiej PPS-u bądź dla konspiracyjnego
komitetu Pomoc Więźniom
Obozów Koncentracyjnych
(PWOK). Zawierały głównie
informacje o zbrodniach SS
w obozie, ale też prośby
o przesłanie lekarstw czy
udzielenie pomocy chcącym uciec z obozu. Wiele
z tych grypsów, adresowanych osobiście do „Birkuta”, znajduje się obecnie
w Archiwum Państwowe-

go Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Władysław Pytlik organizował ucieczki z obozu, opiekował się zbiegłymi, niejednokrotnie
przeprowadzał
ich do granicy z Generalnym
Gubernatorstwem
(GG).
Więźniom z KL Auschwitz
świadczył też pomoc materialną w postaci żywności i lekarstw. We wrześniu 1944 r.,
zagrożony aresztowaniem,
opuścił Brzeszcze, przedostał
się do Krakowa, gdzie nadal
działał w konspiracji.
W działaniach na rzecz więźniów obozu zaangażowana
była też jego rodzina – ojciec
Gustaw (ur. 1895 r.), matka
Marianna (ur. 1898 r.) oraz
siostra Janina (ur. 1923 r.),
która należała do brzeszczańskiej grupy PPS (ps.„Mira”).
We wrześniu 1944 r. Janina
współuczestniczyła w przygotowaniu udanej ucieczki
z kopalni „Brzeszcze” więźniowi Kazimierzowi Szwembergowi. Wkrótce ją aresztowano i następnie wywieziono do KL Ravensbrück, gdzie
doczekała wyzwolenia.

ŚLADY HISTORII

Po wojnie, wiosną 1945 r.,
Władysław Pytlik zdał maturę w Collegium Nowodworskiego w Krakowie i rozpoczął studia na Politechnice
Krakowskiej, które ukończył
w 1950 r. z tytułem inżyniera
budownictwa w zawodzie
konstruktora. W czasie studiów należał do Związku
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Po studiach pracował m.in. w Krakowskim
Przedsiębiorstwie Robót Drogowych oraz w Krakowskim
Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych nr 2.
W 1949 r. poślubił Danutę Bystroń, koleżankę z konspiracji
PPS, z którą w czasie okupacji niósł pomoc więźniom
KL Auschwitz. Z małżeństwa
urodził się syn, Krzysztof.
Po wojnie na stałe mieszkał
w Krakowie i tam też zmarł
w 1984 r. Został odznaczony
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem
Oświęcimskim oraz Medalem
Wolności i Zwycięstwa.
Sabina Senkowska

Z SZAFY GANOBISA

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

O

d jakiegoś czasu myślałem o kupieniu domu. Pomyślałem, że skoro już
en maleńki sarkofag został znaleziony w ziemi na terenie
mam zbiory muzeum, to pasowałoby
obozu Birkenau rok po zakończeniu wojny. W jego wnętrzu
znajdowała się nadpalona ludzka kość. Ten niezwykle poru- stworzenie go w jakimś starym domku.
szający przedmiot, znajdujący się dziś w zbiorach Miejsca Pamięci Mijały tygodnie i miesią- mieszkańców. Dzięki znajoAuschwitz, jest wyrazem pragnienia przywrócenia godności śmier- ce, a ja nie mogłem znaleźć mym z Muzeum Auschwitz
ci ludzkiej – w miejscu, gdzie człowiek został jej pozbawiony.
tego jedynego. Zacząłem ustaliłem, kto był architek-

Sarkofag

Na wieku drewnianej trumny znajduje się wyrzeźbiona
w jasnym drewnie symboliczna postać więźnia,
którego ręce i nogi skute
są łańcuchami. Wydaje się
nie ulegać wątpliwości, że
ta miniaturowa praca rzeźbiarska jest dziełem prawdziwego artysty. Precyzja
wykonania detalu, idealne
proporcje, gra światła i cienia na powierzchni rzeźby
świadczą o wprawnej ręce
autora. Wyraziste rysy twarzy, a także naturalistyczne
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potraktowanie ciała mężczyzny wskazuje, że prawdopodobnie mamy tu do
czynienia z całopostaciowym portretem konkretnej
osoby. Potwierdzają to daty
narodzin i śmierci wyryte
na jednym z boków sarkofagu. Wskazują one wiek
zmarłej osoby – 25 lat. Przez
długie lata imię i nazwisko
tego młodego więźnia pozostawało nieznane. Okazało
się jednak, że na podstawie
zachowanych w Archiwum
Muzeum
dokumentów

5

6

7

8

można z dużym prawdopodobieństwem ustalić dla
kogo został wykonany ten
symboliczny pochówek. Na
ślad odkrycia tożsamości
do tej pory anonimowego
więźnia Auschwitz natrafiła, podczas jednej z kwerend w archiwum, pracownica Działu Zbiorów, pani
Anna Odi. To jednak temat
na znaczenie dłuższe opracowanie.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B
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nawet myśleć o mieszkaniu
w bloku, ale przecież w takim miejscu nie zmieszczą
się moje zbiory. Jednak w
końcu dostałem informację
o pewnym domu w bardzo
ciekawym miejscu. Była
to wielka niespodzianka.
Pierwsza informacja mnie
zelektryzowała – dom został wybudowany w 1941 r.
Na strychu zwróciłem uwagę na stary piękny dziecięcy wózek. W oko wpadła
mi też szafa. A przecież
nie miałem szukać staroci,
ale kupić dom. Właściciel
powiedział, że budynek
wybudowali
więźniowie
obozu Auschwitz. Podczas
okupacji mieściła się tam
niemiecka straż pożarna.
W sypialni był garaż, a na
strychu znajdowały się pokoje dla strażaków. Mój
rozmówca pamiętał jeszcze radiostacje i strażackie
maski… Marzenie jednak
prysło jak bańka mydlana.
Domu nie udało się kupić.
Następna oferta to było
duże mieszkanie. Na szczęście piwnica znakomicie
nadaje się na moje zbiory.
Tam zrobiłem swoje małe
muzeum. Blok, w którym
mieszkam
wybudowany
został w 1943 r. dla pracowników IG Farben. W piwnicy, w której znajdują się
moje zbiory, był schron dla
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tem. Znalazłem także kilka
zdjęć z jego budowy, a w
jednej z klatek odnalazłem
swastykę wydrapaną na
kominie podczas budowy.
Dla wielu uchodzę za dziwaka, ale myślę, że za jakiś
czas zrozumieją, że gdyby
nie mój upór i zaangażowanie w to, co robię, nie mieli
by teraz o czym opowiadać.
Nigdy bym nie pomyślał,
że szukając domu, trafię
na mieszkanie z historią
i zastanawiam się, czy jest
mi to wszystko pisane, czy
po prostu ktoś czuwa nade
mną i nad tym, co robię.
Mirosław Ganobis

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

T

Zbiory Mirosława Ganobisa

Fotoreportaż
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W

20. Marszu Żywych, organizowanym w izraelskim Dniu Pamięci
o Ofiarach Zagłady, wzięło udział około sześciu tysięcy młodych
Żydów z całego świata oraz ponad tysiąc młodych Polaków.
Uczestnicy ruszyli przy dźwięku szofaru spod bramy z napisem „Arbeit
macht frei” z Auschwitz I. Następnie przeszli w pobliże ruin komór gazowych i krematoriów byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbyły
się główne uroczystości. Fotografie: Bartosz Bartyzel.
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