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W połowie listopada Muzeum Auschwitz odwiedziła Batszewa Dagan
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Muzeum Auschwitz piszemy także
o oryginalnych księgach ze szpitala
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W „Osi” podsumowujemy także
dwa projekty: „Prawa człowieka
zaczynają się od praw dzieci i młodzieży” w MDSM, w którym wzięło udział 30 uczniów i uczennic Liceum im. Stanisława Konarskiego
i Liceum Mistrzostwa Sportowego
w Oświęcimiu, a także „Po co nam
tolerancja?” w Centrum Żydowskim.
Zachęcamy do zapoznania się z dwoma esejami autorstwa uczestników
tego ostatniego.
Państwa uwadze polecamy także
relacje z dwóch spotkań w MDSM.

Gościem kolejnych Rozmów Europejskich był rzecznik ambasady
Izraela w Polsce Michał Sobelman,
natomiast prof. Jadwidze Toczek
poświęcony był listopadowy XXXV
Krakowski Salon Poezji. Na ostatniej stronie znajduje się fotoreportaż
z tego wydarzenia.
Życzymy Państwu Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU

Jak ongiś wyglądały święta
Bożego Narodzenia od strony obyczaju, handlu i stołu?
W dawnych, choć przecież
historycznie nie tak bardzo odległych „słusznie
minionych” czasach! W
epoce nie praw rynku, ale
dyktatu wszechwładnego
producenta oraz zmarginalizowanego, zbłąkanego
WYDAWCA:
konsumenta! Handel, a co
za tym idzie i stół, wyglądały wówczas marnie! ZaPaństwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
wsze i wszędzie wieczne
„przemijające niedobory”
www.auschwitz.org.pl
i „chwilowe” nie mijające
braki!
Tylko z choinkami nie było
PARTNERZY:
na ogół trudności. Ich ilość
i asortyment
–
jodełki,
Centrum
świerki – pokrywały poŻydowskie
trzeby rynku. U nas można
je było kupić na placu tarwww.ajcf.pl
gowym i na Małym Rynku.
Do bardzo ekskluzywnych
i nadzwyczaj luksusowych
Centrum Dialogu
towarów należały w tami Modlitwy
tych latach pomarańcze
www.centrum-dialogu.oswiecim.pl i cytryny. Nie pojawiały

się w handlu poza Bożym
Narodzeniem
i czasem
Wielkanocą! Już wiele dni
wcześniej donosiła zachwycona prasa – wśród mediów
było jeszcze radio i raczkująca telewizja – o ﬂotyllach
okrętów płynących do naszych portów z potężnym
ładunkiem cytrusów – tu
padały oszałamiające ilości
ton! Rzeczywiście płynęły i dopływały, ale potem
trzeba było pilnie śledzić,
kiedy trafią na rynek i do jakich sklepów zostaną „rzucone”!
Z wigilijnym karpiem nigdy
nie było dobrze! Wprawdzie i w tym przypadku padały ogromne ilości tej ryby
wyhodowanej w państwowych i spółdzielczych gospodarstwach rybnych, ale
w handlu wciąż podlegała
reglamentacji. Zakłady pracy organizowały dostawę
i sprzedaż karpia dla swoich pracowników, ale i tutaj
trzeba było odstać swoje

w zakręconych kolejkach.
Firmy bywały wówczas
pośrednikiem handlowym
dla swojej załogi: zimą rozprowadzały karpia, jesienią
kapustę, ziemniaki i cebulę,
przed Wielkanocą porcjonowaną szyneczkę!
W obyczaju, ale tylko w latach 50. tamtego wieku,
świętego Mikołaja zastąpił przetransferowany ze
Wschodu Dziadek Mróz
w towarzystwie tańczących
Śnieżynek. Ale Mikołaj
wnet wrócił, choć bez atrybutu świętości.
Mimo tych wszystkich (nigdy nie mijających, „przejściowych trudności”) –
w produkcji,
dystrybucji
i handlu, nasze stoły i wtedy zastawione były obficie
i dostatnio, prezentując różnorodny asortyment jadła
i napitku, zdobyty wielkim
kosztem i nakładem wyszukiwania, wypatrywania
i kolejnego wyczekiwania!
W tamtych latach byliśmy

światową potęgą w produkcji ozdób choinkowych,
więc nigdy ich nie brakowało. Chodzi głównie
o bańki – nigdy bombki! –
bo inne elementy wystroju
choinki przeważnie robiło
się samemu w domu: kolorowe łańcuchy, koszyczki,
bibułkowe aniołki i pajacyki, wydmuszki itp.
W świątecznej tradycji
i obyczaju dla mnie najbardziej emocjonujący był moment zapalania o zmierzchu świec na choince,
obecności wśród jej bogatego przybrania migotliwych
płomyków żywego ognia.
I obawa o to, aby nie zapłonęła cała choinka, obficie
przybrana anielskimi włosami i watą. Na szczęście
nigdy do tego nie doszło,
a po zgaszonych świecach
pozostawał mistyczny, kadzidlany zapach!
Andrzej Winogrodzki

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. Henryk Dera

www.pwsz-oswiecim.pl
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Rynek. Lata 60. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu
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Międzynarodowa Rada Oświęcimska o sytuacji
finansowej i zachowaniu Miejsc Pamięci w Polsce

W

Fot. Bartosz Bartyzel

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP odbyło się 20. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Obradom przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Głównymi tematami spotkania były
sprawy związane z finansowaniem Miejsc Pamięci znajdujących się na terenach byłych niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady w okupowanej Polsce.

20. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

zainteresowanie
historią
Auschwitz. – Młodzi ludzie
z całego świata chcą przyjechać na kilka dni, odbyć
pobyt studyjny, przejść cały,
szczególny program edukacyjny. To miejsce na pewno
nie będzie puste. Będzie
przyciągało, zresztą nie tylko do samego Muzeum, ale
i do miasta Oświęcimia. I będzie to na pewno z zyskiem
dla całego regionu. A przede
wszystkim dla spraw pamięci, które przecież są dla
nas najważniejsze – zauważył Marek Zając.
Dyrektor Muzeum dr Piotr
M.A. Cywiński stwierdził:
– Wokół rozwoju edukacji
spotyka się w zgodzie nie
tylko opinia publiczna z całego świata. Ten czynnik jest
bardzo mocno dostrzegany
również ze strony lokalnej,
w opinii
przewodników,
osób pracujących w instytucjach dialogu, mieszkańców
Oświęcimia i okolic. Stąd
istnieje bardzo mocny konsensus, by dokończyć prace
nad siedzibą Centrum Edukacji w nadal pusto stojącym
gmachu Theatergebäude.
Innym, ważnym tematem
obrad była kwestia działań
związanych z ochroną przeciwpowodziową
Miejsca
Pamięci Auschwitz. MRO
doceniła projekt zabezpieczenia terenów byłego obo-

20. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
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zu Birkenau od strony Wisły
nowymi wałami i budową
specjalnej przepompowni
na potoku Pławianka, co
podniesie poziom bezpieczeństwa obiektów byłego
obozu.
Sara Bloomfield, dyrektor
waszyngtońskiego Muzeum
Holokaustu, podsumowując
spotkanie, zwróciła uwagę na znaczenie Auschwitz
dla świata: – Jest to symbol
o międzynarodowym znaczeniu dla każdego. Zachowanie byłego obozu, jego
przyszłość i związane z tym
działania interesują ludzi
niezależnie od ich miejsca

zamieszkania. W miarę jak
czasy Holokaustu oddalają się od nas coraz bardziej,
coraz ważniejszym staje się
też zachowanie tego miejsca w oryginalnym stanie.
Chodzi o to, by przemawiało ono z całą swą mocą do
przyszłych pokoleń, do młodych ludzi, którzy nie znają,
którzy nie spotkali nikogo
z naocznych świadków II
wojny światowej. A naszym,
jako członków Rady zadaniem jest doradzać, wspierać i wspomagać te jakże
ważne działania.
jarmen/b2

Fot. Bartosz Bartyzel

Ponadto Rada zaapelowała o znalezienie funduszy
na adaptację budynku tzw.
Starego Teatru na siedzibę
Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście. Zostało ono
powołane do życia w 2005
r., w obecności prawie 40
szefów rządów i koronowanych głów z całego świata,
podczas obchodów wyzwolenia obozu Auschwitz.
Niestety do chwili obecnej
brak funduszy nie pozwolił
na utworzenie siedziby Centrum. Dziś potrzeba na to
około 25 milionów złotych.
Od lat nieustannie wzrasta

Fot. Bartosz Bartyzel

– Rada będzie kontynuowała swoje starania, jeżeli chodzi o poprawę coraz
gorszej sytuacji finansowej
miejsc takich jak Auschwitz,
Stutthof, Majdanek, Gross-Rosen, Sobibór, Chełmno
nad Nerem, czyli Kulmhof,
bądź też Treblinka – powiedział Marek Zając, sekretarz MRO. – Sytuacja tych
placówek muzealnych jest
coraz gorsza. Nie chodzi
jednak o jednorazowe dotacje. Potrzebna jest zmiana
systemowa, czyli całościowa
zmiana finansowania tych
Miejsc Pamięci – podkreślił
sekretarz Rady.

20. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
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Dok ume n ty szpitala obo z o w eg o
po ponad 60 latach powróciły do Muzeum

D

Fot. APMA–B

o muzealnego Archiwum trafiły trzy oryginalne dokumenty ze szpitala obozowego. Są to: księga
chirurgii z bloku 21 za okres od 1 października 1941 r. do 4 września 1942 r. zawierająca ponad
6300 nazwisk więźniów oraz dwie ostatnie księgi stacji Roentgena z bloku 28, za okres od 8 kwietnia 1944 r. do 15 stycznia 1945 r.

Dokumenty szpitala obozowego

do Archiwum Muzeum w 1961 r.
Te, z których nie zdążono wykonać
spisów, zostały przewiezione do
Biura Informacji PCK w Warszawie. Teraz powróciły do Muzeum.
– Chcielibyśmy podziękować Biuru Informacji i Poszukiwań PCK za
przekazane nam dokumenty oraz
za wieloletnią życzliwość i pomoc
udzieloną naszemu Archiwum. Bowiem już w 2006 r. PCK wykonało
dla nas cyfrowe kopie ponad 47 tysięcy kartotek oddziału zatrudniania obozu Buchenwald, która w 60
procentach zawiera dane więźniów
Auschwitz – powiedział zastępca
dyrektora Muzeum Rafał Pióro.
Zgodnie z umową zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem oryginały pozostaną w Muzeum, a PCK
otrzyma ich kopie cyfrowe, reprint
ksiąg i sporządzaną na ich podstawie bazę danych.

– Te dokumenty to dla nas niezwykle cenne źródło informacji o więźniach, których nazwisk do tej pory
nie znaliśmy. Pozwolą one także
poszerzyć naszą dotychczasową
wiedzę na temat funkcjonowania
oddziałów szpitala obozowego –
powiedziała Ewa Bazan z muzealnego biura informacji o byłych
więźniach.
Szpitalne księgi wraz z innymi dokumentami szpitala obozowego zostały wypożyczone filii Polskiego
Czerwonego Krzyża w Krakowie
w 1947 r. przez ówczesnego dyrektora Muzeum, byłego więźnia
Tadeusza Wąsowicza. Miały one
służyć do sporządzania kart ewidencyjnych służących do udzielania przez PCK informacji o losach
więźniów.
Podczas likwidacji Biura Informacji
w Krakowie w 1949 r. dokumenty
szpitala przekazano Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, a następnie

PS
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Podstawą prawną działania Biura Informacji i Poszukiwań PCK
są artykuły 122-125 Konwencji genewskich z dn. 12 sierpnia
1949 r., które nakładają na Państwo obowiązek tworzenia służb
informacyjno-poszukiwawczych,
powołanych do zbierania i przekazywania informacji o ofiarach
wojen i konfliktów zbrojnych.
Każde krajowe stowarzyszenie
Czerwonego Krzyża prowadzi
swoją służbę poszukiwawczą,
współpracując ściśle z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie.
Do głównych zadań Biura Informacji i Poszukiwań należy:
•

•
•

•
•

prowadzenie
poszukiwań
i ustalanie losów ofiar wojen,
konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych,
• wystawianie zaświadczeń o lo- •
sach osób poszukiwanych na
podstawie naszych dokumen-
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tów oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych starań,
poszukiwanie mogił wojennych
w kraju i za granicą,
przekazywanie tzw. messages
(mesaży)
czerwonokrzyskich
czyli wiadomości rodzinnych
do krajów objętych konfliktami
zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi,
udział w ekshumacjach ofiar
wojny,
prowadzenie tzw. poszukiwań
humanitarnych (czyli poszukiwań, gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnym
za granicą, pomimo że posiada
jego ostatni adres zamieszkania)
w tym poszukiwania osób, które w ostatnich latach wyjechały
w celach zarobkowych za granicę (tzw. migranci ekonomiczni),
poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski.
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Wspomnienia „Stamtąd”

Fot. agjus

Batszewa Dagan jest twór- no-pedagogicznej pomagaczynią metody psychologicz- jącej przekazywać dzieciom
i młodzieży wiedzę o Zagładzie oraz autorką publikacji
wykorzystywanych
w nauczaniu o Holokauście:
„Co stało się w czasie Zagłady, opowieść w rymach dla
dzieci, które chcą wiedzieć”;
„Czika, piesek w getcie”;
„Gdyby gwiazdy mogły mówić” oraz „Dziś płakała mi
syrena”.
Uczestnicy spotkania – nauczyciele i przewodnicy Muzeum – wysłuchali wykładu
Spotkanie z Batszewą Dagan
Batszewy Dagan na temat

przekazywania
dzieciom
wiedzy na temat Holokaustu.
Pisarka zwróciła szczególną
uwagę na konieczność rozmawiania z dziećmi na temat
tragedii, ale jednocześnie
radziła dostosować środki
przekazu do wieku dziecka. W tym samym czasie
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wzięli udział w warsztatach
na wystawach narodowych,
które prowadzili pracownicy
Muzeum.
Później, podczas spotkania
ze wszystkimi uczestnikami,

Batszewa Dagan opowiedziała o swoich przeżyciach
obozowych i ich odzwierciedleniu w swojej twórczości
literackiej.
Spotkanie w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau było pierwszą częścią
wizyty Batszewy Dagan
w Polsce. Druga, organizowana przez ambasadę Izraela w Polsce, miała miejsce
w Warszawie, gdzie autorka
spotkała się z uczniami warszawskich gimnazjów.
agjus

Fot. agjus

P

onad 100 osób wzięło udział w spotkaniu z izraelską pisarką Batszewą Dagan. Zorganizowało je 20 listopada Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.

PRZYSZŁO MI
Rozmowa z Batszewą Dagan – izraelską poetką
Co spowodowało, że zaczęła Pani pisać wiersze
i opowiadania o obozie?
W przeszłości pracowałam jako przedszkolanka.
W Izraelu lato jest długie,
przez większość roku chodzi się z krótkim rękawem.
Dzieci, którymi się zajmowałam, pytały mnie, co za
numer mam na ręku. Zastanawiałam się, jak mogę
im odpowiedzieć na te
pytania. Na początku tłumaczyłam im, że dawno
temu była wojna, w Niemczech mieszkał bardzo zły
człowiek – Hitler, który
nienawidził wszystkich ludzi. Musiałam tłumaczyć
to w bardzo prosty sposób.
Mówiłam dzieciom, że ten
człowiek (Hitler) nie lubił
Żydów, Romów i Polaków,
nawet małych dzieci. Tłumaczyłam im, że zamknął
wielu z tych ludzi w obozach.
Jak wytłumaczyła Pani
małym dzieciom, co to
obóz?
Mówiłam im, że to takie
więzienie, tylko bardzo
duże. Są w nim baraki, jest
w nim ogrodzenie. Oczywiście, nie mówiłam im,
że ogrodzenie jest pod napięciem.
Opowiadałam,
że w tym miejscu można
wychodzić z budynków
na zewnątrz, ale nie poza
ogrodzenie. Pytanie o numer wracało bardzo często.
Pracowałam przez pewien
czas w Anglii w Żydowskiej Organizacji Postępowej, gdzie byłam doradczynią. Miałam pomóc
nauczać dzieci o Shoah.
Dyskutowaliśmy
o tym,
jak uczyć dzieci. Wówczas
napisałam moje pierwsze
opowiadanie „Co stało się
w czasie Zagłady. Opowieść w rymach dla dzieci,
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które chcą wiedzieć”. W
podtytule chciałam podkreślić, że nie można dzieci
zmuszać, że jeśli chcą wiedzieć, to ta książeczka pomoże im zrozumieć, co się
wydarzyło. Pisałam wiele
wersji tego opowiadania,
bo byłam krytycznie do
niego nastawiona. To opowiadanie przez 40 lat było
w mojej głowie. Pierwsze
wydanie opowiadania nastąpiło w 1991 r. Później
pojawiła się „Czika. Piesek
z getta”.
O czym była ta książka?
To historia żydowskiego
chłopca Michasia, który
musiał oddać na przechowanie swojego psa – Czikę. Żydom nie wolno było
trzymać zwierząt domowych. Poprzez chłopca
i jego pieska, chciałam
pokazać dzieciom historię
izolowania Żydów od społeczeństwa w czasie wojny.
Jak rozwiązała Pani zakończenie opowiadania?
Ta historia nie skończyła się przecież dobrze...
Jak poradziła sobie Pani
z przedstawieniem tego
najmłodszym?
Miałam problem, jak zakończyć to opowiadanie.
Chciałam pokazać dzieciom, że należy wierzyć
w ludzi. Chciałam, żeby
w książeczce był happy
end, stąd też w opowiadaniu pojawia się Hanusia,
która pomogła przechować
żydowskiemu chłopcu psa.
Jakiś czas temu byłam z wizytą w jednej z oświęcimskich szkół. Czytałam tam
to opowiadanie. Po spotkaniu podeszła do mnie
dziewczynka i powiedziała: „To jest mądre opowiadanie, bo uczy o miłości do
ludzi i zwierząt”.
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Batszewa Dagan

