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Jest nam niezwykle miło gościć u Państwa już po raz 25. Półokrągła liczba
przypomina także, że rozpoczynamy trzeci rok wydawania naszego
miesięcznika. Tematem głównym
w tym numerze „Osi” jest doroczna
uroczystość podsumowująca działalność Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży. Po raz kolejny
w gościnnych progach domu spotkali się jego przyjaciele i darczyńcy,
czyli Dobre Duchy. W MDSM odbyło
się także podsumowanie piątej edycji
projektu dla młodzieży „Auschwitz
a moja ziemia – historia i pamięć
po latach” realizowanego wspólnie
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z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
U nas znajdą Państwo relację z tego
wydarzenia.
Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy mogą przeczytać Państwo
wywiad z biskupem niemieckiej
diecezji Passau Wilhelmem Schrammem, który przyjechał do Oświęcimia z grupą 27 kleryków.
W tym miesiącu sporo miejsca poświęcamy
różnorodnym
wydarzeniom kulturalnym. W Centrum
Żydowskim gościł redaktor Piotr
Paziński, który opowiadał o swojej książce „Pensjonat”, a nad Sołą,

w pobliżu Miejsca Pamięci Auschwitz, odbyła się performatywna
instalacja autorstwa Agnes Janich
„Światłość w ciemności”. Natomiast
w oświęcimskiej szkole muzycznej
odbyły się dwa koncerty: po raz drugi wystąpiła tam francuska orkiestra
kameralna Ensamble Voix Étouffées
(w „Osi” publikujemy rozmowę
z dyrygentntem Amaúrym du Closelem), natomiast dla Igorka Bartosza
zagrał Grzegorz Turnau.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
Wielkanoc już za nami, ale
w nawiązaniu do tego niedawno obchodzonego święta przywołam pewien urzędowy dokument, wydany
przez władze naszego miasta, o treści, którą zacytuję
w całości in extenso:
Zarząd Miejski w Oświęcimiu Referat Wojskowy, dnia
31 marca 1947 r. do Ob. Winogrodzki (adwokat), ul. Jagiełły
23 w Oświęcimiu.
Na polecenie Starosty Powiatowego w Białej-Krak. w sprawie urządzenia „Święconego”
dla żołnierzy Wojska Polskiego
miejscowe Towarzystwo Przyjaciół Żołnierzy w Oświęcimiu
– prosi o zebranie darów w naturze i w gotówce.
Drogą cenę zapłacił żołnierz
polski za nasze Wolne Święta
i za naszą Wolność i Swobodę,

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

PARTNERZY:
Centrum
Żydowskie
www.ajcf.pl

Centrum Dialogu
i Modlitwy

niechże więc każdy żołnierz
odczuje w Święta Wielkanocne
miłość całego Narodu. Licząc
się z wielkimi trudnościami finansowymi, zwracamy
się do wszystkich Obywateli
z uprzejmą prośbą o przyjście
z pomocą na ten wzniosły cel.
Dary w naturze i w gotówce
prosimy składać na ręce Społeczno-Obywatelskiej Ligii Kobiet w Oświęcimiu. Burmistrz:
wz. J. Cinalski.
Pieczęć owalna o treści: Urząd
Miejski w Oświęcimiu Powiat
Bialski.
W kilka lat później taka inicjatywa, takie pismo i taka
zbiórka byłyby niemożliwe.
Wszelkie bowiem oficjalne
nawiązywanie do religijnych tradycji, do religijnych
pojęć czy praktyk, jak np.

święconka, były już źle widziane, a właściwie zakazane. Państwo „uwolniło
się” od religijnych odniesień
i „przesądów”! Na przykład
choinkę stawiano wówczas
w miastach – u nas na bunkrze na rynku głównym,
noszącym miano Józefa W.
Stalina – nie na Boże Narodzenie, ale dopiero w Nowy
Rok, za przykładem sąsiada
i mentora ze Wschodu.
Przez pierwszych kilka lat
powojennych w pewnych
aspektach życia społecznego nawiązywano do tradycji
międzywojennych,
np. w stosunku do religii,
której niektóre obrzędy,
jak np. procesje, odbywały
się przy udziale przedstawicieli władz państwowych. Ale wnet uporano się

z tymi „przesądami”, a monopol rządu dusz przejęły
całkowicie władze partyjno-rządowe, w takim przynajmniej pozostawały złudnym przeświadczeniu. Do
religii i Kościoła zwracano
się o pomoc jedynie w przypadkach – jakże licznych!
– społecznych kryzysów
i zaburzeń. W momentach
społecznych
protestów.
Można by tu przywołać znane powiedzenie: jak trwoga,
to do Boga!
Nie wiem, czy ojciec odpowiedział
pozytywnie
na zawartą w piśmie prośbę, ale jeśli zachowało się
ono w domowym archiwum...
Andrzej Winogrodzki

www.centrum-dialogu.oswiecim.pl
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32-603 Oświęcim
e-mail: os@auschwitz.org.pl
nakład: 5000 egz.

Fot. www.kasztelania.pl

www.pwsz-oswiecim.pl

Oświęcimski rynek. Rok 1914. Pocztówka pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”
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W

Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się konferencja podsumowująca piątą edycję
projektu edukacyjnego „Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć po latach”, w trakcie której rozstrzygnięto konkurs dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Wyzwolenie jako pierwszy krok do wolności”. Jednym z organizatorów jest
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Wątkiem przewodnim tej
edycji było wyzwolenie obozu Auschwitz. Udział w projekcie wzięło 384 uczniów
z 21 szkół reprezentujących
województwa małopolskie
i śląskie. Podczas spotkania
w MDSM dr Jacek Lachendro, z Działu Naukowego
Muzeum, wygłosił wykład
na temat wyzwolenia Auschwitz. Następnie ogłoszono
wyniki konkursu i wręczono nagrody. Konferencja połączona była z wystawą prac
konkursowych.
Piąta edycja projektu miała początek we wrześniu
2009 r., kiedy uczniowie
uczestniczyli w wizytach
studyjnych oraz prelekcjach
na terenie Muzeum. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy literackiej lub
fotograficznej na temat „Wyzwolenie jako pierwszy krok
do wolności. Moje refleksje
i odczucia z tym związane”.
Laureatką I miejsca w konkursie literackim jest Roksana Butryn: – Szukając
materiałów do pracy konkursowej, spotkałam się
z moją ciocią, która przeżyła II wojnę światową. Miała
wówczas 8 lat i mieszkała

w Chełmku. Był tutaj podobóz Auschwitz, o czym niewiele osób wie. Mieszkańcy
Chełmka żyjąc w cieniu
obozu, sami doświadczali
cierpień i byli świadkami
wielu tragedii ludzkich. Jej
wujek był w Auschwitz. Dostał się tam za jakieś drobne
przewinienie, które popełnił
w fabryce obuwia w Chełmku. Opisałam jej historię.
To było dla mnie wstrząsające. Każde słowo było dla
niej ciężkie. Jej opowieść
jest przekazywana w naszej
rodzinie. Ta historia ciągle
w nas żyje – powiedziała
Roksana.
Jedną z laureatek konkursu
fotograficznego jest Dominika Radziun: – Zaczęło się
od wizyty w Muzeum. Zrobiłam zdjęcia i wykorzystałam fotografie z albumów
rodzinnych. Nałożyłam na
siebie fotografie i skomponowałam je w programie
graficznym. Tu jest moja
babcia, dziadek i mój wujek.
Mieszkali na Wileńszczyźnie
przed wojną i w trakcie wojny. Po wojnie zostali przeniesieni w okolice Chełmka. Chciałam pokazać, jak
ich życie biegło równolegle

z tym, co działo się tutaj,
w Auschwitz. Na zdjęcia
moich dziadków nałożony
jest klucz sfotografowany
niedaleko stawów z prochami na terenie Birkenau. Ma
podwójną symbolikę: otwiera drzwi do domu, i otwiera
drzwi do wolności – mówiła.
Wśród najważniejszych celów programu wymienić
należy przede wszystkim
zapoznanie uczniów i nauczycieli z historią Ausch-

