M a g a z y n b e z pła tn y

I SSN 1899- 4407

PAMIĘĆ I UPAMIĘTNIANIE
W DOBIE WEB 2.0
AUSCHWITZ – BUCHENWALD 2011
nr 36

kwiecień 2011

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 36, kwiecień 2011

REDAKCJA:

OD REDAKCJI

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

W tym miesiącu po raz kolejny oddaliśmy łamy miesięcznika młodym
uczestnikom międzynarodowego projektu „Pamięć i upamiętnianie w dobie
web 2.0”. W lutowym numerze publikowaliśmy teksty powstałe na warsztatach w Oświęcimiu. Druga część projektu odbyła się w marcu w Niemczech
na terenie byłego obozu koncentracyjnego Buchenwald. Efekty pracy grupy
tekstowej, którą kierował redaktor naczelny „Osi”, znajdą Państwo na kolejnych stronach.

Redaktor naczelny:
Paweł Sawicki
Sekretarz redakcji:
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
Zespół redakcyjny:
Bartosz Bartyzel
Wiktor Boberek
Jarek Mensfelt
Olga Onyszkiewicz
Jadwiga Pinderska-Lech
Artur Szyndler
Współpraca:
Monika Bernacka
Joanna Klęczar
Teresa Miłoń-Czepiec
Agnieszka Sieradzka
Andrzej Winogrodzki
Stały felieton:
Mirosław Ganobis
Projekt graficzny i skład DTP:
Agnieszka Matuła, Grafikon
Druk:
Agora SA
Okładka:
Paweł Sawicki
Miejsce Pamięci Buchenwald

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, jak co roku, wręczył nagrody
swoim Dobrym Duchom. Tegoroczna
uroczystość przebiegała pod znakiem
muszli. W morskiej scenerii Domu, pośród wielokształtnych i wielobarwnych
cudów natury misternie uformowanych w węglanie wapnia, spotkali się
darczyńcy i przyjaciele MDSM. Kogo
nagrodzono, tego dowiedzą się Państwo z obszernej relacji z uroczystości.

Pachną godziny, w lustro wiosny
ziemia po zimie zapatrzona.
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www.auschwitz.org.pl
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Paweł Sawicki
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IMPRESJA

iosenna Wielkanoc. W tym roku szczególnie
późnowiosenna. Wielki Post. Wielki Tydzień.
Boże Groby. Liturgia – wpierw smutna i żałobna, potem rezurekcyjna, procesyjno-radosna.

W naszym mieście, w starej parafii
procesja wieczorna, a u Salezjanów – w niedzielno-wielkanocny
poranek.
Wielkanoc. Radość zwycięstwa
wiary i wiosny. Czas nadziei na
zieleń i kwiaty. Dwa w jednym:
motyw religijny i wiosenno-klima-

To już 36. numer „Osi”, co oznacza nasze trzecie urodziny. Bardzo dziękujemy, że są Państwo z nami.

Gdzie przed wojną mieszkał naczelny
rabin Oświęcimia? Którymi ulicami

GALERIA
XX WIEKU

WYDAWCA:

chodzili oświęcimscy Żydzi? Na te
i wiele innych pytań odpowiada najnowszy projekt Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu „Oszpicin”. Oficjalna inauguracja, na którą serdecznie Państwa
zapraszamy, już 28 kwietnia.

tyczny. I w tym, dla mnie, ciepła
i czuła Wielkanoc jest „ważniejsza
i lepsza” od zimowo-chłodnego
Bożego Narodzenia.
Obok wiersz sprzed lat o świąteczno-wiosennych motywach.

Dzień rośnie w siłę, dotyk światła
zieleń rozbudził na zagonach.
Drzewa i panny musujące, popłoch
wśród ptaków bystropiórych,
A wiatr – owczarek z łąki nieba
w zagrodę deszczu wpędza chmury.
I idą Święta, humor postny,
zgryźliwość chrzanem zagryzając,
A na polanę stołu jasną
wskakuje Świąt cukrowy zając!

Andrzej Winogrodzki

Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

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

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

WSPÓŁPRACA:
Kasztelania
www.kasztelania.pl
Państwowa Wyższa
sza
Szkoła Zawodowa
wa
w Oświęcimiu

Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
Historia, Kultura”
Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
e-mail: os@auschwitz.org.pl
nakład: 5000 egz.

Fot. kasztelania.pl

www.pwsz-oswiecim.pl

Kościół księży Salezjanów w 1914 r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”
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OSTATNIE W TEJ KADENCJI POSIEDZENIE
RADY MUZEUM

O

dbyło się ostatnie, w czteroletniej kadencji, posiedzenie Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu. Członkowie Rady jednogłośnie zaaprobowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2010 r.
oraz plany na rok kolejny.
szych realizowanych projektach, a także o planach
na rok obecny. Wśród poruszanych tematów były m.in.
utrzymujący się stały wzrost
liczby osób odwiedzających
Miejsce Pamięci oraz związany z tym projekt stworzenia nowego Centrum Obsłu-

gi Odwiedzających. Innym,
ważnym obszarem dyskusji,
były prace konserwatorskie
oraz działania związane
z tworzeniem przez Fundację Auschwitz-Birkenau
Funduszu Wieczystego, mającego je długookresowo finansować.

SKŁAD RADY MUZEUM
Kazimierz Albin
Alicja Bartuś
Andrzej Bibrzycki
prof. Tomasz Gąsowski
prof. Jan Kantyka
prof. Edward Kosakowski
prof. Stanisław Krajewski
Piotr Kućka
Jerzy Wróblewski – przewodniczący
Kolejnym punktem obrad
było wystąpienie Krystyny Oleksy, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, mówiła o projektach realizowanych przez
MCEAH.
Zaniepokojenie
członków Rady wzbudziło
jednak realne zagrożenie
rozwoju Centrum Edukacyjnego związane z brakiem
środków na adaptację budynku tzw. Starego Teatru
na przyszłą siedzibę MCEAH. Muzeum stara się pozyskać potrzebne pieniądze

Fot. Bartosz Bartyzel

Jednym z głównych tematów obrad była, pogarszająca się z roku na rok, sytuacja
budżetowa Miejsca Pamięci.
Na początku obrad dyrektor Muzeum, dr Piotr M.A.
Cywiński, przybliżył Radzie
działania instytucji w roku
ubiegłym. Mówił o najwięk-

Posiedzenie Rady Muzeum

w ramach czwartego etapu
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
jednak do dziś nie jest pewne, czy ta zupełnie strategiczna inwestycja zostanie
ujęta w OSPR.
Rada Muzeum jest ciałem
opiniodawczym
powołanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
na mocy Ustawy o muzeach. Sprawuje ona nadzór
nad działalnością statutową
instytucji i opiniuje przyszłe
plany działania.
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DAR VOLKSWAGENA DLA MUZEUM

M

iejsce Pamięci Auschwitz otrzymało w darze od firmy Volkswagen samochód Caravelle T5. To cenne wsparcie
działalności Muzeum możliwe było dzięki pomocy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i osobistemu zaangażowaniu jego wiceprzewodniczącego, Christopha Heubnera. Jest to także kontynuacja wieloletniej
współpracy z VW AG.
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bardzo poważną pomocą –
zauważył Cywiński.
Podkreślając wyjątkowość
ponad
dwudziestoletniej
współpracy Miejsca Pamięci z firmą Volkswagen,
obejmującej między innymi
przyjazdy grup młodzieżowych, które pomagają przy
zachowaniu Miejsca Pamięci
i jednocześnie poznają jego
historię, dyrektor Cywiński –
zwrócił się do uczniów: – Dla
nas wasza pomoc jest wsparciem na różnych odcinkach
naszej trudnej pracy. Wierzę
również, że głębsze poznanie
tego Miejsca, pomoże wam
ułożyć sobie w głowach
różne rzeczy. Jest rzeczą naprawdę dobrą, że VW uczynił z tego swoją pewną politykę, swoją czytelną wolę.
Dziękuję wam za obecność
i za gotowość do pomocy.
Każda mała pomoc składa
się na zabezpieczenie przyszłości tego miejsca. Robimy
to więc po części dla pamięci o Ofiarach, a po części dla
przyszłych pokoleń.
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– Nasza dwudziestoletnia współpraca znaczy dla
Volkswagena bardzo dużo
– mówiła przedstawicielka
firmy VW, Ines Doberanzke. – Młodzież, która tutaj
przybywa, wracając, zabiera
coś ze sobą. Później wracają,

przywożą swoje rodziny,
znajomych. Praca młodzieży stanowi pewien symbol,
ale również konkretną pomoc. My również serdecznie
dziękujemy za współpracę
i za to, co Muzeum dla nas
czyni. Bez tego nasz projekt

nie byłby tym, czym dziś
jest. Dlatego tym bardziej
cieszę się, że możemy dzisiaj przekazać Muzeum ten
samochód – podkreśliła Ines
Doberanzke.

Fot. Bartosz Bartyzel

– Chcielibyśmy przekazać
klucze do tego auta – mówił
Christoph Heubner podczas
uroczystego przekazania samochodu. – Tu będzie ono
mogło być wykorzystane
do opieki nad byłymi więźniami oraz dla potrzeb Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście – dodał H eubner.
– Chciałbym podziękować
za ten gest – podkreślił
Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz.
– Oczywiście potrzeby są
olbrzymie i to wsparcie bardzo się liczy. Trzeba pamiętać, że jesteśmy instytucją
z dala od wielkich ośrodków uniwersyteckich, z dala
od lotnisk. Przyjazdy byłych więźniów oraz różnych
ekspertów i zapraszanych
gości wymagają pomocy
logistycznej. W miarę jak
to Miejsce się rozwija i jego
znaczenie w świecie wzrasta, takie wsparcie, w sytuacji budżetowej, którą wszyscy znamy, jest naprawdę

Uczniowie szkoły VW w Miejscu Pamięci
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PIERWSZY TRANSPORT POLEK

R

ankiem 27 kwietnia 1942 r. Niemcy przywieźli do obozu Auschwitz pierwszy transport Polek z krakowskiego więzienia Montelupich. Większość kobiet z tego transportu została wcześniej aresztowana na terenie
Krakowa za działalność konspiracyjną. Kilka godzin później do Auschwitz przybył również transport Polek z Tarnowa. Wcześniej, 19 marca 1942 r., do Auschwitz przybył transport 144 kobiet z więzienia w Mysłowicach. Według relacji byłych więźniów, Władysława Siwka i Wiesława Kielara, wszystkie zostały rozstrzelane pod
Ścianą Śmierci. Poniżej publikujemy wybór relacji więźniarek z pierwszego krakowskiego transportu.
mnie do Effektenkammer, gdzie pracowałam
przy sortowaniu i dezynfekowaniu garderoby
pozostałej po zagazowanych transportach”.

