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W lutym odeszła od nas Pani Zofia
Łyś, była więźniarka niemieckich
obozów koncentracyjnych, która
przez wiele lat brała udział w licznych spotkaniach z młodzieżą i organizowanych przez oświęcimskie
instytucje projektach edukacyjnych.
Wspomnienia o tej niezwykłej postaci
publikujemy na kolejnej stronie.
Przez trzy lata specjaliści Miejsca Pamięci konserwowali ponad 35 tys.
dokumentów zespołu SS-Hygiene
Institut. Konserwatorzy – Nel Jastrzębiowska i Mirosław Maciaszczyk
– opowiadają w rozmowie z „Osią”
o tym, jak dba się o historyczne dokumenty. Mówią też o wyzwaniach
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związanych z tak dużym i skomplikowanym projektem konserwatorskim.
„Oszpicin. Przewodnik po żydowskiej historii Oświęcimia” to nowy
projekt Centrum Żydowskiego, na
który złożą się: multimedialna strona
internetowa oraz drukowany przewodnik. O tym pionierskim przedsięwzięciu piszemy na stronach Centrum.
W „Osi” piszemy także o podróży
studyjnej do Belina i Oświęcimia, w
którą wybrali się ocaleni z ludobójstwa w Rwandzie, skupieni w organizacji „Nigdy więcej” działającej na
rzecz pokoju i upamiętnienia tragicznych wydarzeń z 1994 r.

Sporo miejsca w tym numerze poświęcamy wydarzeniom kulturalnym. Przeczytają Państwo m.in.:
o wystawie „Taniec Śmierci” Beli
Farago w MDSM, opisujemy jeden
z filmów retrospektywy festiwalu Żydowskie Motywy, a także polecamy
Państwu lekturę: „Osiem pouczeń
dla obywatela” podsumowującą trzy
lata projektu „Spotkań z filozofią”
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
Z początkiem lat 60. minionego wieku nie było
w naszym mieście prawie
żadnych okazji i miejsc do
zabawy, rekreacji, oddawania się rozrywce. Były dwa
kina: w mieście i naprzeciwko dworca PKP, na ogół
z mocno przeterminowanym filmowym repertuarem. Odbywały się imprezy sportowe: piłkarskie
i bokserskie; do powstania
lodowiska i pływalni było
daleko. Zaczął funkcjonować już ZDK Zakładów
Chemicznych z mniej lub
bardziej bogatą i ciekawą
ofertą. Latem zapełniały się
brzegi Soły liczną rzeszą
chętnych do wodno-słonecznych kąpieli. Raz do
roku odbywał się odpust
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z bogatą ofertą straganowo-karuzelowo-strzelniczych
atrakcji. Co pewien czas
przyjeżdżał cyrk, a na Plantach odbywały się taneczne
festyny lub pojawiały się
w mieście „miejsca hazardu
i rozrywki” w postaci budki z puszkami po konserwach, do których celowało
się szmacianymi kulkami,
w przypadku przewrócenia
ich wszystkich, osiągając
w nagrodę... butelczynę
marnego wina! Co z rzadka
się zdarzało, bo odległość
rzutu była duża, a spreparowane kulki „fałszowały”
w locie! Pamiętam awanturę na tym tle pod jednym z
owych „saloników kultury”.
W sytuacji tego typu podaży
kulturalno-rozryw-

kowych imprez, jednostka
wojskowa
zlokalizowana
w naszym mieście – której dni podobno obecnie są
policzone – tzw. komandosów, przez rok lub dwa
zapewniała mimochodem
w porze wiosennej okazję
do ciekawych spostrzeżeń
i emocji! Mianowicie „wystawiało” wówczas wojsko
nad pustymi wtedy łąkami,
za obecnym Kauflandem,
balon na uwięzi w celu odbywania przy jego użyciu
ćwiczebnych skoków spadochronowych przez przebywających w jednostce żołnierzy. Balon z zawieszonym
u dołu koszem zabierał kilku z nich, wynosił na dość
dużą wysokość, z której wykonywali skoki! Oglądanie

owego widowiska, nawet
z daleka: lotu, otwierania
się spadochronów i bezpiecznego lądowania, było
okazją do sporych emocji!
Będąc już wówczas pod
zgubnym wpływem „twórczej ekspresji”, popełniłem
fantasmagoryjne opowiadanie z balonem w tle, a właściwie na pierwszym planie:
ucieka on z uwięzi i wraz
z przerażoną załogą unosi
się w czarne czeluście niekończonego kosmosu, bez
nadziei i możliwości powrotu!
Prawdopodobnie nie było
to porywające opowiadanie, czego zresztą nie mogę
sprawdzić, bo gdzieś mi się
ono zawieruszyło!
Andrzej Winogrodzki
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Karuzele na placu targowym. Lata 80. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”
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PANI ZOFIA – WSPOMNIENIA

S

potkanie osoby, która potrafi zasiąść do jednego stołu z Niemcami, mimo że wcześniej nie sądziła, że taki moment nastąpi,
pokazuje, że zawsze trzeba mieć w życiu nadzieję na pojednanie. Należy być gotowym na uściśnięcie wyciągniętej ku nam dłoni.
Hanna Jurczyk, Toruń
Uczestniczka polsko-niemieckiego seminarium
„Historie w biografii – Zofia Łyś”, MDSM Oświęcim, 2009

Tymi słowami pragniemy
wyrazić uznanie i podziękowanie Pani Zofii za wsparcie,
przyjaźń i mądrość, jakimi
nas wszystkich obdarzyła.
Droga Pani Zofio, bardzo
nam Pani brakuje. Tęsknimy
pogrążeni w bólu. Chciałabym Pani podziękować za
cenny czas, który poświęciła
Pani podczas prywatnych
rozmów mnie osobiście
i młodym ludziom z różnych
krajów Europy, którzy gościli
w MDSM. Podziwiałam Pani
na pozór niezłomną wiarę w
ludzkość i człowieczeństwo.
Jako piętnastolatka doznała Pani niewyobrażalnego
cierpienia od Niemców, którzy zamordowali w Auschwitz Pani rodzinę. Mimo to,
albo właśnie dlatego, nigdy

nie straciła Pani woli życia.
Również po wojnie w obłąkanej rzeczywistości Polski Ludowej walczyła Pani
o sprawiedliwość, wstawiając się i pomagając wszystkim tym, którzy Pani pomocy potrzebowali. Dziękuję
Pani za odwagę i silną wolę,
za Pani niewyczerpane zaangażowanie, za wytrwałość,
wspaniałomyślność, miłość
do bliźniego, troskliwość,
otwartość i Pani genialne
poczucie humoru, przede
wszystkim za Pani szczerość!
Dziękuję Pani, że mogłam
Panią nazywać moją przyjaciółką. Pozostanie Pani i
wspomnienie o Pani na zawsze w moim sercu.

darzyło Panią Zofię dużą rodziną, wieloma przyjaciółmi
i słonecznym, serdecznym
uśmiechem. Kiedy bywałam
u Pani Zofii, od razu czułam
się lepiej. Jej bliskość była
przyjemna. Pani Zofia pozwoliła mi dzielić z nią tak
wiele spraw, tak dużo mi
opowiadała i była zawsze
cierpliwa, kiedy próbowałam mówić po polsku. Nauczyła mnie nawet robić na
drutach. Jestem Jej wdzięczna za każde spotkanie.

Fot. MDSM

19 lutego 2011 r. na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu z wielkim żalem pożegnaliśmy Panią Zofię Łyś,
byłą więźniarkę obozów
Auschwitz, Natzweiler, Ravensbrück, Berlin-Köpenig
oraz Sachsenhausen. Pani
Zofia współpracowała z
Międzynarodowym Domem
Spotkań Młodzieży (MDSM)
i Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau odkąd
zamieszkała w Oświęcimiu
po przeprowadzce z Łodzi.
Przez kilka lat spotykała się
z młodymi Polakami i Niemcami, goszczącymi w MDSM
w ramach podróży studyjnych i międzynarodowych
seminariów. Współpracowała również z uczestnikami wizyt studyjnych w Międzynarodowym Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście,
zwłaszcza z uczestnikami
projektu „Auschwitz – historia – edukacja obywatelska”.

Angelina Sequero Gerardo,
wolontariuszka Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju (ASF),
Niemcy

Pani Zofia podczas spotkania z uczestnikami projektu „Historia w biografii”

nierzadko wypaczać obraz historii. To my, młodzi
ludzie będziemy wkrótce
opowiadać swoim dzieciom
o obozach i drugiej wojnie
światowej. W ten sposób będziemy czcić pamięć o ofiarach, ale będzie to dla nas
również drogowskaz, jak postępować, aby historia nigdy
w przyszłości się nie powtórzyła. Pani Zofia podkreślała,
że jest dziś zwyczajną babcią,
matką, sąsiadką, koleżanką

Anna Meier, z-ca kierownika
Działu Edukacyjno-Programowego
w MDSM

ZOFIA ŁYŚ, Z DOMU BONDYRA
(1927-2011)

Jaką miarą mierzyć życie?
Czy lata oddają rzeczywiście to, jak długo ono trwało,
pieniądze to, jak było się bogatym, decyzje to, jak ważne
coś było dla nas, a łzy, jak
wielka jest strata? Życie Pani
Zofii można z pewnością
zmierzyć tylko jedną miarą:
miłością. Kiedy spoglądam
w niebo, myślę o Pani Zofii,
przypominam Ją sobie i Jej
zawsze obecną radość życia, Jej otwartość i szczerość.
Spotkałyśmy się, kiedy jako
wolontariuszka
pełniłam
służbę dla pokoju w MDSM.
Pani Zofia przywitała się ze
mną pełna ciekawości i serdeczności, wywarła na mnie
duże wrażenie. Wszystkie
te doświadczenia i momenty żyją nadal w moim sercu. Tak samo jak mnie, Pani
Zofia przyjmowała wielu
innych ludzi, zawsze była
szczera i odważna. Życie ob-

„Do wybuchu wojny zdążyłam ukończyć cztery klasy szkoły powszechnej. Aresztowana zostałam wraz z całą rodziną w ramach niemieckiej akcji wysiedlania ludności
polskiej z Zamojszczyzny. W działalność konspiracyjną w tym czasie zaangażowany
był mój brat Tomasz i siostry: Józefa i Stefania, które były łączniczkami w jednym
z oddziałów partyzanckich. Aresztowanie nastąpiło 9 grudnia 1942 r. Wraz ze mną
aresztowano ojca Michała Bondyrę, matkę Katarzynę Bondyrę, brata Tomasza Bondyrę i obie siostry: Józefę i Stefanię. Aresztowano całą naszą wioskę i mieszkańców
okolicznych wsi. Wszystkich aresztowanych zawieziono do Zamościa, do utworzonego tam obozu przejściowego. Część ludzi tam przywiezionych wysłano na roboty do
Niemiec, a część do obozów koncentracyjnych. Cała nasza rodzina trafiła 13 grudnia
1942 r. do obozu Auschwitz. Mnie przydzielono do «Effektenkammer»”.
Zofia Łyś pracowała od kwietnia na roli w niewielkim podobozie w Babicach. Kolejno została deportowana do obozów Natzweiler, Ravensbrück, Berlin-Köpenig (praca
w fabryce Siemensa) oraz Sachsenhausen. Została wyzwolona pod Schwerinem podczas marszu śmierci z Sachsenhausen. Rodzice i brat zostali zamordowani w Auschwitz-Birkenau. Siostry Józefa i Stefania przeżyły wojnę.
Pani Zofia podkreślała, że
o historii trzeba pamiętać i
podejmować działania, aby
młodzi ludzie zajmowali się
tą tematyką, żeby nie zginęła
ona w oceanie naszych codziennych spraw, obowiązków i wreszcie publikacji
naukowych, które próbują

i że żyje tak, aby nie myśleć
o śmierci. Może dzięki temu
ma siłę, która pomaga jej
w codziennym życiu? W jej
pamięci pozostaną jednak na
zawsze chwile, które przeżyła w obozach. Odcisnęły
one w jej pamięci piętno,
które podobnie jak numer
wytatuowany na lewej ręce,
nie zniknie aż do śmierci.
Rozmawiając z Panią Zofią, robiąc nagrania i zdjęcia, sprawiliśmy, że będzie
ona żyć wiecznie, a pamięć
o ofiarach hitlerowskiego bezprawia nie zniknie
w toni wieków.