Konferencja podsumowująca projekt

witz, kształtowanie umiejętności
oceny
zdarzeń
historycznych i ich konsekwencji w życiu własnym
i najbliższych oraz rozwijanie wrażliwości. – Dzięki
takim konkursom jak ten,
możemy się uczyć o historii
obozu w sposób niekonwencjonalny. Jeśli to miałaby być
książkowa wiedza, to trochę
nudzi. Tu wgłębiamy się
w to, co tam się działo. Przeżywamy coś dogłębnie, nie
tylko jako kartkę z podręcz-

nika – uważają uczestnicy
konkursu.
W pięciu edycjach projektu
organizowanego od 2004 r.
przy współpracy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście,
Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu i MCDN
– Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Oświęcimiu,
wzięło udział blisko 3000
uczestników.
agjus

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO:
• I miejsce – Roksana Butryn, kl. IIIa , Publiczne Gimnazjum im. C. Norwida nr 2
w Chełmku, opiekun: Bogusława Opala,
• II miejsce – Paulina Cyganik, kl. IIIa, Zespół Szkół w Żarkach – Gimnazjum w Żarkach, opiekun: Marcin Włodarczyk
• III miejsce – Patrycja Nędza, kl. IIIa, Zespół Szkół w Żarkach – Gimnazjum w Żarkach, opiekun: Marcin Włodarczyk

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:
• I miejsce – Marta Budner kl. IIa LO, ZS Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
opiekun: Łukasz Śleziak
• II miejsce – Wiktoria Zaręba kl. II LGS, Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, opiekun: Grażyna Ferenc
• III miejsce – Anna Szen, kl. III, Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka
w Rajsku, opiekun: Zofia Kanclerz

G

Przedstawiciele wszystkich
aresztów śledczych i więzień
z terenu Śląska zwiedzili tereny Muzeum, zapoznali się
z muzealnymi zbiorami oraz
obejrzeli wybrane filmy dokumentalne przedstawiające
Auschwitz w sztuce filmowej.
Seminarium to było okazją do
dyskusji na temat wspólnych
działań edukacyjnych oraz
możliwości ich realizacji w zakładach karnych. Propozycja
współpracy pomiędzy Muzeum a Śląskim Okręgiem SW
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pojawiła się w efekcie interesującego i niezwykle udanego podobnego projektu realizowanego od wiosny 2009 r.
przez Muzeum z Okręgowym Inspektoratem Służby
Więziennej w Krakowie.
– Do końca tego roku Muzeum będzie prowadzić
równolegle dwa projekty
– mówi Antoni Stańczyk z
Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście. – Jeden z nich
będzie kontynuacją i drugim
etapem naszej dotychczaso-
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wej współpracy z okręgiem
małopolskim. Drugi, z okręgiem śląskim, otwieramy tym
właśnie spotkaniem z jego
szefami – dodaje Stańczyk.
W efekcie tego szczególnego
projektu edukacyjno-resocjalizacyjnego wybrane grupy
osadzonych mają możliwość odwiedzenia Muzeum
Auschwitz i uczestnictwa
w seminarium edukacyjnym.
Równocześnie
historycy
i edukatorzy z Muzeum wyjeżdżają z wykładami, prezentacjami, wystawami oraz
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Fot. Paweł Sawicki

REMEDIUM
NA LEPSZE ŻYCIE

rupa kilkunastu dyrektorów śląskiego okręgu Służby Więziennej przebywała w Muzeum Auschwitz na jednodniowym seminarium w ramach projektu „Auschwitz – historia – edukacja
obywatelska”, zrealizowanym wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i Służbę Więzienną.

1

Fot. agjus

TA HISTORIA
CIĄGLE W NAS ŻYJE

Przedstawiciele aresztów śledczych i więzień podczas wizyty w Muzeum

prelekcjami filmowymi do
zakładów karnych.
„Naiwnością byłoby sądzić,
że wizyta skazanych w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym
i zagłady Auschwitz stanie
się remedium na ich lepsze
życie” – pisze Jacek Matrejek
w ostatnim numerze „Forum
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Penitencjarnego”, miesięcznika funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. „Ale pozostaje wiara, że
wzbogaci ich wiedzę historyczną i obywatelską i wpłynie na ich postawy moralne”
– dodaje.
Bartosz Bartyzel
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TEN SYMBOLICZNY WAGON POWINIEN TU BYĆ

N

a rampie w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz II-Birkenau 15 kwietnia symbolicznie odsłonięto
wagon-pomnik. Jest on poświęcony pamięci ponad 400 tysięcy Żydów z Węgier, którzy od maja do lipca 1944 r.
byli przywożeni do Auschwitz. Wagon stanął w miejscu, w którym lekarze SS przeprowadzali selekcje, kierując
większość z deportowanych na śmierć w komorach gazowych.

Fot. Paweł Sawicki

podtrzymując pamięć o tych
strasznych wydarzeniach. Za
to jestem naprawdę wdzięczny – powiedział Frank Lowy.
W uroczystości wzięło udział
ok. 100 osób, m.in.: były naczelny rabin Izraela Israel Meir
Lau, dyrektor Instytutu Yad
Vashem w Jerozolimie Avner
Shalev, najbliższa rodzina
Hugo Lowy’ego oraz dyrekcja Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Zdaniem Avnera Shaleva postawienie autentycznego wagonu na rampie jest wyjątkowym i ważnym wydarzeniem.
– Wydaje się rzeczą naturalną,
że ten symboliczny wagon
powinien tu być. Unaoczni on
każdemu odwiedzającemu,
jak ważna jest pamięć o tym,
że ludzi mordowano nie tylko
tutaj, lecz że był to plan obejmujący całą Europę. Wagon
ten jest symbolem tego procesu i każdy będzie mógł to
pojąć. Pragnę wyrazić uznanie
dla dyrektora Muzeum, Piotra
Cywińskiego, za zainicjowanie tego projektu – powiedział
Avner Shalev.
Zebrani uczcili także minutą
ciszy ofiary katastrofy lotniczej
polskiego samolotu, w której
życie straciło 96 osób, w tym
Prezydent RP Lech Kaczyński.
Wagon, który stoi na terenie
byłego obozu Auschwitz II-