TERESA WICIŃSKA
nr obozowy 6817
Zespół Oświadczenia, t. 43, k. 46-47.
„Zaraz po przyjeździe odebrano nam osobiste
rzeczy, spisano personalia, poddano nas obozowej dezynfekcji i kąpieli oraz przydzielono nam
odzież obozową – pasiak i drewniaki”.

LUDWINA MAKUCH
nr obozowy 6828
Zespół Oświadczenia, t. 83, k. 138-139.
„Kąpiel odbywała się w 3 albo 4 bloku. Dzisiaj
już dokładnie nie pamiętam. Po niej wydano nam
pasiaki oraz drewniaki i zapędzono do bloku
LUDWINA MAKUCH
nr 8. Ja zamieszkałam na parterze. Były tam wtenr obozowy 6828
dy już trzypiętrowe prycze. Początkowo spałyśmy na siennikach pojedynczo, gdyż było nas
jeszcze mało. [...] Później przywieziono transport
Zespół Oświadczenia, t. 83, k. 138-139.
„[...] załadowano około 70 kobiet (wśród nich by- z Tarnowa. Blokową była Polka ze Śląska. Na imię
łam i ja) na kryty samochód i wywieziono. Prawie miała Lidia”.
wszystkie byłyśmy przekonane, że jedziemy do
obozu w Oświęcimiu. O obozie tym słyszałyśmy
TERESA WICIŃSKA
wcześniej. Niektóre kobiety z transportu łudziły
nr obozowy 6817
się, że nie jedziemy do Oświęcimia, gdyż tam nie
było obozu dla kobiet. Większość z nas podchoZespół Oświadczenia, t. 43, k. 46-47.
dziła jednak do tego sceptycznie.
„Po dokonaniu wszystkich czynności wstępnych,
które wyżej opisałam, umieszczono mnie na bloku 8. Spałyśmy na trójpiętrowych pryczach, a warunki higieniczne, w porównaniu z późniejszymi
w Brzezince, były dobre. Mieszkając w obozie macierzystym, przez krótki okres czasu pracowałam
na Bunie. [...]”

Okazało się, że nasze przypuszczenia okazały się
niestety trafne. Wypędzono nas z samochodu. Znajdowałyśmy się na terenie obozu w Oświęcimiu.
[...] Tym, co zobaczyłyśmy, byłyśmy wstrząśnięte
do głębi. Jedna więźniarka z naszego transportu,
Ślązaczka Julia Habryka, powiedziała: «Dziouchy,
toć my tu nie wytrzymiem nawet dnia»”.

JÓZEFA KIWAŁA
nr obozowy 6792

LUDWINA MAKUCH
nr obozowy 6828
Zespół Oświadczenia, t. 83, k. 138-139.
„Po przybyciu do obozu nie przechodziłyśmy
żadnej kwarantanny. Już na drugi, albo trzeci
dzień poszłyśmy do pracy. Początkowo zatrudniono nas przy kopaniu rowów poza terenem
obozu. Od obozu na miejsce pracy było około
10 km marszu w kierunku Brzeszcz. Później zatrudniono nas przy oczyszczaniu terenu pod budowę fabryki, chyba Buny. Musiałyśmy wycinać
zarośla, wyrywać chwasty i wykonywać różne
inne prace”.

Zespół Oświadczenia, t. 14, k. 66.
„Był to pierwszy transport Polek politycznych.
Transport przyjęła SS-Aufseherin Drexler, po
TERESA WICIŃSKA
czym odprowadzono więźniarki do bloku 2,
nr obozowy 6817
gdzie ograbiono je z rzeczy prywatnych, spisano
oraz oznaczono numerami. [...] Wieczorem przyjechał następny transport Polek z Tarnowa, z któ- Zespół Oświadczenia, t. 43, k. 46-47.
rego w następnym dniu wybrano blokową Stenię „6 sierpnia 1942 r. wszystkie kobiety zostały przeniesione z obozu macierzystego do obozu kobieStarostkę, późniejszą Lagerälsestkę”.
cego w Brzezince. Pamiętam, że był to skwarny
dzień. Popędzono nas pieszo, piątkami. Umieszczono nas w barakach murowanych. Mnie przydzielono do baraku stojącego niedaleko kuchni
– numeru nie pamiętam. Byłyśmy przerażone
warunkami, jakie tam zastałyśmy. Brak wody –
jedna studnia na cały obóz, wokół baraków niekończące się, grząskie błoto, baraki przepełnione
więźniarkami, koje do spania zaścielone wilgotną słomą. [...] W Brzezince zaczęłam pracować
w kuchni obozowej. Po miesiącu przeniesiono
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KRYSTYNA WITEK
Z D. CYANKIEWICZ
nr obozowy 6820
Zespół Oświadczenia, t. 51, k. 3.
„Warunki higieniczne w tym czasie były potworne. Do niebywałych rozmiarów rozmnożyły się
insekty, a zwłaszcza straszliwa plaga pcheł. Spać
było rzeczą niemożliwą. Kiedy się stało na apelu,
pchły momentalnie skakały na ciało. W krótkim
czasie tak poprzyklejały się, iż nasze nogi wyglądały z daleka jak czarne. [...] Niemal wszystkie
Polki pracowały na dworze, najczęściej zatrudnione przy ciężkich pracach. Z obozu wychodziłyśmy
na odległość do 9 km w kierunku starego koryta
Wisły. Zatrudnione byłyśmy w robotach rolnych
(tzw. plenirowanie pól), kopaniu rowów melioracyjnych, rozbieraniu domów po wysiedlonych”.

JANINA TOLLIK
nr obozowy 6804
Zespół Oświadczenia, t. 57, k. 66.
„W początkowym okresie doprowadzano nas dla
wykonywania robót rolno-ziemnych do Babic,
a potem do Bud. Stosunkowo długo chodziłam do
pracy na terenie Pław i Harmęż. Tu znajdowały
się duże stawy rybne. Więźniarki pracowały tu
przy wyrywaniu wodorostów, przy czyszczeniu
stawu oraz jego brzegów. Praca ta była bardzo
ciężka i była wykonywana w mule i w wodzie.

W okresie lata byłam zatrudniona przy sianokosach nad brzegami starego koryta Wisły.
24 czerwca 1942 r. w ramach tzw. odpowiedzialności zbiorowej – w związku z ucieczką więźniarki – zostałam umieszczona w karnej kompanii
(Strafkompanie – SK), która w tym czasie znajdowała się w budynku szkolnym w Budach. Okres
pobytu w SK był dla mnie bardzo ciężki. [...]
Tu właśnie – w karnej kompanii zaczęłam szkicować pewne sceny z życia obozowego. Szkicowałam i malowałam szereg pejzaży, smutnych okolic oświęcimskich. Obrazy te chciałam utrwalić
w swej pamięci. [...]”.
ajs
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MEDIA I PAMIĘĆ

W

jaki sposób współczesne media mogą pomóc w podtrzymaniu pamięci o historii wydarzeń II wojny
światowej? Jak wykorzystywać obraz, tekst i dźwięk do mówienia o takich miejscach jak Auschwitz
i Buchenwald? W jaki sposób wykorzystywać dziś relacje świadków historii?

To tylko niektóre pytania,
jakie zadawali sobie młodzi
uczestnicy międzynarodowego projektu „Pamięć i Upa-

miętnianie w dobie web 2.0”,
który odbył się w tym roku
najpierw w Miejscu Pamięci
Auschwitz, a następnie na te-

renie byłego obozu Buchenwald. Uczestnicy pracowali w
czterech zespołach: tekst, audio, wideo i internet. Pracami

grupy tekstowej kierował redaktor naczelny „Osi” Paweł
Sawicki. W lutowym numerze
opublikowaliśmy pierwsze

prace uczestników. Teraz czas
na kolejne teksty. Towarzyszące im zdjęcia pokazują prace poszczególnych grup.

COŚ WIĘCEJ NIŻ PAMIĘĆ: DZIAŁANIE!

K

Stanowcza była też czwórka liderów grup: tekstowej,
audio, wideo i internetowej
– poświęcili swój czas, aby
pracować z grupą „amatorów” przy tym niezwykłym
projekcie.
Prowadzącego grupę tekstową, Pawła Sawickiego,
zapytałem, co myśli o swoich podopiecznych. Na moje
„głupawe” pytanie odpowiedział: „Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wszyscy
uczestnicy są po pierwsze
początkujący, a także dość
zajęci w swoim codziennym
życiu, to ogromnym osiągnięciem jest już to, że przyjechali na seminarium. Zdecydowali się poświęcić kilka
dni, aby odwiedzić Auschwitz i Buchenwald, spędzić
czas ze świadkami historii,
pracować przy projekcie. To
jest już sukces, a wszystko
to, co powstaje podczas projektu, jest niejako wartością
dodaną”. Na koniec dodał:
„Każdy udowodnił sobie, że

1

2

3

4

jąco i te wydarzenia nie zajmują odpowiedniego miejsca w pamięci kolektywnej
– dodał. Paweł mówił także
o tym, że jako dziennikarz
powinien rozumieć też to,
jak ludzie, ale też polityka czy Europa, radzą sobie
z tematem Holokaustu.
Rozmawialiśmy też o kłopotach. Dla młodego lidera
grupy wideo, Adama Symonowicza, problemem była
bariera językowa. – Miałem
trochę problemów z interakcją z członkami grupy,
bo angielski nie jest moją
mocną stroną – powiedział.
Jednak pod sam koniec
wszyscy mówili jednym językiem, językiem kreatywności. Można to sprawdzić,
podziwiając świetne efekty pracy całej grupy, która
stworzyła znakomite filmy.
A czy grupa wideo była tą
najważniejszą? Adam odpowiedział tak: „Grupa tekstomoże dołożyć swój mały ka- wa czy dźwiękowcy oczywałek układanki do jakiegoś wiście nie są mniej ważni od
większego dobra – swoje nas. Naszym wyróżnikiem
doświadczenie, punkt widzenia, swoją osobistą perspektywę”.
Rzeczywiście, każdy z uczestników miał szansę realizować swoje pomysły, ale także
uczyć się i dzielić się spostrzeżeniami ze świadkami. Każdy miał nieco inną motywację. A jakie były motywacje
liderów: to praca czy raczej
przyjemność? – Z jednej
strony to było zadanie profesjonalne. Jestem dziennikarzem, a także uczę mediów
i mogłem zrealizować taki
warsztat. Jednak tematyka
spotkania jest także bardzo
ważnym powodem mojej
obecności w tym projekcie
– powiedział kierujący pracami grupy audio Paweł Kamiński. – Interesuję się szeroko pojętą historią, a także
historią Holokaustu i mam
wrażenie, że o tym temacie
nie dyskutuje się wystarcza-

jest to, że mogliśmy rzeczywiście pokazać publiczności
miejsca i ludzi uczestniczących w projekcje”.
Z grupami tekstowymi,
audio i wideo projekt nie
byłby kompletny, bowiem
chodziło tu też o web 2.0
i media społecznościowe.
Na grupę internetową, kierowaną przez Sebastiana
Schoedera-Escha,
spadło
bardzo odpowiedzialne zadanie. Jej członkowie musieli
zebrać efekty pracy trzech
zespołów i w atrakcyjny
sposób pokazać je szerokiej
publiczności w Internecie. –
To integralna część całości
projektu – mówił Sebastian.
– Najciekawsze jest to, że
cała platforma jest darmowa.
W jaki sposób? Odpowiedź
jest prosta – blog! Prowadzenie bloga umożliwia wszystkim uczestnikom publikowanie swoich prac. Wszyscy
mogą je oglądać, czytać i słuchać oraz oczywiście komentować. Prawdziwy projekt
web 2.0!

