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To nie jedyny kulturalny element
w październikowym numerze. Na
stronach kulturalnych przeczytać
można recenzję spektaklu „Pasażerka” Mieczysława Weinberga, która
miała swoją premierę 8 października w Teatrze Wielkim – Operze
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Narodowej. Towarzyszy jej krótka
rozmowa z Zofią Posmysz, której
powieść stała się inspiracją dla kompozytora.
W tym numerze miesięcznika znajdą Państwo także dwa wywiady. Od
czterech lat pracami Miejsca Pamięci
Auschwitz kieruje dr Piotr M.A. Cywiński. Mówi on m.in. o tym, dlaczego zgodził się przyjąć propozycję
pracy w tym miejscu i czy nie żałuje
tej decyzji, o najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed
Muzeum, a także o europejskim
współczesnym znaczeniu historii byłego obozu. Naszym drugim
rozmówcą był Tomasz Kuncewicz,
dyrektor Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu. Pretekstem do spo-

tkania było dziesięciolecie tej instytucji. Fotoreportaż z obchodów
jubileuszu znajduje się na ostatniej
stronie.
Państwa uwadze polecamy również
tekst o niezwykłej kolekcji zdobionych kartek okolicznościowych wykonanych przez więźniów obozu
Auschwitz. Cenny dar przekazała
do Muzeum Helena Datoń-Szpak,
która w czasie wojny, pracując jako
młoda dziewczyna w kantynie SS,
pomagała więźniom, pośrednicząc
m.in. w ich nielegalnej korespondencji.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
Każdy – może prawie każdy
– ma jakąś swoją historyczną, zabytkową, pamiątkową... szafę! A jeśli nie szafę,
to komodę, biblioteczkę,
serwantkę, biurko, łóżko
lub łoże, kufer lub kuferek!
Mam taki kuferek z lat 80.
XIX wieku, w którym przechowuję fotografie z tamtych lat, ale nie o nim teraz,
może kiedy indziej...
Mirosław Ganobis ma bezcenną szafę Haberfelda,
pełną historii i wspomnień.
Ja miałem – bo już nie
mam – szafę rodziny Ślosarczyków: doktora Antoniego Ślosarczyka, znanego
oświęcimskiego
lekarza,
społecznika i działacza niepodległościowego z czasów

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

PARTNERZY:
Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

Centrum Dialogu
i Modlitwy

galicyjskich i późniejszych
oraz jego żony Marii, pochodzącą z ich wilii przy ulicy
Jagiełły, zwanej dziś ciepło
i pieszczotliwie pałacykiem!
A jak trafiła ona do nas?
Kiedy przywędrowaliśmy
– była to rzeczywiście długa, uciążliwa i okrężna, ale
też momentami ekscytująca wędrówka – zza Buga, z
tzw. Kresów, choć nie najodleglejszych, bo lwowskich,
do Oświęcimia repatriacyjnym pociągiem, nasze mienie
i wyposażenie domowo-osobiste było skromne i ubogie,
a właściwie żadne! Składało
się z paru kufrów i skrzyń,
tobołków i zawiniątek, jakichś drobnych mebelków.
Aby się urządzić po domo-

wemu, w miarę wygodnie
i „po ludzku”, trzeba było
wszystkiego: szaf, krzeseł, łóżek, stołów itp. Dużą
i piękną szafę ubraniową,
delikatnie rzeźbioną secesyjnym ornamentem, może
wiedeńskiej roboty, miejscami intarsjowaną, z szufladą
o uchwycie stylizowanym
na sękatą gałązkę podarowała nam właścicielka kamienicy, w której zamieszkaliśmy oraz sąsiedniej
willi, Maria Ślosarczykowa,
o której napiszę niebawem
w kontekście... literackim!
Szafa była sporych rozmiarów, ongiś wypełniona
ubraniami państwa Ślosarczyków:
płaszczami,
paltami, pelisami, futrami

i sukniami balowymi pani
doktorowej – wszystko w
zapach lawendy i uschniętych kwiatów z pobliskiego
ogrodu.
Służył nam ten mebel, jako
cenny i przydatny dar,
przez ponad pięć dziesięcioleci. Rozstaliśmy się z nim
z konieczności, ze względu
na jego przekraczające blokowe mieszkania gabaryty,
w momencie opuszczania
mieszkania i kamienicy,
przechodzącej na własność
miasta. Przekazaliśmy szafę w tzw. dobre ręce poza
Oświęcimiem. Co te „ręce”
z nią uczyniły i czy jeszcze
istnieje – nie wiem!
Andrzej Winogrodzki

www.centrum-dialogu.oswiecim.pl
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Dom Spotkań
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www.mdsm.pl
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www.pwsz-oswiecim.pl

Przedwojenna willa doktora Antoniego Ślosarczyka, dziś Urząd Stanu Cywilnego
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ODZYSKANA PAMIĘĆ

P

rawie 60 lat temu, w październiku i listopadzie 1941 r. oraz w lutym 1942 r. do KL Auschwitz
przywożone były transporty sowieckich jeńców wojennych z obozów jenieckich w Lamsdorf
(Łambinowice), Neuhammer (Świętoszów) i Jarosław. Ponieważ zachowała się część kartoteki jeńców,
która jest przechowywana w Archiwum PMA-B, możemy poznać podstawowe dane personalne większości
z nich.

Natomiast dzięki badaniom
prowadzonym przez Borysa Szmyrowa, rosyjskiego
historyka mieszkającego w
Uzbekistanie,
poznajemy
coraz więcej informacji dotyczących ich życia rodzinnego i przebiegu służby
wojskowej. O badaniach
tych informowaliśmy już
na łamach „Osi” (nr 6, 2008
i nr 17, 2009); ponadto jego
artykuły były drukowane
w biuletynie „Pro Memoria” (nr 28, 2008 i 29, 2009).
W zeszłym roku Borys
Szmyrow
opublikował
książkę „Stranicy istorii”,
której jeden z rozdziałów dotyczy losu sowiec-

kich jeńców wojennych
w KL Auschwitz. Natomiast na początku tego
roku uzupełniona wersja
rozdziału drukowana była
cyklicznie na łamach czasopisma „Zołotaja Dolina”
wydawanego w mieście
Zarafszan. Cykl artykułów
nosił tytuł „Miesto gibjeli Koncłagier Auschwitz”
(„Miejsce zagłady obóz
koncentracyjny
Auschwitz”); z niego pochodzą
przedstawione dalej informacje o jeńcach przywiezionych do Auschwitz we
wspomnianych transportach, a także ich fotografie. Są one bardzo cenne,

WANO/IWAN
JASONOWICZ GONGADZE
Wano/Iwan Jasonowicz
Gongadze urodził się
13 marca 1917 r. w wiosce Kortaniety, w rejonie
borżomskim, w Gruzji.
Rodzicami Wano byli Jason Dymitriewicz Gongadze i Marta Gongadze,
z domu Kobachidze.
W rodzinie Jasona Gongadzego było pięciu synów:
Nikołaj, Partjena, Wano,
Dimitrij, Grigorij. Po zakończeniu nauki w szkole młodzieniec pracował
jako ślusarz. Nie udało
mu się założyć rodziny, pozostał kawalerem.
W 1939 r. Iwan Jasonowicz został powołany w
szeregi Armii Czerwonej.
Jego rodzice otrzymali
ostatni list od Wano z Sewastopola w lipcu 1941 r.
Dopiero w 1942 r. do
rodziny Jasona Gongadzego przyszło zawiadomienie, w którym informowano, że szeregowy Iwan Gongadze przepadł bez wieści
w dniu 16 lipca 1941 r. Możliwe, że w tym dniu obsługujący karabin maszynowy w 15. pułku motorowym Iwan
Gongadze razem z grupą swoich towarzyszy dostał się
w okrążenie w rejonie ukraińskiego miasta Biała Cerkiew.
22 lipca, w ciągu tygodnia po dostaniu się w okrążenie,
został wzięty do niewoli. Potem w życiu Iwana była droga
na zachód Polski [w obecnych granicach – JL], do obozu
jenieckiego, Stalag Nr 318 [Lamsdorf]. Tam otrzymał numer 10379 i przebywał do trzeciej dekady października.
Następnie w transporcie jeńców sowieckich Wano został
odesłany do KL Auschwitz. Przybywszy do obozu 25 października 1941 r., Iwan Jasonowicz przeszedł rejestrację.
Został mu nadany numer obozowy R-8098. 7 listopada
z powodu nieludzkiego traktowania przez strażników
i nadzorców, skąpych racji żywnościowych i antysanitarnych warunków egzystencji zginęło 140 jeńców sowieckich. Wśród tych, którzy stracili życie, był również czerwonoarmista Iwan Jasonowicz Gongadze.
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FIEODOSIJ
GRIGORIEWICZ DŻURINSKIJ
Fieodosij Grigoriewicz Dżurinskij urodził się 20 listopada 1920 r. w wiosce Obżyłoje, w obwodzie odeskim, na
Ukrainie. Ojcem Fieodosija był Grigorij Jemjelianowicz
Dżurinskij. Chłopiec był drugim dzieckiem w rodzinie
i otrzymał imię na cześć matki – Fieodosji Charitonowny.
Po ukończeniu szkoły pracował w kołchozie; pociągały
go konie i został skierowany do opieki nad nimi w kołchozowym gospodarstwie hodowlanym. W 1939 r. młodzieniec został powołany w szeregi Armii Czerwonej.
W rubryce ankiety „Stan rodzinny” zaznaczono „Kawaler”. W trakcie działań bojowych na froncie sowiecko-niemieckim Fieodosij Grigoriewicz dostał się do niewoli. Wiadomo, że w ostatnim miejscu uwięzienia przed
KL Auschwitz nadano mu numer 2525. W niewoli młody
człowiek odrzucił propozycję przeciwnika o współpracy,
nie ukrywał swoich przekonań i wiary w zwycięstwo
Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami.
Wśród innych sowieckich jeńców mających takie same
przekonania, 15 listopada 1941 r. został dostarczony do
KL Auschwitz, gdzie podczas rejestracji nadano mu numer R-9965, a na karcie ewidencyjnej [z kartoteki jeńców]
zrobiono znak „59”. Czerwonoarmista Dżurinskij
Fieodosij Grigoriewicz zginął w Auschwitz przed 8 lutego 1942 r. W tym dniu przybył do Auschwitz transport
sowieckich jeńców ze Stalagu Nr 327 [Jarosław].
Numer obozowy R-9965, należący dotąd do Fieodosija
Dżurinskiego, nadano czerwonoarmiście Chasanowi
Mamjedowi.
gdyż w Archiwum PMA-B
nie było zdjęć jeńców
z okresu ich służby w Armii
Czerwonej (z wyjątkiem

jednego, również przekaza- pochodzą od rodzin, z któnego przez B. Szmyrowa). rymi rosyjski historyk proSzczegółowe
informacje wadził korespondencję.
Oprac. JL
biograficzne oraz fotografie

NASKIDA
DAWIDOWICZ KJERASZWILI
Naskida Dawidowicz Kjeraszwili, urodził się 5 czerwca 1920 r. w wiosce Tibaani, rejon signagskij, w Gruzji. Rodzicami Naskidy i jego brata Josifa byli Dawid
Josifowicz i Nina Nadarjewna, z domu Gwjedaszwili.
Młodzieniec miał dobry słuch, grał na harmonii
i mandolinie. Oprócz muzyki pasjonował się rysowaniem. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie [?]. W 1939 r. Naskida Dawidowicz został
powołany w szeregi Armii Czerwonej. Stan rodzinny
przed powołaniem – „kawaler”. Ostatni list rodzice
N. Kjeraszwiliego otrzymali w 1941 r. ze Lwowa,
Ukraina [sic! – JL]. W trakcie rozpoczynających się
działań bojowych starszy sierżant Naskida Kjeraszwili dostał się do niewoli. Znalazłszy się w Stalagu Nr
327 [Jarosław], gdzie otrzymał numer 14568, Naskida
odmówił propozycji przejścia na stronę przeciwnika
i wstąpienia do tworzonego legionu gruzińskiego SS.
Naskida Dawidowicz został dostarczony do
KL Auschwitz w transporcie jeńców sowieckich 8 lutego 1942 r. W trakcie rejestracji nadano mu numer
obozowy R-9916, który poprzednio miał inny jeniec
Piotr Makarowicz Somow. W „Książce zgonów”,
w której zapisy kończą się 28 lutego 1942 r., brakuje
zapisu o śmierci Naskidy Kjeraszwilego. Ten fakt pozwala wyciągnąć wniosek, że razem z innymi jeńcami
został przeprowadzony do Birkenau w połowie marca. Tam niestety ślady urywają się.
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ZNAK WDZIĘCZNOŚCI

D

o zbiorów Muzeum trafiła niezwykła kolekcja zdobionych kartek okolicznościowych wykonanych przez więźniów obozu Auschwitz. Cenny dar przekazała do
Muzeum Helena Datoń-Szpak, która w czasie wojny, pracując jako młoda dziewczyna w kantynie SS, pomagała więźniom, pośrednicząc m.in. w ich nielegalnej korespondencji. Oni jako znak wdzięczności przekazywali jej ręcznie pisane i malowane kartki
z okazji imienin czy świąt.