Odsłonięcie wagonu – pomnika na rampie w Birkenau

Konserwacja historycznego
wagonu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Franka Lowy’ego, którego ojciec, Hugo, zginął w obozie.
– Mamy wagon-pomnik, symbolizujący cierpienie i depor-

tacje Żydów z Węgier, wśród
których był mój ojciec, brutalnie zamordowany zaraz po
przyjeździe, kilka metrów od
miejsca, w którym się znajdujemy. Jest to bardzo poruszająca chwila, ale jest to dla mnie

zarazem zamknięcie pewnego etapu. Gdy straciłem ojca
miałem 13 lat, dziś mam lat
80. Moim zdaniem Muzeum
Auschwitz-Birkenau wykonuje fantastyczną pracę, starając
się zachować pozostałości oraz

-Birkenau, pochodzi z Niemiec.
Pod nadzorem specjalistów
Muzeum został poddany konserwacji w niemieckiej firmie
Die Schmiede zajmującej się
zabytkami kultury technicznej. Przed II wojną światową,
w latach 1919-25, wyprodukowano ponad 120 tysięcy takich wagonów. W wielu z nich
deportowano ludzi do obozu,
co ma swoje potwierdzenie
w dokumentach i fotografiach
archiwalnych.
Dwa historyczne wagony kolejowe znajdują się także na
tzw. Altejudenrampe, rampie
kolejowej pomiędzy obozami
Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. W latach 1942-44
zatrzymywały się tam pociągi z deportowanymi, dopóki
torów kolejowych nie doprowadzono niemal pod same
komory gazowe w Birkenau.
Transport z Węgier, w którym deportowano Hugo
Lowy’ego, dotarł na rampę
w Birkenau w maju 1944 r.
Podczas selekcji Hugo został
uznany za zdolnego do pracy. Kiedy odmówił pozostawienia na rampie pakunku
z przedmiotami kultu religijnego – tefilinu i talitu – esesmani brutalnie pobili go na
śmierć.
Paweł Sawicki

WYDAWNICTWO
FRANCISZKANÓW
BRATNI ZEW
zaprasza
na spotkanie z autorem książek
„Maximilianus” i „Cela Ojca Maksymiliana”
prof. Kazimierzem Braunem
27 maja o godz. 17.30
Kraków, ul. Franciszkańska 4, Aula bł. Jakuba
W programie między innymi:
rozmowa z autorem i zaproszonymi gośćmi o książkach
i postaci św. Maksymiliana, fragmenty sztuk oraz ballady
w wykonaniu aktorów Teatru Hagiograf.
Prof. Kazimierz Braun

Kazimierz Braun
„Maximilianus. Opowieść sceniczna
o świętym Maksymilianie
Marii Kolbem”

Kazimierz Braun
„Cela Ojca Maksymiliana”

„Maximilianus” i „Cela Ojca Maksymiliana” to sztuki biograficzne autorstwa wybitnego pisarza, reżysera i uczonego – prof. Kazimierza Brauna,
poświęcone życiu, dziełu i męczeństwu św. Maksymiliana Marii Kolbego (1894-1941), franciszkanina, przełożonego klasztorów, ojca duchownego,
misjonarza, kaznodziei, wykładowcy, publicysty, dziennikarza, redaktora i wydawcy, a od początku II wojny światowej opiekuna tysięcy wysiedlonych i prześladowanych. Aresztowanego przez Niemców i zesłanego do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie dobrowolnie ofiarował życie
za skazanego na śmierć głodową współwięźnia. Po dwóch tygodniach męki uśmierconego przez kata obozowego zastrzykiem z trucizny. W 1982 r.
Maksymilian Kolbe został ogłoszony świętym męczennikiem. Książki opatrzył wstępem Kard. Stanisław Dziwisz.
Realizacja teatralna planowana jest na rok 2011, kiedy to przypadnie 70. rocznica śmierci św. Maksymiliana.
Szczegółowe Informacje:
Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 31-044, ul. Grodzka 54, tel. 12 428 32 40, www.bratnizew.pl
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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MUZYKA DLA PAMIĘCI

O

rkiestra kameralna Ensamble Voix Étouffées z Francji od wielu lat działa na rzecz upamiętnienia twórczości kompozytorów prześladowanych przez reżim niemieckiej Trzeciej Rzeszy. 24 i 25 kwietnia muzycy
wystąpili na dwóch koncertach w Polsce – w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, a także
w oświęcimskiej szkole muzycznej, gdzie orkiestra gościła już po raz drugi.
W programie tegorocznego
koncertu znalazły się kompozycje Alexandra von Zemlinskiego, Aleksandra Tansmana, Norberta Glanzberga
oraz muzyka Johanna Straussa w opracowaniu Arnolda
Schönberga. W koncercie
w Oświęcimiu wzięli udział
także młodzi muzycy – uczniowie szkoły, którzy wcześniej
wzięli udział w warsztatach
z francuskimi muzykami.

galną i muzykę religijną, która została zniszczona w tym okresie, to
możemy mówić nawet
o czterech tysiącach osób.
Trwało
ludobójstwo,
więc chciano zniszczyć
wszystko – nie tylko zabijano ludzi, ale także
niszczono ich twórczość.
Można wśród tych prac
znaleźć wiele przepięknych kompozycji, które
zasługują na to, żeby
być częścią koncertowego życia. I to jest praca, którą wykonujemy,
z różnymi sukcesami
i kłopotami od ponad 10
lat. Ja próbuję dla zespołu wybrać jak najciekawsze i najlepsze kompozycje. Oczywiście pisano
opery, czy symfonie, ale
mu jesteśmy tylko 15osobowym
zespołem
kameralnym. I dużych
kompozycji nie możemy
niestety
przygotować,
bo jest to po prostu zbyt
kosztowne.

Kierownikiem orkiestry jest
Amaúry du Closel, z którym
rozmawiał Paweł Sawicki.
Voix Étouffées to projekt, który zajmuje się
bardzo szczególną częścią historii muzyki. Jak
to wszystko się zaczęło?
Mniej więcej dziesięć lat
temu odkryłem wiele
utworów
kompozytorów, którzy byli mi kompletnie nieznani. Dowiedziałem się, że albo
zginęli w czasie wojny
w obozach koncentracyjnych, albo skazano ich
na emigrację. Zacząłem
poszukiwać nut w archiwach, napisałem książkę
o tych twórcach, a także
stworzyłem zespół muzyków, którzy specjalizują się w interpretacji
tej muzyki. Tak naprawdę jest to wielka mieszanina stylów i gatunków.
To nie jest całość, jak
np. szkoła Schoenberga,
która jest częścią tej tragicznej historii... Jedyną wspólną cechą tych
kompozytorów jest to, że
w pewnym okresie życia
byli prześladowani przez
nazistów – większość ze
względu na to, że byli
Żydami. Zatem łączy ich
przede wszystkim jedna
rzecz – że cierpieli.