Opowiadanie zostało przyjęte dobrze we wszystkich
krajach, w których się ukazało. A jest przetłumaczone
na cztery języki.

mojego życia. Czuję, że Zosia mi przekazała, że trzeba
pisać. Jakby mi przekazała:
zrób to ty, bo ja już tego nie
zrobię.

Jest jeszcze jedna książka,
która opowiada historię
dzieci...
Tak, to opowiadanie oparte
faktach pt. „Gdyby gwiazdy mogły mówić”. Opowiada o mojej kuzynce,
która w Auschwitz była
dla mnie jak matka. Ona
przeżyła z dziećmi obóz.
Bardzo chciałabym, żeby ta
książka została wydana po
polsku.

W zbiorze tym, znajdują
się wiersze bardzo intymne, o nagości, o biciu,
o fizjologii, czyli o tym,
o czym się nie mówi. Dla
mnie jest to kompletnie
niewyobrażalne, odarcie
z nagości, bezustanne bycie wśród innych ludzi
i brak samotności...
Nie było się samemu przy
śnie, przy pracy, nawet
przy spełnianiu potrzeb
fizjologicznych. Samemu
się było tylko w myślach
i w uczuciach.

Kolejną książką jest zbiór
wierszy opublikowanych
w tomie „Błogosławiona
bądź wyobraźnio. Przeklęta bądź! Wspomnienia
‘Stamtąd’”. Co było impulsem do powstania tego
tomiku?
W języku hebrajskim jest
słowo „bali” – „przyszło
mi”. I te wiersze, które napisałam po wojnie, „przyszły mi” nagle. Pisałam je
w autobusie, w samochodzie na kolanie. W części
piątej tomiku znajdują
się wiersze zapamiętane
z obozu. Te wiersze i pieśni, których nauczyłam
się w Auschwitz, we mnie
brzmią. Chciałam, żeby
one zostały opublikowane, żeby zostały usłyszane.
Zwłaszcza wiersze Zosi
Szpigielman – mojej przyjaciółki, którą poznałam
w obozie, a która zginęła w komorze gazowej.
Widziałam ją ostatni raz,
gdy jechała samochodem
do krematorium. Dała mi
piękny wiersz „Mała Izo”.

Jak w wierszu „Błogosławiona bądź wyobraźnio –
przeklęta bądź!”...
Ale czasami
udawało mi się odpłynąć w dal
i przybliżyć do siebie
inny, piękny i lepszy świat.
Jak ten zbiór wierszy został przyjęty w Izraelu?
Bardzo dobrze. Dziś wielu przewodników, którzy
jeżdżą do miejsc pamięci,
wykorzystuje go podczas
oprowadzania po terenach
byłych obozów koncentracyjnych. Gdy idą zobaczyć
miejsca do spania w barakach, czytają „Osiem na
jednej pryczy”, gdy idą
zobaczyć umywalnie i latryny, czytają wiersz „W
latrynie”.
To takie małe obrazki,
które zostają w pamięci.
Ja rysowałam słowami sytuacje, bo chciałam to życie
„przetłumaczyć” na małe
jednostki. Kiedy się mówi
o mordowaniu, poniżaniu
to ciężko sobie wyobrazić.

Ten wiersz dostała Pani od
niej na urodziny.
To był największy podarek
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W zbiorze znajduje się
także wiersz – przesłanie
„Do tych, co zwlekają
z pytaniem”...
Cieszę się, że moje wiersze
pomagają. Wierszem mówi
się krótko, ale treściwie.
Cieszę się, że to dochodzi
do ludzkich serc.
Batszewa Dagan urodziła
się 8 września 1925 r. w Łodzi jako Izabella Rubinstein.
Po wkroczeniu Niemców do
rodzinnego miasta uciekła
z rodzicami i rodzeństwem
do Radomia. Podczas pobytu w getcie radomskim
związała się z tajną organizacją młodzieżową Hashomer Hacair. Z ramienia tej
organizacji jeździła do getta
warszawskiego, skąd szmuglowała do Radomia gazetkę „Pod Prąd”. W 1942 r.
uciekła z getta radomskiego
i dzięki fałszywym dokumentom przedostała się
na teren Niemiec. Po kilku
miesiącach została aresztowana i wysłana do Auschwitz, gdzie przebywała
do początku 1945 r., kiedy
wraz z innymi więźniarkami została ewakuowana
do Ravensbrück, a później
do Malchow. 2 maja 1945 r.
została wyzwolona przez
armię brytyjską. Po wyzwoleniu przeniosła się do Palestyny, gdzie wraz z mężem
Paulem przyjęła nazwisko
Dagan. Pracowała jako
przedszkolanka, następnie
jako psycholog i wykładowca w seminarium nauczycielskim. Jest twórcą
metody
psychologiczno-pedagogicznej pomagającej przekazywać dzieciom
i młodzieży wiedzę o Shoah
oraz autorką publikacji dla
dzieci i młodzieży wykorzystywanych w nauczaniu
o Holokauście.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Europejskie Rozmowy w MDSM

Fot. MDSM

Michał Sobelman – urodzony w Sosnowcu polski Żyd,
obecnie rzecznik prasowy
ambasady Izraela w Polsce,
opowiadał o swoim dzieciństwie w Polsce, życiu w Izraelu, do którego wyjechał wraz
z ojcem w roku 1969 oraz
o Polsce dzisiaj. Rozmowę
prowadziła dr Alicja Bartuś.
Michał Sobelman mówił
także o procesie kształtowania się swojej tożsamości: polskiej – niejako
„przyrodzonej”,
żydowskiej, którą początkowo
uświadamiał sobie bardziej
poprzez opinie otoczenia, oraz izraelskiej, która narodziła się w wyniku
świadomego wyboru.
Choć każda z nich w różnych okresach życia miała
dla Michała Sobelmana zasadnicze znaczenie, dziś,
jak twierdzi, określa siebie
jako wolnego człowieka.
„Kibicuje” zarówno Polsce, której obecną sytuację
i kierunek, w którym zmierza – z całą świadomością
braków – uważa za bardzo
dobrą, i Izraelowi.
Joanna Trosińska, ASF Berlin

Spotkanie z Michałem Sobelmanem

Michał Sobelman (ur. 26
marca 1953 w Sosnowcu), były redaktor naczelny pisma „Słowo Żydowskie”, tłumacz literatury
hebrajskiej, scenarzysta
filmów dokumentalnych.
W latach 1981–1992 był
pracownikiem
nauko-

wym Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie, w latach 1988–1993
współpracował z Instytutem Yad Vashem.
Spotkanie zrealizowano
przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
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Fot. MDSM

Michał Sobelman

Fot. MDSM

9

listopada w ramach cyklu Europejskie Rozmowy w MDSM
odbyło się spotkanie z Michałem Sobelmanem, zatytułowane
„Kim jestem? Moja polsko-żydowsko-izraelska tożsamość”.