BUDUJMY PAMIĘĆ! PRZEKAZUJMY POSIADANE
DOKUMENTY I OBIEKTY HISTORYCZNE
MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ
Pamięć nie jest dana raz na zawsze. W chwili, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie i ocalali, musimy wspólnie starać się ją budować na tym, co nam pozostaje: relacjach byłych więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z KL Auschwitz.
Każdy obiekt może mieć swoje olbrzymie znaczenie i powinien odnaleźć swoje miejsce
w zbiorach Miejsca Pamięci. Tu będą chronione, konserwowane, badane, eksponowane. Tu jest ich miejsce.
Kontakt: Elżbieta Brzózka
Kierownik Działu Zbiorów (+48) 33 844 8017

skiego, Romana Jaszczyńskiego i innych, którzy w tym
bloku pracowali i mieszkali.
Na kartkach imieninowych
mamy pęki polnych kwiatów
lub gałązek róży, oraz bazie
i wielkanocne kurczęta z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Na
kartce podarowanej z okazji
świąt Bożego Narodzenia
widnieje trochę rubaszny wizerunek św. Mikołaja z workiem pełnym... kiełbasy.
W Miejscu Pamięci Auschwitz znajduje się duży zbiór
kartek
okolicznościowych
wykonywanych po kryjomu
przez więźniów dla swoich
obozowych kolegów lub dla
ludzi, z Oświęcimia i okolic,
którzy nieśli pomoc więźniom obozu. Wykonywane
na z trudem zdobytym materiale, pochodzącym głównie z biur SS i magazynów
obozowych, ale także na papierze pakowym wtórnego
użytku, tworzone w atmosferze wiecznego strachu, są
dowodem na to, że człowiek
w obozie, pomimo otaczającej
go niesprawiedliwości, dostrzegał potrzeby drugiego

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Cała kolekcja składa się
z 11 ozdobnych kart. Dwie
z nich przekazała pani Helena do Muzeum w 1990 r.
Teraz trafiło do Muzeum
pozostałe dziewięć. Każda
z nich wykonana jest z wielką
starannością, opatrzona datą
i kolorowym ozdobnikiem.
Na kartkach widnieją podpisy więźniów, mających kontakt z Heleną Datoń, głównie
tych zatrudnionych w kantynie obozowej w bloku 25,
gdzie dziś mieści się Dział
Zbiorów: Wilhelma Gawliczka, Jana Cyprycha, Romana
Nawrota, Michała Majew-

człowieka i doceniał wielkie
poświęcenie ludzi po drugiej
stronie drutów.
Razem z kartkami Muzeum
otrzymało także dwie okupacyjne legitymacje, a także
obozowe grypsy, które pisane
były do Heleny Datoń-Szpak
przez więźnia Wilhelma
Gawliczka. Cenne pamiątki
Muzeum otrzymało dzięki panu Józefowi Jaskółce,
krewnemu pani Heleny, oraz
dr. Adamowi Cyrze z Działu
Naukowego Muzeum.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

OCALIĆ OD ZNISZCZENIA

W

elementów konstrukcji. Historyczne latryny zostały
oczyszczone, a całość zabezpieczono przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Teren wokół baraku został uporządkowany
i przywrócony do stanu pierwotnego.

Fot. Dział Konserwacji PMA-B

Ostatnie
przeprowadzone
prace polegały m.in. na wypoziomowaniu fragmentów
betonowej posadzki i przywróceniu jej formy z okresu obozowego, wykonaniu
drenażowej opaski zabezpieczającej fundament, a także
uzupełnieniu zniszczonych

1

2

3

4

Na terenie byłego Auschwitz II-Birkenau trwają
prace przy trzech innych
barakach. W baraku B-210,
jedynym zachowanym budynku w obrębie sektora
BIIb zajmowano się przede
wszystkim
zabezpieczeniem unikatowych oryginalnych malowideł znajdujących się na kominie. Dalsze Prace konserwatorskie
utrudniały jednak opady
deszczu, które powodowały podtopienia baraku
i opóźnienie rozpoczęcia
prac konserwatorskich przy
posadzkach.
Przy baraku szpitalnym
B-80 na odcinku BIa,
w którym mieściła się izba
przyjęć szpitala kobiecego,
w lipcu zabezpieczano fundamenty oraz dezynfekowano płyty ścienne w komorze fumigacyjnej. Natomiast w sierpniu wszystkie
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Fot. Dział Konserwacji PMA-B

sierpniu konserwatorzy zakończyli prace przy drewnianym baraku typu stajennego o nr inw B-171 w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau. Barak pełnił funkcję umywalni i latryny na odcinku BIIa. Jego konserwacja możliwa była dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej, który obejmuje
pięć drewnianych historycznych budynków.

elementy budynku zostały
ponownie zmontowane. Do
wykonania pozostały jeszcze m.in. prace przy pokryciu dachowym oraz założenie instalacji odgromowej.
Prace konserwatorskie przy
baraku B-166 na odcinku
BIIb dopiero się rozpoczęły. W lipcu cała konstrukcja została zdemontowana,
a w obrębie baraku przeprowadzono prace archeologiczne. Rozebrane ele-

9

10

11

12

menty baraku zostały już
przewiezione do pracowni
konserwatorskich.
Projekt konserwacji pięciu baraków drewnianych
dawnego KL Auschwitz
II-Birkenau współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013.
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PRZYKŁAD ODWAGI CYWILNEJ:
IRENA SENDLER – RATUJĄCA DZIECI
ŻYDOWSKIE Z GETTA WARSZAWSKIEGO
WARSZTAT DLA MŁODZIEŻY W RAMACH PODRÓŻY STUDYJNEJ DO MDSM

Fot. MDSM

I

rena Sendler opisała, jak zapamiętała Korczaka idącego z dziećmi ze swego Domu Sierot na śmierć:
A co na to świat? Potężne mocarstwa? Świat milczał! A milczenie czasem znaczy przyzwolenie na to,
co się dzieje.

żydowskiego w okupowanej Polsce, jako jedynym
okupowanym kraju, groziła kara śmierci. Irena Sendler reprezentowała los
ludzi podporządkowanych

surowej niemieckiej polityce w okupowanej Polsce, jej
postawa jest wyjątkowym
przykładem odwagi cywilnej i samodzielnego działania.

Fot. MDSM

Irena Sendler urodziła się
w 1910 r., zmarła w 2008 r.
w wieku 98 lat, w skromnym pokoju w katolickim domu w Warszawie.
Za życia mało kto pamiętał
o Irenie Sendler, ponieważ
jak większość członków
polskiego Podziemia i Ruchu Oporu, które charakteryzowały się postawami
antyniemieckimi i antysowieckimi narażona była ze
strony powstałego po wojnie pod dyktando Związku Radzieckiego państwa
polskiego
na
szykany.
Pamięć o ludziach, takich
jak ona, ze strony państwa
polskiego była tabuizowana. Dopiero w 1965 r. Irena
Sendler została odznaczona
przez Instytut Yad Vashem
medalem
Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata.
W 2003 r. otrzymała od rządu polskiego najwyższe odznaczenie państwowe, medal Orła Białego za odwagę
i waleczność. Od 2007 r.
Irena Sendler była dwukrotnie proponowana do
Pokojowej Nagrody Nobla.
Na krótko przed śmiercią
polska dziennikarka Anna
Mieszkowska
wspólnie
z Ireną Sendler spisała jej
biografię, która jest podstawą warsztatu. Irena Sendler uratowała 2500 dzieci
z getta warszawskiego.
W czasie wojny za ratowanie obywateli pochodzenia

W ośmiu małych grupach
uczestnicy warsztatu opracują najważniejsze etapy
z życia Ireny Sendler, które odzwierciedlają równocześnie ważne historyczne
wydarzenia (getto warszawskie, powstanie w getcie warszawskim w 1943
r., powstanie warszawskie
w 1944 r.), które kolejno zaprezentują przed całą grupą. Zajmując się biografią
Ireny Sendler, uczestnicy
nabędą samodzielnie wiedzę o Polskim Państwie
Podziemnym, działalności
Ireny Sendler w podziemiu oraz rozważą wspólnie temat odwagi cywilnej.
W Polsce istniał największy ruch oporu w okupowanej Europie, którym
kierował, tak samo jak Armią Krajową, polski rząd
na uchodźstwie z siedzibą
w Londynie, który był
odpowiedzialny za organizację
sądownictwa,
„latających”
uniwersytetów i tajnych szkół („tajne
komplety”),
podziemnej
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prasy, wydawnictw, przygotowywał także zbrojne
powstanie w Warszawie.
Irena Sendler należała do
podziemnej
organizacji
„Żegota” (Rada Pomocy
Żydom), ta w okresie 1942-1945 uratowała 75000 polskich Żydów. Irena Sendler
była w tym czasie organizatorką sekcji dziecięcej. Po
prezentacjach w dyskusji
podsumowującej uczestnicy zastanowią się, co umożliwiło i motywowało Irenę
Sendler do działania i na
ile przykład ten nasuwa
nam na myśl sytuacje z życia codziennego z naszego
otoczenia, w których naruszane są prawa człowieka
i w jaki sposób współcześnie możemy się wykazać
odwagą cywilną.
Anna Meier

Wiek uczestników:
młodzież od 16 lat i dorośli
Czas trwania: 2-3 godziny
Prowadzenie: Anna Meier
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TWÓRCZO DLA PRAW CZŁOWIEKA
III MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO W OŚWIĘCIMIU

1

października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy III Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu pod hasłem „Twórczo dla praw człowieka”.

Honorowymi gośćmi uroczystości byli zaprzyjaźnieni
od lat z MDSM i wspierający
działalność Domu byli więźniowie obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau:
Zofia Posmysz, Zofia Łyś,
August Kowalczyk, Wilhelm
Brasse, Tadeusz Sobolewicz,
Józef Paczyński oraz Tadeusz
Smreczyński. – Dziękuję, Drodzy Przyjaciele, że jesteście

dzisiaj wraz z nami. Wasza
obecność podczas dzisiejszego wernisażu to nie tylko
nobilitacja naszych działań:
to przede wszystkim potwierdzenie ważności tematu praw
człowieka. Wasze biografie,
Wasze świadectwo – osób,
które doświadczyły osobiście
bezprecedensowego łamania

podstawowych praw człowieka, to symbol niezłomności, zachowania godności
w nieludzkich warunkach.
To głos o poszanowanie prawa każdego człowieka do
życia w godności – mówił
w powitaniu dyrektor MDSM
Leszek Szuster.
Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia, przyznane przez

międzynarodowe jury pod
przewodnictwem prof. Michała Klisia z katowickiej
Akademii Sztuk Pięknych.
Nieobecny podczas otwarcia
wystawy laureat I nagrody,
Chińczyk Bangqian Zheng
napisał w liście adresowanym
do uczestników uroczystości:
„Ta wygrana to dla mnie za-

szczyt. Chcę podzielić się nią
z moimi dziećmi, ponieważ to
właśnie ich narodziny ukierunkowały mnie na myślenie
o historii. Rozmyślam o tym,
co przeszłość znaczy dla nowych pokoleń. Co oni będą
myśleć o historii? Czy odnajdą prawdziwą historię? (…)
Bardzo żałuję, że nie ma mnie
dziś tutaj. (…) Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu to nie tylko platforma dla
projektantów, którzy mogą
pokazać tu swoje pomysły,
ale także okazja do szerzenia Demokracji i inicjowania przyjaźni artystycznych
o światowym zasięgu”.
– Sztuka obrazu i moc zawartej w obrazie symboliki,
nie pierwszy i nie ostatni raz
wstrząsnęły światem i odmieniły ludzkie myślenie –
podkreśliła przewodnicząca
Zarządu Fundacji na Rzecz
MDSM, dr Alicja Bartuś,
przywołując słynne zdjęcie
z 1972 r. przedstawiające
9-letnią wietnamską dziewczynkę uciekającą z rodzinnej
wioski przed nalotem autorstwa Nicka Ut. – W sztuce
plakatu, zwłaszcza plakatu
politycznego, symbolika obrazu ma znaczenie fundamentalne. Możemy się o tym
przekonać TU i TERAZ. Ale
to nie jedyna symbolika, z jaką
mamy dzisiaj do czynienia.
– Nie sposób nie wspomnieć
o symbolice miejsca – dodała,
zwracając uwagę na fakt, iż
dziś często pojawiają się głosy, że by mówić o Auschwitz
i Holokauście, nie trzeba
przyjeżdżać do Oświęcimia.
A jednak to właśnie Oświęcim pozostaje nie tylko najlepszym miejscem, by uczyć
o tragicznej przeszłości i formułować ostrzeżenia dla
przyszłości, ale także miejscem, z którego głos w obronie praw człowieka brzmi
najdobitniej. Podkreślił to
wyraźnie prezes Fundacji