Czy w trakcie tych poszukiwań zdarzają się
jakieś niezwykłe muzyczne odkrycia, które
mogą mieć znaczenie
także – mówiąc górnolotnie – dla historii muzyki?

pracy z ZIH. To dwa
symboliczne miejsca.

To zdarza się, choć bardzo rzadko. Czasami
dostajemy
informację
od rodzin... Pytają, czy
możemy coś zrobić dla
ich krewnego – kompozytora – i jego muzyki.
Jeżeli są to wartościowe
rzeczy, staramy się publikować nuty i nagrywać te utwory. Podczas
naszego ubiegłorocznego pobytu w Oświęcimiu wykonaliśmy kilka
utworów jednego z takich właśnie twórców
– Alfreda Tokayera. To
bardzo lekka, rozrywkowa muzyka. Nuty przysłała nam córka kompozytora. Od jego śmierci
tej muzyki nie wykonywano i nikt nie wiedział
o nim. On nie był bardzo
znanym kompozytorem.
Przyjechał do Francji
w 1935 r. i tak naprawdę nie zaczął prawdziwej kariery. Pisał coś
do filmu, ale pozostał
raczej nieznany, a po
jego śmierci w Sobiborze
w 1943 r. wszyscy o nim
zapomnieli.

To bardzo ważne z tego
symbolicznego punktu
widzenia... Ale w ubiegłym roku po koncercie w
Oświęcimiu odkryliśmy,
że możemy wykorzystać
muzykę do uczenia o historii Holokaustu. To jest
coś, co całkowicie zmieniło sposób, w jaki pracowaliśmy. Na początku
myślałem – tak, to są znakomici kompozytorzy,
musimy wykonywać ich
utwory, ale – jeżeli mogę
użyć takiego określenia –
było to trochę egoistyczne – taki czysto muzyczny cel. Jednak zdaliśmy
sobie sprawę, że mamy
obowiązek, wobec ludzi,
także wobec młodzieży
i że możemy odegrać jakąś skromną rolę także
w procesie upamiętnienia tamtych tragicznych
wydarzeń, aby to nigdy
więcej się nie zdarzyło.

W tym roku orkiestra
przyjechała do Oświęcimia po raz drugi, zagraliście także koncert
w Warszawie we współ-

Od ponad dwóch lat jesteśmy wspierani przez Unię
Europejską i możemy się
dzięki temu coraz częściej
pojawiać w Europie. Chce-

Jakie są w takim razie
pana najbliższe plany?

To wielka liczba kompozycji. Nie da się podać
precyzyjnej liczby. Zajmowałem się pracami
250-300 twórców. Jeżeli
zajmujemy się tzw. muzyką poważną, to myślę,
że chodzi o ok. 500 muzyków i kompozytorów,
ale jeżeli dodamy do
tego twórczość synago-
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Fot. Paweł Sawicki

Czy po wielu latach
badań jest pan w stanie oszacować, o jakiej
liczbie kompozytorów
mowa?

Koncert Ensamble Voix Étouffées w oświęcimskiej szkole muzycznej
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my np. wydać podręcznik
dla nauczycieli – jak uczyć
o związkach Holokaustu
i muzyki, czy Holokaustu
i kultury. Planujemy także
rozwijać naszą współpracę z Muzeum Auschwitz
i innymi instytucjami.
W przyszłym roku chcemy też spróbować dokonać wymiany pomiędzy
uczniami szkoły muzycznej w Oświęcimiu i szkoły
we Francji. Istnieją kompozycje pisane w tamtych
czasach, które mogłyby
zostać wykorzystane. Niezwykle symboliczna jest
dziecięca opera dla dzieci „Brundibar” napisana
przez Czecha – Hansa
Krasę. To utwór z 1938 r.,
jednak najważniejsze jest
to, że opera była wielokrotnie
wykonywana
w getcie w Terezinie
i większość młodych wykonawców – bo występowały tam dzieci w wieku
od 7 do 14 lat – zostało deportowanych do Auschwitz. Zginął tu także kompozytor w październiku
1944 r. Gdybyśmy mogli
rozwinąć
współpracę,
bazując na tej kompozycji, miałoby to niezwykle
symboliczny wymiar.
Paweł Sawicki

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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Z JASNYM CZOŁEM
KONCERT GRZEGORZA TURNAUA
DLA IGORKA BARTOSZA

P

rzy zapełnionej po brzegi sali koncertowej w Oświęcimiu
22 kwietnia wystąpił Grzegorz Turnau. Artysta zaśpiewał
dla chorego na nowotwór Igorka Bartosza. Organizatorami
koncertu byli Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży i Państwowa Szkoła Muzyczna nr 1 w Oświęcimiu.

Fot. MDSM

Przed koncertem Rotary
Club Oświęcim przeprowadził kolejną zbiórkę pieniężną na rzecz Igorka Bartosza.
O hojność apelował sam artysta, dedykując rodzicom
słynne słowa: „... naprawdę
nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca...”.
I rzeczywiście – hojności
tego wieczoru nie zabrakło.
W wyniku kwesty na koncie

Grzegorz Turnau

WOLNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Z

akończył się projekt dwuczęściowej wymiany młodzieży „Prawa
człowieka wczoraj – prawa człowieka dziś: Wolność artystyczna”.
W kwietniu młodzież z Oświęcimia, Torunia, Zielonej Góry oraz
z niemieckiego Weil der Stadt spotkała się po raz drugi. Pierwsza część
wymiany miała miejsce we wrześniu 2009 r. w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży. Młodzi Polacy i Niemcy pół roku czekali, by
móc wziąć udział w drugiej części programu – w pięknym Bad Liebenzell, w którym siedzibę ma wieloletni partner MDSM w tym projekcie
Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell.
Koordynatorki projektu najbardziej ucieszył fakt, że
prawie wszyscy uczestnicy
pierwszej części wzięli udział
w programie w Niemczech.
Uznały to za dowód dobrze
przeprowadzonego projektu
w Oświęcimiu i wyzwanie na
kolejny tydzień, aby nie zawieść oczekiwań młodzieży.
Teraz po powrocie do domu,
po przeczytaniu ewaluacji
uczestników, wiedzą, że się
im to udało, a druga część
projektu stanowiła świetne uzupełnienie tygodnia
w MDSM.
Cel, który przyświecał organizatorom podczas obu części
wymiany, to przede wszystkim uwrażliwienie młodzieży na prawo do wolności
artystycznej i kulturalnej jako
części składowej otwartego,
demokratycznego społeczeństwa oraz na sytuacje, w których w przeszłości lub współcześnie to prawo było lub jest
ograniczane bądź łamane.