Fot. agju

Sławomir Koper, Żarnówka
Uczestnik polsko-niemieckiego
seminarium
„Historie w biografii – Zofia Łyś”,
MDSM Oświęcim, 2009
opr. i tłum. Elżbieta Pasternak

Pani Zofia Łyś podczas spotkania z osadzonymi
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Pani Zofia spotykała się
z uczestnikami projektu
edukacyjnego – osadzonymi w Zakładach Karnych.
Na początku obawiała się
tych spotkań, gdyż nie
miała doświadczenia pracy z dorosłymi, zwłaszcza
ludźmi z tak trudną przeszłością, jaką często mają
osadzeni w więzieniach.
Jednak bardzo szybko nawiązywała z nimi relację.
Rozmawiała z nimi w spo-
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sób przejmujący, naturalny, bardzo emocjonalny
i ciepły. Uczestnicy podchodzili do niej po spotkaniach, a Pani Zosia głaskała
ich po plecach i mówiła, że
całe zło, które spotkało ich
w życiu, minie tak, jak złe
czasy minęły w jej przypadku. Swoim przykładem
dawała nadzieję, że los osadzonych może się odmienić. Opowiadała nie tylko
o swojej historii w obozie
i tym, jakie ślady w jej życiu pozostawiły doświadczenia wojny. Mówiła też
o trudach związanych z życiem rodzinnym i radości
ze swoich wnuków. Mówiła też osadzonym, że z ich
złych doświadczeń może
wypłynąć dobro.
Antoni Stańczyk,
Sekcja Programowa, MCEAH

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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PIERWSZY POLSKI SAMORZĄD WSPIERA
FUNDACJĘ AUSCHWITZ-BIRKENAU

O

wsparcie finansowe Fundacji Auschwitz-Birkenau zaapelował do polskich samorządów Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Rada powiatu kołobrzeskiego jednogłośnie podjęła decyzję o wsparciu Fundacji kwotą 10 tysięcy złotych. To pierwsze takie zdarzenie w Polsce.

Inicjatywa starosty to odpowiedź na apel prof. Władysława
Bartoszewskiego,
byłego więźnia Auschwitz
i założyciela Fundacji Auschwitz-Birkenau, wystosowany

w 66. rocznicę wyzwolenia
obozu Auschwitz. Pieniądze pomogą w zachowaniu
autentyzmu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagła-

dy dla przyszłych pokoleń.
− Chciałbym, aby samorządy,
nie tylko zresztą z województwa zachodniopomorskiego,
odpowiedziały na ten apel. Jestem przekonany, że nie tylko

możemy, ale przede wszystkim powinniśmy przyłączyć
się do projektu ratowania byłego obozu. Nie muszą to być
wielkie kwoty. Jeśli udałoby
się nakłonić każdy samorząd
do wsparcia Fundacji kwotą choćby właśnie 10 tysięcy
złotych, udałoby się przyspieszyć zebranie całej potrzebnej
sumy − powiedział Tomasz
Tamborski.
− Reakcja Starosty Kołobrzeskiego jest wyjątkowo cenna.
Jeśli do projektu przyłączą
się inne samorządy, oznaczać
to będzie wcześniejsze rozpoczęcie realizacji programu
konserwatorskiego
Miejsca
Pamięci Auschwitz i większe
szanse na wygranie walki
z upływającym czasem. To
bardzo ważny sygnał, który
świadczy o dużej wrażliwości
wobec tragedii ofiar Ausch-

witz, a także zrozumieniu
wagi podtrzymywania pamięci o historii tego obozu –
powiedział Dyrektor Generalny Fundacji Jacek Kastelaniec,
który przypomniał, że wśród
darczyńców Fundacji są na razie dwa miasta z Francji: Paryż
i Boulogne-Billancourt.
Zadaniem Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zebranie
120 mln euro na Fundusz
Wieczysty, z którego zyski
umożliwią realizację wieloletniego programu konserwatorskiego terenów byłego
niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Po dwóch
latach działalności zebrano
już deklaracje wsparcia finansowego sięgające 80 mln euro,
głównie z Niemiec, Austrii
i Stanów Zjednoczonych.
FAB

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW
DO WIZYTY W MIEJSCU PAMIĘCI?
„European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum” to kilkusetstronicowe angielskojęzyczne wydawnictwo przeznaczone dla nauczycieli
i wychowawców planujących wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz. Publikacja jest
efektem kilkuletniej pracy specjalistów z Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Rady Europy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
– Nasze Centrum Edukacji
od kilku lat ściśle współpracuje z Radą Europy. Wspólnie
organizujemy
m.in.
tygodniowe seminaria dla
edukatorów i nauczycieli pochodzących z krajów
członkowskich RE. To właśnie ich uczestnicy podkreślali potrzebę przygotowania
materiałów, które pomogłyby im w prowadzeniu zajęć
z młodzieżą przed wizytą w
Miejscu Pamięci Auschwitz.
Można zatem powiedzieć,
że genezą tego obszernego
kompendium, zawierającego metodyczne uwagi dotyczące przygotowania, organizacji i podsumowania
wyjazdów, była rzeczywista
potrzeba nauczycieli – powiedziała dyrektor MCEAH
Krystyna Oleksy.
W publikacji znaleźć można
nie tylko wszelkie niezbędne informacje praktyczne
dotyczące organizacji wizyty, ale przede wszystkim

wiele tekstów i materiałów
historycznych, konspektów
lekcji oraz informacji dotyczących współczesnego
znaczenia i funkcjonowania
Miejsca Pamięci Auschwitz.
„Młodzi ludzie, którzy
w następnych latach będą
odwiedzać Auschwitz, staną się świadkami ostatnich
świadków, ogniwami w łańcuchu pamięci. [...] Wizyta
uczniów w Miejscu Pamięci
Auschwitz to wielka odpowiedzialność. Może stać się
ona istotnym elementem
kształtowania postawy obywatelskiej, jeżeli dokładnie
zrozumie się to, co symbolizuje Auschwitz, zwłaszcza
w czasach, kiedy odchodzą
od nas ostatni świadkowie
historii”– czytamy w książce.
– Bez rzetelnego wysiłku
włożonego w przygotowanie i podsumowanie wizyty w Miejscu Pamięci nie
wychowamy w tym miej-
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scu człowieka zdolnego
do podjęcia działań w imię
wyższych celów i dobra
ogólnego – powiedziała Alicja Białecka, kierująca Sekcją
Programową MCEAH.
Pierwsza część książki poświęcona jest przygotowaniu do wizyty. Co powinni
wiedzieć uczniowie, zanim
przyjadą do Miejsca Pamięci, z jakimi emocjami będzie
musiał poradzić sobie uczeń
podczas zwiedzania, czemu służyć może spotkanie
ze świadkiem historii – to
tylko kilka z poruszanych
tematów.
„Dla większości uczniów
wyjazd będzie nowym rodzajem doświadczenia. Na
lekcjach uczeni są analizy
informacji z różnych źródeł,
ale żadna szkoła nie uczy
tego, jak analizować Miejsce Pamięci. Uczniowie nie
posiadają
odpowiednich
narzędzi niezbędnych do
zmierzenia się z tą specy-
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ficzną rzeczywistością i nie
są przyzwyczajeni do odwiedzania miejsc tego typu”
– czytamy we wstępie do
rozdziału „Przed wizytą”.
W drugiej części, która dotyczy samej wizyty w byłym
obozie Auschwitz, znajdują
się informacje dotyczące historii Muzeum, działalności
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i o Holokauście i innych instytucji edukacyjnych funkcjonujących wokół Miejsca
Pamięci, a także krótki opis
muzealnej wystawy. Jeden
rozdział opisuje podstawowe trudności, które mogą
wystąpić podczas zwiedzania, zarówno organizacyjne,
jak i emocjonalne.
Temu, co należy zrobić po
powrocie grupy z Miejsca
Pamięci, poświęcona jest
trzecia część publikacji.
Wśród
podejmowanych
tematów są m.in. kwestia
podsumowania wizyty i po-
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wrotu do normalności, sugestie interdyscyplinarnych
projektów na styku historii
Auschwitz i czasów współczesnych, a także kilka scenariuszy lekcji, jak np. „Co
zrobić z tym, czego nauczyliśmy się w Auschwitz”.
Zdaniem dyrektora Muzeum, dr. Piotra M.A. Cywińskiego, nowa publikacja
i będące jej efektem dobrze
przygotowane wizyty w
Miejscu Pamięci z całą pewnością przyniosą wymierne
rezultaty. – Wizyta w autentycznej przestrzeni Auschwitz to więcej niż edukacja,
to doświadczenie – powiedział dyrektor Cywiński.
„European pack for visiting
Auschwitz-Birkenau
Memorial and Museum”
kupić można w oficjalnej
księgarni internetowej Rady
Europy.
pasa
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SZTUKA CIERPLIWOŚCI
KONSERWACJA DOKUMENTÓW SS-HYGIENE INSTITUT