Spotkanie z Michałem Sobelmanem
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Niezwykły Salon Poezji w Domu Spotkań

W

Fot. Dominik Smolarek

wyborczy wieczór w MDSM odbywa się XXXV Krakowski Salon Poezji. Salon wyjątkowy, poświęcony
naszej kochanej Pani Profesor – Jadzi Toczek. Dla niej poezję Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza
czytali aktorzy krakowskich i bielskich teatrów. Wśród nich: Ewa Kaim, Agnieszka Wróblewska, Marzena Rogalska – wychowanki „profesorki i profesora” i ich niezwykłego Teatru „Na Stronie”.

nam z oczu. Walczą. Znaleźli się po drugiej stronie
tej cienkiej linii. Są tam,
gdzie my – parę miesięcy
temu.
MDSM pęka w szwach.
Siadamy na pośpiesznie
dostawianych
krzesłach.

Fot. Dominik Smolarek

Jeszcze kilka miesięcy temu
Jadzia i Janusz włączyli się
w akcję ratowania Igorka
i wystawili w OCK spektakl „Nie ma nieba...”. Dziś
spoglądamy w to Niebo
z wyrzutem...
Jadzia i Janusz zniknęli

XXXV Krakowski Salon Poezji
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Spijamy słowa poetów.
Wzruszamy się bardziej
niż zwykle. To wieczór wyjątkowo intymny. Każdy
obecny na sali zna przecież Jadzię i Janusza – „naszych Toczków”. Ze łzami
w oczach słuchamy pięknych, jak zawsze słów, które nasi Profesorowie przekazują nam ustami swojej
córki – Oli.
Kochana Pani Profesor!!!
Kochany Panie Profesorze!!!
Nasze myśli, nasze modlitwy zahaczają o Wasz dom
nieustannie... W niedzielę także byliśmy z Wami,
dzięki poezji, która wybrzmiała w MDSM najpiękniej jak tylko mogła.
Te cudowne strofy, te proste i mądre słowa, czytane
przez aktorów, potęgowały
nasz żal i niezgodę, nasze
rozterki i nadzieje, naszą
życzliwość i szacunek dla
Was... Dla tego niesprawie-
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Fot. Dominik Smolarek

XXXV Krakowski Salon Poezji

XXXV Krakowski Salon Poezji

dliwego czasu cierpienia,
który został Wam podarowany, a który chcecie spędzić we dwoje. Jak zawsze
razem.
Na stronie.
Ale – mimo Waszego pozornego milczenia, mimo
Waszej dla nas nieobecności – tym bardziej w nas
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i dla nas. I ciągle, ciągle
w naszych sercach...
Kochana Pani Profesor! Kochany Profesorze!
Monika Bartosz
(tekst ukazał się na blogu Igorka
Bartosza www.igorbartosz.blogspot.com 23 listopada br.)

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 32, grudzień 2010

Prawa człowieka zaczynają się
od praw dzieci i młodzieży
podsumowanie projektu

W

pierwszej edycji projektu w 2010 r. wzięło udział 30 uczniów i uczennic Liceum
im. Stanisława Konarskiego i Liceum Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu.
Zespół prowadzący z dużym napięciem obserwował proces nauki i zbierania doświadczeń przez uczestników, bo projekt tego rodzaju odbył się w MDSM po raz pierwszy.
„Prawo nie zmieni serca, ale powstrzyma tych, co są bez serca”.

Fot. MDSM

Martin Luther King

Uczestnicy projektu

W pierwszej edycji projektu w 2010 r. wzięło udział 30 uczniów
i uczennic Liceum im.
Stanisława
Konarskiego i Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Oświęcimiu. Zespół prowadzący
z dużym napięciem obserwował proces nauki
i zbierania doświadczeń
przez uczestników, bo
projekt tego rodzaju miał
w MDSM miejsce po raz
pierwszy.
Całość oparta była na filozofii programu grantowego Fundacji EVZ: nauczania o prawach człowieka
poprzez edukację historyczną, który zakłada,
że aby uświadomić i wyjaśnić ludziom przynależne im prawa oraz ich
znaczenie w życiu jednostek i społeczeństw, nie-

odzowne staje się spojrzenie na prawa człowieka
poprzez pryzmat historii.
Wszystko to z uwagi na
dwa cele: po pierwsze,
rekonstrukcję i przywrócenie pamięci o częściowo
zapomnianej zależności
między
historycznym
doświadczeniem
bezprawia a ochroną praw
człowieka i po drugie,
wgląd w ukierunkowane
na przyszłość możliwości tworzenia praw człowieka. Ta ciekawa relacja
między
pojedynczymi,
dramatycznymi doświadczeniami historycznymi
– narodowego socjalizmu i Holokaustu, a staraniami
o uniwersalną
odpowiedź na nie w formie praw człowieka była
punktem wyjścia w koncepcji projektu.
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W pierwszym module,
w ramach trzydniowych
warsztatów,
kładliśmy
nacisk
na
rozwijanie
u uczestników zrozumienia i empatii wobec sytuacji dzieci i młodzieży
w czasie II wojny światowej i Holokaustu. Obiektem zainteresowania były
wczesne świadectwa dzieci żydowskich, spisywane
w latach 1944-48. Zajęcia
warsztatowe pod kierunkiem Edyty Kurek i Roberta Szuchty (Żydowski
Instytut
Historyczny),
które spotkały się z dużym
zainteresowaniem
młodzieży, ukazały wydarzenia wojny i Holokaustu z zupełnie nowej,
nieznanej perspektywy.
W ramach pogłębienia
tematu dzieciństwa na
tle wojny i Holokaustu
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uczniowie
i uczennice
prowadzili także wywiady
z przedstawicielami
pokolenia czasu wojny
w swoich rodzinach, które mogli zaprezentować
przed całą grupą. Szczególnym doświadczeniem
były spotkania ze świadkami czasu: Joanną (Inką)
Sobolewską,
Ocaloną
z Holokaustu jako dziecko, i Janiną Rościszewską,
której rodzina ukrywała
Żydów w czasie wojny,
za co została odznaczona
medalem Sprawiedliwego
Wśród Narodów Świata.
W drugim i trzecim module
wprowadzaliśmy
uczestników
w podstawowe pojęcia z obszaru
prawa, w uwarunkowania relacji jednostka –
państwo na tle systemu
demokratycznego, przy-
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bliżaliśmy uczestnikom
genezę i okoliczności powstania praw człowieka
i praw dziecka oraz rozwój normatywnych aktów prawnych, służących
ich ochronie w wymiarze
globalnym i europejskim.
Kolejno poddawaliśmy
szczegółowej analizie zapisy w Konwencji o Prawach Dziecka, porównywaliśmy
standardy
konwencyjne z ustawodawstwem w Polsce (analiza przypadków).
W dalszej pracy warsztatowej zajmowaliśmy się
oceną sytuacji w szkole
i specyfiką
relacji
uczeń-nauczyciel.
Tematyka dotyczyła praw
(niezmiennych)
i reguł
(zmiennych) w odniesieniu do instytucji, szkoły i klasy. Poszczególne
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ćwiczenia miały pomóc
uczestnikom ocenić relacje w szkole i klasie
z uwagi na przestrzeganie praw człowieka,
w tym dzieci i młodzieży
oraz praw ucznia. Te moduły zostały bardzo wysoko ocenione, ponieważ
w szkole tematyka praw
człowieka jest prawie nieobecna. Uczniom brakuje
podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania
prawa, roli państwa i organizacji pozarządowych
w ustanawianiu
praw
człowieka i ich prawnej
ochrony. W przystępnych
i kreatywnie prowadzonych ćwiczeniach przez
Martynę Majewską (Stowarzyszenie „Pro Humanum”), Elżbietę Czyż
(Helsińska Fundacja Praw
Człowieka) i Wojciecha
Burka (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński) uczestnicy nabyli
rzetelnej wiedzy i odkryli,
że prawo nie jest nudne
i może bardzo przydać się
w codziennym życiu.
W czwartym module
uczestnicy pracowali nad
scenami teatralnymi dotyczącymi przykładów naruszania praw człowieka,
także praw dzieci i młodzieży
w konkretnych
sytuacjach
życiowych,
których
doświadczyli
osobiście, bądź zaobserwowali w otaczającej ich
rzeczywistości. Spektakl
Forum zagrany w MDSM
z udziałem publiczności
zaproszonej przez samych
uczestników – kolegów,
koleżanek, rodziców, wychowawców udowodnił,
że razem możemy wpłynąć na zmianę sposobów
radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych,
w których naruszane są
nasze prawa i wolności.
W tym warsztacie stosowaliśmy aktywną formę
pracy Theatre of The Oppressed – Teatr Uciśnionych. Moduł wymagający
od uczestników dużej kreatywności i otwartości na
intensywny proces twórczy, skierowany był do
tych uczestników, którzy
gotowi byli do „działania
na scenie”. Na to wyzwanie zdecydowało się 10
uczestników. Teatr Forum
jest jedną z form Teatru
Uciśnionych, rozwiniętą
przez brazylijskiego reżysera teatralnego, Augusto
Boal’a na przełomie lat
60. i 70. W rękach Boala
teatr stał się narzędziem
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do stworzenia przestrzeni, w której dokonuje się
transformacja
tradycyjnego teatralnego monologu w dialog pomiędzy
sceną
a publicznością.
Przestrzeń owa pozwala
na rozpoznanie i utożsamienie się z przedmiotem
opresji, na jej dyskusję
w grupie i swobodną próbę wpłynięcia na nią.
Scenariusz do spektaklu
improwizują
i tworzą
sami uczestnicy. Każdy
może zaproponować historię, wokół której zostanie zbudowana akcja. Wyjątkowość Teatru Forum
polega na tym, że także
widzowie mogą brać
czynny udział w przedstawieniu: wchodzić na
scenę, ingerować w przebieg sztuki, proponując
własne rozwiązanie pokazywanego problemu.
Każdy
z oglądających
może być zatem jednocześnie widzem, aktorem
i twórcą
wpływającym
na losy bohaterów. Widzowie, przejmując rolę
głównego bohatera, badają dostępne alternatywy i trenują rozwiązania
problemów, które są tożsame z ich codziennymi
trudnościami. Wspólnie
przeżyty spektakl jest zaproszeniem do zmian, jest
wstępem do aktywnego
reagowania na niesprawiedliwość i bezprawie,
które nas otacza.
Spektakl Forum przygotowany pod kierunkiem
trenerek Dominiki Berdyjczuk i Dominiki Akuszewskiej, dotykał problematyki dyskryminacji
i przemocy
psychicznej
w szkole oraz globalnego
problemu wykorzystywania pracy dzieci w krajach