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

iedy wysłałem pierwszą aplikację na warsztaty Stowarzyszenia Maximilian Kolbe-Werk, otrzymałem odpowiedź, że co prawda nie myślano w ogóle o Macedonii, ale cieszą się z mojego zainteresowania i być
może będę mógł pojechać… Tak też się stało. Zostałem uczestnikiem projektu „Pamięć i Upamiętnianie
w dobie web 2.0”. Dlaczego udało mi się, mimo że mój kraj nie był brany pod uwagę przy tworzeniu seminarium? Działałem… byłem stanowczy, naprawdę!
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Z tą metodą wiążą się także
wyzwania: – Chcemy, aby zawartość bloga dostępna była
w różnych językach i cały czas
pracujemy nad najbardziej
efektywnym rozwiązaniem.
Profesjonalna strona internetowa to bardzo drogie rozwiązanie, dlatego szukamy dobrej
alternatywy – powiedział Sebastian.
Trzeba pamiętać, że wszystkie
grupy pracowały nad różnymi tematami dotyczącymi Holokaustu razem ze świadkami
historii po to, aby stworzyć
coś trwałego dla przyszłych
pokoleń. Jak mówił Paweł Sawicki, „każdy z uczestników
stworzył mały fragment całej
układanki”.
Najważniejsze jest to, że mieliśmy niepowtarzalną szansę
rozmowy i wysłuchania opowieści ocalałych. Dzięki temu
staliśmy się świadkami ich
historii. Pamiętamy i upamiętniamy, ale najważniejsze jest
to, że oprócz samej pamięci
wybraliśmy także działanie.
Mustafa Jakupov

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 36, kwiecień 2011

CZAS WOJNY
OCZAMI DZIECKA I DOROSŁEGO

M

y, młodzi uczestnicy projektu Stowarzyszenia Maximilian Kolbe-Werk, wysłuchaliśmy wielu historii
świadków przeszłości. Swoją opowieścią podzieliła się z nami m.in. dwójka ocalałych: Izaak Segalis
i Wasilij Wołodko. Segalis trafił do getta jako dziecko. Wołodko został deportowany do obozu jako człowiek dorosły. Dwa różne losy, dwa inne spojrzenia na nazistowski terror. Jaki jest obóz pamiętany oczami dziecka i oczami dorosłego?

Fot. Paweł Sawicki

z całą rodziną, bez głodu
i strachu.
Opowieść Wasilija Wołodko
była zupełnie inna. Został on
aresztowany w 1943 r., kiedy miał 19 lat. Jego historia
była bardziej zwarta, konstruktywna, bazująca na historycznych faktach i datach,
choć oczywiście były tam też
emocje. Jego najstraszniejszym doświadczeniem był
pobyt w więzieniu gestapo.
Niemcy traktowali go niezwykle brutalnie, co wpłynęło na jego zdrowie. Paradoksalnie dzięki temu było
mu nieco łatwiej przetrwać
w obozie Dachau, gdzie wysłano go do szpitala, przez
co uniknął wyczerpującej
niewolniczej pracy. Pan Wołodko mówił o codziennym
funkcjonowaniu więzienia
gestapo. – Każdego ranka
Niemcy kazali nam, słabym
i wygłodniałym, skakać do
utraty energii. Niektórym
przywiązywali worki z cegłami do pleców i zmuszali
do ćwiczeń.
86-letni Wasilij potrafi opowiadać o swoich przeżyciach
z nutką gorzkiego humoru,
ale gdzieś za nim, głęboko,
kryją się emocje.

ka. Nie wiem, jak i dlaczego,
ale pozwolono mu wrócić
do domu. Dzięki temu przetrwaliśmy – opowiadał.
Jako małe dziecko w świecie obozu pan Segalis bardzo wcześnie zaczął myśleć
o śmierci, którą zresztą obserwował każdego dnia. –
Zdałem sobie sprawę, że naj-

gorszą rzeczą, którą mogą ze
mną zrobić, to zabić. Robiłem
wszystko, aby pozostać przy
życiu – mówił. Niezwykła
historia dziecka, które przetrwało nazistowską brutalność, symbolizuje los tysięcy
dzieci, które pozbawiono normalnego, szczęśliwego dzieciństwa spędzonego wraz

Juliana Rjazancewa

Fot. Paweł Sawicki

Opowieść Izaaka Segalisa,
który w wieku trzech lat trafił do getta w Kownie, była
pełna osobistych emocji,
fragmentarycznych wspomnień i barwnych scen, które pozostały w jego pamięci.
Pierwsze wspomnienie to
nieludzki podział wszystkich
więźniów na dwie grupy.
Część skierowano na brutalną śmierć w komorach gazowych, innym pozwolono
żyć, a raczej egzystować wewnątrz getta. – Za mur trafiła
cała moja rodzina: matka, ojciec, siostra, dziadkowie i ja –
opowiadał pan Segalis. – Pod
bramą formowała się długa kolejka. Przed nami stał
człowiek w mundurze, który
głośno krzyczał po niemiecku, „Lewo! Prawo!”. Mama,
tato, siostra i ja trafiliśmy na
prawo. Dziadkowie na lewo,
czyli na śmierć. Nie rozumiałem, że już nigdy więcej ich
nie zobaczę.
Inne wyraźnie wspomnienie
to kryjówka pod podłogą
znajdująca się w domu, w
którym Izaak wraz z matką
ukrywali się przed wywiezieniem do obozu pracy,
gdzie wybierali ludzi na
śmierć. – Żeby kryjówka była
trudniejsza do znalezienia,
ojciec zakrył wejście ciężkim
piecem. Pewnego dnia siostra, matka i ja zostaliśmy
w kryjówce, a Niemcy kazali
ojcu wyjść z domu. Gdyby
nie wrócił, my nie moglibyśmy wyjść na zewnątrz, bo
nikt nie przesunąłby piecy-

Głód,
wszechobecność
śmierci, przetrwanie w nieludzkich warunkach, nieustanny strach przed śmiercią są rzeczami strasznymi. Strasznymi w każdym
wieku. Umysł dziecka nie
potrafi tego przetrwać bez
uszczerbku. Znamy historie
ocalałych z obozów dzieci,
które bawiły się w „selekcje”
i „pogromy” zamiast w normalne gry. Dopiero w dorosłym życiu uświadamiali sobie horror tamtych sytuacji.
Izaak Segalis miał szczęście,
ponieważ pozostał z rodziną. Mimo beznadziei sytuacji
miał przy sobie swoich bliskich. Kiedy Wasilij Wołodko trafił do obozu, nie było
z nim nikogo, z kim mógłby
współdzielić te najmroczniejsze momenty swojego życia.
To, że miał tak wielką odwagę i nie załamał się strasznymi warunkami w więzieniu
gestapo i potem w Dachau,
jest rzeczą niezwykłą. Dziecko i dorosły, Izaak Segalis
i Wasilij Wołodko, pomimo
różnic łączy ich jedno brzemię – ciężar udręczonego, ale
nie złamanego człowieka.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 36, kwiecień 2011

ŚWIAT ODWIEDZA AUSCHWITZ
W „WORLD CAFÉ”

P

rzyjemne stoliki, ożywiona dyskusja, menu na obrusach. Miła zwyczajna kawiarnia. Jednak po bliższym
przyjrzeniu się jest zupełnie inaczej: rozmowy po angielsku, polsku, rosyjsku i niemiecku brzmią w całej sali, obrusy są zrobione z papieru, a w menu, zamiast informacji o daniach, znajdują się pytania: jaki
wpływ ma pamięć o II wojnie światowej na tworzenie i rozwój narodowej tożsamości? Czy można stworzyć
wspólną międzynarodową kulturę pamięci? Zamiast kawy jest poważna dyskusja.
rodową tożsamość możemy
stworzyć, kiedy pamiętamy
o dawnych wydarzeniach”
– to wspólna konkluzja.
Tego wieczora padło jedno
interesujące pytanie, jak tematów takich, jak: II wojna
światowa, ideologia narodowosocjalistyczna czy
Holokaust, uczy się na lekcjach historii. Padały różne
odpowiedzi. Na przykład
w Izraelu wszystkie trzy tematy są połączone i ważna
jest dobra znajomość tych
zagadnień. Uczyć się muszą
wszyscy, a po kilku tygodniach zdaje się egzamin.
Rząd wspomaga pamięć
o Holokauście, chociażby
przez organizowanie dnia
pamięci. W polskiej edukacji więcej jest informacji
o efektach niż przyczynach
II wojny światowej. O okresie nazistowskim mówi się
za mało, choć istnieją specjalne programy edukacyjne dla nauczycieli, a uczniowie odwiedzają miejsca pamięci. Temat pojawia się nie
tylko na lekcjach historii,
ale także na lekcjach literatury czy sztuki. W czasach
komunistycznych
istniał
poważny problem, bo innej
historii uczono się w domu,
a innej w szkole. Teraz to się
zmieniło.
W Rosji najważniejszym
dniem jest Dzień Zwycięstwa 9 maja. Ideologia
narodowego
socjalizmu
i Holokaustu ukazywane
są z politycznego punktu
widzenia i są to na razie
trudne pytania. Świętuje się
rocznice, ale ma to miejsce
nie w szkole, ale w różnych
młodzieżowych organizacjach.
Młodzi ludzie z Niemiec
byli podzieleni. Dla niektórych lekcje są interesujące.
Można obejrzeć wiele filmów, posłuchać audycji radiowych i oczywiście przeczytać mnóstwo książek poświęconych temu okresowi.
Ale niektórzy chcą wiedzieć
więcej. Spotkać można wielu Niemców, którzy korzystają z różnych programów

Fot. Paweł Sawicki

karcie, pozostawionej na
zapisywanie refleksji, ktoś
napisał: „Aby mieć tożsamość, trzeba mieć historię.
Aby tworzyć historię, potrzebna jest tożsamość”.
Izraelscy goście mówili
o tym, że pamięć o Holokauście miała ogromny wpływ
na tożsamość Izraelczyków.
Wielu ludzi znało ocalałych
i co roku odbywa się narodowy dzień pamięci, który
dosięga wszystkich. Rosyjscy reprezentanci zauważyli, że wojenne zwycięstwo jest największą dumą
w krajach byłego ZSRR, ale
ważne jest też to, że w Rosji
i krajach post-sowieckich historycy zaczynają zajmować
się tematem Holokaustu,
ponieważ nie znamy jeszcze
wszystkich faktów.
We współczesnej Polsce
kultura pamięci to zjawisko
popularne – mówi się o tym
dużo, jest też wiele okazji na
zrobienie czegoś konkretnego, aby nie zapomnieć.
„Wiedza o przeszłości pozwala nam budować teraźniejszość i przyszłość. Na-

wolontariatu i odwiedzają
w Polsce miejsca związane
z historią Holokaustu.
Dyskusja na temat tego, jak
tworzyć i rozwijać formy
pamięci i upamiętniania,
które nie służą polityce, czy
nie są wykorzystywane nacjonalistycznie,
pokazała
wiele możliwości. Międzynarodowy dialog i wywiady z ocalałymi świadkami

powinny być dokumentowane i prezentowane chociażby w Internecie. Ważne
są też edukacja, komunikacja międzypokoleniowa,
pluralizm i różnorodność.
I, jak się okazuje, wszystko
może rozpocząć się od międzynarodowej dyskusji nad
filiżanką kawy.