T

rzy lata trwała konserwacja ponad 35 tysięcy dokumentów ze zbioru SS-Hygiene Institut, którymi opiekuje
się archiwum Muzeum Auschwitz. Metoda konserwacji została opracowana przez kilkuosobowy zespół muzealnych konserwatorów, którzy pracowali nad projektem, a także nadzorowali pracę studentów i absolwentów uczelni konserwatorskich z Niemiec.
czych obiektów czy też
niewielkich grup. Drugie
duże wyzwanie to różnorodność
materiałów
pisarskich, które były na
tych dokumentach.
NJ: W trakcie prac udało
nam się zidentyfikować
aż 132 media pisarskie,
a przecież każdy atrament, tusz czy ołówek
zachowuje się inaczej pod
wpływem działań, które
musieliśmy przeprowadzić. Stworzyliśmy cały
katalog, sprawdzaliśmy
działanie różnych środków zabezpieczających
i po wielu żmudnych badaniach udało się określić
sposób ich zabezpieczenia.
MM: To nie był zwykły
zbiór dokumentów. Zazwyczaj takie zespoły są
bardziej jednorodne. Natomiast tutaj, ze względu
na okres powstania dokumentów, kiedy występowały problemy ze zdobyciem papieru, mamy do
czynienia z ogromnym
zróżnicowaniem rodzajów papieru, nie tylko ze
względu na stan zachowania, ale też jakość materiału.

kawiczki, jest w pewnym
sensie ślepy na jedno oko.
Jesteście częścią zespołu, który przez trzy lata
zakonserwował ponad
35 tysięcy dokumentów
z archiwalnego zespołu
Instytutu Higieny SS.
Czy to jest duże wyzwanie dla konserwatora?
Fot. Dział Konserwacji

NJ: Taka liczba dokumentów rzeczywiście była dla
nas wyzwaniem. Musieliśmy zorganizować
trzyletnią pracę dla nawet
7-8 osób. Wyzwaniem jest
sam proces konserwacji
papieru pochodzącego
z XX w., ponieważ te
metody tak naprawdę
dopiero się rozwijają.
Konserwatorzy papieru
uczeni są sztuki konserwacji papieru wcześniejszego. Podczas pracy z
materiałami późniejszymi natrafia się na takie
momenty, kiedy trzeba
opracować nową metodę, albo też połączyć w
nietypowy sposób metody już istniejące. To
w zasadzie jest najfajniejsze, kiedy wymyśla się
coś nowego. Dla mnie
jeden z ciekawszych momentów w konserwacji
to ten, kiedy robimy burzę mózgów, siadamy
w grupie przy obiekcie
i każdy wysuwa propozycję, jak coś zrobić. Każdy
pomysł rodzi następny,
jeszcze lepszy. Ciekawa
jest także sama praca, kiedy od niewielkiego ruchu
skalpela czy pędzelka, zależy bardzo wiele.

Przygotowanie dokumentów do prasowania

Projekt, prowadzony we
współpracy
z
Krajem
Związkowym
Nadrenia
Północna – Westfalia, finansowany był przez stronę
niemiecką. Z konserwatorami Nel Jastrzębiowską i Mirosławem Maciaszczykiem
rozmawiał Paweł Sawicki.

ne przy opracowywaniu
metod konserwacji, bowiem już na tym etapie
konserwator myśli, jak
pomóc takiemu dokumentowi, co można zrobić, aby przedłużyć jego
trwałość.
NJ: Ponieważ jesteśmy
w stanie z zabytkowego obiektu wyczytać tak
wiele, to osobiście bardzo
nie lubię oglądać na wystawach kopii. To trochę
kłóci się z tym, co powinnam zalecać muzealnikom, bo konserwator stara się nie narażać obiektów na niebezpieczne
sytuacje, ale jednak chce
mieć kontakt z oryginałem i go oglądać.

Czego konserwator może
dowiedzieć się, dotykając i patrząc na kartkę
papieru?
Nel
Jastrzębiowska:
Z papieru wyczytać
można wiele rzeczy: to,
w jakim jest stanie, z czego został wyprodukowany i przede wszystkim,
co musimy zrobić, aby
przedłużyć jego istnienie.
Konserwator papieru widzi też zmiany, jakie czas
poczynił w samej strukturze papieru, czasami
nawet może stwierdzić
kiedy i gdzie dana kartka
została wyprodukowana.
Tych informacji jest naprawdę dużo.
Mirosław Maciaszczyk:
Biorąc do rąk dokument,
widzimy też jego historię. Sposób przechowywania czy transportu także zostawia ślady – jakieś
złożenia,
naświetlenia
czy drobne zmiany koloru. To wszystko jest waż-

Co czujecie, kiedy dotykacie dokumentu i czy
wiele da się wyczytać
z samego dotyku?
NJ: Nie da się ocenić stanu zachowania jednym
zmysłem. To wszystko
trzeba łączyć. Potrzebny
jest nie tylko dotyk, ale
i wzrok, a nawet zapach,
który już na samym początku może np. ujawnić
zagrzybienie
papieru,
a nawet to, gdzie był
przechowywany.
MM: Przeprowadzane są
także badania laboratoryjne, np. mierzymy poziom
ph, czy też wytrzymałość
papieru. Nie opieramy
się wyłącznie na analizie
wzrokowo-dotykowej.
Z drugiej strony jest to
bardzo pomocne, bo konserwator, który wkłada rę-

NEL JASTRZĘBIOWSKA
Konserwator papieru i skóry, absolwentka Wydziału
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 8 lat pracownik
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

MIROSŁAW MACIASZCZYK
Konserwator papieru i skóry, absolwent Wydziału
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 7 lat pracownik
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
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Jakie były największe
problemy, które pojawiły się przy tym projekcie?
MM: Liczba dokumentów nie jest może ogromna, bo przecież zdarza
się masowa konserwacja
metodami zachowawczymi znacznie większych
zespołów. Jednak w tym
przypadku nie można
było zastosować metod
masowych, co stanowiło
pewien problem. Dlatego
pracowaliśmy metodami,
które zwykle zarezerwowane są dla pojedyn-
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Fot. Dział Konserwacji

Akta pochodzą z okresu
od kwietnia 1943 do 12
stycznia 1945 r. Powstały
w Instytucie Higieny Waffen-SS, który zajmował się
wykonywaniem badań higienicznych i bakteriologicznych dla oddziałów SS,
Wehrmachtu, policji i dla
obozów koncentracyjnych.
W dokumentach Instytutu
znajdują się dane personalne osób, które poddano
badaniom (w tym członków
załogi SS z KL Auschwitz
I, więźniów obozu Auschwitz oraz podobozów), a
także informacje o personelu kierowniczym instytutu
i o zatrudnionych w nim do
pomocy więźniach.

Nel Jastrzębiowska

Fot. Dział Konserwacji

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 35, marzec 2011

Mirosław Maciaszczyk

spodzianki pojawiające
się w trakcie konserwacji.
NJ: W trakcie konserwacji program zresztą
często się zmienia, bo
okazuje się, że nie – jednak ten pomysł nie jest
dobry i trzeba przygotować coś innego. Zdarzają

NJ: Pierwszy etap to poznanie kondycji obiektu,
o czym mówiliśmy na
samym początku. Musimy dowiedzieć się, jakie
są problemy konserwatorskie i opracować plan
działania: co możemy
zrobić, żeby spowolnić
proces degradacji.
W pewnym sensie funkcjonujecie jak konsylium lekarskie.
MM: Nie wszyscy o tym
wiedzą, ale konserwator ma takie samo hasło
przewodnie, jak lekarz:
po pierwsze – nie szkodzić. Często przypominamy sobie o tym,
kiedy zaczynamy pracę
z obiektem. Zbyt daleko
posunięta
konserwacja też może zaszkodzić
i są takie momenty, kiedy musimy powiedzieć
„dość”, kiedy musimy
coś przemyśleć, zmienić,
skonsultować z innymi
specjalistami. Przy rozpoczęciu tak dużego projektu potrzebna jest burza mózgów i dyskusja,
które zresztą co jakiś czas
się powtarzają. Trzeba
przygotować jak najlepszy plan, żeby przygotować się na wszelkie nie-

NJ: Niezwykle ważnym
etapem w konserwacji papieru są kąpiele
w roztworach wodnych.
Może się wydawać,
że kiedy włożymy papier do wody, to on się
zwyczajnie rozpadnie.
Jednak papier powstaje
w wodzie i jest to jego
naturalne środowisko.
W wodzie wypłukiwane
są substancje degradujące i zakwaszające papier.
Kwasowość jest głównym problemem papieru
z XX w. Kwas powoduje
skracanie włókien celulozowych, przez co materiał robi się bardziej kruchy i łamliwy. Kąpiele są
dobrodziejstwem dla papieru. Wcześniej jednak
musimy
zabezpieczyć
wszystkie media pisarskie, bo w większości nie
są one odporne na wodę.

Uzupełnianie ubytków w dokumentach

się też takie obiekty, przy
których stwierdzamy, że
nasza wiedza jest zbyt
mała, składamy broń
i czekamy. Może w przyszłości ktoś wymyśli taki
środek albo taką metodę,
która problem rozwiąże.

tradycyjnych,
gumki elektrycznej, gumki
w proszku, a nawet w
sztyfcie. Żeby nie usunąć przypadkowo czegoś
istotnego z dokumentu
musimy mieć odpowiednie narzędzie pracy.

Co dzieje się po określeniu programu prac?

Muszę zapytać z czystej
ciekawości, jak wygląda
gumka elektryczna?

MM: Pierwszym stricte
konserwatorskim
etapem jest skanowanie.
Niektórzy mogą pomyśleć, że to coś zupełnie
nieistotnego, ale digitalizacja ściśle łączy się
z naszą dziedziną. My
pracujemy nad zabezpieczeniem oryginału, a w
tym samym czasie możemy udostępniać kopię
cyfrową. Oglądanie oryginału powoduje przecież pewne uszkodzenia.
Przy tym projekcie założyliśmy
skanowanie
zarówno przed, jak i po
konserwacji. Teoretycznie wystarczyłoby skanowanie „po”, ale dzięki
temu, że mamy też obraz
dokumentów przed roz-
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NJ: To po prostu gumka
w sztyfcie, która się obraca.
MM: Opowiem pewną
anegdotę z tym związaną. Kiedyś w Częstochowie odwiedzałem sklepy
artystyczne i wybierałem
różne gumki pod względem jakości. Poprosiłem
panią o pokazanie, zacząłem testować i to już wywołało podejrzane spojrzenia. W pewnej chwili
powiedziałem: „Ciekawe, czy tę mam” i wyciągnąłem torebkę pełną
różnych gumek, co wywołało sporą konsternację. W końcu zapytałem,
czy w sklepie są wkłady
do gumki elektrycznej...
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Co dzieje się po kąpieli
wodnej?
MM: Niezbędnym etapem prac jest odkwaszanie dokumentów. Jest to
także przeprowadzane
w kąpieli wodnej. Wprowadzamy wówczas do
papieru substancje, które przedłużają jego żywotność i zabezpieczają
przed wpływem powstających w nim związków o charakterze kwasowym. Trzeba także
dodać, że nie wszystkie
media pisarskie byliśmy
w stanie zabezpieczyć
przed kąpielą wodną.
W takich sytuacjach nie
ryzykowaliśmy i korzystaliśmy z innych środków w celu odkwaszenia
papieru.
NJ: Później następuje
uzupełnianie
papieru.
Tutaj zresztą mieliśmy
spory problem i zastanawialiśmy się, czy
w ogóle uzupełniać ubytki. Dyskusja była bardzo
burzliwa, bowiem w tak
wyjątkowym
miejscu
staramy się zachowywać jak najwięcej historii
i autentyzmu. W trakcie konserwacji pewne
rzeczy się zacierają, np.
ściągamy brud, który też
jest jakimś śladem historii. Długo myśleliśmy
nad tym, czy uzupełnianie ubytków nie będzie
w pewnym stopniu właśnie takim zacieraniem
historii.
Zdecydowaliśmy się jednak na takie
rozwiązanie, bo uzupełnienia i podklejenia
wzmacniają oryginalny
papier. Zabezpieczone
przedarcia papieru ozna-

Innymi słowy musieliście osłonić jakoś te atramenty i inne materiały,
które nie zniosłyby kontaktu z wodą. Wiem, że
powstał nawet w pracowni specjalny wynalazek z tym związany.