mniej rozwiniętych na
rzecz zaspokajania potrzeb
konsumpcyjnych
krajów o wysokim standardzie życiowym. Efekty
pracy zostały utrwalone
w formie filmu. W przyszłej edycji projektu zamierzamy zagrać spektakl
Forum w oświęcimskich
szkołach i naświetlić problematykę praw człowieka, w tym dzieci i młodzieży, na szerszą skalę.
Projekt „Prawa człowieka zaczynają się od praw
dzieci i młodzieży” finansowany jest z programu
grantowego dla nauczania o prawach człowieka
poprzez edukację historyczną „Menschen Rechte
Bilden” Fundacji Pamięć,
Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ)
Koncepcja i prowadzenie projektu:
Elżbieta Pasternak

Obecnie trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu
w 2011 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennice do nadsyłania zgłoszeń na
adres: pasternak@mdsm.pl.
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Centrum Żydowskie

ESEJE WYRÓŻNIONE

W

październiku zakończyliśmy przyjmowanie prac w szkolnym konkursie na esej „Po co nam tolerancja?”.
Spośród wielu nadesłanych prac jury postanowiło wyróżnić cztery eseje. W tym numerze „Osi” prezentujemy dwie nagrodzone prace, w tym jedną autorstwa Wioletty Karaś, uczennicy z naszego miasta.

Fot. CŻ

my akceptować własnej osoby, tego, jakimi
jesteśmy,
z wszelkimi
wadami i niedoskonałościami, nie będziemy
także w stanie traktować oryginalności i odmienności jako rzeczy
oczywistych. Wychodzę
z założenia, że „kropla
drąży skałę”, a zatem
rozmawiając
z innymi, przekonując ich do
przyjmowania aktywnej
postawy, biorąc udział
w różnych projektach,
ja i moi znajomi doprowadzimy do zmian,
nawet jeżeli będą następować powoli.
Po co nam tolerancja,
która tylko pozornie jest
zjawiskiem powszechnym? Otóż, dzięki niej
będziemy mieć więcej
możliwości poznania innych kultur, religii czy
narodów. Życie stanie
się łatwiejsze i bogatsze
w doznania. Będziemy
mogli wyrażać samych
siebie. Zamiast agresji
i pogardy pojawią się
dialog i refleksja, a w
konsekwencji: wiedza,
dojrzałość
i poczucie
bezpieczeństwa.
Nauczymy się odwagi w
głoszeniu
niestereotypowych zasad, szacunku dla prawa, pokory

Po co nam tolerancja?
Niecały rok temu udzielenie odpowiedzi na to
pytanie zajęłoby mi chwilę. Byłoby tak oczywiste
i stereotypowe jak formułki wygłaszane przez
kandydatki na miss, gloryfikujące miłość do ludzi, pokój oraz niesienie
pomocy potrzebującym.
Posłużyłabym się wówczas słownikową definicją, według której „jest to
postawa lub zachowanie
zakładające poszanowanie poglądów, uczuć,
przekonań odmiennych
od własnych, wyrozumiałość, pobłażliwość”,
ułatwiająca życie, wymieniana przez większość
Polaków jako cecha ich
charakteru. Dziś, gdy
miałam okazję zetknąć
się „oko w oko” z problemem, po kolejnych
spotkaniach
z ludźmi
odrzucanymi, lekceważonymi i prześladowanymi,
wiem jedno: dla każdego człowieka tolerancja
oznacza coś innego, każdy z nas indywidualnie

wyznacza jej granice.
Jako gatunek „homo
sapiens” myślimy i czujemy, ale także
podkreślamy, że jesteśmy
najważniejsi na ziemi.
Rządzimy, ustalamy reguły, narzucamy swoje
zasady, walczymy o kolejne prawa... Stajemy
się butni, pewni siebie...
niebezpieczni. Eksploatujemy „błękitną planetę”;
część z nas głosi piękne hasła walki o prawa
zwierząt, inni zabijają je
lub maltretują.
A jaki jest człowiek
dla innego człowieka?!
Większość z nas stwierdzi, że odpowiedź jest
jednoznaczna.
Zwłaszcza,
jeżeli
będziemy
wypowiadać się we własnym imieniu. Potrafimy
uśmiechnąć się do innej
osoby, więc jesteśmy serdeczni; nie wtykamy nosa
w cudze sprawy, a zatem
cechuje nas wyrozumiałość, do tego wypadałoby
jeszcze dopisać: pobłażliwość, szlachetność i dobroć.
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Ludzie na ogół uważają,
że są tolerancyjni, a to,
niestety, nieprawda. Nawet zwykłe wyśmiewanie się z koleżanki, która
ma własne gusta, pokazuje, że nie jest ona akceptowana. Nie wypada
słuchać niektórych gatunków muzyki, ubierać
się w niemodne ciuchy,
nie być zbuntowanym
na maksa. Trudno być:
„Żydkiem”, „pedałem”
bądź „czarnuchem”.
W swoim życiu niejednokrotnie zetknęłam się
z wyśmiewaniem,
obrażaniem lub fizyczną
agresją wobec ludzi innych niż przeciętni. Nie
zawsze reaguję. Oceniam
wcześniej swoje szanse
na wysłuchanie przez
atakujących mojej opinii
i normalne życie wśród
tych, dla których jedynym argumentem jest
siła fizyczna. Dobrze pamiętam zdanie, że „by
nauczyć się tolerancji,
współczucia i zrozumienia, wystarczy pokochać
siebie”. Jeżeli nie będzie-
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Wioletta Karaś
klasa II TE
PZ nr 4SEG w Oświęcimiu
Wychowawca: Bogusław Buczek

Fot. CŻ

Uczestnicy spotkań „Po co nam tolerancja?”

w określaniu własnego
miejsca w świecie, a także pamiętania o tym,
że „w imię tolerancji
powinniśmy
zastrzec
sobie prawo nie tolerować nietolerancji”. Mam
nadzieję, że dzięki temu
zmniejszymy prawdopodobieństwo powtórzenia się tak tragicznych
wydarzeń, jak: obozy
koncentracyjne, ludobójstwo, wojny, systemy totalitarne i terroryzm.
Mam 17 lat i reprezentuję pokolenie, które wkracza w dorosłość. W przyszłości to my będziemy
decydować o kształcie
otaczającej nas rzeczywistości, wychowywać
własne dzieci. W odleglejszej
perspektywie
tolerancja jest potrzebna, aby nie dochodziło
do konfliktów, zbrodni
i wojen (międzynarodowych i domowych). W
chwili obecnej właśnie
dzięki tolerancji mogę
powiedzieć o sobie: nie
jestem tchórzem, wiem,
czego chcę, „działam,
więc jestem”.