Przestrzeni Obywatelskiej Pro
Publico Bono, przedstawiciel Akademii Oświęcimskiej
Waldemar Rataj, przywołując słowa Przewodniczącego
Parlamentu
Europejskiego

prof. Jerzego Buzka, wypowiedziane w MDSM w styczniu br. podczas sympozjum
Akademii, cytowane także we
wstępie do katalogu biennale:
„Cywilizacja praw człowieka

Obradujące 14 czerwca jury w składzie: przewodniczący – prof. Michał Kliś, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Polska; Milan Mazur, Považská Galéria Umienia
w Žilinie, Słowacja; Eric Mayen, Uniwersytet w Bonn, Niemcy; Krzysztof Dydo, Galeria Plakatu Dydo Poster Collection w Krakowie, Polska; Paweł Warchoł, artysta grafik,
Oświęcim, Polska oraz dyrektor MDSM Leszek Szuster i Joanna Klęczar, przyznało
następujące nagrody:
I nagroda BANGQIAN ZHENG (Chiny) za plakat „Confrontation & Reflexion”
II nagroda WŁADYSŁAW PLUTA (Polska) za plakat „Coexistence”
III nagroda DMITRY ZAKHAROV (Rosja) za plakat „No Title”
Wyróżnienia otrzymali: ERIN WRIGHT (USA) za plakat „Where is my Voice?”;
SEBASTIAN KUBICA (Polska) za plakat “Elaphe longissima”, YAN-TING CHEN
(Taiwan) za cykl „Letter-cutting” oraz DALIDA KARIC-HADZIAHMETOVIC (Bośnia
i Hercegowina) za plakat „Terrorism”.
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potrzebuje oparcia w kulturze, tworzonej w respekcie dla godności człowieka,
jego przyrodzonej wolności,
a w przestrzeni publicznej –
państwowej i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarności”.
Wśród gości, którzy tego
dnia odwiedzili Dom Spotkań, znaleźli się m.in. Wojewoda Małopolski Stanisław
Kracik, Konsul Generalny
Niemiec w Krakowie dr Heinz Peters, Konsul ds. Prasy
i Kultury USA w Krakowie,
Benjamin Ousley Naseman,
Pełnomocnik Rzecznika Praw
Obywatelskich – dr Aleksandra Wentkowska, dyrektor
Krystyna Oleksy, reprezentująca Fundację Pamięci Ofiar
Obozu Zagłady AuschwitzBirkenau. Obecni byli także
przedstawiciele
partnerów
projektu: Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego
– Helmut Morlok, Akademii
Oświęcimskiej – Waldemar
Rataj, Fundacji Róży Luksemburg – Susanne Kramer
Drużycka i Krzysztof Kwater,
sponsorzy oraz artyści, których prace są prezentowane
na wystawie, wśród nich laureat II nagrody, prof. Władysław Pluta, wykładowca ASP
w Krakowie.
– Rzecznik Praw Obywatelskich, pani profesor Irena Lipowicz, od lat wspiera ideę
Międzynarodowego Domu

Spotkań Młodzieży jako
szczególnego miejsca dyskusji na temat praw człowieka –
mówiła dr Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik RPO.
Przywołała także słowa profesora Aharona Baraka, byłego
prezesa Sądu Najwyższego
Izraela: „Prawa wymienione
w Deklaracji Praw Człowieka
oraz w innych konwencjach
Narodów Zjednoczonych zostały włączone do konstytucji
i norm prawnych wielu krajów. Polska konstytucja także
odzwierciedla ich wpływ.
Krzyk wyrósł z Auschwitz.
Regulacje dotyczące praw
człowieka, z Powszechną Deklaracją jako ich rdzeniem, są
odpowiedzią na ten krzyk”.
– Powinniśmy upamiętniać
te niezliczone dramaty, by
móc kontynuować dialog
pomiędzy ludźmi i utworzyć
jako usankcjonowaną normę
kanon powszechnie respektowanych praw człowieka.
Ten dialog to wspólne dobro
ludzi różnych narodowości,
religii i światopoglądów –
podkreśliła dr Wentkowska.
Ważne słowa padły z ust
Wojewody
Małopolskiego
Stanisława Kracika, który zadeklarował zaangażowanie w
pomoc na rzecz ugruntowania
pozycji MDSM jako ośrodka
edukacji o prawach człowieka, szczególnie dla młodzieży
małopolskiej. Przygotowane
przez Dom Spotkań i Akademię Oświęcimską plany organizacji podróży studyjnych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mają szansę
na realizację już w przyszłym
roku i będą stanowić ważny
element strategii kultury pamięci.
Nagrody oraz wyróżnienia,
przyznane przez międzynarodowe jury wręczył przewodniczący – prof. Michał
Kliś wraz z kuratorem i pomysłodawcą biennale Pawłem Warchołem oraz dyrektor
MCEAH Krystyną Oleksy.
Na zakończenie wieczoru goście wysłuchali koncertu standardów jazzowych na wokal
i gitarę w wykonaniu Marii
i Piotra Kudełków.
Wystawę III Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego oglądać
można w MDSM do końca
roku. To już trzecia edycja
wydarzenia,
organizowana przez Fundację na Rzecz
MDSM
we
współpracy

z Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim oraz
Akademią
Oświęcimską.
Pomysłodawcą i spiritus movens całego przedsięwzięcia
jest Paweł Warchoł – oświęcimianin, artysta grafik, rysownik, absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie,
laureat wielu krajowych
i międzynarodowych nagród
i wyróżnień. Paweł Warchoł
pełni również funkcję kuratora biennale.
W roku bieżącym w konkursie uczestniczyło 101 autorów
z 17 krajów (Białoruś, Bośnia
i Hercegowina, Chiny, Czechy, Estonia, Niemcy, Wielka
Brytania, Iran, Litwa, Meksyk,
Korea Południowa, Polska,
Rosja, Serbia, Taiwan, Ukraina, USA). Z nadesłanych 226
plakatów do udziału w wystawie zakwalifikowano 74.

Odbywający się w Domu
Spotkań od 2006 r. konkurs
jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych
przedsięwzięć
MDSM. Od pierwszej edycji

Fot. Jakub Senkowski
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cieszy się dużym zainteresowaniem uczestniczących
artystów i publiczności. Podobnie jak w poprzednich
edycjach, wystawie towarzyszy polsko-niemiecko-angielski katalog, prezentujący
wszystkie plakaty obecne na
ekspozycji.

witz-Birkenau;
Konsulatu
Generalnego USA w Krakowie; Konsulatu Generalnego
Niemiec w Krakowie oraz
firm: ENION S.A.; HP Polska; Würth Polska Spółka z
o.o.; Firma Inżynierska EnCo;
Fabryka Maszyn i Urządzeń
OMAG Spółka z o.o.; Grupa

Organizacja III Biennale była
możliwa dzięki wsparciu:
Fundacji im. Róży Luksemburg.
Przedstawicielstwo
w Polsce; Fundacji Pamięci
Ofiar Obozu Zagłady Ausch-

Kęty SA; Plantpol Zaborze;
Mini-Max; Pierrot; Kwiaciarnie Bronisław Ligęza, Marbet,
Cukiernia Ptyś, Vitamina, Bożena i Janusz Rogalscy.
Joanna Klęczar

ŚWIAT W PLAKATACH
uż po raz trzeci w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyło się Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, będące niezwykłą analizą i podsumowaniem
najbardziej palących problemów dzisiejszego świata.

J

Każda edycja imprezy cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród artystów, mediów, jak i publiczności. Nie inaczej było i tym razem. Eksponowane w MDSM
prace dotyczą szeroko pojętej problematyki praw człowieka, kwestii etycznych, a także
tematyki społeczno-politycznej. Artyści, poprzez swoje plakaty, zadają nam wszystkim
pytania o kondycję współczesnego człowieka oraz społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Poruszają one całe spektrum zagadnień: niewolnictwo, nietolerancję i dyskryminację na różnym tle, podziały społeczne, korupcję w polityce, problem niewystarczającej pomocy humanitarnej, konflikty zbrojne, agresję.
Autorzy skupiają naszą uwagę również na ekologii, niewłaściwym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz zanieczyszczeniu środowiska, nie pomijając również trudnych
kwestii, jak pedofilia, przemoc seksualna i domowa, równouprawnienie, uprzedmiotowienie kobiet, alkoholizm, analfabetyzm, eutanazja, ekspansja religijna, migracja zarobkowa. Odzwierciedlenie w plakatach znalazły też bardzo aktualne tematy, takie jak
katastrofa smoleńska, terroryzm, izolacja informacyjna w Chinach czy problem pedofilii w Kościele katolickim.
Wszystkie dzieła prezentują wysoki poziom artystyczny. Wśród prac można zobaczyć
plakaty „mocne”, sugestywnie ilustrujące problem, w których artysta zwraca się do
odbiorcy wprost, bez zbędnych metafor, jak i zupełnie abstrakcyjne, nieodnoszące się
bezpośrednio do zagadnienia, gdzie przywołanie bieżącego lub historycznego zjawiska
jest subtelnie zarysowane i wymaga intelektualnego zaangażowania każdego widza.
Biennale po raz kolejny niesie możliwość ujrzenia znanych nam wcześniej zjawisk z innej perspektywy – oczami twórcy, który często wywodzi się z innego kręgu kulturowego. Jest to fantastyczna okazja do skonfrontowania własnych poglądów z wizualnym
komentarzem artysty. O sile przekazu plakatów i ich uniwersalnej wymowie najlepiej
przekonać się na samodzielnie, odwiedzając wystawę.
Ilona Stanek
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TRZEBA WPASOWAĆ TO MIEJSCE
W SWOJĄ WŁASNĄ TOŻSAMOŚĆ

O

d 1 września 2006 r. dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jest dr Piotr M.A. Cywiński, historyk urodzony w 1972 r. Poniżej publikujemy rozmowę z dyrektorem Cywińskim. Większość poruszonych
tematów pochodzi z pytań zadanych przez ludzi z całego świata na oficjalnej stronie Miejsca Pamięci Auschwitz na portalu Facebook (www.facebook.com/auschwitzmemorial).

Fot. Mikołaj Grynberg

ma absolutnie żadnych
punktów
odniesienia
w normalnym życiu.
Tego nie można porównać ani do innego muzeum, instytucji kultury
czy przestrzeni edukacyjnej, nawet z trudem do
innej przestrzeni poobozowej. Jest to tak większe,
tak symboliczne i wrażliwe, że trudno szukać
odniesień. Dlatego też
co chwilę człowiek boryka się z koniecznością
przemyślenia pewnych
spraw od początku. Nie
można znaleźć gotowych
odpowiedzi w innych
miejscach lub doświadczeniach.