W Oświęcimiu szczególną
uwagę zwrócono na aspekt
historyczny: na prześladowania, wyniszczenie inteligencji,
świata kultury i sztuki przez
reżim narodowosocjalistyczny. Znaczna część spotkania
poświęcona była tematyce
Auschwitz, przede wszystkim sztuce obozowej, więźniom-artystom, ich nielegalnej
twórczości w obozie, podejmowanej z narażeniem życia,
jej znaczeniu dla zachowania
wolności wewnętrznej oraz
jako próby ucieczki od obozowej rzeczywistości. Prowadzony przez artystkę z Zielonej
Góry – Ewę Andrzejewską
warsztat teatralny miał z jednej strony pomóc w zetknięciu
z historią Auschwitz i w poradzeniu sobie z własnymi w
tym miejscu doświadczeniami
i emocjami, z drugiej strony
pozwolił uczestnikom poczuć się artystami, poczuć, co
oznacza wolność artystyczna
wobec możliwości zamanife-
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Wszyscy, którzy przyszli na
koncert, obdarowani zostali
pięknymi kwiatami, ofiarowanymi przez Tomasza
Polaka ze Śląskiej Giełdy
Kwiatowej w Tychach, pozyskanymi dzięki staraniom
Lucyny Pasternak.
Występ, nagrodzony przez
publiczność owacją na stojąco, był nie tylko wielką
muzyczną ucztą. Grzegorz
Turnau podczas pełnej
humoru rozmowy ze słuchaczami, wspominał początki swojego śpiewania,
pierwsze miłości i „grzechy
młodości”, ilustrując każdą
z anegdot odpowiednim
komentarzem muzycznym.
Brawurowe parodie: m.in.
Johna Lennona czy Marka
Grechuty, wywołały salwy
śmiechu, a największe przeboje artysty śpiewała cała
publiczność.

4

stowania siebie samego, własnego zdania poprzez formę
artystyczną, w tym przypadku
przez wypowiedź sceniczną
i wreszcie poczuć, jaką siłę oddziaływania na publiczność
posiada artysta i jego sztuka.
Warsztat teatralny był również okazją dla uczestników
wywodzących się z dwu różnych kręgów kulturowych do
wzajemnej inspiracji i wzajemnego wsparcia w trakcie pracy
artystycznej. Działania teatralne doskonale sprawdziły się
w pracy w grupie międzynarodowej. Język mówiony
w działaniach teatralnych jest
z powodzeniem zastępowalny
przez gesty, rekwizyty, dźwięk
i światło, więc teatr pełni rolę
komunikatora i przełamuje
barierę językową. Sam performance był dla uczestników
dużym przeżyciem, zarówno
w fazie jego przygotowania,
jak i podczas występu, co
wzmacnia aspekt wspólnotowy i sprawia, że uczestnicy
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są przeniknięci świadomością
niepowtarzalności chwili, a to
przekonanie o niepowtarzalności przenosi się z kolei na
cały projekt i determinuje siłę
więzi, które powstały między
uczestnikami podczas przeżytego wspólnie pierwszego
tygodnia wymiany. Stąd też
spotkanie w Niemczech po
półrocznej przerwie nie rozpoczynało się od rundy zapoznawczej, lecz od gorącego,
długo oczekiwanego powitania. Wyjeżdżaliśmy z Polski w
niedzielę 11 kwietnia, następnego dnia po tragicznej katastrofie polskiego samolotu.
Przy okazji pierwszego spotkania nie zabrakło wyrazów
współczucia
skierowanych
do polskiej grupy ze strony
niemieckich
uczestników
i opiekunów. Słowa i gesty
zrozumienia spowodowały
natychmiastowe odświeżenie
przyjaźni, odbudowę zaufania i chęć wspólnego działania
podczas nadchodzących dni.
Elementem tematycznie nawiązującym do pierwszej części projektu było zwiedzanie
wystawy czasowej w Galerii
Narodowej w Stuttgarcie pt.:
„Bruecke, Bauchaus, Blaue Reiter”. Wystawa prezentowała
zbiory prywatne, 250 nieznanych dotychczas dzieł najwyższego kunsztu. Uczestnicy
mogli podziwiać m.in.grafiki
Ludwiga Kirchnera, litografie
Edvarda Muncha, oleje Maxa
Beckmanna, Emila Nolde.
Oprowadzanie po wystawie
odwoływało się do pojęcia
sztuki zdegenerowanej (niem.
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Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, wspierającej leczenie Igorka przybędzie
prawie 10 tysięcy złotych!
Ten wspaniały wynik był
możliwy m.in. dzięki pomocy artystów-plastyków:
Kaliny Dulko, Józefa Hołarda, Janusza Karbowniczka, Haliny Kozioł, Elżbiety
Kuraj, Adama Pociechy,
Waldemara Rudyka i Pawła Warchoła. Ofiarowanymi
przez nich pracami nagrodzone zostały osoby, które
złożyły największe datki na
rzecz Igorka. I chyba każdy,
kto przyszedł na koncert,
wyszedł – o co prosił Grzegorz Turnau – „z jasnym
czołem” i poczuciem, że razem przezwyciężyć można
największe przeszkody.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować przyjaciołom, którzy umożliwili
sprawną realizację koncertu. Są to: pani Maria Anna
Potocka, pani Ula Maj – dyrektor OCK, pan Waldemar
Rudyk – dyrektor MOKSiRu w Chełmku, pan Tomasz
Polak i pani Lucyna Pasternak, pan Grzegorz Gniady
oraz pan Marcin Boiński.
Joanna Klęczar

entartete Kunst). Tym terminem naziści określali sztukę
niezgodną z ich ideologią, tworzoną przez artystów „podrzędnych rasowo”. Tak więc
uczestnicy obejrzeli przykłady
wielkiej sztuki niemieckiej, nie
należącej do oficjalnej sztuki
Trzeciej Rzeszy. W dyskusjach
i pracy w grupach młodzież
zastanawiała się: czy istnieją
granice wolności artystycznej?
Jak szeroki margines swobody powinni mieć twórcy? Czy
państwo może regulować sztukę? Kto określa, co jest dziełem
sztuki, a co zwykłą prowokacją? Obok pracy tematycznej
w kwietniowym spotkaniu nie
zabrakło również działań artystycznych. Młodzież pracowała nad materiałem filmowym
oraz przygotowała spektakl
taneczny. Ewa Lewandowska
o zaangażowaniu uczestników
w trakcie warsztatów napisała:
„Ogromna energia i kreatywność uczestników sprawiły, że
dorosłym opiekunom projektu
pozostała tylko jedna możliwość: z boku obserwować rodzenie się spektaklu i w razie
potrzeby dyskretnie wkraczać
z poradą. Młodzi ludzie, znakomicie, może intuicyjnie, ale z
zaskakująco mocnym efektem,
odczytali sygnały organizatorów, skumulowali w tej realizacji swoje przeżycia i przemyślenia, i na pewno nie będą
już nigdy takimi zwykłymi
świadkami historii, ale też nie
będą nigdy już bezkrytycznymi konsumentami kultury”.
Teresa Miłoń-Czepiec
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POLSKO-NIEMIECKIE
WARSZTATY
ARTYSTYCZNE

O

d 23 do 29 marca miały miejsce pierwsze polsko-niemieckie
warsztaty komiksu w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu w ramach współpracy Działu Pedagogicznego Muzeum Powstania Warszawskiego z Działem Pedagogicznym MDSM Oświęcim.