Uczestnicy spotkań „Po co nam tolerancja?”
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Na co dzień spotykamy
się z różnymi przykładami nietolerancji. Nie są to
tylko skrajne przypadki,
takie jak dotyczące np.
odmienności seksualnej,
czy zróżnicowanie koloru skóry. Do najczęstszymi powodów nietolerancji należą m.in.:
- zróżnicowanie kultury
w różnych regionach
Polski,
- odmienne upodobania
dotyczące klubów sportowych,
- należenie do różnych
subkultur.
Przykładem nietolerancji może być także złe
postrzeganie
uczniów
takich szkół jak moja –
Gimnazjum dla Dorosłych. Często jesteśmy
odbierani jako nieudacznicy, czy wykolejeńcy
społeczni. Wyśmiewane
są osoby, które nie poddają się wpływom grupy, nie piją alkoholu, nie
zażywają narkotyków.
Ludzi nietolerowanych
oceniania się za to, jacy
są, a nie za to, co sobą
reprezentują. Wiele osób
uważa osoby inne (np.
o innych poglądach), za
gorsze od siebie.
Czy tak jest? Czy tak być
powinno? Każdy człowiek jest niepowtarzalny i różni się od innych.

Uczestnik spotkań „Po co nam tolerancja?”
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Czy w takim razie każdy
powinien być nietolerowany przez resztę społeczeństwa? Na to pytanie
każdy niech odpowie sobie sam. Moim zdaniem,
ludzie powinni mieć prawo do własnych poglądów i odmienności. Gdyby na świecie nie było
zróżnicowania, nic nie
wprawiałoby nas w podziw. Dlatego też tolerancja pomaga oswoić się
z różnorodnością, a nawet zbliżyć się do niej.
Ludzie tolerancyjni są
otwarci na poznawanie
innych kultur, czy ludzi.
Mają także wszechstronne upodobania. Poprzez
tolerancję można zrozumieć innych i przyjąć do
siebie myśl, że na świecie
nie ma ludzi lepszych,
czy gorszych.
Łatwo domagać się tolerancji, ale trudno poczuć
się jak osoba nietolerowana. Tolerancja pozwala nam być sobą. Ludzie
tolerancyjni
pozwalają
nam być sobą i nie zmuszają nas do zmiany w
kogoś, kim nie jesteśmy
i nigdy nie będziemy.
Adrian Rogier
Gimnazjum dla Dorosłych
Ochotniczy Hufiec Pracy
Siemianowice Śląskie
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Centrum Dialogu i Modlitwy

Pociąg Pamięci
Z Paryża do Oświęcimia

8

listopada z Paryża wyruszył Pociąg Pamięci z ponad 500-osobową grupą młodzieży ze szkół średnich z całej Francji.
Podróż trwała ponad 25 godzin. Cel podróży – Oświęcim.
się również wokół tematu
zła, cierpienia, padały też
pytania o Boga i pytania
do nich samych: co teraz
można zrobić.
W ten sposób doświadczanie Auschwitz dla tych
młodych ludzi to nie tylko
kilka godzin spędzonych
na terenie Miejsca Pamięci,
lecz cała kilkudniowa podróż.
Podczas pierwszego dnia
pobytu w Oświęcimiu
grupa udała się w marszu
milczenia z Centrum Dialogu i Modlitwy do byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau. Po oprowadzaniu,
przy ruinach krematorium
III odbyła się uroczystość,
podczas której przez około
pół godziny młodzi ludzie
wyczytywali na zmianę
imiona tych, którzy zostali
tam zamordowani. Można
było odnieść wrażenie, że
wiele z tych nazwisk jest
znajomych – pojawiały się
nazwiska francuskie, niemieckie, polskie... – mogliby to być ich krewni, znajomi czy członkowie rodziny.

Uroczystość
zakończyła
się rozwinięciem wielkiego
zwoju przypominającego
Torę na torach Birkenau.
Zapisano na nim słowo
„Pamiętam” we wszystkich językach, jakie młodzi
Francuzi byli w stanie zapisać. Zwój ten został przygotowany jeszcze we Francji
przez młodzież, która nie
mogła przyjechać pociągiem do Oświęcimia. Był to
ich wkład w tę niezwykłą
podróż.
Po wizycie w byłym obozie
Birkenau odbyło się spotkanie w auli Oświęcimskiego Centrum Kultury,
podczas którego młodzi
ludzie dzielili się swoimi
doświadczeniami z danego dnia, jak i zadawali kolejne pytania specjalistom
różnych dziedzin: historii,
etyki, religii. Spotkanie zakończyło przedstawienie
na podstawie noweli Zvi
Kolitza: „Jossela Rakowera
rozmowa z Bogiem” przygotowane przez Jean-Marie
Martina.
Drugiego i ostatniego dnia

Fot. Archiwum CDiM

Fot. CŻ

poczęła się już w macierzystych szkołach. Na kilka
miesięcy przed wyjazdem
uczniowie pracowali przy
różnych projektach, które
poruszały takie zagadnienia jak: prawa człowieka,
antysemityzm,
nazizm,
wykluczenia,
ostateczne rozwiązanie kwestii
żydowskiej,
działalność
rządu Vichy, negacja Holokaustu itp. W sumie zrealizowano 18 takich projektów – po jednym na każdą
instytucję biorącą udział
w podróży. Sam pociąg
składał się z dziewięciu
wagonów osobowych i jednego specjalnego wagonu
konferencyjnego,
gdzie
zaprezentowano podczas
podróży wszystkie projekty młodzieżowe. W drodze
powrotnej do Paryża konferencja była kontynuowana,
tylko wówczas projekty zostały zastąpione przez panele, w czasie których młodzież dzieliła się swoimi
doświadczeniami z pobytu
w Muzeum Auschwitz, ale
nie tylko. Dyskusje toczyły

Pociąg Pamięci to program szkolny zainicjowany
przez Martine Querette –
dyrektorkę Liceum Notre
Damme de Sion z Evry i ks.
Jeana Dujardina – teologa
zaangażowanego w dialog
chrześcijańsko-judaistyczny, byłego sekretarza episkopatu francuskiego ds.
Judaizmu. Pociąg Pamięci
rusza z Paryża do Oświęcimia co dwa lata. W tym
roku gościł w Oświęcimiu
po raz siódmy.
W tym ogromnym projekcie uczestniczyło 14 oratoriów i cztery licea Notre
Damme de Sion, tworząc

grupę ponad 500 młodych
osób, którzy zdecydowali
się zaangażować w kilkumiesięczną pracę przygotowawczą. Kulminacją
przedsięwzięcia była wizyta w Miejscu Pamięci.
Zazwyczaj szkoły francuskie, decydując się na wyjazd do Oświęcimia, wybierają przelot samolotem,
rzadziej autokar. Oznacza
to kilka godzin spędzonych
w Muzeum i ewentualnie
„luźny” dzień przeznaczony na zwiedzanie zabytków Krakowa.
W tym przypadku jednak
wizyta w Oświęcimiu roz-
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Fot. Archiwum CDiM

Uczestnicy programu „Pociąg Pamięci”
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wymi pasażerami na swoim pokładzie. Tematy poruszane będą
zapewne takie same lub bardzo do
siebie zbliżone. Lecz by pamiętać,
trzeba cały czas informować i przypominać o tym, co dla nas wydaje
się najbardziej oczywiste.
Co robić, by historia Auschwitz
już więcej się nie powtórzyła? Być
może dziś potrzeba więcej takich
Pociągów Pamięci.
WB.