Od czterech lat kieruje
Pan pracami Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pracownicy Miejsca Pamięci
często słyszą pytanie: jak
można tu w ogóle pracować? Można więc zadać
pytanie, jak można kierować tak specyficznym
miejscem?
Jest to bardzo dziwne doświadczenie, bo w pewnym sensie jestem managerem odpowiedzialnym
za przestrzeń, której nie
da się do końca zrozumieć. Można przecież zakładać, że na ogół osoba
obarczona odpowiedzialnością za jakiś obszar, jest
najpierw w stanie pojąć
i zgłębić go, przeanalizować do końca, aby owe
zadanie
wykonywać.
Z Auschwitz tak się nie da.
Na czym polega w takim
razie odpowiedzialność
w tym miejscu?
Przede wszystkim chodzi o wsłuchiwanie się w
różne głosy i wrażliwości, które płyną z całego
świata. Będąc odpowiedzialnym za Auschwitz,
nie mogę przecież po-

wiedzieć, że realizuję
wyłącznie swój własny
program, że decyzje należą do mnie. Nawet jeżeli formalnie Muzeum
podlega polskiemu ministrowi kultury i polskiemu rządowi, to w sensie
samej istoty jest to przestrzeń należąca do całego świata. Każdą decyzję
trzeba umieć wyjaśnić
lub obronić, także, a czasem przede wszystkim
pod kątem moralnym.
Oczywiście, jest to miejsce trudne, jeżeli chodzi
o pracę i człowiek nie jest
w stanie przewidzieć,
który dzień będzie trudniejszy. W moim przekonaniu ludzie, którzy
przychodzą w tym miejscu do pracy albo uciekają po kilku miesiącach,
albo zostają praktycznie
na całe życie. Nie jest to
kwestia przypadku, że jestem czwartym nominowanym dyrektorem tego
miejsca od zakończenia
drugiej wojny światowej.
I drugim, który nie jest
byłym więźniem.
Jest to także miejsce unikatowe, którym kieruje
się o tyle trudno, że nie
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Jakie motywacje stały za
tym, że na propozycję
objęcia tego stanowiska
odpowiedział Pan „tak”?
Na początku robiłem
wszystko, żeby powiedzieć „nie”, bo naprawdę
bardzo się tego przeraziłem. Wcześniej przez
sześć lat byłem sekretarzem Międzynarodowej
Rady
Oświęcimskiej,
więc temat był mi dobrze znany. Tym bardziej
znajdowałem
bardzo
wiele powodów, aby
tę propozycję odrzucić.
Im bardziej budowałem
w sobie to „nie”, tym bardziej wiedziałem, że tego
nie da się zbudować. Propozycja przyszła zarówno od byłego dyrektora
Jerzego Wróblewskiego,
jak i od przewodniczącego MRO prof. Władysława Bartoszewskiego,
który powierzał mi miejsce, które dla niego było
wszystkim,
któremu
poświęcił dziesiątki lat
życia. To jeden z byłych
więźniów, którzy najbardziej
zaangażowali
się w samo miejsce, ale
przede wszystkim w pamięć o nim. W pewnym
momencie nie da się powiedzieć „nie” i nadal
żyć spokojnie. Pomału
zrozumiałem, jak wielki
jest to ciężar, ale w pozytywnym znaczeniu tego
słowa. To ogromne zobowiązanie, zaufanie, za
którym idzie możliwość
zrobienia czegoś naprawdę dobrego.
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W ciągu tych czterech
lat z pewnością zdarzyło
się wiele ważnych rzeczy, zarówno na gruncie
zawodowym, jak i osobistym. Czy jakieś wydarzenia zapadły Panu
nieco głębiej w pamięć?

bo w Miejscu Pamięci
spotykają i ścierają się
bardzo różne opinie, spojrzenia i światopoglądy
dotyczące istoty Auschwitz.
Często spotyka się Pan
w związku z pełnioną funkcją z wieloma
ludźmi
na
świecie,
daje wykłady. Jest Pan
w pewnym sensie „fizyczną emanacją” Miejsca Pamięci. Jak Pan
odczuwa podejście do
historii Auschwitz na
świecie, jak ludzie reagują i jak odnoszą się
do tego miejsca?

Przez pierwsze kilka
miesięcy
obserwowałem, uczyłem się i wsłuchiwałem się zarówno
w to miejsce, jak i w ludzi,
którzy pracują tutaj dużo
dłużej niż ja. Z nimi zacząłem konfrontować jakąś
swoją wizję. Najważniejsze wydawały mi się dwa
priorytety – zachowanie
Miejsca Pamięci i jego
uczytelnianie, czyli praca
edukacyjna. Elementem
przełomowym, jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię,
było wyjaśnienie całemu
światu, różnym decydentom, konieczności zmiany mechanizmu finansowania prac konserwatorskich. To był 2009 r.,
rok niezwykle trudny.
Jeżeli chodzi o edukację,
to mam na myśli przede
wszystkim rozpoczęcie
prac nad nową wystawą
główną, która jest podstawowym narzędziem edukacyjnym, bo przez nią
przechodzi największa
liczba osób. Jednak w tym
miejscu człowiek odkrywa coś nowego każdego
dnia: a to przyjeżdżają
jacyś ludzie, z którymi
się rozmawia i którzy
potrafią wiele wnieść,
a to są oczywiście spotkania z byłymi więźniami,
dziś niestety już coraz
rzadsze, a to rocznice wydarzeń, dyskusje, które
z banalnego i logistycznego problemu natychmiast
schodzą na tematy bardzo głębokie i często nierozwiązywalne… W ciągu tych czterech lat Muzeum przeszło też pewne
zmiany administracyjne,
co wydaje się rzeczą błahą, ale pozwoliły m.in.
na dużo lepszą komunikację z całym światem. W takim trudnym
do opowiedzenia miejscu
komunikatywność
jest
rzeczą w moim przekonaniu fundamentalną.
To jest dla mnie ważnym doświadczeniem,
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Waga tego miejsca jest dopiero odkrywana i przeczuwana. Jeszcze parę
lat temu często można
było usłyszeć głosy: „już
nie gadajmy o Auschwitz
i Holokauście, to już
minęło, mamy XXI w.,
Europa jest zjednoczona”. Mam wrażenie, że
te głosy ucichły niemalże zupełnie, że jesteśmy
u progu głębokiego zrozumienia, że Auschwitz
jest fundamentem naszej
nowej powojennej Europy, że wysiłki Monneta,
Adenauera, Schumana,
de Gasperiego i innych
były osadzone właśnie
w tym doświadczeniu
II
wojny
światowej.
Chodziło o to, aby stworzyć nową, inną Europę.
W tym sensie wydaje mi
się, że naszego dzisiejszego świata, zwłaszcza
w Europie, nie można
zrozumieć bez zrozumienia tragedii Auschwitz
i odnoszę wrażenie, że
coraz mniej ludzi podważa istotę Auschwitz.
Oczywiście – wiele rzeczy
zostało jeszcze do powiedzenia i wyjaśnienia. Nie
jest tak, że z odejściem
byłych więźniów te tematy się zamykają. To co
napisał Primo Levi, Imre
Kertész, Szlomo Venezia,
Zofia Posmysz, Władysław Bartoszewski czy
jakikolwiek inny więzień
jest podstawą do zrozumienia fundamentalnej
roli Auschwitz, ale jesteśmy dopiero u progu tego
procesu. Kiedy podróżuję, to mam wrażenie
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Dlaczego to zaczyna
mieć znaczenie dziś, po
65 latach od wyzwolenia,
a nie mówiono o tym 10
czy 30 lat po wojnie?
Pewne etapy były niezbędne. Po wojnie wszyscy przeżywali ogromną
traumę. W sytuacji traumatycznej jest przecież
taki moment osłupienia,
kiedy człowiek nie reaguje, próbuje nie mówić
i odrzuca pewną rzeczywistość. Tak wyglądało
pierwszych dwadzieścia
lat po wojnie, kiedy temat
Zagłady Żydów był zupełnie odsunięty na bok.
Dopiero proces Eichmanna i film Claude’a Lanzmanna „Shoah” przywróciły pewien etap pamięci. Potem u nas runął
system komunistyczny
i te różne oblicza pamięci
zderzyły się bardzo mocno właśnie w tym Miejscu
Pamięci. Nikt przecież
nie toczył takich sporów
nad tym, co działo się
w Dachau, Mauthausen
czy w Gross-Rosen. Kłótnie zogniskowały się na
tym głównym symbolu
– Auschwitz. One były
bardzo trudne i bolesne,
ale chyba tak jest, że kiedy wychodzi się z traumy, następuje przeszeregowanie całego systemu
wartości i tworzenia zupełnie nowego porządku i racjonalizacji tego,
co się stało. To właśnie
były te trudne lata 90.,
kiedy zderzały się różne
perspektywy: narodowe,
kulturowe, religijne, polityczne. One musiały się
nauczyć siebie nawzajem.
Dziś jesteśmy w zupełnie
innej sytuacji, bowiem
wszyscy nauczyliśmy się
dostrzegać siebie, rozumieć nasze spojrzenia,
rozmawiać na ten temat
i uznawać wartości przypisywane różnym słowom. Pewnych procesów
nie dało się przyspieszyć,
bo byłoby to sztuczne
i nieskuteczne. To była
taka trauma dla cywilizacji i świata, że musiało
to trwać. Poza tym dekady bipolarne w Europie,
z zamrożeniem realnych
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stosunków
pomiędzy
wieloma społeczeństwami, jeszcze wzmocniły
ten etap braku wspólnej
debaty.
Wiele mówi się dziś
o kryzysie gospodarczym, budżetowych cięciach czy trudnościach
finansowych,
także
w instytucjach kultury.
Jak Muzeum radzi sobie
w tym niełatwym momencie?
Finanse są jednym z naszych głównych hamulców rozwoju. Sytuacja jest
bardzo trudna. Muzeum
jest w sposób stały dotowane niemal wyłącznie
przez państwo polskie,
a poziom tej dotacji nie
wystarcza, zresztą nie tylko u nas. Jednak z jedną
rzeczą nie możemy czekać – to jest zachowanie
i ochrona autentyzmu.
Stąd właśnie idea funduszu żelaznego, który
będzie pracować na rzecz
zachowania tego miejsca.
Przez pewien czas możemy mieć mniej wydarzeń
edukacyjnych, czy rozłożyć inaczej pewne inwestycje, ale na pewno nie
można odłożyć w czasie
konserwacji, bo gdy zniknie autentyzm miejsca, to
nie będziemy mogli do
tego wrócić w lepszych
czasach. Stąd apel do tylu
państw świata. Po półtora
roku jest obietnica dwóch
trzecich potrzebnej sumy.
To bardzo pozytywne, że
są państwa, które same
przeżywają kryzys, czy
rządy borykające się ze
strukturą swojego budżetu, a mimo to zapadają decyzje o pomocy
dla tego funduszu. To
pokazuje wagę tej pracy
i stanowi dowód wielkiej
zbiorowej odpowiedzialności.

Fot. Paweł Sawicki

pewnego przedwiośnia
tego zrozumienia. Auschwitz staje się symbolem
pars pro toto całej historii Zagłady, nazizmu,
II wojny światowej i obozów koncentracyjnych,
tej maniakalnej próby
zniszczenia
człowieka.
Dziś możemy rozmawiać
na temat Auschwitz na
bardzo różnych płaszczyznach. Kilka lat temu
mogło to doprowadzić
do sporów na temat tego,
co jest mniej, a co bardziej
ważne.

lałych prowokują i rozniecają naszą wyobraźnię
o tamtych dramatach,
ale autentyczne miejsce
zakorzenia ją w bardzo
realnym świecie. Dlatego
te dwa elementy, które
wzajemnie się uzupełniają, są niezbędne, aby
umiejscowić pamięć nie
tylko w sferze wyobraźni,
ale także w namacalnym
świecie. Tymi drogami
można przecież przejść.
Każde pokolenie jest do
wygrania, stąd tak wielki wysiłek o zachowanie
Miejsca Pamięci.
Drugie wyzwanie, które
stoi przed Miejscem Pamięci to nowa wystawa
główna.
Wystawa jest elementem pewnego rytuału
przejścia przez to miejsce, bowiem jest ona
jego
uczytelnieniem
i objaśnieniem. Ekspozycję ogląda ponad milion ludzi rocznie. Dzięki
wystawie pewne rzeczy
zrozumieć można lepiej.
Istniejąca ekspozycja jest
bardzo stara, ale nadal
pełni swoją funkcje. Ci,
którzy widzieli te walizki, buty czy włosy, rozumieją, pamiętają więcej.
Jest jednak rzeczą jasną,
że w pewnym momencie
potrzebna jest zmiana.
Nie sposób dziś opowiadać dzieje wojny tak, jak
to robiono dla pokoleń,
które tę wojnę pamiętały. Liczę na to, że w tym
roku dokończymy pracę
nad scenariuszem nowej
wystawy – one są już na
ukończeniu. Praca nad
nową wystawą jest bardzo trudna, bo musimy
być pewni, że nie straci-