Jeden z powstałych komiksów
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niem do rozmowy ze świadkiem wydarzeń, panią Janiną
Rekłajtis (z domu Papiernik),
która jako dziewięcioletnia
dziewczynka razem ze swoją
Uczestnicy warsztatów
matką już dwa dni po wybuchu powstania warszawskie- w Pruszkowie do Auschwitz Refleksje, uczucia i nadzieje
go została deportowana do i zachowania polskiej ludno- młodzież spisywała po wizyści, która próbowała depor- cie w Muzeum – każda osoba
Auschwitz.
rysowała obraz wydarzenia
historycznego, które w ostatnich dniach szczególnie mocJANINA REKŁAJTIS
no utkwiło jej w pamięci oraz
Z DOMU PAPIERNIK
obraz, przedstawiający to, co
jest dla niej w życiu najważUrodzona w 1934 r., dzieciństwo spędziła w okupowaniejsze. Uczestnicy tworząc
nej Warszawie. W czasie powstania z mamą i bratem
obrazy przy wsparciu rysowprzeżyła traumatyczne chwile na Zieleniaku, który był
nika komiksu, opracowywali
obozem przejściowym (będącym etapem na drodze do
wspólnie pięć zagadnień tekolejnego obozu przejściowego w Pruszkowie), na tematycznych: dzieci, marzenia,
renie byłego targowiska warzywnego, tzw. Zieleniaka
powstanie warszawskie, ro(dzisiejsze Hale Banacha). Do wieczora 5 sierpnia 1944 r.
dzina, poniżenie. Na podstazgromadzono w nim kilkanaście tysięcy mieszkańców
wie tych tematów utworzoOchoty i najbliższych okolic. Od początku swojego istno pięć polsko-niemieckich
nienia Zieleniak stał się miejscem masowych zbrodni.
grup, wspólnie pracujących
Kolejnym etapem po Zieleniaku i Pruszkowie dla małej
przez 2-3 dni nad historią
Janki i jej rodziny był obóz Auschwitz, gdzie spędziła
– dla nich osobiście najważblisko pół roku. Po wojnie pani Janina wyszła za mąż za
niejszą – którą kolejno przeoficera straży pożarnej, pracowała jako urzędniczka, do
twarzali w formę comicstrip.
dziś mieszka w Warszawie.
Pomocne w tym były rysunki, które młodzież sporządzaRozmowa z Janiną Rekłajtis towanym dostarczyć wodę ła w szkicownikach podczas
była szczególnie poruszająca, i jedzenie, czemu Niemcy całego pobytu. W pierwszej
ponieważ w swojej niezwykle skutecznie zapobiegali. Pani części warsztatu w Sachsenobrazowej opowieści potrafiła Janina, jako najmłodsza z troj- hausen uczestnicy pracowali
ona przywołać wiele szczegó- ga rodzeństwa (miała siostrę indywidualnie nad własnym
łów z czasu okupacji i pobytu i brata), która najczęściej no- komiksem. Tu wyzwaniem
w obozie. Wśród wspomnień siła ubrania po starszym ro- było wspólne poszukiwanie
pojawił się moment depor- dzeństwie, zapamiętała wy- pomysłu i przetwarzanie go
tacji z obozu przejściowego jątkowo wyraźnie, jak mama w projekt w grupach polskona Pierwszą Komunię kupiła niemieckich. Ta metoda pracy
jej piękną sukienkę i nowe fu- została przez wszystkich potro, które zabrała ze sobą do zytywnie oceniona, ponieważ
obozu. W momencie, kiedy dzięki niej grupa polsko-niew saunie w Birkenau odebra- miecka mogła się silnie zinteno jej cywilne ubranie, płakała grować, a w małych grupach
w samotności i w żalu. Wów- roboczych mogły się odbyczas uświadomiła sobie, że jej wać intensywne dyskusje
obecna sytuacja drastycznie o historii.
różni się od wcześniejszych W ostatnim dniu seminarium
lat dzieciństwa, kiedy dum- wolontariuszka Akcji Znaku
nie paradowała w swojej Pokuty Służby dla Pokoju,
nowej sukni i płaszczyku po Daria Varyvod z Ukrainy
warszawskiej Starówce.
oprowadziła całą grupę po
Po dwóch intensywnych mieście Oświęcimiu i przyblidniach w Warszawie młodzi żyła jego historię z perspekludzie pojechali do Oświę- tywy niemieckiej, polskiej
cimia, zabierając ze sobą i ukraińskiej. W ostatnim
apel pani Janiny do młode- dniu zaprezentowano także
go pokolenia, aby starali się projekty pięciu komiksów.
zapobiegać w przyszłości Udany warsztat zakończył
wszelkiego rodzaju wojnom. polsko-niemiecki wieczór poW Międzynarodowym Domu żegnalny, wszyscy wyrazili
Spotkań Młodzieży młodzież nadzieję na kolejne spotkanie
w ramach pracy projektowej w ramach następnego projekśledziła losy warszawskich tu.
Żydów i pani Janiny Rekłajtis,
Anna Meier
m.in. wspólnie odwiedzając
(tłumaczenie: Ela Pasternak)
Miejsce Pamięci Auschwitz.
Fot. MDSM

warszawskim.
Niemieccy
i polscy uczestnicy zwiedzili
jedyną, częściowo zniszczoną
podczas II wojny światowej
i później odrestaurowaną synagogę Zalmana i Rywki Nożyków w Warszawie. Przed
II wojną światową w Warszawie działała największa
gmina żydowska w Europie
licząca 350 000 członków.
Synagoga Nożyków, przed
wojną jedna z pięciu największych synagog w Warszawie,
powstała na przełomie XIX
i XX wieku. W przeciwieństwie do wszystkich innych
synagog w Warszawie przetrwała ona II wojnę światową,
ponieważ wykorzystywana
była przez niemieckiego okupanta jako stajnia końska.
W oprowadzaniu zaznaczone zostały przede wszystkim
poszczególne momenty historyczne, jak również losy
indywidualne osób i osobistości takich jak Mordechaj
Anielewicz – przywódca powstania w getcie. Na ul. Miłej
18 uczniowie i uczennice
zwiedzili miejsce, gdzie znajdował się bunkier, w którym
8 maja 1943 r. zginęli przywódcy powstania. Seminarzyści zwiedzili także Muzeum
Powstania Warszawskiego,
gdzie poznali pracę Archiwum Historii Mówionej. Było
to równocześnie przygotowa-

Fot. MDSM

Pierwsza część projektu była
realizowana w listopadzie
2009 r. w MDSM Sachsenhausen jako element projektu
modelowego „Sztuka Przestrzeń Pamięć”. Druga część
projektu w marcu umożliwiła ponowne, siedmiodniowe
spotkanie 20 uczniów i uczennic z gimnazjów w Siedlcach
i Oranienburgu w Warszawie
i w Oświęcimiu.
Kierownictwo
artystyczne
polsko-niemieckiego warsztatu spoczywało w rękach
rysownika i ilustratora komiksów, Łukasza Mieszkowskiego z Warszawy, oraz
artysty plastyka, Thorstena
Streichardta z Berlina. Punktem wyjścia dla wspólnej
siedmiodniowej pracy warsztatowej była konfrontacja
z historią dwóch powstań
warszawskich (powstania w
getcie warszawskim w 1943 r.
oraz powstania warszawskiego w 1944 r.) oraz losami warszawskiej ludności cywilnej,
deportowanej do Auschwitz
podczas powstania warszawskiego i po jego stłumieniu.
Pierwsze dwa dni projektu
grupa seminaryjna spędziła w Warszawie. Podczas
oprowadzania po mieście
grupa zwiedziła oryginalne
miejsca historycznie związane z powstaniem warszawskim i powstaniem w getcie
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W ZWIERCIADLE DOMU

P

Fot. Bartłomiej Senkowski

o drugiej stronie lustra dzieją się rzeczy niezwykłe, magiczne...
Po drugiej stronie lustra odkrywamy inny obraz świata...
Po drugiej stronie lustra widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę.

stości podsumowującej jego
działalność. W zaczarowaną
krainę luster, na drugą stronę Domu, żwirową alejką,
pośród pochodni, wiódł gości mim z teatru Gry i Ludzie.