Fot. Archiwum CDiM

pobytu w Oświęcimiu grupa, po
Mszy Świętej odprawionej przez
ks. Jeana Dujardina w Karmelu,
zwiedziła były obóz macierzysty,
gdzie mogła poznać kolejne szczegóły obozowej egzystencji więźniów, jak i machinę zagłady, oglądając stałą wystawę, krematorium
i komorę gazową, Ścianę Śmierci,
czy też podziemia bloku nr 11.
Za dwa lata do Oświęcimia przyjedzie kolejny Pociąg Pamięci z no-

Jean-Marie Martin

Fot. Archiwum CDiM

PAMIĘTAJ

Jedna z grup francuskich podczas zwiedzanaia Birkenau
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Kultura

Miriam Akavia „Jesień młodości”

W

łaśnie ukazała się książka Miriam Akavii pt. „Jesień młodości” wydana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Jest to wzruszający zapis
wspomnień znanej pisarki
izraelskiej, która urodziła się
w Krakowie, gdzie spędziła
dzieciństwo i wczesną młodość. W okresie wojny miesiąc przeżyła na „aryjskich
papierach”, potem przebywała w krakowskim getcie, a następnie w obozach
koncentracyjnych: Płaszów,
Auschwitz i Bergen-Belsen.
Pierwsza część „Jesieni młodości” została poświęcona
Jurkowi, bratu Miriam. To
z jego perspektywy autorka
opisuje pierwsze miesiące
i lata okupacji hitlerowskiej:
najpierw z rodzicami w Krakowie, a potem – ze względów bezpieczeństwa – ukrywanie się przed Niemcami
w wynajętych za wysoką
cenę pokojach u obcych ludzi na prowincji, a w końcu
– we Lwowie. We Lwowie
do Jurka dołączyła Ania,
jego siostra, czyli Miriam
Akavia. Również tutaj, choć
oboje mieli „aryjskie papiery”, musieli się ukrywać. Nie
powiodły się próby znalezienia pracy. Pewnego dnia
Jurek zniknął (do dzisiaj nie
wiadomo, co się z nim stało),

a Ania wróciła do Krakowa,
do rodziców.
I tutaj rozpoczyna się druga część „Jesieni młodości”,
poświęcona Ani, miesiącom
spędzonym
z rodzicami
i starszą siostrą w krakowskim getcie, w obozie koncentracyjnym w Płaszowie,
a następnie
w Auschwitz
i Bergen-Belsen. Przejmujące
są opisy walki o przetrwanie,
ciężkiej pracy i strachu o losy
najbliższych. Natomiast we
wspomnieniach z Auschwitz
pojawiają się pojęcia, które
na trwałe wryły się w pamięć
tych, którzy przeżyli Holocaust: transport, selekcja, komory gazowe, śmierć.
Tom zamyka poruszające
opowiadanie „Cena”, w którym okazuje się, że wuj Artur
w czasie wojny załatwił dla
całej rodziny Miriam Akavii
papiery na wyjazd z kraju, tylko – ze strachu przed
Niemcami – nikt mu nie
otworzył drzwi, gdy je przyniósł...
Miriam Akavia w 1946 r.
opuściła Europę. Obecnie
mieszka w Izraelu. Jest autorką jedenastu książek — przełożonych na wiele języków

— z których siedem ukazało
się w Polsce: „Moja winnica”, „Cena”, „Galia i Miklosz”, „Jesień młodości”,
„Urojenia”, „Koniec dzieciństwa” i „Moje powroty”.
Za twórczość literacką i działalność społeczną otrzymała
kilka nagród, m.in. nagrodę im. Janusza Korczaka
(1985), nagrodę polskiej
sekcji Stowarzyszenia Kultury Europejskiej i Nagrodę Premiera Izraela (1995).
Elie Wiesel napisał o jej
książkach, że mają szczególny wdzięk i szczególną
treść. Niewielu potrafi, jak
Miriam Akavia, pisać o żydowskich dzieciach w latach
wojny i zagłady. Niewielu
potrafi równocześnie odkrywać i ukrywać ich ból oraz
śmierć. Proza Miriam Akavii
pozwala choć trochę zbliżyć
się do koszmaru gett i obozów zagłady, pozwala pojąć,
czym był strach i niepewność
jutra w czasie wojny. Jest to
świadectwo tym bardziej porażające, że pisane z perspektywy młodej dziewczyny.
Gabriela Nikliborc

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
•

•

9 grudnia
„Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka
dziś” – wystawa
W holu obok auli Collegium sub Horologio
PWSZ nastąpi uroczyste otwarcie wystawy fotografii przygotowanej przez studentki filologii germańskiej. Ekspozycja zawiera 26 zdjęć
podsumowujących projekt wymiany młodzieży pt.: „Prawa człowieka wczoraj – prawa
człowieka dziś: Wolność artystyczna”, którego organizatorem był Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży. Opiekunem projektu ze
strony PWSZ była mgr Elwira Miter-Dąbrowska.
Pierwsza część wymiany miała miejsce we
wrześniu 2009 roku w MDSM. Pół roku później młodzi Polacy i Niemcy spotkali się w pięknym Bad Liebenzell, by uczestniczyć w warsztatach medialnych i tanecznych. Studentki
zwiedziły nie tylko malowniczą miejscowość
Bad Liebenzell, ale także stolicę landu Stuttgart.
Swoje wrażenia uwieczniły na fotografiach.
Wernisaż wystawy: godz. 11.45.
11 grudnia
„Od Serc dla Serca Michałka” – akcja charytatywna
W najbliższą sobotę 11 grudnia, od godziny 14.00 zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Babicach k. Oświęcimia na Akcję Charytatywną „Od Serc dla Serca Michałka”.
W to sobotnie popołudnie będzie można podzi- •
wiać występy artystyczne dzieci i młodzieży, skorzystać z kawiarenki ze świątecznymi łakociami.
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Każdy może szukać szczęścia w loterii fantowej, oraz zakupić oryginalne i wyjątkowe,
ręcznie robione ozdoby świąteczne. W trakcie wieczoru odbędą się też aukcje. Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na operację dla Michałka Grzesika. •
Michałek przyjdzie na świat pod koniec stycznia
2011 r. z ciężką wadą serca HLHS – serce jednokomorowe. Zaraz po urodzeniu musi przejść
bardzo trudną, ratującą życie operację serca.
Jest to pierwszy etap leczenia, w ciągu następnych 24 miesięcy muszą odbyć się jeszcze dwie
operacje, dzięki którym Michałek będzie mógł
żyć i cieszyć się dzieciństwem jak inne dzieci.
Akcja Charytatywna „Od Serc dla Serca Michał•
ka” jest pomysłem grupy osób, które na wieść
o chorobie nienarodzonego jeszcze mieszkańca
Babic zaangażowały się w pomoc w uzbieraniu
pieniędzy na operację w Klinice Grosshandern
Uniwersytetu Ludwiga Maxymiliana w Monachium, gdzie zespół Profesora Edwarda Malca
z ogromnym powodzeniem pomaga dzieciom
z HLHS. Organizatorzy: Pani Sołtys Anna Zimnal
oraz Nauczyciele, Dzieci i Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej w Babicach serdecznie zapraszają
wszystkich, którzy zechcą miło i rodzinnie spędzić •
czas i jednocześnie wesprzeć ten szczególny cel.
Dla Serca Michałka: www.sercemichalka.pl
14 grudnia
„Świąteczne ozdoby i stroiki” – warsztaty artystyczne
Warsztaty artystyczne z Kają Dudek pt. „Świą-
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teczne ozdoby i stroiki” w ramach projektu
„Kantki”.
Dom Kultury w Kętach
Godz. 17.00
16 grudnia
Klub Miłośników Fotografii
Klub Miłośników Fotografii zaprasza na pierwsze
spotkanie, które poświęcone będzie fotografii
tradycyjnej.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku
Godz. 16.30
17 grudnia
„Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa” –
wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa” połączony
z podsumowaniem konkursu i wręczeniem
nagród.
Dom Kultury w Kętach
Godz. 17.00
28 grudnia
Spotkanie w Klubie „Pióromani”
„W grudniowy wieczór” – spotkanie Klubu
Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej „Pióromani”.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
Oświęcimskie Centrum Kultury
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LUDZIE DOBREJ WOLI

Z SZAFY GANOBISA

Piotr Hałoń
(1885-1952)