Fot. Dział Konserwacji

Jak wygląda proces konserwacji dokumentów,
jakie są poszczególne
etapy?

NJ: Proces zabezpieczania tych mediów
wpłynął na nas chyba
najbardziej kreatywnie,
bo wynaleziony został
pisak, a także zaadaptowana została zwykła
prasa graficzna po to,
aby wprowadzać inny
środek zabezpieczający,
co także wymyślił Mirek.

Wróćmy jednak do konserwacji.

MM: Może nie wynalazek, a ulepszenie. Konserwatorzy wielokrotnie
wykorzystują
pewne
urządzenia, czy narzędzia codziennego użytku w celu usprawnienia
pracy. Konserwacja nie
jest dziedziną z długą
historią, dlatego często w
trakcie prac, w miarę potrzeb, trzeba coś wymyślić. Tu akurat była taka
potrzeba ze względu na
liczbę dokumentów. Powstał tu specjalny pisak
do zabezpieczania materiałów pisarskich, który
przyspieszył pracę.
Inaczej te wszystkie
zabezpieczenia musielibyście nakładać pędzelkiem, co jest bardzo
pracochłonne.

Fot. Dział Konserwacji

NJ: Są tu formularze wykonane na tzw. papierze
biurowym, ale oprócz
tego jest tu też papier
bardzo
przypadkowy,
dokumenty stworzone
na kartach wyrwanych
z książki – na jednym dokumencie zachowała się
nawet pieczątka biblioteczna. Mamy też niewypełniony formularz
lotu samolotem, mamy
papier przypominający
papier toaletowy i na nim
też zapisano jakieś ważne
informacje.

poczęciem prac, jesteśmy
w stanie przeanalizować,
jaki efekt dają poszczególne metody, co uzyskaliśmy. Jest to też informacja istotna dla historyków
i konserwatorów w przyszłości.
NJ: Po udokumentowaniu stanu zachowania
dokumenty przechodzą
proces oczyszczania na
sucho. Usuwamy wówczas brud, kurz, co jest
bardzo mozolną pracą,
gdyż wykonuje się ją na
ogół ręcznie, gumkami
do ścierania, które dobierane są osobno do każdego rodzaju papieru.
Wszystko trzeba wykonywać bardzo delikatnie
i uważnie, bowiem na
tych dokumentach znajduje się wiele dopisków
wykonanych zwykłym
grafitowym ołówkiem,
który oczywiście nie jest
odporny na wycieranie
gumką.
MM:
Konserwatorzy
używają różnych gumek
do ścierania, zarówno

Kąpiel wodna
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Fot. Dział Konserwacji

Fot. Dział Konserwacji
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Dokumenty przed i po konserwacji

NJ: Ciekawą i intrygującą sprawą na początku
pracy były paski papieru
przyklejone przy krawędziach wielu dokumentów.
Zastanawialiśmy
się, do czego one mogły
służyć . W pewnym momencie zwinęłam jeden
dokument i zauważyłam, że paski pasują
do siebie. Okazało się,

1

2

3

4

NJ: Oj, tak. Dokumenty
zespołu Instytutu Higieny SS to zlecenia na
wykonanie badań laboratoryjnych, na ogół
w kierunku chorób zakaźnych. Pewnie dlatego
miałam kiedyś sen, że
podczas konserwacji tych
dokumentów wszyscy
zaraziliśmy się tyfusem.
MM: Nieraz śniło mi się,
że skanuję dokumenty.
Najpierw w dzień spędzałem przy skanerze
osiem godzin, a potem
w nocy miałem powtórkę.

Wyobrażam sobie, że po
trzech latach można mieć
takiej pracy serdecznie
dosyć. Z jednej strony
jest to rzecz powtarzalna
i w pewien sposób mechaniczna, ale z drugiej
strony cały czas musicie
zachowywać pełną koncentrację i skupienie, ze
względu na tę ogromną
liczbę czynników, które
trzeba mieć na uwadze.
Czego nauczyły was te
trzy lata pracy, mówię tu
o kwestiach konserwatorskich?
NJ: Nauczyliśmy się
lepiej organizować pracę. Czasami w jednym
momencie
mieliśmy
w pracowniach ok. sześciu tysięcy dokumentów na różnych etapach
pracy i trzeba było to
wszystko
opanować.
Wyzwaniem była też
praca w tak dużej grupie, bo konserwatorzy
na ogół pracują samodzielnie albo w małych
zespołach. Tu momentami było 7-8 osób. Dzięki
temu umiemy tak pracować.
MM: Nauczyliśmy się
także cierpliwości, bo
rzeczywiście – pewne
etapy pracy były powtarzalne.
NJ: Choć pod koniec
prac byliśmy tym już
lekko znużeni. Czekamy
już na nowe wyzwania i
nowe projekty.
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NJ: Próbuję nie myśleć
o tym, z jakim dokumentem pracuję. Wolę
skupić się na materiale
i technice. Dzięki temu
jest mi łatwiej. Ale zdarzają się takie momenty, kiedy przypominam
sobie o historii. W tym
zespole jest jeden dokument, i o tym wiedzieliśmy przed przystąpieniem do tego projektu,
na którym jest zlecenie
badania głowy dwunastoletniego chłopca. To
robiło wrażenie i w zasadzie trochę czekaliśmy
na ten dokument, a pojawił się on w ostatnich
teczkach, czyli w ostatnim roku pracy. W czasie
pracy zdarzały się także
inne trudne momenty,
chociażby wtedy, kiedy
na papierze dało się dostrzec odciski palców.
MM: Na jednym z dokumentów znaleźliśmy też
ślady krwi. Przypomniało mi to bardzo dobitnie,
że jest to świadectwo
i fragment strasznej historii. Konserwator wówczas przez moment nie
skupia się na pracy i na
tych sprawach technicznych, ale na tym, co przekazują te dokumenty.
Zazwyczaj, aby dobrze
wykonać swoją pracę,

Śniła wam się kiedyś
konserwacja?

Praca konserwatora to
oczywiście bardzo żmudne i czasochłonne procesy techniczne, o których
opowiadacie. Jednak w
przypadku miejsca, w
którym pracujecie, a także w przypadku tego zespołu dokumentów, nie
da się uciec od ich historii, bo są one jednym ze
świadectw dokonanych
tutaj zbrodni. Domyślam
się, że nie jest to łatwa
praca, bo gdzieś z tyłu
głowy z pewnością cały
czas macie świadomość,
co to są za dokumenty,
że nie są to tylko kawałki
papieru.

Fot. Dział Konserwacji

Czy podczas tych prac
zdarzały się jakieś odkrycia?

że były one potrzebne
do sklejania dokumentów. Prawdopodobnie
były one zabezpieczane
w czasie przesyłania od
lekarza zlecającego badania do laboratorium
w celu utajnienia danych
zawartych w dokumencie. Ciekawą rzeczą były
również filigrany, czyli
znaki wodne. Papiernie
bardzo często wprowadzały swoje znaki identyfikacyjne. Dzięki temu
mogliśmy określić w kilku przypadkach to, gdzie
i kiedy dokładnie został
wyprodukowany papier.

Fot. Dział Konserwacji

czają mniejsze narażenie
na mechaniczne uszkodzenia w przyszłości.
Żeby czytelnie zaznaczyć
to, że uzupełnienia nie są
oryginalne, korzystaliśmy z papieru jaśniejszego, aby na pierwszy rzut
oka jasne było to, co jest
oryginalne, a co musieliśmy dodać, aby oryginał
zabezpieczyć. Do wykonania uzupełnień stosujemy papier wyprodukowany z dobrej jakości
surowców, który będzie
starzał się dużo wolniej
niż papier oryginalny.
MM: Następny etap to
strukturalne wzmocnienie dokumentów. Przy
użyciu areografu wprowadziliśmy
specjalne
kleje, co ma na celu to,
aby w przyszłości papier
był mniej podatny na
uszkodzenia mechaniczne.
NJ: Po wszystkich mokrych zabiegach papier
jest rozfalowany, dlatego
taki nawilżony w procesie wzmacniania papier
jest potem prasowany
w prasie introligatorskiej.
Później pozostawały już
zabiegi kosmetyczne, jak
docinanie
uzupełnień
do formatu oryginału.
Ostatnim etapem jest ponowna digitalizacja dokumentów. Oczywiście
musimy
przygotować
także odpowiednie środki do przechowywania,
dlatego wykonujemy odpowiednich rozmiarów
pudełka z bezpiecznej,
bezkwasowej tektury.