Wnętrza Domu zalśniły taflą zwierciadeł. Przestępując jego próg, Domownicy
wkraczali w krainę luster.
Luster weneckich i fenickich,
srebrzystych luster wody,
a nawet krzywych zwier-

Fot. Bartłomiej Senkowski

I właśnie w tym zaczarowanym miejscu, po drugiej
stronie lustra, spotkały się
Dobre Duchy – Przyjaciele
i Darczyńcy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży na dorocznej uroczy-

Od lewej - Beata Paluch, Anna Radwan-Gancarczyk i Ewa Kaim
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ciadeł. Kiedyś za pomocą
lustra wróżono, oglądano
odległe wydarzenia i twarze osób, przepowiadano
przyszłość. W nich szukano
odbicia, wiernego lub nie,
rzeczywistości i pragnień.
Tego wieczoru w MDSM,
pośród lustrzanej dekoracji,
mogliśmy zobaczyć siebie
za sprawą magicznego prezentu. Dzięki podarowanym
kieszonkowym (damskim
i męskim) lusterkom mogliśmy odkryć swoje alter
ego, zaś dzięki (zupełnie
nie-baśniowej) Alicji (Bartuś) – zajrzeć w zwierciadło
Domu, by dostrzec wszystko to, co w minionym roku
udało się w nim zrobić.
A były to wydarzenia ważne i niebanalne, jak choćby
wizyta przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego
Jerzego Buzka podczas projektu „1939/1989. Czas winy
i czas nadziei”.
Dyrektor MDSM Leszek Szuster powiedział, iż „wizyta
młodych ludzi w Oświęcimiu w Domu Spotkań to
szansa i możliwość spojrzenia na siebie w tym szczególnym miejscu. Przez pryzmat
konfrontacji z jego historią
można zobaczyć własną
wrażliwość, empatię, tolerancję. Poprzez spotkanie ze
świadkami historii można
doświadczyć «odbicia» nie-
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zwykłych losów osób postawionych w nieludzkich
sytuacjach wyboru i przez
to postawić sobie najważniejsze pytania o swoją tożsamość, postawę, zachowania”. To ważne i prawdziwe
słowa.
Dom Spotkań od lat jest takim właśnie zwierciadłem.
Przechadza się po gościńcu
dawnej i współczesnej historii. W nim odbijają się kluczowe aspekty stosunków
społecznych i politycznych.
Tu znajdują odzwierciedlenie idee, tu w drobny mak
roztrzaskują się uprzedzenia
i stereotypy. Do tego Domu
przyjeżdżają młodzi ludzie
z całego świata w poszukiwaniu prawdy i siebie. Chcą
zobaczyć. I w tym szczególnym miejscu – spoglądając
w zwierciadło historii, mogą
dostrzec wszystko to, co
dla nich jest ważne i prawdziwe, i co ich uszlachetnia. To, co widzialne, staje
się „zwierciadłem” tego, co
niewidzialne. Tutaj mogą to
dostrzec i zrozumieć. A pomagają im w tym wspaniali
pracownicy Domu, którzy
rokrocznie opiekują się ponad 160 grupami odbywającymi podróże studyjne
i realizują ponad dwadzieścia programów edukacyjnych dla młodzieży.
W ubiegłym roku skorzysta-
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Taki zachwyt przeżyliśmy po
raz kolejny... Kiedy bowiem
na oczach gości niedzielnego wieczoru mim „stłukł”
kurtynę zwierciadła, znaleźliśmy się w krakowskiej
Piwnicy pod Baranami, po
drugiej stronie zwierciadła,
tam gdzie jak u Carrolla
„nie dziwią dziwy, a świat
baśniowy jaśniej nam świeci
niż prawdziwy”.

i owocną współpracę z Domem przy organizacji wystawy Edwarda Dwurnika
„Artysta i historia” w ramach projektu „1939/1989.
Czas winy i czas nadziei”
oraz za wyjątkową umiejętność tworzenia nowych
rzeczywistości – nie tylko
w ekspozycyjnych salach.
kategorii „Biznes” statuetkę
Dobrego Ducha odebrał Jerzy Brniak (Prezes BP Polska)
za wieloletnie, finansowe
wsparcie najważniejszych
przedsięwzięć kulturalnych
MDSM, za głębokie zrozumienie idei Domu, za
wyjątkową umiejętność łączenia postawy menagera
z obywatelską wrażliwością.
W kategorii „Artysta” wyróżniono Ewę Kaim, aktorkę
Narodowego Teatru Starego
w Krakowie, wykładowcę
PWST. Uhonorowano ją za
lokalny patriotyzm i wierność starym przyjaźniom,
za talent, aktorski kunszt
i wdzięk.
Na zakończenie wieczoru
goście mogli odwiedzić „Gabinet Przemiany Natychmiastowej” i opuścić MDSM
z magicznym zdjęciem, będącym radosnym efektem
owej „przemiany”, a jednocześnie świetnym panaceum
na wszelkie kompleksy,
zmartwienia i smutki. Tę
magiczną przemianę dedykowano naszemu walczącemu z nowotworem synkowi
Igorkowi z życzeniami, by
i u niego jak najszybciej się
dokonała...

Fot. Bartłomiej Senkowski

ło z nich ponad pięć tysięcy
młodych ludzi.
Ale Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży to także
zwierciadło rzeczywistości.
Kreator ważnych wydarzeń
kulturalnych, artystycznych
i naukowych. Na bieżąco podążający za tym co ważne, co
bliskie każdemu z nas, aktualne i potrzebne... W myśl zasady: myśl globalnie, działaj
lokalnie – MDSM każdego
dnia wiedzie nas na drugą
stronę lustra, do innego świata – świata pogłębionej refleksji, naukowego zdziwienia,
artystycznego zachwytu.