Żydowski świecznik

Brał udział w organizowaniu
wyborów i umacnianiu miejscowej spółdzielczości robotniczej, był czynny przy budowie
nowej szkoły powszechnej,
walczył o Kasę Chorych i jej
szpitalik. Po przewrocie majowym w 1926 r. odmówił poparcia Józefowi Piłsudskiemu
i zerwał ze Związkiem Legionów Polskich, mimo że kilka
miesięcy wcześniej, 12 lutego,
otrzymał od Marszałka Krzyż
Legionowy.
W czasie okupacji niemieckiej
działał w socjalistycznym ruchu oporu na Ziemi Oświęcimskiej, zainicjowanym przez
Jana Nosala z Brzeszcz, znanego przedwojennego działacza
Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Pomagał Nosalowi w tworzeniu konspiracji,
głównie w Brzeszczach, Jawiszowicach, Skidziniu, współpracując z PPS w Oświęcimiu,
Chrzanowie i Jaworznie, a następnie – kiedy wiosną 1940 r.
zorganizowała się podziemna
PPS – stał się jednym z jej liderów. Posługiwał się pseudonimem „Piotr”. Po powstaniu
KL Auschwitz, włączył się
natychmiast w akcję niesienia
pomocy więźniom. Do tych
działań zaangażował rodzinę:
żonę Mariannę, syna Edwarda,
córkę Marię (po mężu Ledwoch) i syna Kazimierza. Ten,
uwięziony w obozie Auschwitz we wrześniu 1941 r. pod
fałszywym nazwiskiem, bardzo szybko uruchomił łączność z rodziną dzięki pomocy
pracujących przy rozbudowie
obozu robotników. Piotr z ro-

dziną niósł więźniom pomoc
materialną, głównie dostarczając im żywność i lekarstwa do
Brzeszcz
z przygranicznych
Spytkowic, dokąd krakowska
organizacja PPS dostarczała je
dla KL Auschwitz. Hałoniowie
pośredniczyli także w tajnej
korespondencji więźniów. Ich
mieszkania w Starej Kolonii
w Brzeszczach służyły jako
skrzynki kontaktowe, do których pracownicy cywilni zatrudnieni w obozie przywozili
listy od więźniów do rodzin,
wśród nich także od ich syna,
Kazimierza Hałonia, przebywającego w KL Auschwitz do
czasu ucieczki w 1943 r. Piotr
wraz z rodziną, niosąc pomoc
więźniom, działał w ramach
brzeszczańskiej grupy PPS,
wyodrębnionej
z organizacji socjalistycznej i nastawionej prawie wyłącznie na KL
Auschwitz. Przez pewien czas
kierował tą grupą jego syn,
Edward (ps. „Boruta”).
Zaraz po wyzwoleniu obozu
Piotr Hałoń brał udział w organizowaniu brzeszczańskiego
szpitala PCK, w którym opiekowano się byłymi więźniami
KL Auschwitz. Był członkiem
Gminnego Komitetu Opieki
Społecznej. Zmarł w Brzeszczach 14 sierpnia 1952 r. Pochowano go na tamtejszym
cmentarzu. 29 sierpnia 1971 r.
w sposób szczególny uczczono konspiracyjną i powojenną
działalność Piotra Hałonia,
nadając jego imię nowo wybudowanej szkole podstawowej
w Broszkowicach.
Henryk Swiebocki

ślady historii

Świecznik

Z początku nie pamiętałem nawet, że jest to ten
sam świecznik. Dopiero po
jakimś czasie skojarzyłem
fakty. Niestety kolega nie
miał zbyt wielu informacji.
Kojarzył, że został on dawno temu przyniesiony przez
pewną żydowską rodzinę
do domu, gdzie mieszkali.
Był to chyba początek okupacji lub moment przed nią.
Pamiętał także, że należał on
do rodziny mieszkającej na
starym mieście w Oświęcimiu, najprawdopodobniej
rodziny Pelc.
Obowiązek ustalenia czegokolwiek na temat tego nowego przedmiotu w moim
muzeum jest teraz moim wyzwaniem. Nie wiem zresztą,
czy uda mi się kiedyś rozwiązać wszystkie albo prawie
wszystkie zagadki związane
z moją kolekcją. Dochodzą
coraz to nowsze rzeczy. Jedno jest pewne – będę starał
się to uczynić, ponieważ eksponat, który posiada swoją

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

ze zbiorÓw muzeum auschwitz
Choinka została wykonana w obozie Auschwitz na
Boże Narodzenie 1944 r.
przez Leokadię Szymańską.
Kobieta przebywała wtedy w obozowym szpitalu.
Tego roku, zgodnie z relacją autorki, esesmani zabronili ustawiania w barakach
prawdziwych
drzewek:
„Postanowiłyśmy
więc,
mieć ją mimo zakazu, za
wszelką cenę” – wspomina
Szymańska w liście do Muzeum. Wykonana została
z koca i ozdobiona łańcuchem z biało-czerwonych
chorągiewek z papieru. Na
czubku więźniarki umieściły srebrnego orła w koronie. Chorągiewki uległy
zniszczeniu w drodze powrotnej z obozu, dlatego jej
autorka zrobiła po wojnie
ich dokładne kopie.

Choinka
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domu znajomych kilka razy widziałem świecznik. Uznałem, że jest to
rodzinna pamiątka i się nim nie interesowałem. Przedmiot jednak rzucał się
w oczy, ponieważ stał na fortepianie w salonie. Mijały lata, a świecznik dalej stał tak, jak
zapamiętałem. Pewnego razu znajomy powiedział, że ma dla mnie prezent związany
z moimi zainteresowaniami. Nie spodziewałem się jednak, że dostanę coś aż tak cennego.

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Urodził się 3 marca 1885 r.
w Harbinowicach k. Kazimierzy Wielkiej. W młodości związał się z ruchem socjalistycznym. W 1907 r. aresztowano go
za udział w zebraniach kółek
socjalistycznych i na kilka miesięcy osadzono w więzieniu
w Piotrkowie Trybunalskim.
Po wyjściu na wolność dla bezpieczeństwa opuścił Harbinowice. Osiedlił się w Orłowej na
terenie Śląska Cieszyńskiego
i tam podjął pracę w zawodzie
górnika. Później przeniósł się
do Brzeszcz, gdzie w 1911 r.
poślubił Mariannę Malinowską (ur. 1885 r.).
W grudniu 1913 r. podjął prace jako cieśla w kopalni węgla
kamiennego w Brzeszczach.
W okresie I wojny światowej
wałczył w Legionach Polskich.
W kwietniu 1918 r. powrócił
do swojej pracy w brzeszczańskiej kopalni. Pracę zawodową
umiejętnie godził z aktywnością społeczno-polityczną
– kontynuował rozpoczętą
w młodości działalność w ruchu socjalistycznym. W tym
względzie miał mocne poparcie ze strony bardzo wyrobionego politycznie robotniczego
środowiska brzeszczańskiego.

Historia
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historię, jest z pewnością
bardziej wartościowy.
Może kiedyś również uda
mi się poznać więcej informacji o tej rodzinie i samym
świeczniku. Chciałbym poinformować mojego darczyńcę
o moich ustaleniach, co będzie dla niego wielką niespodzanką. Mam nadzieję, że
będzie to też potwierdzenie,
że oddał świecznik w dobre
ręce.
Mieszkali na dawnej ulicy
Chrzanowskiej 10. Został
po nich tylko ślad z getta z podziękowaniem za
paczkę i pomoc oraz prośba
o odzież, bo zima się zbliża, a nie mają nic ciepłego.
Pan Pilc sprzedawał ocet
w bramie domu, w którym
mieszkał. Była to biedna, ale
bardzo religijna żydowska
rodzina, a córka pana Pilca,
Salcie, urodziła się w roku
1917.
Poszukiwania trwają.
Mirosław Ganobis

Fotoreportaż
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Podczas XXXV Krakowskiego Salonu Poezji zatytułowanego „Miłość szczęśliwa” wiersze Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza czytali
specjalnie dla Jadwigi Toczek, walczącej z chorobą, krakowscy aktorzy: Iwona Bielska, Ewa Kaim,
Grzegorz Łukawski, Adam Nawojczyk, Beata
Paluch, Marzena Rogalska, Jacek Romanowski,
Rafał Szumera, Agnieszka Wróblewska, Małgorzata Zawadzka oraz Krzysztof Zawadzki. Więcej
o wieczorze: s. 7.
Fot. Dominik Smolarek

fotoreportaż
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