Czy w ogóle wyobraża
Pan sobie taką sytuację,
że to miejsce zostaje pozostawione same sobie,
niszczeje i za jakiś czas
zastępuje je np. jakaś replika?
Z konserwacją jest tak, jak
z medycyną. Pacjent kiedyś umiera, a rolą lekarza jest wydłużenie życia
i zachowanie zdolności
żywotnych. Podobnie jest
z konserwatorem, choć
oczywiście dystans jest
dużo dłuższy, ponieważ
mówimy o obiektach
materialnych. Jednak nic
nie jest wieczne. Naszą
rolą jest wydłużyć jak
najbardziej żywotność,
zminimalizować proces
niszczenia autentycznej
substancji. Dziś to nabiera
nowego znaczenia. Opisy
pozostawione przez oca-
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my nic z obecnej czytelności Miejsca Pamięci.
Dlatego pracuje i debatuje nad tym spora grupa
ludzi, także specjalistów
z wielu krajów. Trzeba
mieć świadomość, że wystawa będzie oddziaływała na narrację dotyczącą Auschwitz na świecie,
dlatego samo tworzenie
scenariusza trwa już
prawie trzy lata. Dalsze
etapy uzależnione są jednak od finansów, dlatego
teraz trudno mówić o zamkniętym harmonogramie. Z pewnością będzie
to ekspozycja różniąca
się głęboko od współczesnego wystawiennictwa
światowego – będzie
znacznie bardziej ascetyczna, będzie tam znacznie mniej atrakcyjnych
wizualnie
elementów
interaktywnych,
gdyż
centralnym elementem
jest autentyzm Miejsca
Pamięci, a nie efekty specjalne. One są niezbędne
w miejscach, które próbują odtwarzać coś, czego
nie ma. Nie tutaj. Wierzę, że dzięki nieco innej
narracji można osiągnąć
wystawę, która nie zatraci nic z generalnej historii,
ale która w lepszy sposób
uświadomi ludziom znaczenie tego miejsca, i że
to doprowadzi do większego poczucia naszej
dzisiejszej odpowiedzialności za świat.
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Jaki jest zatem sens odwiedzania Miejsca Pamięci z punktu widzenia
stricte edukacyjnego?
W moim przekonaniu są
trzy etapy pracy edukacyjnej Miejsca Pamięci.
Pierwszy poziom to czy-
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ste fakty i wiedza historyczna – to poziom pamięci. Z tym jest w Europie
coraz lepiej. Ostatnie lata
zmieniły wiele. Negacjonizm jest zjawiskiem
coraz rzadszym, generalna wiedza historyczna wkroczyła do szkół,
do podręczników. Drugi
poziom, który powinien
wyrastać z pierwszego,
to świadomość. Tu jest już
trochę gorzej. Cały czas
mamy trudności ze zrozumieniem
znaczenia
zagłady milionów Żydów i śmierci milionów
innych cywilów podczas
II wojny światowej. A to
dopiero początek drogi,
gdyż powinniśmy zmierzać ku poziomowi trzeciemu, którym jest nasza
dzisiejsza
odpowiedzialność. Jeżeli poznaliśmy
fakty i zrozumieliśmy ich
znaczenie, to powinno to
zmienić coś w nas. Z tym
mamy na świecie duże
trudności. Jeżeli z wizyty w Miejscu Pamięci
wychodzimy i z grubych
armat strzelamy do społeczeństw lat 40., zarzucając wszystkim, że zrobili zbyt mało – zarówno
ludziom funkcjonującym
pod okupacją niemiecką,
autorytetom tamtych lat,
wojskom alianckim, partyzantom, a także generalnie sąsiadom, którzy
swoich sąsiadów bronili
zbyt słabo – jeżeli dziwimy się, dlaczego w tamtych latach było tak mało
Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata, to można zadać sobie pytanie,
dlaczego my kompletnie
nic nie robimy, kiedy niewinni ludzie, całe rodziny, mordowani są gdzieś
w Afryce. Oglądamy to
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Niewiele w tym wszystkim optymizmu…
Oczywiście trudno jest
gdybać, bo być może,

gdyby miejsca pamięci
nie istniały, gdyby przez
60 lat nie powstawały
przestrzenie
edukacji
i pamięci, to może byłoby jeszcze gorzej. Może
o ludobójstwie nie mówiono by nawet w telewizji i na czołówkach gazet?
Być może reakcje świata –
często zbyt łagodne, nietrafne albo spóźnione – są
efektem tego, że istnieje
już ten punkt odniesienia.
Jednak po Auschwitz i po
Szoa nie zyskamy tej pierwotnej niewinności, bo
nie możemy powiedzieć,
że nie wiedzieliśmy, nie
zdawaliśmy sobie sprawy, nie mieliśmy świadomości. Przecież wiemy
dziś, że istnieją społeczne
mechanizmy, które prowadzą do takich działań. Na początku na ogół
mamy frustrację, którą
wykorzystują populiści.
Ci pokazują wspólnego
wroga i rozbudowują
nienawiść. W ten sposób
dochodzi do mordu. Ten
ciąg można odnaleźć we
wszystkich tego typu
konfliktach. Problemem
jest wczesne reagowanie,
problemem jest uświadamianie, żeby na hasła
populistyczne nie reagowali, albo reagowali alergicznie.

ci jest księgarnia, czy
gdzieś tutaj można zjeść
posiłek…
Granica pomiędzy życiem a mordem będzie
zawsze granicą szokującą, niezależnie od tego,
gdzie się ją postawi, bo
to zawsze jest współistnienie dwóch wykluczających się przestrzeni
w odczuciu i we wrażeniu. Jednak pojawia się
pytanie, jak sobie z tym
radzić? Miejsce Pamięci
jest oczywiście cmentarzyskiem ofiar, ale jest
to miejsce odwrócone
bardzo mocno w kierunku nowych pokoleń,
które tu przyjeżdżają,
z tą całą sferą życia, która
się z tym wiąże. Oczywiście księgarnie nie będą
sprzedawały wszystkich
książek, nie będzie tu
typowych „pamiątek”,
bo nie o to tu chodzi. Jest
to tylko pewna pomoc
dla odwiedzającego, aby
zdobyć więcej informacji
niż podczas wizyty. Nie
możemy tego utrudniać.
Przecież w ciągu czterech
godzin wizyty nie da się
dotknąć wszystkich ważnych tematów. W tym
pomaga literatura, której
ludzie zresztą szukają.
Pewnym kompromisem
jest w tym wypadku
projekt nowego centrum
obsługi odwiedzających
w pobliżu Auschwitz I
i nowy parking w Brzezince, które oddalają
w jakimś stopniu to, co
w ruchu turystycznym
jest uciążliwe, czyli parkingi, autokary, usługi
od przestrzeni Miejsca
Pamięci.
Podkreślę jeszcze raz:
niezależenie od tego,
gdzie będzie przebiegać
ta granica, ona będzie
dziwiła, będzie czymś
odczuwanym nieswojo.
Ludzie, którzy wychodzą z Birkenau, z rampy,
spod komór gazowych
i widzą, że po drugiej
stronie toczy się życie,
zawsze odczuwają ten
dysonans. Jak daleko od
bramy śmierci życie będzie się toczyć – to nie ma
w tym wypadku znaczenia. Moment powrotu od
tragicznej historii śmierci
do życia codziennego zawsze będzie niósł ze sobą
ten dyskomfort.

Miejsce Pamięci – o czym
już Pan wspomniał –
odwiedza rocznie ponad milion osób. To są
ogromne liczby. Frekwencja to też z pewnością jedno z wyzwań
Muzeum, co zresztą łączy się z tematem konserwacji i wystawy. Dla
niektórych dziwne jest
to, że w bramie śmier-

Fot. Paweł Sawicki

spokojnie „na żywo”
w telewizji i sami nie reagujemy, a żyjemy w czasach, w których nikt nam
nie grozi. Czujemy się
zwolnieni z obowiązku
bycia Sprawiedliwymi
wśród Narodów Świata
dziś. To niepokojące, bo
łatwo przychodzi nam
oceniać tamte czasy, łatwo nam oceniać ludzkie
postawy, ale póki czynimy to w kompletnym
oderwaniu od oceny samego siebie, to nie tylko
się oszukujemy, ale też
sprawiamy, że postawa
bierności jest w pewnym
sensie
autoryzowana
i usprawiedliwiona. To
norma, którą może krytykować będą kolejne
pokolenia odwiedzające muzea ludobójstwa
w Darfurze i w Ruandzie. Oni zadawać będą
pytania: „a co robili wtedy Europejczycy, kiedy
oglądali to wszystko na
ekranach telewizorów?”.
Gdzie dziś są tacy ludzie jak: Irena Sendler,
Oskar Schindler, Raoul
Wallenberg, czy Henryk
Sławik? Czy naprawdę
wszystko ma załatwić
presja międzynarodowej
polityki czy błękitne hełmy? Zawsze okazywało
się, że to nie wystarczało, że to konkretni ludzie
pomagali
konkretnym
ludziom. To jest ten poziom odpowiedzialności,
do którego powinniśmy
dążyć – mamy z tym kłopot na świecie.
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Do Oświęcimia, gdzie
spędza Pan część tygodnia, dojeżdża Pan
z Warszawy, gdzie zostawia Pan żonę i trójkę dzieci. Także z tego
prywatnego punktu widzenia nie jest to z pewnością łatwa praca, choć
w ten sposób można
w pewien sposób oszczę-
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dzić rodzinie obcowanie
z tą historią.

że dla mieszkańców jest
to bardzo trudne, bo
próba budowania czegoś
bez tych stygmatów jest
praktycznie niemożliwa.
One są naprawdę wszędzie. Oświęcim przed
wojną był małym miasteczkiem, a doszły całe
dzielnice, zakłady przemysłowe, cała infrastruktura kolejowa. Gdzie nie
spojrzeć – widać tamte
lata. Wojna zmieniła też
społeczność miasta. Bardzo wielu mieszkańców
przyjechało tu po wojnie. To miasto, które ma
dwie historie – przed
i po. To wywołuje realne
trudności w życiu miasta, natomiast mieszka tu
wielu ludzi, dla których
były obóz zajmuje ważne
miejsce w ich tożsamości – czy to ludzie, którzy
podczas wojny mieszkali w Oświęcimiu, często
zresztą wyrzucani przez
Niemców ze swoich własnych domów siłą, czy
to ludzie zaangażowani
w pomoc więźniom, czy
ludzie, którzy po wojnie
pracowali w Muzeum,
czy przewodnicy… Cała
okolica jest bardzo mocno w tej chwili związana
z Miejscem Pamięci i o
tym należy pamiętać.
To często nie są ludzie
przypadkowi, ale osoby
bardzo
zaangażowane
na rzecz Miejsca Pamięci
i innych instytucji, które
działają wokół. Te dwie
płaszczyzny społeczności – z jednej strony praca na rzecz tej pamięci
i zrozumiała trudność
z życiem naznaczonym
przez historię przenikają
się i stanowią o charakterze tego miasta. Myślę,
że wiele rzeczy już udało
się znormalizować i np.
w lokalnym politycznym
dyskursie napięcia wokół
Muzeum nie są tak istotne, jak 10 lat temu. Dziś,
jeżeli ktoś próbuje generować napięcia wokół Miejsca Pamięci, to szybko staje się mało wiarygodny w
lokalnej opinii publicznej.

Kiedy zapytałem mojego poprzednika, ile razy
w miesiącu musiał być
w Warszawie, powiedział, że trzy to jest minimum, a zdarza się, że
i pięć. Zrozumiałem wtedy, że przeprowadzka
nie ma sensu, bo tę samą
drogę
pokonywałbym
w odwrotnym kierunku.
Zresztą sprawy Auschwitz są głęboko zakorzenione w rozmaitych
instytucjach rządowych,
ambasadach, delegacjach
zagranicznych, mediach
– to wszystko jest łatwiej
osiągalne z Warszawy
niż Oświęcimia. Dlatego
niezbędne jest bycie w
wielu miejscach. Staram
się odpowiadać na potrzeby i być zarówno tu,
jak i w Jerozolimie, Paryżu czy Nowym Jorku.
Auschwitz jest doświadczeniem globalnym, bo
wszędzie są ludzie, dla
których jest to jakiś punkt
odniesienia. Bez wystarczającego
zrozumienia
takiego stanu rzeczy
trudno byłoby w sposób
właściwy kierować tym
miejscem. Zresztą zawsze
lubiłem
podróżować
i przejechanie 600 km
w obie strony w ciągu tygodnia nie jest wielkim
problemem. To również
czas pracy i to pracy spokojnej, bo w pociągu można np. dokończyć czytanie
raportu czy pisanie listu.
Zresztą ta praca wykracza poza możliwości jednej osoby, stąd tak ważny
jest zespół – zastępcy dyrektora oraz pracownicy
Muzeum. Natomiast jeżeli chodzi o wątek rodzinny, to poważne pytania
z pewnością staną przede
mną. Dzieci na razie są
małe, ale niedługo zaczną
się pytać. Na szczęście
wyobraźnia dziecka tego
dramatyzmu od początku nie rejestruje w taki
sam sposób jak u dorosłego. Jednak to pytanie,
który każdy rodzic, czy
oprowadzający po Miejscu Pamięci, w pewnym
momencie sobie zadaje –
jak dziecku opowiedzieć
o tym, gdzie się pracuje…

Nie żałuje Pan decyzji
sprzed czterech lat?
Nie da rady pracować
w takim miejscu i żałować tej decyzji. Nie dałbym rady, bo żeby pracować tutaj, trzeba sprawy
Auschwitz mieć poukładane w głowie i wpasowane w swoją tożsamość.
Inaczej jest to niemożliwe.
Z kolei, kiedy już się to
wszystko dopasowało, to
bardzo trudno wyobrazić sobie siebie poza tym
światem, bo zwyczajnie
nie da się już tego wyrwać.