Dokumenty przed i po konserwacji
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musimy skupiać się na
procesach technicznych,
na tym, aby nie popełnić
błędu i może dzięki temu
pracuje się łatwiej z takimi dokumentami. Wchodzenie w świat procesów
technicznych jest w tym
przypadku pewną formą
ucieczki. Gdyby konserwowana była jakaś
piękna księga czy album,
pewnie byłoby inaczej.
W tym przypadku wczytywanie się w teksty jest
bardzo trudne. Aby dobrze pracować i pomóc
tym dokumentom, musimy skupić się na pracy.
Zresztą nie jest to tylko
kwestia tego konkretnego projektu. Pamiętam,
że na samym początku
pracy w Muzeum konserwowałem dokumenty
Polskiego Czerwonego
Krzyża i trafił w moje
ręce list. Zwrócił on moją
uwagę, bo był pisany w
bardzo nieporadny sposób. Kiedy zacząłem czytać, okazało się, że to list
sześcioletniego chłopca
do PCK z pytaniem, czy
wiadomo coś o jego ojcu.
Była to bardzo wzruszająca historia, która wywołała wiele uczuć.
Rozmawiał Paweł Sawicki
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BÉLI FARAGÓ „TANIEC ŚMIERCI”

W

Fot. MDSM

lutym w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oglądać można było prace wybitnego węgierskiego artysty mieszkającego w Niemczech, Béli Faragó. Wystawę zatytułowano „Taniec
Śmierci”. Podczas wernisażu obecni byli m.in. artysta, zastępca Konsula Generalnego RFN w Krakowie
Maria Altmann, a także Joachim Russek − dyrektor Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Urodzony w 1958 r. Béla
Faragó jest absolwentem
Akademii Sztuk Pięknych w
Norymberdze i Karlsruhe.
Od roku 1987 pracuje jako
konserwator dzieł sztuki,
zajmuje się także rysunkiem
i malarstwem.
Wystawa w MDSM, pokazywana w roku ubiegłym w Centrum Kultury
Żydowskiej, składała się
z kilkudziesięciu prac, ikonograficznie nawiązujących
do znanych ze sztuki średniowiecznej i barokowej
przedstawień motywu tańca śmierci. Wywodzące się
prawdopodobnie z przedchrześcijańskich rytuałów,
kontynuowanych
zresztą

również w kulturze chrześcijańskiej co najmniej do
czasów średniowiecza (choć
od początku przez Kościół
potępianych), podczas których przy grobach jedzono,
tańczono i śpiewano, przedstawienie tańca śmierci,
jest jednym z najpopularniejszych motywów ikonograficznych sztuki wanitatywnej kręgu zachodniego.
Z czasem „nieprawomyślny” rytuał stał się narzędziem „formowania” sumień wiernych poprzez
teksty i obrazy, ukazujące
korowody roztańczonych
szkieletów
wciągających
żyjących do makabrycznego tańca, który nie ominie
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nikogo. Te alegoryczne
przedstawienia podkreślają
z jednej strony nieuchronność śmierci, z drugiej zaś –
równość wszystkich wobec
tej nieuchronności.
Najstarsze chrześcijańskie
przedstawienie, które można powiązać z motywem
tańca śmierci, pojawia się
pod koniec XIV w. (Libre
Vermell, klasztor benedyktynów Santa Maria de
Montserrat), by już w kolejnym stuleciu rozpowszechnić się w licznych przedstawieniach
korowodów
przedstawicieli
różnych
stanów od papieża, cesarza,
króla przez szlachtę, mieszczan, chłopów tańczących
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wokół otwartych grobów,
ilustrujących rękopisy całej
Europy. Malowidła przedstawiające tańce śmierci
pojawiają się u schyłku średniowiecza najliczniej w
zakonach żebraczych, gdzie
nie tylko służą moralnej refleksji wiernych, ale także w
dyskretny sposób sugerują, jak „polepszyć” swój los
po nieuniknionym, poprzez
darowizny i zapisy testamentalne.
Do jeszcze szerszego rozpowszechnienia przedstawień
tańców śmierci przyczyniają się narodziny druku. Dla
tradycji przedstawień tego
motywu
ikonograficznego niezwykle ważna była
publikacja kroniki świata autorstwa Hartmanna
Schedela – norymberskiego
humanisty − w roku 1493,
gdzie jako ilustracja imago
mortis pojawia się scena,
w której zmarli powstają z
grobów i rozpoczynają zabawę z muzyką i tańcem. Za
dzieło absolutnie wzorcowe
uchodzi drzeworyt przypisywany Michaelowi Wolgemutowi – nauczycielowi
Dürera.
Tańczące szkielety Béli Faragó zdają się niemal dosłownie nawiązywać do
tego przedstawienia. Mówiąc o tradycji przedstawień tańca śmierci, nie sposób nie przywołać jeszcze
jednego nazwiska – Hansa
Holbeina, który w dobie reformacji stworzył cykl drzeworytniczy
(1524/1526)
ukazujący taniec śmierci –
a raczej indywidualne tańce
ze śmiercią poszczególnych
osób o silnie moralizatorskiej wymowie.
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W epoce baroku powraca popularność średniowiecznych motywów tańca
i triumfu śmierci. Najsłynniejszy korowód stworzył
grafik z Augsburga, Johann
Elias Ridinger. W Polsce
powstają liczne obrazy tego
typu, z których prawdopodobnie pierwszy − a niewątpliwie najsłynniejszy − jest
taniec śmierci w Kościele
Bernardynów w Krakowie
(ok. 1670). Łączy on korowód tańczących ze szkieletami kobiet różnych stanów
z otaczającymi to przedstawienie scenami indywidualnych „spotkań” ze śmiercią.
Rysunki Béli Faragó stanowią swoistą impresję na
temat śmierci masowej, tej
znanej z kart historii i tej,
którą dziś codziennie możemy oglądać w medialnych
przekazach. Artysta oddziela wyraźnie świat „ludycznych” szkieletów, od zupełnie innego tańca śmierci
– tego, który stworzyła nasza cywilizacja. Zaczynając
od frontów pierwszej wojny
światowej, poprzez koszmar drugiej wojny i przebitki z konfliktów doby – jak
mamy zwyczaj w Europie
określać – już powojennej,
Béla Faragó ilustruje masowe tańce śmierci. W naszej
cywilizacji śmierć nie zaprasza już indywidualnie –
współczesny świat poprzez
coraz wymyślniejsze techniki jej zadawania, nadaje jej
o wiele szerszy zasięg. Im
bardziej staramy się wyprzeć ją z naszej świadomości, tym silniej nas uderza.
Patrząc na obrazy Faragó,
nikt chyba nie musi dłużej
się zastanawiać, co przedstawiają i co oznaczają. Są
przecież przetworzonymi
przez artystyczny zmysł
i kunszt rysownika scenami, jakie często oglądamy
na łamach gazet, stronach
książek czy w programach
telewizyjnych. Przyglądające się obrazom reżyserowanej przez człowieka
masowej śmierci szkielety,
wydają się groteskowo niestraszne. „Taniec Śmierci”
Béli Faragó nikomu nie
pomoże, nie oferuje rozwiązań, podpowiedzi, co
robić, by śmierć obłaskawić. Pokazuje mechanizmy
tkwiące w człowieku i jego
cywilizacji, których nie da
się zatrzymać. Dziś obawiać
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się musimy nie tej śmierci,
w której wszyscy jesteśmy
równi i która przyjdzie
w wyznaczonym czasie,
ale tej, której sami jesteśmy
twórcami, która zabija anonimowo, zanim ten czas
nadejdzie.
Joanna Klęczar
Ekspozycja została zorganizowana we współpracy z Fundacją
Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Domem
Norymberskim w Krakowie, Galerią Destillarta w Buchschwabach
oraz Biurem Współpracy z Zagranicą Norymbergii.

„INNA STRONA ŚWIATA”
W LANDTAGU TURYNGII

26
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Fot. MDSM

w Oświęcimiu i Domu Spotkań.
W otwarciu wystawy wzięli udział członkowie Landtagu i ministrowie kraju
związkowego
Turyngii,
a także − jako gość specjalny − Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, którego wizyta
w Erfurcie była pierwszą,
oficjalną zagraniczną podróżą. Wernisaż uświet-

Fot. MDSM

Dzięki zaproszeniu prezydent Turyngii Birgit Diezel
i premier Christine Lieberknecht Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży po raz szesnasty miał
możliwość pokazania swojej wystawy jubileuszowej.
W Erfurcie „Inna strona
świata” gościła do 4 marca. Prezentacja była wynikiem ubiegłorocznej wizyty premier Lieberknecht

nili swoją obecnością byli
więźniowie nazistowskich
obozów koncentracyjnych
z Niemiec, Izraela, Belgii
i Holandii. W spotkaniu
uczestniczyło także ponad
120 uczniów szkół z Erfurtu i regionu. W swych
wystąpieniach przedstawiciele władz Turyngii oraz
marszałek Sowa podkreślili wyjątkowość przesłania
wystawy oraz jej aktualność.
Po ceremonii otwarcia Leszek Szuster oprowadził
gości po wystawie. Podczas
spotkania przedstawiciele
samorządów Turyngii i Małopolski potwierdzili chęć
zintensyfikowania wymiany młodzieżowej między
regionami z uwzględnieniem znaczącej roli Oświęcimia jako miejsca edukacji
historycznej, co pozostaje
w zgodzie z inicjatywami
podejmowanymi
przez
Marszałka Województwa
na rzecz ziemi oświęcimskiej.
„Inna strona świata” powstała z okazji jubileuszu
20-lecia MDSM. Jej tytuł nawiązuje do wypowiedzi barona Maurice’a Goldsteina,
który tymi słowami określił
Dom podczas uroczystości
otwarcia w grudniu 1986 r.
W jego opinii, jak i w opinii
wielu innych byłych więźniów Auschwitz zaangażowanych w proces polsko-niemieckiego pojednania
oraz w dialog chrześcijańsko-żydowski, powstanie
MDSM w Oświęcimiu było
ukoronowaniem
wielo-

letnich starań i zabiegów
o to, by w tym tak bardzo
naznaczonym przez historię miejscu powstał obiekt,
w którym młodzi ludzie
z całego świata w oparciu

Fot. MDSM

Fot. MDSM

stycznia 2011 r. w siedzibie Landtagu Turyngii w Erfurcie miało miejsce otwarcie wystawy „Inna strona
świata. Twarzą w twarz. Spotkania” w ramach Dnia
Pamięci o Holokauście.
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o historię Auschwitz mogli dyskutować na tematy
ważne dla nich i dla współczesnego świata.
Opr. Joanna Klęczar

Centrum Żydowskie
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PROJEKT OSZPICIN

W

Fot. CŻ

Jest to pod wieloma względami przedsięwzięcie pionierskie, przede wszystkim
z uwagi na ogromną dawkę wiedzy historycznej na
temat dziejów oświęcimskich Żydów, która została
wkomponowana w nowoczesną i niezwykle atrakcyjną wizualnie formę. Dla
przypomnienia należy dodać, że nazwa odnosi się do
nazwy miasta, bowiem terminem „Oszpicin” (jid. „goście”) określali swoje miasto
oświęcimscy Żydzi.
Oba komponenty programu
są niezwykle bogato ilustrowane, a wiele ze zgromadzonych materiałów będzie publikowanych po raz
pierwszy. Użytą ikonografię
udostępnili lokalni kolekcjonerzy i miłośnicy historii
Oświęcimia, m.in. Mirosław

ska Ludowa” oraz „Pamięć”.
Ponadto szczególnie nauczyciele i edukatorzy znajdą tam także zakładkę edukacyjną ze słowniczkiem,
scenariuszami lekcji oraz bibliografią, jak również dział
multimedialny, który zawiera w sumie ponad 100 minut
materiałów wideo, na które
składają się cztery filmy:
„Nowe Życie”, mówiący
o mieszkańcach Oświęcimia
we współczesnym Izraelu;
„Wspomnienia z Oświęcimia”, film będący kompilacją wspomnień mieszkańców Oświęcimia na temat