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Podczas międzynarodowego spotkania w Oświęcimiu
uczestnicy wzięli udział
w warsztatach poświęconych kulturze pamięci
w ich krajach. „World Café”
połączyła
różnorodność
perspektyw i stawiała pytania. Odpowiedzi szukały
małe, mieszane grupy ludzi
z różnych krajów i w różnym wieku.
Główny problem, stawiany podczas dyskusji, to jak
społeczeństwa i masowe
media radzą sobie z kulturą
pamięci. – Po zakończeniu
II wojny światowej niemiecka tożsamość załamała się
i tak naprawdę sytuacja nigdy nie powróciła do normalności. Uczuciu głębokiego wstydu towarzyszył
strach przed okazywaniem
jakichkolwiek śladów patriotyzmu. Niemieckie flagi
i niemiecki hymn pojawiły się tak naprawdę po raz
pierwszy w 2006 r., kiedy
w Niemczech odbyły się
mistrzostwa świata w piłce nożnej – mówił jeden
z Niemców. Na specjalnej

Organizatorem projektu „Pamięć i Upamiętnianie w dobie web
2.0” było Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk.
Efekty pracy uczestników śledzić można na stronie internetowej:
maximilian-kolbe-werk.blogspot.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Anna Reinhardt
Katarzyna Gasińska

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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NASZ KONSUL

W

Fot. MDSM

marcu 2007 r. Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, dr Thomas Gläser, został wyróżniony statuetką Dobrego Ducha na corocznym spotkaniu Dobrych Duchów, Przyjaciół i Darczyńców
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Statuetce towarzyszył certyfikat, w którym
kapituła nagrody uzasadniła swój wybór, podkreślając niezwykłą umiejętność Konsula łączenia funkcji dyplomaty
z wrażliwością na wyzwania, jakie niosą współczesne czasy, oraz szczególną wrażliwość na problematykę historyczną Auschwitz i współczesnego miasta Oświęcimia. W pierwszych dniach marca 2011 r. dotarła do nas smutna
wiadomość o śmierci dr. Thomasa Gläsera w Barcelonie. Wiadomość straszna, nieprawdopodobna, z którą trudno
się pogodzić.

Dr Thomas Gläser

Są osoby, z którymi spotkanie zmienia nasze patrzenie
na świat, czasem zmienia też
relacje międzyludzkie. Thomas Gläser należał do takich
osób. Jeżeli pojęcie „polsko-niemieckie
pojednanie”

oznacza pewien proces, to
działalność byłego Konsula
Generalnego RFN w Krakowie była jego praktycznym
urzeczywistnieniem.
Był osobą niezwykłą, łączącą w sobie powagę i autorytet piastowanego urzędu
z wyjątkową otwartością na
innych i serdecznością, którą zjednywał sprzymierzeńców i zyskiwał przyjaciół.
Niewiele osób w ostatnich
latach tak wiele zrobiło dla
dobrosąsiedzkich relacji polsko-niemieckich, szczególnie
dla postrzegania Niemców
przez Polaków. I choć wiemy, że w trakcie pełnienia
funkcji Konsula w Krakowie
był niezwykle ceniony i szanowany, a Jego aktywność
i konsekwentnie realizowana
potrzeba poznawania ludzi,
wśród których żył i pracował
(znane powszechnie piesze
wędrówki przez obszar objęty działaniem krakowskiego
konsulatu), dla nas, pracowników MDSM, był osobą
ważną i szczególnie bliską.
Od pierwszego spotkania
w naszym Domu, bezpośrednio po wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz-

-Birkenau, stało się dla nas
jasne, że problematyka związana z tym wyjątkowym
miejscem w historii Polski
i Niemiec, będzie dla Konsula priorytetem.
Nie sposób wyliczyć i przecenić inicjatywy podejmowane
przez Thomasa Gläsera dla
miasta Oświęcimia i Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży. Bliska współpraca z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Oświęcimiu – znaczące poszerzenie
księgozbioru uczelni, zaangażowanie się w trudne rozmowy na rzecz pozyskania
środków finansowych z Niemiec na budowę Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim czy współpraca z Rotary
Club Oświęcim, którego był
członkiem, to tylko niektóre
z ważniejszych projektów,
w jakie włączył się Thomas Gläser. Współpracował
z Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym Komitetem
Oświęcimskim, Stowarzyszeniem Romów w Polsce,
Centrum Dialogu i Modlitwy
oraz Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu. Jego praca

została doceniona Medalem
Miasta Oświęcimia.
Z Domem Spotkań Thomas
Gläser był związany od początku i bardzo blisko. Udział
w niezliczonych zdarzeniach
realizowanych przez MDSM
(wykłady, wernisaże, koncerty), głęboka relacja, która
łączyła Go z byłymi więźniami obozu Auschwitz-Birkenau – świadkami historii
– oraz waga, jaką przywiązywał do wizyt młodych Niemców w tym szczególnie naznaczonym miejscu, pozwalają nazwać Thomasa Gläsera ambasadorem przesłania
płynącego z realizowanej
przez Dom Spotkań koncepcji pedagogicznej „Oświęcim
jako miejsce nauki”. Patronował jubileuszowej wystawie
„Inna strona świata”, która
dzięki Jego przychylności
miała prezentacje w Krakowie i w wielu niemieckich
miastach. Z niezwykłą konsekwencją zabiegał, by praca
Domu, w bardzo skomplikowanym obszarze pedagogiki
miejsc pamięci, była znana
i doceniana. Towarzyszył
niezliczonej ilości delegacji,
które po zwiedzeniu Pań-

stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau miały również
możliwość zapoznania się
z działalnością MDSM. Popierał aktywność koncernu
Volkswagen AG w zakresie
kultywowania polityki pamięci, spotykając się często
z młodzieżą realizującą programy studyjne w Domu
Spotkań.
Znał większość pracowników naszego Domu, cenił
naszą domową kuchnię,
czuł się wśród nas jak wśród
przyjaciół. Czas spędzony
z Thomasem był dla Domu
i dla nas tu pracujących ważnym i dobrym czasem. Wierzymy, że również dla Niego. Był Konsulem Generalnym Niemiec w Krakowie.
Był też naszym Konsulem.
Wraz z Fundacją Judaica –
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
planuje zorganizować pod
koniec maja 2011 r. w Krakowie koncert oraz wieczór
poświecony pamięci Konsula Thomasa Gläsera.
Leszek Szuster

W (MUSZLI) DOMU
− Kiedy ćwierć wieku temu twórcy tego miejsca nadawali mu nazwę Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży, była ona nieco na wyrost. To trochę tak, jak z imionami nowo narodzonych dzieci. Nie wiemy, czy
kilkudniowy szkrab, nazwany przez nas Wiktorią, odniesie w życiu zwycięstwo. Nie wiemy, czy niemowlę
o imieniu Piotr będzie prawdziwą opoką...Tak samo nie było pewne, czy międzynarodowy będzie naprawdę międzynarodowy, czy stanie się rozpoznawalny w świecie − mówiła Alicja Bartuś, Przewodnicząca Rady Fundacji
MDSM, otwierając doroczne spotkanie Dobrych Duchów − przyjaciół i darczyńców Domu...
i Niemiec. Było to również
zasługą wielu cichych i wartościowych przedsięwzięć
tworzących niepowtarzalny
charakter MDSM; spotkań
z poezją, sztuką, filozofią,
historią..., a nade wszystko
− z drugim człowiekiem.

Miejsce w sercu
Motywem
tegorocznego
spotkania przyjaciół i darczyńców MDSM była muszla. Dobre Duchy spotkały się
w morskiej scenerii Domu,
pośród
wielokształtnych
i wielobarwnych cudów natury misternie uformowa-
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nych w węglanie wapnia.
O bajeczną plastyczną oprawę wieczoru zadbała jak zawsze Małgorzata Szpara.
Zaproszenie do spędzenia
kilku chwil w zaciszu muszli przyjęli wierni bywalcy
imprez
organizowanych
przez MDSM, zaprzyjaźnieni z Domem byli więźniowie obozu Auschwitz:
Zofia Posmysz, August
Kowalczyk, Wilhelm Brasse,
Tadeusz Smreczyński, Józef
Paczyński oraz przedstawiciele instytucji z miasta, powiatu i województwa.
Każdy gość w progach
MDSM otrzymywał od
Gospodarzy w prezencie

Fot. Jakub Senkowski

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że ten, znany nam
wszystkim od 25 lat dojrzały
i wyjątkowy, „młodzieniec”
rozpoznawalny jest nie tylko
w Polsce i Niemczech, ale też
w Strasburgu i w Nowym
Jorku, w Europie Wschodniej
i Zachodniej, w Izraelu
i... Afryce Południowej. I, że
w pełni zasługuje na miano
– Międzynarodowy. Stało
się tak nie tylko za sprawą
wielu głośnych spotkań,
które odbyły się w Domu,
jak choćby organizowane
ostatnio debaty z obecnym
i byłym przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego
czy z prezydentami Polski
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Joanna Galistl – Dobry Duch MDSM w kategorii „Darczyńca”
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Muszla
jest także domem…

i Władysław Gładyszek.
Mówią to także ci byli
więźniowie, którzy są tu
na tej sali i mimo upływu
lat nadal pełnią swoją misję – i tak lubią tutaj wracać.
Mówią nastolatkowie wsłuchani w słowa naocznych
świadków. Mówią wielcy
artyści – i ich wdzięczni widzowie. Mamy nadzieję, że
i dla Państwa MDSM stał
się przez to ćwierćwiecze
miejscem w sercu – podkreślała w swoim wystąpieniu
dr Alicja Bartuś.