A jak podoba się Panu
Oświęcim jako miasto?
W pewnym sensie jest to
– i dosłownie i w przenośni – Pana drugi dom.
To miasto bardzo mocno naznaczone przez
II wojnę światową. Zarówno budowa obozu,
jak i zakładów przemysłowych odcisnęły swoje
piętno i te stygmaty są
zawsze obecne. Wiem,
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Centrum Dialogu i Modlitwy

URATOWANIE HONORU
PRZYSZŁO ZBYT PÓŹNO

W

e wrześniu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu obejrzeć można było wystawę „Dezerterzy
w niemieckim Wehrmachcie” poświęconą ludziom sprzeciwiającym się służbie wojskowej i dezerterom w Trzeciej Rzeszy. Ekspozycja to owoc wieloletnich poszukiwań Jochena Schmidta, pracownika
„Biblioteki Dla Pokoju” przy Muzeum Antywojennym Berlin-Brandenburg.

Fot. CDiM

nego bytu” – pisał w swoich
notatkach znany pisarz Heinrich Böll.
Wśród odmawiających służby wojskowej byli nie tylko katoliccy i ewangeliccy
duchowni. Także zwykli
ludzie działali przeciwko
systemowi i wzbraniali się
przed noszeniem munduru
niemieckiego Wehrmachtu.
Tematem wystawy jest nie
tylko okres wojny. Jochen
Schmidt zawarł w niej także
ostrzeżenia dla przyszłości:
„Przemoc, jaka wówczas
miała miejsce, może się zawsze wydarzyć na nowo...,
ale zawsze w rozmiarach
możliwości danej epoki. Moralność nie ma już dużej siły;
władza zawsze stać się musi
o tyle mniej ludzką, o ile mniej
człowiek jest jeszcze człowiekiem... W tej rzeczywistości...
chrześcijanin powinien według mnie czynić pokój”.
Dlaczego wystawa ta znalazła się w Centrum Dialogu
i Modlitwy? Centrum chce
uczcić ofiary i kształtować
świat wzajemnego respektu, pojednania i pokoju. Aby
móc to urzeczywistnić, konieczne jest także zajęcie się
takimi delikatnymi temata-

1

2

3

4

nia mundurów nazistowskich w Wehrmachcie, uzasadniając to w bardzo różny
sposób. „Nie wolno iść na
wojnę, przynajmniej na tę,
ponieważ nie jest to wojna
obronna…” – argumentowali, ale były też inne motywy:
„ponieważ narodowy socjalizm jest nastawiony antychrześcijańsko, trzeba odmówić służby jako żołnierz dla
państwa narodowosocjalistycznego”. Niezależnie od
motywacji żołnierzy, którzy
odmawiali służby wojskowej, jeden aspekt dotyczył
ich wszystkich: „za swoje
poglądy trzeba cierpieć”. Dezerterzy zgadzali się, że lepiej pozostać wiernym swojej
postawie i człowieczeństwu,
niż stać się częścią zbrodni
i odsunąć swoją postawę
w cień.
Druga część wystawy „Niemieckie zwycięstwa”, ukazuje lata 1942-43. Żołnierze
opowiadają o okrutnych
przeżyciach
wojennych
i motywacjach, które skłaniały ich do dezercji. „Ludzie,
którzy nie mają twarzy […].
Stopniowo zaczynam rozumieć niemieckie zwycięstwa” – tak opisuje w 1941 r.
niemiecki żołnierz wojnę
i związane z nią okropności.
Relacjom o dezercji i wycinkom z dzienników towarzyszy cytat z Camus’a: „bunt
to odmawianie przez człowieka bycia traktowanym
przedmiotowo i ukazania
go wyłącznie na tle historii.
W swoim buncie człowiek stawia historii pewną granicę”.

„Za Führera i ojczyznę” –
to tytuł trzeciej części wystawy, która zajmuje się
ostatnim okresem wojny.
W tej części dużo miejsca
poświęcono relacjom o wyrokach wykonanych na dezerterach, ale jest także kilka cytatów z dzienników:
„W każdej sekundzie doznaję bezmiaru cierpień z powodu mojego zunifikowa-

Fot. CDiM

Podczas II wojny światowej
niemiecki wymiar sprawiedliwości wydał 30 tysięcy
wyroków wobec dezerterów.
20 tysięcy wyroków wykonano. Zachowało się jednak
bardzo niewiele materiałów archiwalnych. Jochen
Schmidt mógł wykorzystać
jedynie 40 dokumentów. –
Temat ten jest mocno spychany, tak szybko się zapomina – powiedział Schmidt
jednej z niemieckich gazet.
Fakt, że do 2002 r. wyroki
narodowosocjalistycznego
wymiaru sprawiedliwości
były utrzymane w mocy, tzn.
ludzie, którzy zostali skazani
podczas wojny, uważani byli
za winnych, pokazuje, z jak
bardzo delikatnym problemem mamy do czynienia.
Głównym elementem wystawy są relacje dezerterów.
Całość podzielona jest na
trzy części. Pierwsza, pod
tytułem „Następna wojna”,
traktuje o okresie 1939-1941.
Za pomocą zdjęć, wycinków
z dzienników, listów oraz
relacji z napaści na Polskę
i zajęcia Francji autor ukazał cierpienia okupowanych
narodów. Cytat Heinricha
Manna dopełnia ten obraz
i pokazuje, jak okrutny był
marsz nazistów przez Europę: „Gdy władcy postępują
z nim tak, jak zwycięzcy
z bezbronnym krajem, wówczas postronnym obserwatorom nietrudno stwierdzić,
z czym mają do czynienia…”.
Już w tym momencie wojny
przeważnie chrześcijańscy
duchowni odmawiali nosze-
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mi. Wystawa ta porusza interesujący i obszerny zakres
tematyczny. Kwestia dezerterów i osób odmawiających
służby wojskowej była przez
lata marginalizowana. Dezerterów przez długi czas nie
uznawano za ofiary wojny.
W oczach opinii publicznej
byli oni określani mianem
„darmozjadów”.
Wystawa ma na celu uczczenie ofiar nazistowskiego wymiaru sprawiedliwości i próbę pokazania tego problemu
szerszej publiczności w celu
przyciągnięcia uwagi. Autor
osiągnął swój cel dzięki wyborowi materiału zdjęciowego i odpowiednio dobranym
tekstom.
17 maja 2002 r. Niemiecki
Bundestag zniósł wyroki,
które wydał nazistowski wymiar sprawiedliwości. Dla
większości ofiar zniesienie
tego wyroku i jednocześnie
uratowanie honoru przyszło za późno. Jednak jest
to wielki krok w kierunku
uświadomienia sobie rzeczywistego charakteru nazistowskiegowymiarusprawiedliwości
i jego historii.
Sebastian Schlegel
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Centrum Żydowskie

KROK W PRZÓD
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zeum Żydowskie, Synagoga
Chewra Lomdei Misznajot
oraz Centrum Edukacyjne.
Głównym celem tej instytucji jest kultywowanie i przekazywanie historii oświęcimskich Żydów. A jaką
rolę odgrywa to miejsce
w świadomości samych
mieszkańców miasta Oświęcimia? Czy fakt, iż przed
wojną znaczną część społeczności miasta stanowili
Żydzi ma jakieś znaczenie?
– Mogę tylko przypuszczać i
mieć nadzieję, że duża część
społeczeństwa zaczyna się z
tym miejscem utożsamiać.
Część osób po prostu widzi
potrzebę oraz sensowność
tego miejsca. Ludzie są zadowoleni i dumni, że takie
miejsce powstało. Tak naprawdę od tych 10 lat, temat
żydowski w Oświęcimiu
zagościł na dobre. Mówiąc
„żydowski”, mam na myśli
historię żydowską Oświęcimia, pokazanie Oświęcimia
przedwojennego jako miejsca dwunarodowego, jako
miejsca współistnienia Polaków i Żydów – powiedział
dr Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego.
Centrum w swojej działalności kładzie duży nacisk
na przybierające różną formę programy edukacyjne.
Uprzedzenia, nietolerancja,

stereotypy,
generalizacja
– z tymi dolegliwościami
dzisiejszego świata, swoją
pracą u podstaw „walczą”
pracownicy Centrum, stażyści, praktykanci oraz wolontariusze. – Brak wiedzy
oraz brak kontaktu z „innym” niewątpliwie rodzą
uprzedzenia. Warto w tym
miejscu wspomnieć o nowym programie realizowanym przez Centrum „Po co
nam tolerancja?” w ramach
którego organizowane są
warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli z województwa śląskiego oraz
małopolskiego. Program ten
cieszy się bardzo dużym powodzeniem, mamy nadzieję, że efekty będą również
wymierne – dodał Artur
Szyndler.
Program obchodów 10-lecia
funkcjonowania Centrum
Żydowskiego prezentował
się ciekawie. Warto zaznaczyć, iż organizatorzy pamiętali o każdej z grup wiekowych, a co najistotniejsze,
przewidziane zajęcia dawały możliwość czynnego
w nich uczestniczenia. To
właśnie tu, na placu ks. Jana
Skarbka 5, gdzie mieści się
budynek Centrum, mieliśmy okazję uczestniczyć w
większości z zaplanowanych wydarzeń.

Fot.Dominik Smolarek

Miasto Oświęcim, a w pewien szczególny sposób plac
ks. Jana Skarbka, to miejsce,
gdzie od lat przeplatały się
losy dwóch społeczności –
polskiej oraz żydowskiej. Ze
względu na historię miasta,
konsekwencje
wydarzeń,
które miały tu miejsce, zapisały się na kartach naszej
historii różnymi barwami.
Jednak we wszystkich tych
odcieniach jesteśmy w stanie
odnaleźć i pozytywne barwy jak np.: kolor ciepłego,
żółtego słońca rozświetlającego uliczki Oświęcimia, na
których toczyło się spokojne i ułożone życie Polaków
i Żydów. Jak również te szare, ciemne wręcz czarne plamy, które najchętniej wyrzucilibyśmy ze swojej pamięci.
Osoba
samego
księdza
Jana Skarbka, człowieka
o „kryształowym charakterze” także stanowi swego
rodzaju wspólny mianownik dla tych dwóch narodów. Dzisiaj miejsce to po
raz kolejny łączy nas, tym
razem we wspólnym świętowaniu. Nie zaprzepaśćmy
więc tego zespołowego kroku w przód.
Centrum
Żydowskie
w Oświęcimiu, to pozarządowa instytucja kulturalna
istniejąca od 2000 r., w ramach której działają: Mu-
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Fot.Dominik Smolarek

i 12 września w Oświęcimiu mieliśmy okazję uczestniczyć
w kolejnym wydarzeniu kulturalnym, realizowanym w ramach Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej 2010 oraz
tegorocznych Dni Miasta Oświęcimia. Wydarzenie, o którym
mowa, to obchody 10-lecia działalności Centrum Żydowskiego –
instytucji uczącej historii, pokory, a przede wszystkim szacunku
i tolerancji wobec innych.