Uczniowie chederu wraz z nauczycielem (na zdjęciu m.in. Berek Better,
Szlomo Better, Moshe Better oraz Gromek Helzman),
Oświęcim ok. 1932-1933. Ze zbiorów Bernarda Bettera
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Stoją od lewej: Łucja Druks, Joachim
Lieberman, Józefa Lieberman
oraz Adam Druks, lata 30. XX wieku.
Ze zbiorów Elinoar Paleiov

w podróż po nieistniejącym
mieście, zgłębiając bogate, wielokulturowe dziedzictwo
przedwojennego
Oświęcimia.
Powstanie strony internetowej
Oszpicin, byłoby niemożliwe
bez funduszy Joods Humanitair Fonds, natomiast druk przewodnika wsparli do tej pory:
Konsulat Generalny Republiki
Austrii w Krakowie, Konsulat
Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz firma Susuł & Strama
Architekci.
Artur Szyndler

Strona projektu „Oszpicin”

Fot. CŻ

Elina Shaked i Leon Schönker,
lata 50. XX wieku.
Ze zbiorów Eliny Shaked

Odcisk pieczęci
Czytelni Żydowskiej w Oświęcimiu.
Ze zbiorów Łukasza Szymańskiego

ich dzieciństwa w rodzinnym mieście; „Oszpicin.
Ocalić od zapomnienia”, autorstwa Haliny i Wiesława
Świderskich oraz „Zochrim-Pamiętamy”, film upamiętniający 67. rocznicę deportacji Żydów z Oświęcimia
i zawierający wspomnienia oświęcimskich Żydów
dotyczące okresu Zagłady
i pierwszych lat PRL.
Stronie internetowej towarzyszyć będzie drukowany przewodnik, w którym
prócz multimediów, znajdą
się wszystkie wspomniane
powyżej elementy, jednak w
nieco okrojonej formie. Jednak zamierzeniem autorów
jest, aby strona internetowa
i przewodnik wzajemnie się
uzupełniały. Oficjalna premiera strony internetowej
i przewodnika odbędzie
się w kwietniu w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu
i już teraz zapraszamy, aby
udać się z przewodnikiem

Fot. CŻ

Fot. CŻ

Fot. CŻ

Ganobis, Łukasz Szymański
i Tadeusz Firczyk. Ponadto
duża część użytych materiałów pochodzi także z wielu
krajowych i zagranicznych
archiwów, jak również prywatnych zbiorów byłych
mieszkańców Oświęcimia
rozsianych po świecie, m.in.
Jacoba Henneberga z USA,
Henryka Schönkera, Sabiny Rosenbach z Izraela. Są
także wybrane materiały,
które przez 10 lat swojego
istnienia zgromadzono w
archiwum Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Na
treść strony i przewodnika
składają się także historyczne informacje pieczołowicie
zbierane podczas kwerend
archiwalnych.
Centralną częścią strony
internetowej oraz przewodnika jest mapa przedwojennego Oświęcimia z zaznaczonymi najważniejszymi
i tymi możliwymi do zidentyfikowania obiektami związanymi z historią oświęcimskich Żydów. Została ona
opracowana na podstawie
szkicu planu przedwojennego Oświęcimia, pochodzącego z „Sefer Oshpitzin”,
wykonanego przez Akiwę
Zwerlinga. W sumie jest to
blisko 30 obiektów. Każde
z miejsc posiada zazwyczaj trzy elementy: historię
miejsc wraz z ilustracjami,
galerię oraz pliki wideo
z wypowiedziami mieszkańców miasta – chrześcijan
i żydów. Stronę uzupełnia
kalendarium z obszernymi
tekstami historycznymi i fotografiami wraz z zaznaczonymi kluczowymi datami
dla każdego z sześciu okresów, zatytułowanych: „Początki”, „Galicja”, „Między
wojnami”, „Zagłada”, „Pol-

Fot. CŻ

ciągu ostatnich kilku miesięcy, na przełomie roku 2010/2011 powstawał w Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu nowy projekt edukacyjny pod nazwą „Oszpicin. Przewodnik po żydowskiej historii
Oświęcimia”. Składa się on z dwóch elementów – interaktywnej i multimedialnej strony internetowej
oraz drukowanego przewodnika. Efekt projektu jest skierowany do szerokiego grona osób, nauczycieli, edukatorów, miłośników historii Oświęcimia.

Strona projektu „Oszpicin”
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„OPUSZCZAJĄC GNIAZDO”
ŻYDOWSKIE MOTYWY – RETROSPEKTYWA 2010

J

ednym z filmów zaprezentowanych podczas tegorocznej retrospektywy w Centrum Żydowskim był
dokument „Opuszczając gniazdo” w reżyserii Erica R. Scotta z Montrealu. Obraz opowiada o doświadczeniach kilku młodych ludzi wywodzących się z różnych chasydzkich społeczności, którzy zdecydowali się przejść na „świecką stronę życia”.
Dokument obrazuje różnorodność reakcji, z jakimi
spotkali się „wychodzący”.
Wszyscy podkreślają, że decyzja o opuszczeniu własnego środowiska nie należy do
łatwych, a bardzo wiele zależy od rodziny i otoczenia.
W filmie poznajemy historię
braci Leviego i Hudi Rivenów
z Montrealu, wywodzących
się z rodziny należącej do
chasydów Lubawicz. Levi,
starszy syn, opisuje swoje
wyjście z ultraortodoksji, jako
poszukiwanie wolności i dążenie do samodecydowania
o sobie. Oprócz ich opowieści, w filmie pojawia się głos
Pinchusa – ojca, wciąż wiernego chasydzkiej tradycji,
a zarazem myśliciela otwartego na możliwość, że wszyscy
mogą się mylić – nie wykluczając jego samego. Synowie
pozostają w kontakcie z ojcem, spotykają się np. z okazji
świąt, chociaż dla nich obu
nie ma to już wymiaru religijnego.
Inaczej wyglądała ścieżka
Basyi Schechter z Nowego
Jorku, która opuściła chasydzkie gniazdo dla muzyki. Wyjście Basyi równało
się odzyskanu głosu, ale
i całkowitemu odcięciu się
od rodziny.

bo w początkowym okresie
usamodzielnienie się i odnalezienie w świeckim świecie
może być wręcz niemożliwe
ze względu na nieznajomość
języka (niektórzy posługują
się tylko jidysz, a hebrajskim
tylko w pewnym stopniu
– na użytek modlitewny)
i niedostosowanie do standardów
nowoczesnego
świata (np. nieznajomość
matematyki). Sara mieszkała na zamkniętym, węgierskim osiedlu, gdzie sąsiedzi
wręcz zaglądali sobie do
okien. Cała jej rodzina zmuszona była wyprowadzić się
po tym, jak zmiana sposobu
ubierania przez jej siostrę
na bardziej świecki, wywołała najpierw wściekłość,
a następnie rosnącą podejrzliwość i ostracyzm sąsiadów.
W filmie pojawia się również głos drugiej strony
– wracających do tradycji,
jest nim rabin Snir Bitton
pracujący dla społeczności
w Montrealu. Rabin opisuje swoje zrozumienie dla
opuszczających środowisko
ortodoksyjne, uważa ich za
wyjątkowych i bardzo kreatywnych. Sam jest tym, który powrócił, bowiem świecki świat nie dał mu tego, co
pragnął odnaleźć.

Podobną historię słyszymy
z ust mężczyzny wywodzącego się z modelowej,
chasydzkiej rodziny, który,
choć 19 lat swojego życia
spędził w Nowym Jorku,
z trudnością porozumiewa
się w języku angielskim.
W jego przypadku „wyjście” oznaczało opuszczenie
żony i dwójki dzieci. Opisuje on swoje doświadczenie,
jako szczególnie trudne, ze
względu na brak poczucia
więzi ze światem, który odnalazł poza ultraortodoksyjną dzielnicą Mea Shearim.

Pomimo wyjścia z religijnych społeczności, dla większości bohaterów dokumentu religijne kategorie pozostają niezwykle ważnymi
punktami odniesienia, zarówno w codziennym życiu,
jak i w twórczości (Basya
Schechter).

Takim właśnie osobom pomaga organizacja Hillel.
Sara Lock, kolejna bohaterka dokumentu, pracuje
dla tej organizacji, a także
sama jest tą, która opuściła
gniazdo. Pomoc świadczona przez organizację polega
na wsparciu materialnym,

Olga Andrynowska
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Fot.Żydowskie Motywy 2010

Dokument Scotta jest złożoną opowieścią o opuszczaniu gniazda, ale i powrocie
do tradycji, poszukiwaniu miejsca dla siebie, jak
i o trudnościach dialogu
międzypokoleniowego.

Kolejne pokazy w ramach retrospektywy filmów z festiwalu
Żydowskie Motywy odbędą się
w Centrum Żydowskim 21 i 28
marca. Miesięcznik „Oś” jest
jednym z patronów medialnych
wydarzenia.
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DZIELĄC PRZESZŁOŚĆ
– KSZTAŁTUJĄC PRZYSZŁOŚĆ.
O WIZYCIE OCALAŁYCH Z RWANDY
W OŚWIĘCIMIU

K

Fot. I.Haurand

ażdego roku ponad milion osób z całego świata odwiedza były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady Auschwitz-Birkenau. Często można tu usłyszeć słowa „nigdy więcej”: nigdy więcej nienawiści,
nigdy więcej człowiek przeciw człowiekowi…, nigdy więcej Auschwitz, nigdy więcej Rwandy, Srebrenicy,
Darfuru…