Muszla rodzi perły
Muszla to atrybut bóstw
morskich. Z niej rodzi się
perła, która symbolizuje
piękno. Dom Spotkań w niedzielny wieczór 20 marca
te perły wyławiał i nagradzał. Przy pomocy artystów
z Teatru Gry i Ludzie już po
raz dziewiąty uhonorowano
ludzi wyjątkowych − Dobre
Duchy MDSM. − Statuetkami
Dobrego Ducha nagradzamy
osoby szczególnie nam bliskie, które na różnorakich

Gaba Kulka

płaszczyznach nas wspierają, pomagają nam, inspirują – mówił dyrektor MDSM
i gospodarz wieczoru –
Leszek Szuster.
W tym roku statuetkę
Dobrego Ducha odebrał Piotr
Kudełka
(w
kategorii
„Artysta”) − za wyjątkowe
osiągnięcia artystyczne, wirtuozerię i przybliżanie młodym ludziom kanonów sztuki gitarowej, za wierną współpracę z Domem Spotkań
przy realizacji najbardziej
prestiżowych przedsięwzięć
artystycznych, szczególnie
Krakowskiego Salonu Poezji,
za włączenie potencjału muzycznego rodziny Kudełków
– siostry Marii i brata Jana
– w przedsięwzięcia artystyczne Domu Spotkań, za
skromność, wdzięk i bezpretensjonalność. W kategorii
„Darczyńca”
uhonorowano Joannę Galistl − właścicielkę cukierni „Ptyś”
w Chełmku za subtelne, wieloletnie, regularne wspieranie Krakowskiego Salonu
Poezji, za poetycki kunszt
w obszarze sztuki cukierniczej, za głębokie zrozumienie idei Domu. W kategorii
„Niezawodny
Ratownik”
statuetkę Dobrego Ducha
odebrał
Marcin Boiński
za wrażliwość, życzliwość
i wielkie serce, za to, że nie
ma dla niego rzeczy niewykonalnych, i za to, że zawsze
znajduje dla MDSM czas,
którego nie ma!

Na zakończenie wieczoru, oczywiście w muszli
koncertowej MDSM
wystąpiła perła polskiej sceny
muzycznej − Gaba Kulka
– utalentowana wokalistka i pianistka o przebogatej
wyobraźni i fantastycznym
głosie. Niesamowity koncert
stanowiący mieszankę progresywnego popu, łączący
w sobie różne gatunki, od
jazzu, przez fortepianowy
rock, po weillowski kabaret
stanowił piękną oprawę tego
kolejnego, niesamowitego
Spotkania przez duże „S”.

Monika Bartosz

Fot. Jakub Senkowski

Fot. Jakub Senkowski

W MDSM wielu ludzi
z całego świata go znalazło. − Mówiła tak nasza nieodżałowana
przyjaciółka
Jadwiga Toczek, która wraz
z mężem Januszem wyczarowywała dla nas, tu na tej
sali, kolejne Salony Poezji.
Mówił tak nasz wspaniały
przyjaciel Thomas Gläser,
były
konsul
Niemiec
w Krakowie. Mówił Jan
Knycz, który od samego
początku związany był
z MDSM. Mówili to też byli
więźniowie, których już
z nami nie ma − Zofia Łyś

Piotr Kudełka – Dobry Duch MDSM w kategorii „Artysta”.
Statuetkę wręcza Józef Paczyński

Fot. Jakub Senkowski

muszlę − cudowny dar
mórz i oceanów, która posłużyć mogła właścicielowi jako piękny naturalny
wisior, ozdoba wnętrz,
a nawet instrument muzyczny. Wiele ludów wierzy, iż muszla jest talizmanem chroniącym przed pożarem, wskazującym drogę,
strzegącym przed złym
urokiem, gwarantującym
płodność i pomyślność.

Fot. Jakub Senkowski
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Goście spotkania Dobrych Duchów MDSM

Marcin Boiński – Dobry Duch MDSM
w kategorii „Niezawodny Ratownik”

„ZAPISKI Z TAMTEGO ŚWIATA”.
SPOTKANIE Z LESZKIEM ALLERHANDEM

W

Zawiera ona nie tylko obszerny materiał historyczny,
ale także wątki biograficzne
dotyczące rodziny Allerhandów, w tym słynnego
dziadka Leszka Allerhanda, Maurycego, profesora
prawa Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie.
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W 2003 r. ukazała się książka
„Zapiski z tamtego świata”,
zawierająca odnalezione notatki Maurycego Allerhanda
sporządzane podczas okupacji na odwrocie kopii pism
procesowych z kancelarii,
przeplatane wspomnieniami
wnuka.
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Leszek Allerhand urodził
się w 1932 r. we Lwowie
w zamożnej, inteligenckiej rodzinie żydowskiej.
Jego ojciec Joachim prowadził kancelarię adwokacką wraz ze swym ojcem
Maurycym. Jesienią 1942 r.
po zajęciu Lwowa przez
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Fot. MDSM

ramach cyklu „Literatura i Pamięć” 1 kwietnia w MDSM odbyło się spotkanie z dr. Leszkiem Allerhandem, który ostatnie kilkanaście lat poświęcił wnikliwym badaniom dziejów
lwowskich Żydów. Plonem pracy jest jego najnowsza publikacja – album „Żydzi Lwowa. Opowieść” z 2010 r.

Leszek Allerhand oraz Leszek Szuster
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Fot. MDSM

Niemców, rodzina została
zmuszona do osiedlenia się
w getcie, z którego udało im
się uciec i przetrwać wojnę
w ukryciu na terenie miasta.
Po wyzwoleniu rodzina została repatriowana do Krakowa.
Allerhand ukończył studia na
Akademii Medycznej w Krakowie, był stypendystą Ministerstwa Zdrowia w Studium
Szkolenia Kadr Lekarskich.
W 1963 r. zamieszkał na stałe
w Zakopanem, gdzie pracował jako lekarz w miejscowym szpitalu (jest doktorem
nauk medycznych) i pełnił
szereg innych funkcji, w tym
m.in. głównego lekarza polskiej kadry olimpijskiej w
sportach zimowych. Jest także jednym z fundatorów powstałego w 2009 r. Instytutu
Allerhanda.
− Jesienią 1992 r. brałem
udział w Światowym Zjeździe „Stowarzyszenia Dzieci
Holokaustu” w Jerozolimie.
Pewnego dnia odwiedził mnie
przedstawiciel Yad Vashem,
Shmuel Krakowski. Zadawał
wiele pytań dotyczących naszej rodziny, próbując ustalić,

Leszek Allerhand

czy jestem członkiem rodziny Maurycego Allerhanda –
wspominał Leszek Allerhand,
przedstawiając początki swojego zainteresowania dziejami
własnego rodu i szerzej społeczności żydowskiej we Lwowie. – Dowiedziałem się, że w
posiadaniu Yad Vashem znajdują się kopie okupacyjnych
pamiętników mojego dziadka,
które wydano w formie książkowej po przetłumaczeniu na
angielski i hebrajski. Otrzymałem egzemplarz książki, a po
powrocie do Polski udałem
się do Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie,
gdzie udostępniono mi oryginały pamiętników – dodał.
To odkrycie zdeterminowało
Leszka Allerhanda do ponownego przeżycia wydarzeń,
które równolegle z powstawaniem pamiętnika dziadka
widziały i słyszały – jak sam
mówi – bardzo wyraźnie „jego
dziecięce oczka i uszka”. – Pisałem więc, nie zdając sobie
sprawy, że tworzę własny pamiętnik. Założyłem, że moje
wspomnienia mają być tylko
skromnym
uzupełnieniem

opisów dziadka. Ostatecznie
naruszyłem zamierzone proporcje, ale mam nadzieję, że
dziadek mi to wybaczy – mówił.
Na tej samej kanwie osnuta
została opowieść filmowa
„Pasja życia” z 2004 r., nakręcona we Lwowie, której
projekcja odbyła się w drugiej
części spotkania.
Leszek Allerhand wspominał
czasy tzw. pierwszych Sowietów, którzy zajęli Lwów
w początkach wojny. Opowieść, pomimo iż dotyczyła
dramatycznych przeżyć, przeplatana była żartobliwymi
komentarzami i anegdotami
oraz rysem historycznym dotyczącym dziejów lwowskiej
społeczności
żydowskiej.
Wśród gości spotkania, które
poprowadził Leszek Szuster,
znaleźli się m.in. przedstawiciele Klubu Samborzan
w Oświęcimiu.
Wydarzenie zorganizowały
Fundacja na Rzecz MDSM
oraz Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej
w Krakowie.
jk

POSZUKIWANIE ŚLADÓW

P

W seminarium przygotowanym wspólnie przez MDSM
Oświęcim,
Gimnazjum
w Heepen/Bielefeld i Prywatne Liceum Ogólnokształcące
FILOMATA w Gliwicach
(8-15 marca) wzięło udział
25 uczniów i uczennic. Seminarzyści podjęli wspólnie
próbę rozszyfrowania miejsca historycznego Auschwitz
w oparciu o teksty literackie,
stworzone przez Ocalałych.
W ramach przygotowania
do seminarium uczniowie
i uczennice opracowali prezentacje dotyczące wybranych autorów: Liany Millu,
Krystyny Żywulskiej, Stanisława Hantza, Bogdana
Bartnikowskiego, Tadeusza
Borowskiego, których wspomnienia posłużyły im do
stworzenia literackiej narracji

1

2

3

4

Uczestnicy seminarium podczas wizyty w Miejscu Pamięci

nika był więźniem obozów
Auschwitz i Neuengamme.
Przywiózł on ze sobą jedyną
pamiątkę po pradziadku − list
z obozu Auschwitz. Babcia
przekazała go wnuczkowi,
aby ten przekazał go do Archiwum Muzeum i odszukał
ślady jego pobytu w obozie.
Odkrywanie losów Polaków,
Niemców i Żydów odsłoniło przed młodymi ludźmi
skomplikowany obraz wojny
i Holokaustu, nauczyło ich
wzajemnego szacunku i tolerancji. W tym dialogu nie
chodziło o ustalanie winy za
popełnione zbrodnie, ale o zachowanie pamięci o ofiarach i
wydarzeniach, które miały
miejsce ponad 60 lat temu.
Najważniejszym doświadcze-

niem dla młodych Polaków
i Niemców podczas seminarium w Oświęcimiu, jak podkreślili to w podsumowaniu,
było wspólne literackie oprowadzanie po terenie Miejsca
Pamięci Birkenau. Konkretne, poruszające, często naturalistyczne opisy miejsc,
wydarzeń i ludzi, wybrane
przez młodzież, odczytywane w autentycznym miejscu
wydarzeń pozostawiły głęboki ślad w ich pamięci.
Druga część projektu odbędzie się jesienią w Bielefeld.
Seminarzyści opracują wspólnie dokumentację projektu
w formie wystawy, którą zaprezentują swoim rówieśnikom w szkołach.
Elżbieta Pasternak
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Fot. MDSM