Obchody podzielono na
dwie części. Przedsięwzięcia
prezentowane 5 września –
performance w wykonaniu
młodych artystów z Izraela
i Polski realizowane były
w ramach Europejskiego
Dnia Kultury Żydowskiej
2010. Tego rodzaju sztuka niewątpliwie nadal jest
czymś nowym, ale odbieranym jak najbardziej pozytywnie. Performance uważany jest za sztukę żywą,
lecz nietrwałą. Tego rodzaju
twórczość powinna być rozumiana w sposób dwojaki.
Z jednej strony jako coś osobistego – personalny pokaz
artysty przed publicznością
i bezpośredni z nią kontakt,
z drugiej zaś strony, jako
sprzeciw wobec tego, co
skonwencjonalizowane.
12 września pracownicy
Centrum wraz z zaproszonymi gośćmi dali uczestnikom szansę wzbogacenia
nie tylko duszy, ale również i umysłu: warsztaty dla
dzieci, uczące wrażliwości,
otwartości i kreatywności, wykłady poszerzające
wiedzę na temat kultury
żydowskiej, warsztaty tańca izraelskiego, możliwość
zwiedzenia Muzeum wraz
z Synagogą. Wszystko to
dla budowania mostu porozumienia i zrozumienia.
Dla tej najbardziej wymagającej części odbiorców, czyli
młodzieży, zaproszono DJ-a
Jungle Feelingsa. Osobiście
odnoszę wrażenie, że ten
młody artysta nieco zmieni punkt patrzenia polskiej
młodzieży na niektóre elementy kultury żydowskiej,
jak choćby na muzykę. –
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Naszym celem było w tym
wypadku przełamanie schematu, który kojarzy nasze
miejsce w sposób bardzo
stereotypowy – powiedział
Szyndler. – Dotyczy to także muzyki żydowskiej, zazwyczaj łączonej wyłącznie
z tradycyjną muzyką klezmerską. Podczas jego występu można było usłyszeć
tradycyjne rytmy żydowskie
i izraelskie (ale nie tylko)
w nowoczesnych, tanecznych aranżacjach, przy których bawi się młodzież w klubach na całym świecie. Tego
typu etniczne „mieszanki”
muzyczne są bowiem współcześnie bardzo popularne.
DJ Jungle Feelings, był więc
dobrym punktem wyjścia
do nawiązania dialogu i pokazania, że Centrum ma do
zaoferowania także coś interesującego dla młodego pokolenia, które niekoniecznie
musi interesować się kulturą
i historią żydowską.
Gościem specjalnym obchodów był zespół pochodzący
z Krakowa, ale koncertujący w niemal wszystkich
krajach świata. Magiczne
Trio grające już razem 15.
rok niewątpliwie zadowoliło każdego konesera dobrej
muzyki. Zespół Kroke, bo
o nim mowa, w swojej twórczości łączy kilka rodzajów
muzyki.
Zdecydowanie
słychać w niej elementy
klezmerskie, ale również
i odcienie innych kultur.
To wydarzenie zakończyło
obchody 10-lecia działalności Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
Monika Bernacka
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Centrum Żydowskie

PROCES ŁĄCZENIA MIASTA I PAMIĘCI TRWA

Jakie jest porównanie
zainteresowania dziś?
Powiedział Pan, że na
początku główną grupą
przychodzącą do Centrum Żydowskiego była
młodzież.
Osoby starsze, mieszkańcy Oświęcimia pojawili się, gdy zainicjowaliśmy nasz program
kulturalny.
Pierwsze
wydarzenie
otwarte
miało miejsce po kilku miesiącach naszej
działalności – było to
spotkanie
autorskie
z Miriam Akavią, izraelską pisarką. Przyszło
wówczas bardzo wiele osób zainteresowanych nowym miejscem.
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Czy istniało lub istnieje
jakiś podział na „my” –
„oni”?
Dla nas nigdy nie było
takiego podziału. Centrum jest w mieście i jest
dla jego mieszkańców.
Nasze inicjatywy i otwartość na miasto powoduje,
że coraz więcej osób się
z Centrum identyfikuje
i postrzega je jako miejsce które warto pokazać
znajomym którzy przyjeżdżają do Oświęcimia.
12 września, podczas wieczornego koncertu, bardzo wielu jego uczestników zwiedzało Centrum

Czy ma Pan jakieś sygnały, przykłady, że
wiedza zdobyta w Centrum, czy warsztaty w
sposób
bezpośredni
przyczyniają się do
wzrostu zachowań pro
tolerancyjnych? czy np.
uczestnicy wychodzą z
jakimiś samodzielnymi
inicjatywami?
Często uczestnicy naszych warsztatów włączają się w działalność
Centrum w ramach
wolontariatu. Są osoby,
które piszą prace na ten
temat lub planują studia
kierunkowe. Samodzielnych inicjatyw jeszcze
chyba nie było, ale myślę, że jest to problem
szerszy, czyli niskiej aktywności obywatelskiej
w naszym kraju.
Osadzenie
Centrum
w mieście jest ważne
ze względu na bliskość
miasta i jego mieszkańców.

pomnienia żydowskich
mieszkańców...
Nie tylko my. To się dzieje w całej Polsce, ale my
jesteśmy w miejscu wyjątkowym. Miejscu, które wywołuje silne emocje
poprzez swoją tragiczną
historię. To małe miasto
musi radzić sobie z wyjątkowym stygmatem.
To wymaga czasu, ale
proces łączenia miasta
i pamięci trwa.
Czy były w tym czasie
jakieś momenty kluczowe dla istnienia
Centrum?
Samo otwarcie było dla
nas bardzo ważne. Gdy
do niego doszło, w kościele obok z inicjatywy biskupa Rakoczego
była odprawiona msza
za powodzenie projektu
Centrum. To był piękny gest. Ważne było
oczywiście partnerstwo
z Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego w Nowym
Jorku w 2006 r. Myślę,
że to bardzo korzystna
współpraca, bo oni też
skupiają się na dziedzictwie żydowskim i historii. Planowana jest tam
wystawa o żydowskiej
społeczności
Oświęcimia. Była też wystawa
poświęcona Janowi Pawłowi II i jego relacjom
z Żydami. To pokazuje,
że działamy w dwie strony: my pomagamy się
otwierać Oświęcimiowi
na jego historię, a przez
Muzeum w Nowym Jorku otwieramy świat na
Oświęcim.
Jakie są plany Centrum
na najbliższe lata?

Fot. Piotr Gajek

Centrum zostało otwarte
12 września 2000 r. po
całkowitym
remoncie
synagogi i po częściowym remoncie budynku
obok. Była tam wówczas wystawa, a samo
otwarcie w dużej mierze dotyczyło synagogi,
było bardzo uroczyste:
z udziałem przedstawicieli władz polskich,
gośćmi z Izraela, ze Stanów
Zjednoczonych,
ambasad, był też ks. Bp.
Rakoczy i książę Jordanii. Nastąpiło uroczyste
przybicie mezuzy, a także odbyła się modlitwa
w synagodze. Drugiego
dnia odbyła się uroczystość w Pałacu Prezydenckim, kiedy Prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski
wręczył
Fredowi
Schwarzowi
odznaczenie: Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej za jego działania
na rzecz dialogu polsko-żydowskiego i zaangażowania na tym polu w
Polsce. Celem, który od
razu sobie założyliśmy,
jeśli chodzi o działalność
Centrum, była edukacja.
Już jesienią 2000 r. zaczęły się do nas zgłaszać
grupy młodzieży szkolnej z Oświęcimia i okolic
z prośbami o zajęcia edukacyjne oraz grupy odwiedzających Muzeum
Auschwitz. Byliśmy zaskoczeni, że zainteresowanie było tak duże od
samego początku.

i Izraela. Jeśli chodzi
o Niemców, to zarówno
są to osoby dorosłe, jak
i uczniowie, natomiast
goście z Izraela to młodzież.

zane z historią. Osoby,
które biorą udział w
zajęciach
antydyskryminacyjnych powinny
odwiedzić Auschwitz.
To powinno budować
motywację do działań
antydyskryminacyjnych
dzisiaj. Kluczowe jest
przedstawienie w szkole historii Zagłady jako
zespołu mechanizmów,
które wówczas wystąpiły, na polu dyskryminacji pewnych grup,
bowiem uważam, że
nie ma świadomości bez
łączenia historii z teraźniejszością. Częstym błędem jest bagatelizowanie
sytuacji
dyskryminacyjnych, które powinny
nam przypominać, czym
ich ignorowanie może
się skończyć. Edukacja
jest trochę oderwana
od rzeczywistości. Dziś
jest Unia Europejska,
mamy pokój i wydaje
nam się niemożliwe powtórzenie podobnego
kataklizmu. Jednak nie
zapominajmy, że dla
ówczesnych ludzi też
wydawało się niemożliwe, a jednak się wydarzyło.
Wcześniej
mieliśmy
warsztat antydyskrymi-

Na samym początku
tworzyliśmy listę osób
zainteresowanych naszą
działalnością, która była
systematycznie uzupełniana: uczestnicy zajęć,
spotkań mogli się na
nią wpisać i dzięki temu
być powiadomionymi
o naszych przyszłych
działaniach. Początkowo działaliśmy poprzez
pocztę tradycyjną, maile nie były jeszcze tak
powszechne. Tak stworzyliśmy bazę osób zainteresowanych naszymi
wydarzeniami.

Jak wyglądały początki
Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu? Wiemy,
że w 1998 r. budynek
synagogi został przekazany Gminie Wyznaniowej Żydowskiej z Bielska-Białej...

Centrum ma programy
skoncentrowane na historii, ale są też działania, które poprzez
historię będącą gdzieś
w tle, są ukierunkowane na oddziaływanie
teraz, np. cykl zajęć antydyskryminacyjnych...

Czy uczestnikami projektów są głównie Polacy?
Połowa to Polacy i Polki,
dominują wśród nich
uczniowie. Poza wydarzeniami kulturalnymi,
w których uczestniczą
głównie osoby starsze,
dorosłe. Druga połowa
to obcokrajowcy – Niemcy i Żydzi ze Stanów

Rzeczywiście jest tak, że
to są dwie gałęzie edukacyjne naszej działalności, które są ściśle powią-
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Od samego początku naszym założeniem było,
żeby to miejsce było
przyjazne, i dla osób
z zewnątrz, i dla jego
mieszkańców. By było to
miejsce które łączy mieszkańców
Oświęcimia
z odwiedzającymi i które
pomaga
modyfikować
ewentualne uprzedzenia.
Miejsce, które prezentuje
żydowską historie Oświęcimia i tym samym pokazuje jego zwyczajność,
które jest ważne przy
edukacji o Auschwitz.

nacyjny w ramach programu „Moi dawni sąsiedzi”. Obecnie mamy
odrębny program antydyskryminacyjny pt.
„Po co nam tolerancja?”.

do późnych godzin wieczornych, przypominało
to noc muzeów i pojawiło
się zupełnie spontanicznie.
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Można powiedzieć, że
nadrabiacie 60 lat za-
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Obecnie pracujemy nad
projektem „Oszpicin”.
To będzie strona internetowa i przewodnik. Strona – wirtualny
przewodnik po Oświęcimiu:
multimedialny
i interaktywny portal.
Do tego będzie wydany
przewodnik
dotyczący historii Oświęcimia.
W najbliższym czasie te
dwa projekty będą ukończone. W międzyczasie
pracujemy nad nową
wystawą, która byłaby
dostosowana do obecnych standardów pokazywania
eksponatów,
prezentowania historii
– chcielibyśmy zrealizować te plany w ciągu
najbliższych kilku lat.
Rozmawiała
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
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Kultura

„PASAŻERKA” – OPERA O AUSCHWITZ

O

uniknąć zbytniego patosu czy
propagandowego wydźwięku.
Scenografia Johana Engelsa
jednocześnie dzieli i łączy
dwie przestrzenie, w których
dzieje się akcja opery. Góra
pokład statku, na którym
Lisa wraz z mężem Walterem
płynie do Brazylii. W dole
bardzo dosłownie przedstawiono obozową rzeczywistość. Tory kolejowe, wnętrze
baraku, ciemna i ponura atmosfera stwarza niesamowity kontrast wobec białego
i jasnego pasażerskiego liniowca. Gdzieś pomiędzy
umieszczono komentujący
i dopowiadający chór, przejmujący chór świadków.
Muzyka Weinberga sama
w sobie nie porywa. Klimatem pasuje do opowiadanej
historii, buduje atmosferę,
opisuje uczucia, ale nie two-

rzy napięcia i nie porywa.
Oglądamy historię, dla której
muzyka jest niemal wyłącznie tłem. Brawa należą się za
to orkiestrze i chórowi kierowanym przez maestro Gabriela Chmurę. Opera została
także znakomicie zaśpiewana – Agnieszka Rehlis (Lisa)
i Elena Kelessidi (Marta) zachwyciły.
Świat Auschwitz na scenie
operowej to doświadczenie
dziwne. Trudno przyzwyczaić się do tego, że więźniarki
w baraku śpiewają, ciężko
klaskać, kiedy po zakończonym spektaklu kłaniają się
artyści w esesmańskich mundurach. Wszystko dzieje się
na granicy dwóch światów
– życia i śmierci: z jednej strony Auschwitz z całą sceniczną dosłownością, z drugiej
strony marmurowe ściany,
piękne stroje i cała otoczka

Fot. Krzysztof Bieliński, TWON

wacją na stojąco dla byłej więźniarki Auschwitz i pisarki Zofii Posmysz zakończyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej polska premiera „Pasażerki”. Opera Mieczysława Weinberga powstała na podstawie książki
Zofii Posmysz o tym samym tytule. Uratowana od zapomnienia po ponad 40 latach przez reżysera Davida
Pountneya, robi wrażenie. I nie chodzi tu tylko o ogromny kontrast pomiędzy tym, z czym zwykle kojarzymy operę,
a światem przedstawionym na scenie. Dosłowność w warstwie wizualnej, stworzona przez muzykę Weinberga atmosfera, a także przejmująca historia przykuwają uwagę i skłaniają do refleksji.

związana z operą. Dobrze,
że twórcy nie zdecydowali się uciec od świata obozu
w symbole i metafory, bowiem im większy rozdźwięk
pomiędzy tymi przestrzeniami, tym większa szansa na to,
że powrotowi do pięknego
i wolnego świata towarzyszyć będzie refleksja nad
tym, co przeżyliśmy podczas
trzech godzin spektaklu.
Paweł Sawicki