Podczas spotkania w Nelson Mandela Schule

Jednak historia wciąż zatacza koło. Na świecie termin
„ludobójstwo”, który został
stworzony zaraz po drugiej
wojnie światowej przez Rafała Lemkina, ciągle jest w
użyciu w odniesieniu do kolejnych zbrodni. Czy ludzie
uczą się z doświadczenia Holokaustu?
W 1994 r. w małej Rwandzie
miało miejsce kolejne ludobójstwo XX wieku. W przeciągu zaledwie 100 dni przedstawiciele Hutu zabili ponad
milion Tutsi. Każdego dnia
odbywały się polowania na

ludzi. Tutsi byli torturowani
i zabijani na ulicach, we własnych domach, w kościołach
czy szkołach. Ludobójstwo
to było wyjątkowe nie tylko
ze względu na krótki czas,
w jakim tak wielka liczba ludzi została zabita, lecz także
dlatego, że często to sąsiad
zabijał sąsiada. Ten sam naród zabijał siebie nawzajem.
Ludobójstwo to ukazało także słabość międzynarodowego systemu bezpieczeństwa.
ONZ, pomimo szerokiej wiedzy na temat tego, co działo
się wewnątrz Rwandy, nie
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zdecydowała się na interwencję. W 1999 r. Kofi Annan,
ówczesny sekretarz generalny ONZ, wypowiedział takie
słowa: „nadrzędną porażką
międzynarodowych instytucji był brak środków i woli
politycznej, jak również błędny osąd natury wydarzeń
w Rwandzie”. Później dodał:
„... nie zaprzeczamy, że w najważniejszej potrzebie świat
zawiódł naród Rwandy”.
Po konflikcie w Rwandzie
rozpoczął się proces naprawczy. Został powołany
Międzynarodowy Trybunał
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Karny pod auspicjami ONZ,
którego zadaniem było osądzenie głównych sprawców.
Tworzyły się też tradycyjne
sądy polowe zwane „gaczacza”, w których ludność lokalna sądziła pomniejszych
sprawców, często sąsiedzi
sądzili sąsiadów. Powołano
również instytucje mające na
celu zrzeszanie ofiar i niesienie im pomocy.
Jedną z takich pozarządowych organizacji jest „Nigdy
więcej” powołana do życia
w 2002 r. Działa ona na rzecz
pokoju i pracuje z młodzieżą,
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aby upamiętnić ludobójstwo,
ale także zapobiegać takim
wydarzeniom w przyszłości
i pracować nad pojednaniem
ludności tego małego, afrykańskiego kraju.
Przedstawiciele tej organizacji, którą kieruje dr Joseph
Nkurunziza, zdecydowali się
zorganizować podróż studyjną do Berlina i Oświęcimia,
aby uczyć się z doświadczeń powojennych Niemiec
i Polski, przede wszystkim
z doświadczeń w pracy na
rzecz pojednania pomiędzy
naszymi krajami. Grupa była
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Fot. I.Haurand

również zainteresowana
procesem upamiętnienia
Holokaustu i zbrodni
nazistowskich w okresie
powojennym Niemiec
i Polski.
W podróży studyjnej
wzięli udział dyrektorzy
rwandyjskich organizacji
rządowych i pozarządowych, które zajmują się
upamiętnieniem wydarzeń z 1994 r.
Pierwsza część projektu
miała miejsce w Berlinie,
gdzie grupa miała okazję
zobaczyć, w jaki sposób
w Niemczech prezentowana jest pamięć o czasach wojny. Grupa zobaczyła Muzeum Topografii Terroru, w którym
poznała nie tylko działanie administracji III Rzeszy, lecz również organizacji machiny terroru,
która działała w krajach
okupowanych
przez
nazistowskie Niemcy.
Grupa odwiedziła również Dom w Wannsee,
Pomnik i Muzeum Holokaustu, Instytut Nauk
Społecznych w Hamburgu, a także Instytut Badań nad Pokojem i Konfliktami, gdzie odbyły
się warsztaty członków
grupy projektowej ze
studentami Uniwersytetu z Marburga.

Fot. I.Haurand

Pamiętamy

Uczestnicy
projektu
mieli okazję spotkać się
z uczniami w szkole im.
Nelsona Mandeli. Opowiadali wówczas m.in. o
swoich traumatycznych
przeżyciach sprzed siedemnastu lat. W 1994 r.
mieli tyle samo lat, co ich
słuchacze. Jak mówili,
ich doświadczenia życiowe nie powinny stać
się częścią życia żadnego
szesnastolatka.
Druga część projektu
miała miejsce w Oświęcimiu. U progu Auschwitz grupa osób z Rwandy przez dwa dni zgłębiała wiedzę o miejscu,
w którym rozgrywał
się Holokaust. Poza odwiedzeniem Miejsca Pamięci grupa spotkała się
z Krystyną Oleksy, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście, która wyjaśniała
zebranym metody pracy
na rzecz upamiętniania
zbrodni nazistowskich
w Muzeum. Podczas
pobytu w Centrum Dialogu i Modlitwy grupa
mogła się spotkać z niemieckim księdzem Manfredem
Deselaersem,
pracownikiem Centrum,
który tłumaczył, jak wyglądała praca na rzecz

W Birkenau
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pojednania polsko-niemieckiego w przeszłości
i jak wygląda ona obecnie.
Podczas
dwutygodniowego wyjazdu do
Niemiec i Polski temat
Rwandy był zawsze
obecny. Wiele dyskusji
poświęcono tematowi
form upamiętnienia ludobójstwa w Rwandzie
i pracy na rzecz pojednania, które w tym kraju
jest wyjątkowo trudne.
Wciąż odbywają się
procesy osób odpowiedzialnych za ludobójstwo. Pomimo ogromnej
pracy tamtejszego rządu,
organizacji
lokalnych
i międzynarodowych,
wciąż można spotkać
się w Rwandzie z różnymi podziałami. Obecnie dorasta już drugie
pokolenie, a wśród nich
ludzie, którzy chcą budować i działać na rzecz
jednego narodu Rwandy.
Chcą czerpać z doświadczeń polsko-niemieckich,
chcą wyciągać wnioski
z takich tragedii jak Holokaust, aby termin „ludobójstwo” nigdy więcej
nie musiał być przypisywany do żadnego nowego wydarzenia.
Wiktor Boberek
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„OSIEM POUCZEŃ DLA OBYWATELA”
TADEUSZ CZARNECKI
„Osiem pouczeń dla obywatela” – to tytuł najnowszej wspólnej publikacji Fundacji na rzecz MDSM i Fundacji
Konrada Adenauera w Polsce. Autorem dwujęzycznej, polsko-niemieckiej książki, będącej podsumowaniem
trzyletniego projektu „Spotkań z filozofią”, realizowanych w MDSM w latach 2006-2008, jest dr hab. Tadeusz
Czarnecki, filozof, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

We wstępie do publikacji
czytamy: „Dr hab. Tadeusz Czarnecki prezentował w MDSM analizy obu
totalitaryzmów XX wieku
– komunizmu i narodowego socjalizmu, zwracając
uwagę na wykorzystanie
filozoficznych systemów w
ideologicznej argumentacji
działań reżimów. Doktryny
filozoficzne, również te, które powstały w starożytności,
poprzez zręczne modyfikacje wykorzystywane były do
realizacji politycznych celów, skierowanych przeciwko człowiekowi, grupie społecznej czy narodowi. Twórcy systemów totalitarnych
potrzebowali intelektualnej
nadbudowy, by nadać quasi-naukowe ramy proceso-

wi zniewolenia i tym samym
usprawiedliwić swoje działania. Ukazanie tych intelektualnych związków było
wyjątkową okazją do zapoznania się z różnorodnymi
aspektami totalitaryzmów,
które przede wszystkim
ukształtowały obraz dwudziestego stulecia”.
Tadeusz Czarnecki rozpoczyna swoje rozważania wokół zagadnień związanych
z państwem, obywatelem
i ich wzajemnymi relacjami od zadania kluczowego
pytania: czy obywatelstwo
zobowiązuje?
Następnie,
w oparciu o systemy filozoficzne – od starożytności
do oświecenia – analizuje
poszczególne aspekty tych
relacji. Klamrą spinającą
rozważania jest kolejne pytanie zadane przez autora
nie tylko sobie, ale też czytelnikowi: czy patriotyzm
jest nakazem?

przywoływane
doktryny
od naszych czasów, „Osiem
pouczeń” jest pozycją oryginalną i na wskroś współczesną w swojej wymowie
lekturą dla każdego, kto kiedykolwiek zadał sobie pytanie, czy to, gdzie i kiedy się
urodziłem i funkcjonuję, ma
znaczenie dla mojego życia.
W tym sensie mądrość zawarta w poglądach ośmiu
filozofów: od Platona do
Locka, stanowi kanon wiedzy, którą powinni się posługiwać wszyscy ci, którzy
przez swoje zaangażowanie
chcą kształtować naszą polityczną i społeczną rzeczywistość.
Tadeusz Czarnecki, „Osiem
pouczeń dla obywatela. Między
demokracją a totalitaryzmem”
[„Acht Unterweisungen für
den Staatsbürger. Zwischen
Demokratie und Totalitarismus”], Oświęcim 2010.

Pomimo sporego dystansu czasowego, jaki dzieli

Fot. MDSM

− „Wspólny projekt «Spotkań z filozofią» to wyraz
przekonania, że w takich
miejscach, jak Oświęcim,
rozmowa o relacjach między demokracją a totalitaryzmem jest nie tylko ważna,
a wręcz niezbędna” – deklarują wydawcy.

Joanna Klęczar

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
•

11 marca

•

Piosenki Jeremiego Przybory
i Jerzego Wasowskiego
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w wykonaniu
grupy wokalno-instrumentalnej Wariant M. Koncert będzie
doskonałą okazją do wysłuchania bardzo znanych i popularnych utworów, które bawią
i wzruszają do dzisiaj. Dla miłośników „Kabaretu Starszych
Panów” koncert jest zaproszeniem do odbycia sentymentalnej podróży, a dla młodszych
słuchaczy
przypomnieniem,
że piosenka może być dziełem
szlachetnym i skończonym. Bo
czy utwory Przybory i Wasowskiego – tym bardziej w wykonaniu grupy młodych ludzi –
nie są niezbitym dowodem na
to, iż dobre piosenki nigdy się
•
nie starzeją?
Godz. 17.00
Oświęcimskie Centrum Kultury

1

11 marca

Kulturoskop: warsztaty teatralne
Spotkanie z aktorami i reżyserem z Teatru Młodego Widza w Katowicach. Program
warsztatów skupi się na rozwijaniu indywidualnych talentów i zdolności uczestników.
W ramach realizacji programu
warsztatowego znajdzie się
szereg zadań artystycznych
i edukacyjnych: praca nad scenariuszem, praca z przedmiotem i działania animacyjne,
inscenizacja teatralna. Proces pracy będzie zmierzał do
stworzenia różnych form widowiskowych – etiud scenicznych oraz happeningów.
Godz. 16.00, sala widowiskowa
Ośrodek Kultury w Brzesz•
czach

19 marca

„W roli głównej:
– program poetycki
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poezja”
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W Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się program
poetycki w wykonaniu grupy żywego słowa Infinitas pt.
„W roli głównej: poezja”. Program zostanie zaprezentowany z okazji Światowego Dnia
Poezji przypadającego, decyzją
UNESCO z 1999 r., 21 marca.
„W roli głównej: poezja” to
rozważania o poezji, klimatach
towarzyszących poszukiwaniu i oswajaniu słów. Czasami
lękamy się poezji, bo wydaje
się ona trudna i niedostępna,
a ona po prostu jest. Jak mówi
poeta „nigdy nie wiadomo,
gdzie i kiedy można spotkać
wiersz na swojej drodze”.
•
Godz. 17.00
Oświęcimskie Centrum Kultury
23 marca

Akademia Pozytywnego
Myślenia
Zapraszamy Państwa na cykl
wykładów w ramach „Akade-
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mii Pozytywnego Myślenia”,
które pomogą nam – znerwicowanym i zestresowanym
tempem codziennego życia
– zweryfikować podejście do
naszych problemów oraz pozwolą z innej perspektywy
na nie spojrzeć. Wykładowcą
jest Katarzyna Kowalska, studentka Akademii Skutecznego
Działania w Warszawie oraz
wykładowca wyższych uczelni krakowskich. Spotkania odbywają się w ramach projektu
KANTKI.
Godz. 17.00, wstęp wolny.
Dom Kultury w Kętach
31 marca