Uczestnicy seminarium podczas
wizyty w Miejscu Pamięci

nie ludobójstwu. W polskiej
grupie, niewątpliwie pod
wpływem toczącej się obecnie debaty wokół publikacji
J.T. Grossa, pojawiły się pytania o współodpowiedzialność
innych narodów europejskich
za zagładę Żydów i zjawiska
z nią związane.
Obie grupy były przekonane,
że najważniejszym zadaniem
na przyszłość jest zachowanie pamięci o ofiarach i ich
cierpieniu oraz autentyzmu
tego miejsca, które ma moc
kreowania podstawowych
wartości: godności i równości
każdego człowieka.
We wspólnych rozmowach
dotyczących pamięci rodzin
i przekazywania jej z pokolenia na pokolenie uczestnicy
odkrywali nierzadko bardzo
skomplikowane i trudne historie. Dziadek jednej z seminarzystek z Niemiec był
członkiem SS, o czym ona
sama dowiedziała się kilka
lat temu już po jego śmierci.
Porządkując strych, znalazła
odznaczenia
nazistowskie
materiały propagandowe, z
których dziadek był dumny.
W rodzinie milczało się na ten
temat. Drugi dziadek został
wypędzony z terenów wcielonych do Polski po 1945 r.
mocą układów poczdamskich. Stracił wszystko co
posiadał, rodzinę i majątek.
Pradziadek innego uczest-

Fot. MDSM

Fot. MDSM

podczas wizyty na terenie
Miejsca Pamięci Birkenau.
Równorzędnym celem seminarium było umożliwienie
spotkania młodych Polaków
i Niemców w kontekście ich
biografii, rodzin i krajów,
z których pochodzą.
Analizując utwory, młodzież
poszukiwała w tekstach motywów charakterystycznych
i wspólnych dla wybranych
utworów takich jak: miłość,
solidarność, protest, walka
o zachowanie człowieczeństwa w sensie fizycznym
i psychicznym, cierpienie,
śmierć, bezprawie, strategie
przetrwania, praca.
Pozwoliło to w sposób bardziej empatyczny odebrać
wizytę w Miejscu Pamięci
Auschwitz I, której celem było
pogłębienie wiedzy na temat
topografii i funkcji obozu.
Pierwsza wspólna dyskusja
dotycząca obserwacji i refleksji po oprowadzaniu ukazała
różnorodne sposoby recepcji
Auschwitz u młodych Polaków i Niemców. Uczestników niemieckich nurtowało
zagadnienie winy Niemców
za zbrodnie nazistowskie
w wymiarze historycznym,
prawnym i moralnym oraz
pytanie, czy obecnie w XXI
wieku istnieją wystarczająco
silne mechanizmy prawnej
ochrony praw człowieka,
gwarantujące
zapobiega-

Fot. MDSM

odsumowanie polsko-niemieckiego seminarium dla młodzieży
z Gliwic i Bielefeld „Losy Polaków i Żydów prześladowanych
w czasie II wojny światowej i Holokaustu w świetle polskiej i niemieckiej literatury powojennej – poszukiwanie śladów”.

Uczestnicy seminarium podczas pracy
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MATISYAHU W OŚWIĘCIMIU

J

eden z najbardziej oryginalnych i intrygujących twórców światowej sceny reggae wystąpi 18 czerwca
w Oświęcimiu na koncercie finałowym II edycji Oświęcim Life Festival – Festiwal dla Pokoju. Będzie to jego
druga wizyta w Polsce. W roku ubiegłym w lipcu wystąpił on podczas gdyńskiego festiwalu Open’er, a także na
kameralnym, akustycznym koncercie w krakowskiej synagodze Tempel, podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Fot. OLF

artysty, „Live at Stubb’s
Vol. 2”, trafił do sklepów
w lutym br.
Artysta świetnie porusza się
w stylistyce reggae, dodając do niej elementy muzyki
chasydzkiej, jazzu, hip-hopu i beatboxingu, tworząc
niezwykle oryginalną mieszankę muzyczną. Jest znany
z niezwykle żywiołowych,
przykuwających uwagę koncertów. Jak sam mówi − „występy na scenie są ważną częścią tego, co robię. Wytwarza
się tam energia, której nie da
się osiągnąć w studiu nagraniowym”. Na przestrzeni
ostatnich kilku lat Matisyahu współpracował z wieloma słynnymi producentami
i artystami, m.in. z Billem
Laswellem, Sly&Robbie, muzułmańskim
beatboxerem
Kenny Muhammadem oraz
P.O.D. Ponadto był nominowany do prestiżowej nagrody muzycznej Grammy.
Artysta jest znany także
z zaangażowania w szereg projektów promujących prawa człowieka, co
sprawia, iż jego przesłanie
idealnie wpisuje się w idee
Life Festival. W 2007 r. Matisyahu zaangażował się
w powstanie amerykań-

Matisyahu

skiego dokumentu „Unsettled”, którego bohaterami
była szóstka uchodźców ze
strefy Gazy. Muzyk napisał

ścieżkę dźwiękową, a sam
obraz zdobył nagrodę jury
dla filmu dokumentalnego wyświetlanego podczas

Fot. OLF

Matisyahu, a właściwie
Matthew Paul Miller, urodził się w 1979 r. w USA
w rodzinie żydowskiej. Wyjazd do Izraela w roku 1995
odmienił jego dotychczasowe życie. Zafascynował
go wówczas ortodoksyjny
judaizm, a on sam stał się
chasydem.
Muzyką aktywnie zajmuje się od 2000 r. Po czterech
latach Matisyahu podpisał
kontrakt z wytwórnią JDub,
promującą nieodpłatnie muzyków żydowskiego pochodzenia. W połowie października tego samego roku ukazał się jego debiutancki longplay „Shake Off the Dust…
Arise”. Rok później do sklepów trafiło koncertowe wydawnictwo artysty, zatytułowane „Live at Stubb’s”. W
latach 2005-2006 Matisyahu
intensywnie
koncertował
w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie i Europie. Wystąpił
także w Izraelu, supportując
Stinga. Na początku marca
2006 r. premierę miała druga studyjna płyta, „Youth”,
która potwierdziła, że Matisyahu jest jednym z czołowych artystów współczesnej sceny reggae. Najnowszy, koncertowy album

Slamdance Film Festival.
Rok później, obok m.in. Stevena Segala, Jennifer Aniston, włączył się w kampanię zwracającą uwagę na
łamanie praw człowieka
w Birmie, nagrywając specjalny wideoklip do utworu
„It Can’t be Wait”. W roku
2010 artysta wsparł NU
Campaign, która wyprodukowała specjalny t-shirt z
jego wizerunkiem, a dochód
z jego sprzedaży wspiera
działania Israel Center for
the Treatment of Psychotrauma na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi mieszkańców Haiti. Także w ubiegłym roku, m.in.
z amerykańskim aktorem
Mattem Damonem, Matisyahu wsparł kanadyjską fundację Onexone, której celem
jest poprawa warunków życia dzieci na całym świecie
W Oświęcimiu artysta wystąpi wraz brooklyńskim
Dub Trio, w składzie: D.P.
Holmes (gitara), Stu Brooks
(gitara basowa) oraz perkusista Joe Tomino (perkusja).
Na koncercie finałowym,
prócz Matisyahu, zobaczymy także Jamesa Blunta,
T. Love oraz RotFront.
Więcej na temat tegorocznej edycji Life Festival na:
www.lifefestival.pl
Artur Szyndler

Matisyahu
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OSZPICIN
– PRZEWODNIK
PO ŻYDOWSKIEJ
HISTORII OŚWIĘCIMIA

G

dzie przed wojną mieszkał naczelny
rabin Oświęcimia? Którymi ulicami
chodzili żydowscy oświęcimianie?
Kogo w Oświęcimiu odwiedzał prezydent
Mościcki? Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź dzięki najnowszemu projektowi Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu pt. „Oszpicin”.
To wirtualna mapa przedwojennego
żydowskiego
Oświęcimia, połączona z
historycznymi fotografiami
oraz filmowymi relacjami
świadków, którzy pamiętają nieistniejący już dziś polsko-żydowski świat. Strona
internetowa
„Oszpicin”
dostępna jest pod adresem
www.oszpicin.pl, a towarzyszy jej książkowe wydanie w postaci publikacji:
„Oszpicin. Przewodnik po

żydowskiej historii Oświęcimia”.
Serdecznie zapraszamy na
oficjalną inaugurację projektu
„Oszpicin”, która odbędzie
się w czwartek 28 kwietnia
2011 r. o godz. 17.30 w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu przy pl. ks. Skarbka
5. Projekt zaprezentują jego
twórcy: Tomasz Kuncewicz,
dr Artur Szyndler oraz Maciek
Zabierowski.Wstęp wolny.
CŻ
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BÓG ZAPŁACZ...

T

Historia nie poznała chyba
jeszcze bardziej bestialskiego potraktowania człowieka,
dla którego drugi człowiek
rzeczywiście stał się piekłem. Co może powiedzieć
na temat tego dramatu ktoś
przygotowujący się do kapłaństwa? Kleryk jest postrzegany jako osoba w wyjątkowy sposób związana
z Bogiem – Bogiem, któremu zarzuca się, że patrzył
spokojnie na to, co działo się
w piekle na ziemi nazywanym Auschwitz.
Mam nadzieję, że nie zabrzmi
jak pusty slogan twierdzenie,
że Bóg cierpiał w każdym z
ludzi, których nieludzki totalitaryzm pozbawił praktycznie wszystkiego. Jest w tym
zdaniu głębokie rozumienie
Boga, któremu w istocie nie
jest obojętne żadne z ludzkich istnień. Warto zadać sobie pytanie, jak w ogóle stało
się możliwym takie spaczone
traktowanie całych narodów.
W Auschwitz hitlerowcy najbardziej uderzyli w naród
żydowski i polski. Jak mogło
dojść do takiego dramatu,
w którym te i wiele innych
nacji tyle przecierpiało?