D

Historia z Auschwitz pojawia
się w retrospekcjach, w których przyglądamy się relacji
Lisy, Marty i jej narzeczonego
Tadeusza, także więźnia obozu. Sceny z baraku więźniarskiego to także próba spojrzenia na wielonarodowy świat
więźniów (co podkreśla użycie wielu języków), ich uczucia, pragnienia, wzajemne
relacje, czy kwestie związane
z wiarą. Mimo tego, że tekst
powstawał 40 lat temu w realiach ówczesnego Związku
Radzieckiego, na szczęście,
poza jedną sceną, udało się

Fot. Krzysztof Bieliński, TWON

Liza Franz, była strażniczka
w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz, wiele lat po
wojnie podczas podróży eleganckim
transatlantykiem
spotyka na pokładzie jedną
ze swych ofiar – Martę. Spotkanie na statku zmusza ją do
zmierzenia się ze wspomnieniami, ponieważ mąż Lisy,
Walter, zmusza ją do odkrycia wojennej przeszłości. Ich
dialogi to próba rozliczenia
się z własną odpowiedzialnością, choć więcej tu naiwnego
usprawiedliwienia się i próby
odrzucenia winy.
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o 18 listopada w gmachu Teatru Wielkiego-Opery Narodowej oglądać można wystawę „Pasażerka. Słuchowisko,
film, powieść, opera” wprowadzającą w świat „Pasażerki” – od słuchowiska radiowego, poprzez film, powieść i operę.
Pokazano na niej niepublikowane dotychczas zdjęcia pochodzące z domowego archiwum Zofii Posmysz, unikalne materiały
z planu filmowego „Pasażerki”, a także fotografie dokumentujące realia obozu koncentracyjnego.
Jak Pani zareagowała na propozycję
przekształcenia „Pasażerki” w operę?
Zofia Posmysz: Byłam bardzo zaskoczona. Na początku pomyślałam sobie,
że to nie jest temat na operę. Ja operę
znałam, jako tę klasyczną sztukę: Verdi, Puccini. Ale zgodziłam się. Wtedy
myślałam tak: jeśli jest takie zainteresowanie ze strony osoby, która jest
w świecie muzyki kimś bardzo uznanym, to dlaczego nie miałabym się
zgodzić – niech powstanie to libretto.
Nie miałam wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o treść, ale rozumiałam, że
opera jest gatunkiem, który rządzi się
swoimi prawami, że nie można do tego
przykładać ani filmu, ani teatru. Autor
libretta Aleksandr Miedwiediew bardzo lojalnie tu przyjeżdżał, byliśmy
razem w Auschwitz, ponieważ chciał
wciągnąć się jakoś w tę atmosferę.
Na ile autorzy pozostali wierni Pani
tekstowi?
W części, która dzieje się na statku,
w części rozmów Lisa – Walter, w tej
psychologicznej autoanalizie, autor
libretta pozostaje najbardziej wierny
temu, co było napisane przeze mnie.
Natomiast we wszystkim, co dotyczy
rzeczywistości obozowej, odchodzi
dosyć daleko. Ale to nie o to chodzi –
bo trzeba zadać pytanie, czy cały ten
świat Auschwitz może być przekazany
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i może jakoś oddziaływać, budzić czyjąś wrażliwość i zastanowienie się. Do
tego nie mam zastrzeżeń.
Jak odbiera Pani tę operę jako widz? Widziała Pani premierowe przedstawienie
w Bregenz, potem premiera w Warszawie…
Nie mogę się postawić w roli widza, bo
jestem obciążona całym obozowym doświadczeniem i czasem, który poświęciłam, zajmując się tym tematem. Na
pierwszym premierowym przedstawieniu byłam bardzo spięta, ale też skupiona na odczytaniu samego tekstu, żeby
zrozumieć to, o czym śpiewają artyści.
Wówczas najbardziej fascynowały mnie
chóry. Ogromnym przeżyciem był dla
mnie aplauz widowni, bo to znaczy, że
to jednak oddziałało. Następnego dnia
oglądałam operę bez tej całej premierowej atmosfery. Wówczas zobaczyłam, jak
muzyka odpowiada poszczególnym elementom akcji, jak znakomicie przystaje
do tematu. Na początku miałam te same
obawy, jakie mają wszyscy – jak można Auschwitz pokazywać w operze…
Jednak Weinberg odczuł to znakomicie
i potrafił to oddać. Chwała mu wielka za
to. Jestem bardzo wdzięczna ludziom,
którzy podnieśli ten temat i którzy sprawili, że on żyje. Spełniłam jakieś zadanie
swojego życia tą opowieścią.
Rozmawiał Paweł Sawicki
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w szkole w Bieruniu Nowym. ska „Wesele pszczyńskie”.
W 1959 r. przeszła na emery- Janina Kajtoch zmarła 28 lipturę. Poza pracą zawodową ca 1986 r. w Oświęcimiu. Za
prowadziła szeroko rozwi- swoją działalność otrzymała
niętą działalność społeczną wiele odznaczeń, m.in. Krzyż
JANINA KAJTOCH
i kulturalną. Była współorga- Komandorski i Krzyż Oficernizatorką dziecięcego zespo- ski Orderu Odrodzenia Pol(1904-1986)
łu pieśni i tańca przy szkole ski oraz Medal Zwycięstwa
buchu II wojny światowej, zwerbowała szereg miesz- podstawowej w Bieruniu i Wolności.
m.in. w szkole podstawowej kańców ziemi oświęcimskiej, oraz współautorką widowiIngrid Biolik
w Bieruniu Nowym. Tam, wśród nich wielu z jej rodzipoza nauczaniem, zajęła się ny, do działań na rzecz więździałalnością kulturalno-edu- niów, organizując i kierując
kacyjną oraz społeczną. Zało- pracami grupy „ludzi dobrej
żyła Towarzystwo Młodych woli”. Prowadziła akcję doPolek, które oprócz pracy żywiania, a także dostarczała
BLACHA Z AUSCHWITZ
oświatowej prowadziło prak- do obozu tajnymi drogami
tyczne kursy gospodarstwa lekarstwa, w tym cenne spedomowego i przygotowania cyfiki tyfusowe. Zdobywała
ilka lat temu, szukając w Internecie
do zawodu dla dziewcząt. dla więźniów ciepłą odzież
pamiątek związanych z moimi zainW okresie okupacji działała i pośredniczyła w tajnej
więźniów
w ruchu oporu. Była człon- korespondencji
teresowaniami, natrafiłem na aukcję
Urodziła się 6 sierpnia 1904 r. kiem ZWZ i AK. Posługiwa- z rodzinami. Niekiedy nawet aluminiowej lub ołowianej niewielkiej taw Babicach k. Oświęcimia. ła się pseudonimem „Skała”. aranżowała im konspiracyjne bliczki o wymiarach 17x25. W opisie przeCórka Franciszka i Pau- Prowadziła tajne nauczanie. spotkania w pobliżu miejsc
liny z d. Riecher. Ojciec, Szczególną rolę odegrała pracy i udzielała pomocy czytałem: „Blacha przywieziona z AUSCHz zawodu restaurator, przez w akcji niesienia pomocy uciekinierom z obozu. Współ- WITZ, Stara oryginalna rzecz POLECAM”.
pewien czas pełnił stano- więźniom KL Auschwitz. uczestniczyła w organizacji
wisko wójta w Babicach. Była jedną z inicjatorek i orga- m.in. ucieczki z 29 grudnia Zdaję sobie sprawę, że w In- interesowały mnie losy tej
Czteroklasową szkołę ludową nizatorek akcji pomocy. Już 1942 r. Zbiegło wówczas czte- ternecie znaleźć można spo- tabliczki i próbowałem ustaukończyła w swojej rodzin- w połowie 1940 r. nawiązała rech więźniów: Mieczysław ro fałszywych przedmiotów, lić cos więcej, ale bywa tak,
nej miejscowości. Następ- kontakty z więźniami, którzy Januszewski, Jan Komski, jednak
zaryzykowałem. że brak czasu i napływ nonie uczyła się w gimnazjum wychodzili do pracy poza Bolesław Kuczbara i Niemiec Sprzedający na pytanie o po- wych eksponatów czasami
w Chrzanowie i Seminarium obóz. Świadczyła im głównie Otto Küsel. Działalność na chodzenie tego przedmiotu uniemożliwia dokończenie
Nauczycielskim
Żeńskim pomoc żywnościową. W dru- rzecz więźniów prowadziła napisał: „Niestety nie wiem, wścibskiego śledztwa. Znaim. Słowackiego w Mysło- giej połowie 1940 r. została do końca 1942 r. Zagrożona kiedy dokładnie została zna- jąc swój charakter, jestem
wicach. W 1924 r. otrzymała członkiem konspiracyjnego aresztowaniem w noc syl- leziona, było to jakieś 10-15 przekonany, że za jakiś czas
świadectwo dojrzałości oraz Komitetu Niesienia Pomocy westrową zbiegła do Gene- lat temu. Była przybita do znajdę chwilkę, aby spróboGubernatorstwa.
dyplom nauczycielski. Pra- Więźniom Politycznym Obo- ralnego
jakiegoś kawałka drewna, wać ustalić na ten temat coś
cowała w zawodzie do wy- zu Oświęcimskiego. W 1941 r. Po wojnie wróciła do pracy a osoba, od której ją kupiłem, więcej.. Czasami tak bywa,
oderwała drewno i sprzeda- że coś posiadamy i nie przyła mi blachę”. Przedmiot był wiązujemy do tego wielkiej
w bardzo dobrym stanie. Na wagi, jednak uważam za
kawałku metalu widnieje swoją powinność, aby doZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ
trzech robotników. Pod nimi trzeć do wszystkich faktów
znajduje się symbol swasty- związanych z danym przedi napis w języku niemiec- miotem z moich zbiorów,
ygarniczka, ale o kształcie fajki, z wyrzeźbioną głową męż- ki
kim „Szanuj pracę i poważaj aby uwiarygodnić jego poczyzny w typowej więźniarskiej czapce w pasy i poprzecz- pracującego”. Jeszcze niżej chodzenie.
nymi pasami na cybuchu – to prezent, jaki otrzymał więzień napis „Adolf Hitler”. Bardzo
Mirosław Ganobis

LUDZIE DOBREJ WOLI

Z SZAFY GANOBISA

K

ŚLADY HISTORII

C

Główka cygarniczki jest
rzeźbionym portretem Bieleckiego, co potwierdza
numer wyryty na pasiastym cybuchu – 243. Tym
numerem został oznaczony
19-letni Jerzy, wtedy jeszcze
gimnazjalista, przywieziony
do Auschwitz pierwszym
transportem z Tarnowa,
14 czerwca 1940 r.
Cztery lata później, w lipcu 1944 r., zbiegł z obozu,
z więźniarką Żydówką Cylą
Cybulską (w obozie Stawicką). Uciekli w podobny sposób jak Mala i Edek, nazwani
Romeo i Julią z Auschwitz.
On przebrany za esesmana, ona jako konwojowana
przez niego na przesłucha-
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nie więźniarka. Tylko, że
tym razem ucieczka zakończyła się powodzeniem. Po
wojnie Cyla ukrywała się
u polskiej rodziny w okolicach Racławic, on wstąpił
do oddziałów partyzanckich
AK. Po wojnie został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Cygarniczkę tę Jerzy Bielecki przekazał do Muzeum
w darze w 1961 r.
Motyw pasiaka, który został
tutaj wykorzystany, pojawi
się z całą mocą w sztuce powojennej jako symbol więźnia obozu koncentracyjnego. Ten znak, podobnie jak
numery obozowe, trójkąty
więźniarskie czy elementy
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drutu kolczastego, pozostawiane przez więźniów na
sygnetach, łyżkach, murach,
pamiętnikach czy tabakierkach – świadczy o przemożnym pragnieniu pozostawienia śladu po sobie,
a także o wielkiej świadomości symboliki tych motywów – już wtedy w środku
rozgrywającej się tragedii.
Po wojnie właśnie te symbole stały się jednymi z najbardziej
rozpoznawalnych
symboli cierpienia, poniżenia
i dehumanizacji – losu człowieka w świecie obozów koncentracyjnych.
Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów
PMA-B
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Fot. Mirosław Ganobis

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

Auschwitz Jerzy Bielecki od swojego obozowego kolegi z okazji 22.
urodzin.
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Fotoreportaż
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FOTOREPORTAŻ
5 i 12 września w Oświęcimiu w Ramach Europejskiego Dnia Kultury
Żydowskiej 2010 odbyły się obchody związane z 10. rocznicą działalności Centrum Żydowskiego. W programie obchodów znalazły się
m.in. warsztaty dla dzieci, wykłady, warsztaty z tańca izraelskiego
oraz koncert – performance w wykonaniu młodych artystów z Izraela i Polski. Obok publikujemy fotografie Dominika Smolarka. Więcej
o obchodach s. 12-13.
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