Wojewódzki Konkurs
Recytatorski
– eliminacje
Eliminacje gminne do 27. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci szkół
podstawowych.
Godz. 9.00
Dom Kultury w Kętach
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ANDRZEJ HARAT
(1900-1970)

Urodził się 12 listopada 1900 r.
w Czańcu k. Kęt. Jego rodzice
prowadzili zajazd i gospodarstwo rolne w Czańcu. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w szkole handlowej. Przerwał ją, wstępując do
Legionów Józefa Piłsudskiego.
W niepodległej Polsce brał udział
w wyprawie kijowskiej i wojnie
z bolszewikami w 1920 r. Po demobilizacji kontynuował naukę
w szkole handlowej. Po jej ukończeniu zamieszkał w miejscowości Libiąż k. Chrzanowa i podjął
pracę jako urzędnik w tamtejszej
kopalni „Janina”. Pod koniec lat
dwudziestych założył w Libiążu
dobrze prosperującą wytwórnię
artykułów betonowych i materiałów dla przemysłu hutniczego.
W 1924 r. zawarł związek małżeński ze Stefanią Bochenek
(ur. 1902 r.). Miał z nią troje dzieci:
Władysławę (ur. 1925 r.), Irenę (ur.
1929 r.) i Stanisława (ur. 1934 r.).
Przed wojną dał się poznać lokalnej społeczności jako świetny organizator i społecznik.
Zainicjował i współfinansował
szereg przedsięwzięć, takich jak
budowa szkoły w Libiążu czy
budowa dróg na terenie gminy.
Pełnił funkcję radnego Rady
Powiatowej w Chrzanowie, a w
1934 r. został wybrany wójtem
gminy zbiorczej Libiąż. Niezależny finansowo, przekazywał
swoje urzędowe pobory na cele
społeczne. Jego żona prowadziła wśród mieszkańców Libiąża
działalność charytatywną. Pełnienie urzędu w drugiej kadencji przerwał mu wybuch wojny,
niemniej do wiosny 1940 r. nadal
pozostawał na czele gminy.

Na samym początku okupacji
niemieckiej przystąpił do konspiracji. W listopadzie 1939 r.
nawiązał kontakt z organizacją
Orzeł Biały. Została ona wkrótce włączona do Związku Walki
Zbrojnej (ZWZ) i Andrzej Harat stał się członkiem tej niepodległościowej
organizacji.
Wykorzystując w pierwszych
miesiącach
okupacji
swoją
pozycję w gminie oraz chaos
w trakcie tworzenia administracji niemieckiej, zgromadził duże
ilości ostemplowanych druków
urzędowych dotyczących ruchu
ludności, takich jak: przepustki
umożliwiające
przekroczenie
granicy, metryki urodzenia, karty pobytu itp. Przekazał je członkom konspiracji i ukrywającym
się Żydom (byłemu radnemu w
Chrzanowie, Sissmanowi Kinreichowi, dostarczył około 30
metryk), co niektórych uchroniło przed represjami, a nawet
śmiercią. W maju 1940 r. został
aresztowany przez gestapo
i osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Sąd
doraźny gestapo skazał go na
dwa lata więzienia poprawczego. Dzięki temu, że umiejętnie
symulował obłąkanie, wyrok
zamieniono na pobyt w szpitalu
dla psychicznie chorych, zaś interwencja wysokiego urzędnika
niemieckiego,
współdziałającego z polskim ruchem oporu,
spowodowała odroczenie kary
na okres powojenny.
Działając w konspiracji ZWZ,
do wiosny 1941 r. sprawował
funkcję kwatermistrza Obwodu
Chrzanowskiego.
Posługiwał
się pseudonimem „Wicher”. Następnie do kwietnia 1943 r. był
kwatermistrzem Inspektoratu
Sosnowieckiego Armii Krajowej
(AK). Później, od kwietnia 1943
do kwietnia 1944 r., działał w Inspektoracie Bielskim AK (do którego należał Obwód Oświęcimski) jako p.o. inspektora. Wtedy
posługiwał się pseudonimem
„Bagier”, później „Czysty”.
Jego działalność konspiracyjna
w inspektoratach sosnowieckim

i bielskim związana była też z
prowadzeniem akcji na rzecz
więźniów Auschwitz. W grudniu 1942 r. był jednym z organizatorów udanej ucieczki z obozu
czterech więźniów: Jana Komskiego (zarejestrowanego w obozie pod fałszywym nazwiskiem
Baraś), Bolesława Kuczbary,
Mieczysława Januszewskiego
i Niemca, Otto Küsela. Zbiegłych ukrył w swoim domu w
Libiążu, a następnie ułatwił im
przedostanie się do Generalnego
Gubernatorstwa (GG). W lecie
1943 r. przygotował trzem zbiegłym z obozu (Kazimierzowi
Jarzębowskiemu, Stanisławowi
Chybińskiemu i Florianowi Basińskiemu, zarejestrowanemu w
obozie pod fałszywym nazwiskiem – Józef Rotter) schronienie w Międzybrodziu k. Żywca
u swojej siostry, Anny Harat.
Organizował pomoc materialną
dla więźniów, głównie w postaci żywności i lekarstw, które niejednokrotnie przemycał
z GG pod obóz. Przewożono je
na statkach kursujących po Wiśle na trasie Oświęcim – Dąbie
pod Krakowem – Oświęcim. Tą
drogą docierała także do więźniów tajna korespondencja od
rodzin z GG. Ważnym ogniwem
jego pracy konspiracyjnej było
prowadzenie działalności wywiadowczej o obozie. Poprzez
łączników zdobywał dokumenty, plany, fotografie obrazujące
funkcjonowanie KL Auschwitz i
ogrom zbrodni w nim popełnianych. Tę dokumentację przekazywał następnie do Okręgu Śląskiego AK bądź do organizacji
niepodległościowych w GG. W
działalności konspiracyjnej oraz
w akcji niesienia pomocy więźniom obozu wspomagała go
rodzina: córka Władysława (ps.
„Wanda”), żona Stefania (ps.
„Weronika”) oraz wspomniana
siostra Anna z Międzybrodzia.
W kwietniu 1943 r. „Wanda”
i „Weronika” zostały aresztowane przez gestapo i po kilkumiesięcznym śledztwie zwolnione.
Andrzej Harat po wyzwoleniu

wadził prywatną działalność
gospodarczą, następnie pracował na stanowisku kierowniczym w żwirowni w Libiążu.
Zginął tragicznie 14 listopada
1970 r. (potrącony przez samochód) w swoim miejscu pracy.
Pochowano go na cmentarzu
w Libiążu. Za zasługi wojenne
odznaczony został Krzyżem
Walecznych.
Mirosław Obstarczyk

Z SZAFY GANOBISA
MAPA I JEJ LOSY

Z

adzwonił do mnie niedawno telefon.
Usłyszałem głos kolegi: – Słuchaj, mam
kilka ciekawych zdjęć z Oświęcimia.

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

LUDZIE DOBREJ WOLI

był represjonowany przez komunistów. W styczniu 1945 r.
został aresztowany w Bielsku
przez NKWD i wywieziony na
Syberię. Wrócił stamtąd dopiero w grudniu 1948 r. Ponownie
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na
przełomie 1951/1952 r., był więziony bez wyroku sądowego do
1957 r. Potem zrehabilitowano
go. Po wyjściu z więzienia pro-

Mapa

Na pierwszy rzut oka, nic specjalnego. Zapytałem wprost:
– Jaka jest twoja propozycja?
Stanęło na zamianie – reklama
fabryki Haberfelda, za komplet fotografii. Na odchodne
kolega powiedział: – Aha,
mam tu jeszcze jakąś mapę
z czasów okupacji, jak chcesz
to sobie ją zostaw. Okazało się,
że większość zdjęć nie pochodzi z Oświęcimia. Skupiłem
się zatem na mapie. Okazało
się, że to mapa słynnej ucieczki
Augustyna Kowalczyka z 10
czerwca 1942 r. Skonsultowałem się w tej sprawie z pracownikami Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Udało się
ustalić, że mapę wykonano na

niemieckiej kalce i ma specyficzny zapach ropy. Sama mapa
nie wygląda na oryginalną,
przecież jej wymiary były zbyt
duże – do prawdziwej ucieczki użytoby małej mapki. Poza
tym, pomyślałem, plan ucieczki
musieli mieć ułożony w głowie.
Mapa mogła przecież trafić
w niemieckie ręce. Jest bardzo
prawdopodobne, że plan naszkicowano po wojnie na podstawie wspomnień na przykład
Augustyna Kowalczyka. Jeśli
nawet ten archiwalny zabytek
nie pochodzi z czasów okupacji, to jest to cenna pamiątka,
którą należy przekazać następnym pokoleniom.
Mirosław Ganobis

ŚLADY HISTORII

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

B

ibularz – lekki półwalec o dwóch, doskonale wyważonych
biegunach. Piękny, bo już nieużyteczny. Razem z kałamarzem
i piórem stanowił kiedyś wyposażenie niemal każdego biurka. Tak mógłby brzmieć wstęp dotyczący zabytkowego bibularza
w każdym innym Muzeum. Jednakże na ten przedmiot patrzymy
przez pryzmat jego historii.
Prezentowany na zdjęciu
bibularz został znaleziony
po wyzwoleniu Auschwitz
na biurku komendanta obozu, zwanym dziś biurkiem
Rudolfa Hössa, choć, jak
wiemy, nie tylko on przy
nim siedział. Razem z bibularzem na biurku znajdowały się jeszcze dwa inne
przedmioty, które trafiły
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do muzealnych zbiorów:
podstawka na listy oraz popielniczka. Wszystkie trzy
zostały wykonane w obozowych warsztatach ślusarskich. Ich twórcą był Jan Liwacz, więzień Auschwitz nr
1010, twórca napisu „Arbeit
macht frei”. Obok zachowanych obiektów na stole
miała swoje miejsce również
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ozdobna kasetka wykonana
z metalu i szkła. Ta stanowiąca wyposażenie biura
komendanta nie zachowała
się, ale do zbiorów trafiła
bardzo podobna. Została
wykonana przez Liwacza
i podarowana przez więźniów w dowód wdzięczności za okazaną pomoc mieszkance Oświęcimia, Helenie
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Bibularz

Stupkowej, która po wojnie
przekazała ją do Muzeum.
Bibularz jest jednym z najpiękniejszych przedmiotów,
które wyszły spod ręki mistrza kowalstwa. Precyzyjnie wykonany detal, elegancja i umiar, pełnoplastyczny
uchwyt w formie stylizowanego liścia żołędzia. Jednakże nad artystycznym wra-
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żeniem przeważa historia
tego obiektu. Mimowolnie
zastanawiamy się, czego
dotyczyły zapisane atramentem strony osuszone
przez bibularz komendanta
Auschwitz.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B
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