Możemy wyobrazić sobie
trzy osoby, dwadzieścia
osób, może nawet sto. Nie
wyobrażamy sobie tysiąca.
A co dopiero mówić o setkach tysięcy czy milionach
– te liczby stają się statystyką. Wydaje się, że kiedy
zło nabierze rozpędu, ciężko je zatrzymać. Przerażenie ogarnia, gdy czyta się
o beznamiętnych szacunkach
twórców obozu, jaką wydajność może osiągnąć obóz zagłady i jaką sprawność może
osiągnąć technika zabijania.
Szukając przyczyny takiego
zwyrodnienia, trzeba chyba
powrócić do niechęci wobec
mniejszej grupy, czy nawet
do konkretnego człowieka. „Każdy, kto nienawidzi
swego brata, jest zabójcą”
(1 J 3, 15a).
Nasz wyjazd do Auschwitz
potraktowaliśmy jako pielgrzymkę. Pielgrzymuje się
tam, gdzie można zyskać
lub odzyskać wiarę. Komuś
może się wydawać, że były
obóz koncentracyjny nie jest
najwłaściwszym ku temu
miejscem. Jednak Auschwitz stało się miejscem kaźni wielu ludzi cieszących się

w okresie międzywojennym
wielkim autorytetem – między innymi lekarzy, nauczycieli i duchownych. Takich
ludzi bali się hitlerowcy,
gdyż mogli stanowić zarzewie oporu (wydaje się, że
także dzisiaj uderzenie w te
grupy ludzi jest kwestionowaniem pewnych wartości
– są bowiem kompetentnymi
specjalistami kolejno od sfery
ciała, duszy i ducha). Pomimo „piekła na ziemi” wielu
więźniów potrafiło odnaleźć
nieskażoną przestrzeń wolności w sobie samych. Tak
mocne doświadczenie sytuacji granicznej Maksymiliana Marii Kolbego czy wielu
innych doprowadziło ich do
prawdziwej świętości. Modlitwa w miejscach ich kaźni, podobnie jak modlitwa
przed Ścianą Śmierci była
okazją do prośby do Boga, by
ich krew, która wciąż woła
z ziemi (por. Rdz 4, 10), stała się przyczyną przemiany
ludzi, którzy będą tu przybywać i którzy będą dowiadywać się o zbrodni Auschwitz.
Podobnie istotnym elementem naszej pielgrzymki była
droga krzyżowa po największej nekropolii świata w Birkenau. Trwała ona trzy godziny wśród cieni osób, które
tutaj zakończyły swe życie.
Około 140 ha, blisko 300 baraków, 16 km ogrodzenia
z drutu kolczastego, komory
gazowe, krematoria. Z tego
miejsca nie wraca się takim
samym, część człowieka
w ogóle nie wraca – pamięć
biegnie ku hektarom zagłady, ku barakom, z których
zionie przerażająca pustka
po tych, którzy ją wtedy
wypełniali. Chciałoby się
szepnąć: Bóg zapłacz! Ale
mimo to sam Bóg w osobie
Jezusa Chrystusa nadał sens

śmierci, nawet tej najbardziej hańbiącej. Sam przez
nią przeszedł. Śmierć stała się konieczną bramą do
przejścia ku nowemu życiu.
On też zadał śmierć każdej
śmierci, nawet tej najbardziej
absurdalnej, choć może teraz
tego jeszcze nie rozumiemy.
Gdy Jezus umierał na krzy-

żu, Jego uczniowie też nic nie
rozumieli.
kl. Tomasz Koszarek

Na fotografiach klerycy
z Wyższego Seminarium
Duchownego w Krakowie
podczas wizyty w Miejscu
Pamięci.

Fot. WSD Kraków

Fot. WSD Kraków

Fot. WSD Kraków

rzeba zaznaczyć, że wobec otchłani zła i rozpaczy tchnącej
z Auschwitz, wypadałoby po prostu zamilknąć i nie silić się nawet na najsubtelniejsze próby wyrażenia, jakie przeżycia towarzyszyły mijaniu kolejnych baraków byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

JAN PAWEŁ II I AUSCHWITZ –
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

C

entrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zaprasza na rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach
15-17 kwietnia. Temat przewodni tegorocznego spotkania to „Jan Paweł II i Auschwitz”.

Fot. WSD Kraków

Rekolekcje poprowadzą: Janusz Poniewierski (autor
wielu książek o Janie Pawle II) i ks. Manfred Deselaers.
Program obejmuje:
 zwiedzanie obozu Auschwitz I, wizytę w celi śmierci
św. Maksymiliana Kolbego i w bloku żydowskim,
 rozmowy w małych grupach,
 Drogę Krzyżową w Auschwitz-Birkenau,
 Mszę świętą w intencji pokoju, adorację,
 Mszę świętą w kaplicy Sióstr Karmelitanek.
Rozpoczęcie planowane jest w piątek o godzinie 19.00,
zakończenie w niedzielę o godzinie 13.00. Całościowy
koszt rekolekcji (w tym noclegi i wyżywienie) to 90 zł dla
studentów i 135 zł dla osób dorosłych.
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
ul. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim
tel.: 33 843-10-00, e-mail: biuro@cdim.pl
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Kultura

KRYSTYNA CHIGER,
DANIEL PAISNER
„DZIEWCZYNKA
W ZIELONYM SWETERKU”

T

ytułowy zielony sweterek istnieje do dziś i jest pokazywany
w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jego właścicielką
była Krystyna Chiger. Życie jej i jej rodziny przez ponad 14 miesięcy zależało od polskiego kanalarza ze Lwowa, Leopolda Sochy,
który opiekował się grupą uciekinierów z getta. Książka to opis tej
niezwykłej historii, ale też historia o utraconym dzieciństwie.
Krystyna Chiger wraca do
swoich wspomnień z dalekiej
przeszłości, wspomagając się
dziennikiem autorstwa swojego ojca. Jej opowieść jest
bardzo żywa, plastyczna,
pełna szczegółów, obrazów
i scen. Najpierw jej oczami
poznajemy codzienny świat
bogatej lwowskiej rodziny.
Potem jesteśmy świadkami
jego rozpadu, kolejnych niemieckich represji, brutalności getta, aż w końcu razem
z Krysią schodzimy do kanałów. Ukrywający się Żydzi
na długie miesiące znaleźli

się w świecie brudu, wilgoci,
ciasnoty i ciemności, w którym próbowali toczyć „normalne” życie, przerywane od
czasu do czasu przeróżnymi
niebezpieczeństwami.
Opowieść ma dwóch bohaterów. Pierwszym jest ojciec,
który swoją córkę nazywał
pieszczotliwie „Krzysią”. To
dzięki jego sprytowi, determinacji, ale przede wszystkim rozwadze i spokojowi,
jego rodzinie udaje się przetrwać. Drugi to Leopold
Socha. Dla polskiego kanalarza ryzykowna operacja

ukrywania Żydów pod ulicami Lwowa była najpierw
okazją do wzbogacenia się.
Z biegiem czasu jednak relacja między nim a ukrywanymi Żydami zmienia się
z „układu biznesowego”
w zażyłą przyjaźń, gdzie nie
są już ważne pieniądze, ale
przetrwanie podopiecznych.
W 1978 r. Leopold Socha
otrzymał pośmiertnie tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
Paweł Sawicki

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 12 kwietnia
• 16 kwietnia
Origami modułowe – warsztaty
„Biała bluzka” – monodram w wykonaniu Krystyny Jandy
Dom Kultury zachęca do udziału w artystycznych warsztatach
Sztuka, oparta na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej, jest historią miprzedświątecznych, których tematem będzie origami modułowe. Załosną ze stanem wojennym w tle, opowieścią o miłości niemożliwej,
jęcia poprowadzi Sylwia Czarnik (artysta plastyk, absolwentka ciemiłości do opozycjonisty. Spektakl przedstawia historię kobiety nie
szyńskiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale
mogącej sobie poradzić z sobą i z Polską lat stanu wojennego. NieEdukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz arteterapii
gdyś kultowy spektakl, w nowej adaptacji Magdy Umer stał się pona Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie).
nadczasową opowieścią o życiowych outsiderach. Emocje głównej
Godz. 17.00.
bohaterki Elżbiety (Krystyna Janda) opowiadane są m.in. poprzez
Dom Kultury w Kętach
dziesięć najważniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej. Dodatkowym atutem przedstawienia są prezentowane na ekranach archiwal• 14-16 kwietnia
ne materiały filmowe.
Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs
Godz. 19.00.
Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej, działające przy PaństwoBilety: 50 zł (parter), 40 zł (balkon).
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Oświęcimskie Centrum Kultury
w Oświęcimiu, zaprasza miłośników dobrego dokumentu na 9. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs „Prawa człowieka w filmie”.
• 20 kwietnia
Podczas trzydniowego festiwalu wyświetlone zostaną najlepsze świato„Mała i duża Ojczyzna”
we dokumenty dotyczące szeroko pojętej problematyki praw człowieka.
„Mała i duża Ojczyzna” – Smok Wawelski w różnych odsłonach Projekcje filmowe odbywać się będą w auli Państwowej Wyższej Szkosmocze przygody w przedszkolu”. Warsztaty plastyczne w ramach
ły Zawodowej (budynek Collegium sub Horologio) oraz w MiędzynaFestiwalu „Małopolska Wielu Kultur”.
rodowym Domu Spotkań Młodzieży. Poprzedzone zostaną krótkim
Godz. 10.00.
wstępem przygotowanym przez pracowników naukowych PWSZ, stuRegionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Madentów z Kół Naukowych Politologów z Rzeszowa i Oświęcimia oraz
tejki
licealistów. Wstęp wolny.
Program: http://kasztelania.pl/imprezy.php?page=10
• 28 kwietnia
Recital Kameralny na fortepian i wiolonczelę w wykonaniu Julii
• 16 kwietnia
Kociuban i Wiktora Kociubana
Wielki Charytatywny Wiosenny Kiermasz Rękodzieła Artystycznego
W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola
W Oświęcimskim Centrum Kultury będzie się odbywał CharytatywSzymanowskiego w Oświęcimiu odbędzie się Recital Kameralny
ny Wiosenny Kiermasz Rękodzieła Artystycznego organizowany
w wykonaniu Julii Kociuban (fortepian) i Wiktora Kociubana (wioprzez Fundację „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” i Oświęcimskie
lonczela). Na koncert zapraszają Oświęcimskie Centrum Kultury
Centrum Kultury.
i Państwowa Szkoła Muzyczna w Oświęcimiu. Wstęp na koncert jest
Na stoiskach w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury będzie możbezpłatny. W programie koncertu znajdą się utwory: Ludwiga van
na zakupić biżuterię, ozdoby wielkanocne, artykuły wyposażenia
Beethovena – IV Sonata na wiolonczelę i fortepian, Fryderyka Chopiwnętrz, produkty naturalne i ekologiczne oraz inne przedmioty ręna – Sonata na wiolonczelę i fortepian, Sergieja Prokofiewa – Sonata
kodzieła artystycznego cieszące oczy.
na wiolonczelę i fortepian.
Godz. 10.00 – 18.00.
Godz. 17.30.
Dochód z kiermaszu i koncertu zostanie przekazany na leczenie i rehaPaństwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Oświębilitację chorego na białaczkę pięcioletniego Tymoteusza Szkopka.
cimiu
Oświęcimskie Centrum Kultury
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LUDZIE DOBREJ WOLI
ZOFIA GAWRON
(UR. 1926, PO MĘŻU PREJZNER)
Urodziła się 22 maja 1926 r.
w Brzeszczach, w górniczym
osiedlu nazywanym Starą Kolonią. Była piątym, najmłodszym dzieckiem Anto-niego
i Tekli z d. Hoder. Do szkoły
powszechnej
uczęszczała
w Brzeszczach. W chwili wybuchu wojny miała trzynaście
lat i skończoną szóstą klasę
szkoły powszechnej.
Na początku 1941 r. w pobliżu
swego miejsca zamieszkania
Zofia zaczęła spotykać pierwsze komanda więźniów z KL
Auschwitz,
przychodzące
do pracy w kopalni „Brzeszcze”. Wstrząśnięta widokiem
wynędzniałych
mężczyzn
w pasiakach nawiązała z nimi
kontakt i od tej pory codziennie zjawiała się w miejscu ich
pracy, dostarczając jedzenie.
Początkowo czyniła to sama,
a później we współpracy z in-

nymi kobietami, najczęściej z
organizatorką akcji pomocy w
Brzeszczach, Marią Górecką,
u której porcjowano zdobytą
żywność i gotowano kawę.
Ponieważ sama nie była w
stanie zgromadzić dostatecznej ilości żywności, zwracała
się o pomoc do znajomych,
ludzi zamożniejszych, prowadzących sklepy, i u nich
uzyskiwała wsparcie w prowadzonej przez siebie działalności. Odbierała również od
więźniów listy, które następnie przesyłała ich rodzinom.
Wiosną 1942 r. została aresztowana jako podejrzana
o utrzymywanie kontaktów
z więźniami. Po kilku tygodniach śledztwa, w czasie którego konsekwentnie nie przyznawała się do stawianych jej
zarzutów, została zwolniona.
Podjęła na nowo przerwaną

Historia

działalność na rzecz więźniów. Ponownie aresztowano
ją w lutym 1943 r. na skutek
donosu. Została przewieziona do obozu macierzystego
i umieszczona w bunkrze
bloku 11 („Blok Śmierci”).
Kilkakrotnie przesłuchiwana
przez funkcjonariuszy obozowego gestapo (Politische
Abteilung), nie przyznała się
do utrzymywania kontaktów
z więźniami i świadczenia
im pomocy. W maju 1943 r.,
decyzją sądu doraźnego,
została osadzona w obozie,
gdzie oznaczono ją numerem 44097. Umieszczono ją w
obozie kobiecym w Birkenau.
Jednakże po paru dniach zachorowała na tyfus i została
przeniesiona do obozowego
szpitala. Więźniowie, którym
pomagała będąc na wolności,
nie pozostawili jej bez opieki.
Powierzyli ją opiece starszych
więźniarek, a czasem również
odwiedzali ją sami przy okazji
wykonywania różnych prac
w obozie kobiecym.
Po przezwyciężeniu kryzysu
i odzyskaniu zdrowia skierowano ją do pracy wewnątrz

obozu. Jesienią 1944 r., na
prośbę więźniarki Antoniny
Piątkowskiej, należącej do
obozowego ruchu oporu,
wystarała się Zofia o pracę w
komandzie zewnętrznym. Za
pośrednictwem majstra nadzorującego pracę jej komanda,
Franciszka Zabugi, przekazała swojej rodzinie w Brzeszczach wyniesione nielegalnie
dokumenty, poświadczające zbrodnie hitlerowskie w
obozie: plany krematoriów,
listy zmarłych i zamordowanych w obozie więźniarek
polskich oraz zdjęcia kobiet i
dzieci (Żydówek i Cyganów),
na których dr Mengele przeprowadzał doświadczenia.
Zostały one przez ojca Zofii
zakopane w ogrodzie. Po
wykonaniu zadania, dzięki
pomocy
współwięźniarek,
dostała się do pracy w magazynie obozowym. Wykradała
stamtąd i przekazywała poza
obóz ciepłą odzież przeznaczoną m.in. dla uciekinierów
z obozu, działających w przy-obozowej partyzantce.
W listopadzie 1944 r. Zofia została niespodziewa-

ŚLADY HISTORII

Z SZAFY GANOBISA

„Nasza wiara! Nienawidzimy smrodu kadzidła, ponieważ psuje on
niemiecką duszę. Wierzymy w Boga, ale nie w jego pośredników: klechów i bałwochwalców, ponieważ byłoby to pogańskie. Wierzymy
w wielkość naszej ukochanej niemieckiej ojczyzny, dla której walczymy i zwyciężamy lub umieramy. I gdy musimy umierać, nie wstawiamy się dalej ze słowami prośby do Marii, tak wolni jak żyliśmy,
tak wolni chcemy umierać. Nasze ostatnie tchnienie: Adolf Hitler.”
Eicke – Kawaler Liści Dębu i generał Waffen SS.
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chowały się także przykłady
sztuki oficjalnej i pożądanej
w III Rzeszy. Obrazy i rzeźby tego typu nie były jednak umieszczane w biurach,
a raczej w kantynach, salach
spotkań esesmanów czy
w ich prywatnych mieszkaniach. Wszystkie te obiekty
świadczą jednakże o tym, jak
Tabliczka
dalece nazistowska ideologia
wnikała we wszystkie sfery
życia człowieka, wykorzy- Zadzwonił do mnie kolega chociażby przy okazji wystując przy tym różnorodne i powiedział, że ma dla mnie siedlania Polaków i Żydów.
coś nowego do mojej kolek- Często przewożono takimi
środki i formy wyrazu.
cji. Na spotkanie przyniósł wozami materiały budowlaAgnieszka Sieradzka niewielką
przybrudzoną ne np. do rozbudowy obozu
Dział Zbiorów PMA-B i podniszczoną tabliczkę Auschwitz czy zakładów
z jakimiś napisami. Nie było chemicznych IG Farben.
to na pierwszy rzut oka nic Dwory znajdowały się przeinteresującego, ale trafiła ona cież zaraz obok budowanej
gdzieś pomiędzy moje mu- fabryki. Mieszkańcy kojazealne zbiory i na jakiś czas rzyli nazwisko człowieka.
o niej zapomniałem.
Okazało się, że on sam od
Nie lubię jednak, kiedy coś dawna nie żyje, ale cały czas
niezbadanego leży na pół- w domu mieszka jego rodzice zbyt długo. Oczyściłem na. Całkiem przypadkiem
tabliczkę – podobne przed okazało się, że człowiek wywojną znajdowały się na wo- mieniony na tabliczce, to prazach z zaprzęgiem konnym. dziadek mojego kolegi. Jego
Znajdowały się na niej dane rodzina znała tylko niektóre
właściciela z miejscowości informacje. Urban Kwaczała
Dwory zapisane po polsku urodził się w 18 maja 1879 r.
i niemiecku, co świadczy a zmarł w 10 czerwca 1942 r.
o tym, że wóz używany był Zagadką pozostaje przyczyw czasie okupacji niemiec- na śmierci – czy zmarł śmierkiej. Często Niemcy wyko- cią naturalną? Czy zginął
rzystywali bowiem właści- z rąk okupanta? Mam nacieli wozów do różnych prac. dzieję, że kiedyś dowiem się
Na zdjęciach z czasów wojny więcej na ten temat.
Esesmańskie „wyznanie wiary”
Mirosław Ganobis
pojazdy konne pojawiają się

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Gołka, zeznał po wojnie:
„Wykonywałem różne napisy gotykiem – cytaty Himmlera dla Fritzscha, a później
dla Hössa”. Oprócz egzemplarzy pisanych odręcznie
oraz odbitek graficznych
w zbiorach zachował się również kamień litograficzny
z tekstem T.Eicke, z którego
wykonywano kolejne kopie.
Obok wymienionych napisów na ścianach esesmańskich biur wisiały fotografie
Adolfa Hitlera czy tabliczki z
hasłami w rodzaju „Recht –
Unrecht – Mein Vaterland”.
W muzealnych zbiorach za-

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

Te słowa Theodora Eicke,
współtwórcy systemu niemieckich obozów koncentracyjnych, wisiały na ścianach
biur i pomieszczeń mieszkalnych załogi SS w KL Auschwitz. Propaganda według
Hitlera koncentrowała się
w głównej mierze na kilku
nieustannie powtarzanych
punktach, odwołujących się
do emocji odbiorców. Każde
słowo wypowiedziane lub
wydrukowane w III Rzeszy
miało wywierać wpływ na
społeczeństwo, kształtować
odpowiednią postawę albo
przynajmniej sławić rzekomą wielkość, znaczenie i siłę
reżimu. Oprawione w ramkę
esesmańskie wyznanie wiary to doskonały przykład
tego rodzaju indoktrynacji.
Tekstowi towarzyszy w tym
przypadku typowo esesmańska ornamentyka: runy
oraz trupie czaszki, które
pojawiały się także na okładkach albumów fotograficznych, szpilkach do krawata
czy sygnetach.
W zbiorach Muzeum znajduje się kilka egzemplarzy
tego typu napisów. Cytaty
z wystąpień niemieckich dygnitarzy były ręcznie pisane
lub drukowane w technice litograficznej przez więźniów
obozu na konkretne zamówienia esesmanów. Jeden
z byłych więźniów, Alojzy

nie wezwana do Politische
Abteilung – oskarżono ją
o utrzymywanie kontaktów
z partyzantami. Pomimo
okrutnego bicia podczas przesłuchania, nie przyznawała
się do niczego. Nie wróciła
już do Birkenau, lecz została umieszczona ponownie
w bloku 11 w Auschwitz I,
a 12 stycznia 1945 r., przed
ogólną ewakuacją obozu,
przeniesiona została do KL
Ravensbrück. Stamtąd została przewieziona na leczenie
do Szwecji w ramach akcji
prowadzonej przez Szwedzki
Czerwony Krzyż.
Do kraju wróciła w listopadzie 1945 r. Wkrótce odnalazł
ją Jan Prejzner, który we wrześniu 1944 r. zbiegł z obozu
i działał w przyobozowej partyzantce. Niebawem pobrali
się i zamieszkali w Krakowie.
Następnie wyjechali do Warszawy.
Za swe zasługi po wojnie została odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem
Oświęcimskim.
Jadwiga Dąbrowska
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FOTOREPORTAŻ

F

otografie Miejsca Pamięci Buchenwald wykonane podczas projektu „Pamięć i Upamiętnienie w dobie web 2.0”. Autorem zdjęć jest Paweł Sawicki.
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