Maria Anna Potocka - dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
odbiera statuetkę Dobrego Ducha MDSM w kategorii „Kreator rzeczywistości”

Fot. Bartłomiej Senkowski

Fot. Bartłomiej Senkowski

Fot. Bartłomiej Senkowski

W tej piwnicznej krainie
na gości czekały wspaniałe aktorki Narodowego
Teatru Starego w Krakowie: Ewa Kaim, Anna Radwan-Gancarczyk
i Beata
Paluch oraz akompaniujący
im Janusz Butrym, którzy
porwali publiczność brawurowym
kabaretowo-muzycznym programem.
Kulminacyjnym
momentem wieczoru było wręczenie statuetek Dobrego
Ducha MDSM. W kategorii
„Kreator
rzeczywistości” Za ten i wiele innych magiczuhonorowano Marię Annę nych wieczorów, serdecznie
Potocką,
dyrektor
Mu- dziękujemy!
zeum Sztuki Współczesnej
Monika Bartosz
w Krakowie, za inspirację

Jerzy Brniak (dyrektor BP Polska) – Dobry Duch MDSM w kategorii „Biznes”
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Ewa Kaim odbiera statuetkę Dobrego Ducha MDSM z rąk Augusta Kowalczyka
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POLSKA WIELOKULTUROWOŚĆ POD LUPĄ
PIONIERÓW TOLERANCJI

D

ość powszechnie uważa się, że od zakończenia II wojny światowej Polska jest krajem jednolitym etnicznie
i kulturowo, pozbawionym przedwojennej mozaiki narodowościowej i religijnej. Czy jest to zdanie
w 100% prawdziwe? Czy faktycznie wszyscy mieszkańcy naszego kraju są tacy sami? A jeśli nie, to co to
oznacza? Szukaniem odpowiedzi na takie i podobne pytania zajmuje się wybrana grupa prawie 30 uczniów szkół
średnich z Oświęcimia i okolicy, którzy zgłosili się na warsztaty do Centrum Żydowskiego.

Fot. CŻ

programu, który ma na celu
kształtowanie otwartości na
innych ludzi oraz zainspirowanie do kwestionowania
swoich i cudzych stereotypów.
W kwietniu miało miejsce
pierwsze takie spotkanie.
Na zaproszenie Pionierów
Tolerancji przyjechał do nas
Azat Poghosyan, ormiański
student mieszkający w Warszawie. Po krótkiej prezentacji jednej z uczestniczek
na temat historii i kultury
ormiańskiej wywiązała się
ciekawa rozmowa. Azat
opowiadał o swoim przyjeździe do Polski i sytuacji
nastolatka, który znalazł się
w nowym środowisku, nie
znając języka ani miejscowej
kultury. Pionierki i Pionierzy pytali gościa o trudne
i łatwe doświadczenia, podobieństwa i różnice kulturowe pomiędzy Ormianami
i Polakami oraz jego uczucia
wobec obu krajów i plany na
przyszłość. Spotkanie przebiegło w miłej i bezpośredniej atmosferze, a Azat sprawił naszym Pionierom miły
prezent, obdarowując ich
zakładkami do książek przygotowanymi przez dzieci
uczęszczające do szkoły ormiańskiej w Warszawie.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie
w maju, na które przyjedzie
do nas młoda Żydówka Nitzan Reisner. Zapraszamy do
śledzenia programu na www.
poconamtolerancja.pl.

Azat Poghosyan w trakcie spotkania z Pionierami Tolerancji

i zmagania się z ludzką niechęcią lub obojętnością. Trudno jest przecenić znaczenie
rozmów na ten temat i podjętych wniosków w kontekście
historii położonego niedaleko
byłego nazistowskiego obozu
Auschwitz.
Po takim przygotowaniu
uczennice i uczniowie, biorący udział w programie, wzięli pod lupę ludzi żyjących
w mniejszości wobec ogółu
mieszkańców Polski. Spotkania z takimi osobami są
drugim elementem naszego

Pewnego dnia dostałem telefon od dyrektora Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, który zaproponował, żebym
przeprowadził warsztat w formie studium przypadku
z młodzieżą lokalną w ramach projektu „Po co nam tolerancja”.
Bez zastanowienia się zgodziłem, ale przed wyjazdem
opowiadałem o tym znajomym w poszukiwaniu wskazówek. Ku mojemu zdziwieniu wiele osób słysząc „warsztaty
z Oświęcimską młodzieżą”, twierdziło, że jest to duże wyzwanie. Do dziś nie rozumiem, na czym polega kwestia
trudnego miasta Oświęcimia. Wizerunkowo to miasto zostało pozbawione wszelkiej rozrywki, młodzieży, sztuki
miejskiej, wydarzeń kulturalnych itp. Zastanawia mnie fakt,
że historyczne wydarzenia aż tak bardzo wpłynęły na stereotypowe spojrzenie na to miasto.
Będąc w Oświęcimiu przez parę dni, nie odniosłem wrażenia inności lokalnych mieszkańców, a rozmowy z młodzieżą
z Oświęcimia niczym się nie różniły od dialogów przeprowadzonych w innych miastach. Te oczywiste teorie, głównie kieruję do tych osób, które słysząc „miasto Oświęcim”,
przypominają sobie fakty historyczne, o których czytali
w podręcznikach szkolnych.
Dzięki rozmowom z młodymi uczestnikami programu
„Po co nam tolerancja” uświadomiłem sobie, że szanowanie
obcej kultury jest czymś równie ważnym jak nasze codzienne czynności. Zrozumiałem też, że o tematach związanych
z tolerancją nie rozmawiamy zbyt często. Odniosłem wrażenie, że uczestnicy programu posiadają dużą wiedzę na
temat tolerancji i różnokulturowości. Byłem pod ogromnym
wrażeniem skierowanych do mnie pytań. Dotyczyły one
kultury kraju, w którym zostałem wychowany. Zaskoczyło
mnie pytanie dotyczące roli kobiety w kulturze ormiańskiej.
Dziewczyna zadająca to pytanie spowodowała, że na chwilę znalazłem się na pokładzie maszyny, która zabrała mnie
w podróż socjologiczną. Odpowiedziałem, z trudem posługując się słowami pewnej polskiej artystki, która w latach 60.
podczas wywiadu dla francuskiej telewizji na podobne pytanie dotyczące roli kobiety w Polsce sarkastycznie odpowiedziała: „Kobieta w Polsce jest jak księżniczka, nie musi pracować”. Spotkanie z młodzieżą uważam za niepowtarzalną
przygodę, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem.
Azat Poghosyan

Maciek Zabierowski

Fot. CŻ

Przez troje pierwszych zajęć
„Pionierów Tolerancji” młodzi uczestnicy i uczestniczki warsztatów przyglądali
się własnemu postrzeganiu
innych ludzi, rozmawiając
o powszechnych w swoim
środowisku
stereotypach
i uprzedzeniach oraz ich
wpływie na osoby nimi dotknięte. Projekcje filmów,
interaktywne ćwiczenia oraz
dyskusje pomogły naszym
Pionierkom i Pionierom
doświadczyć przez chwilę
uczucia bycia w mniejszości

PO CO MŁODZIEŻY TOLERANCJA...

Pionierzy Tolerancji razem z Azatem Poghosyanem
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PRÓBA DOŚWIADCZENIA
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Godzina 21.30. Przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Leszczyńskiej zaczyna gromadzić
się grupa ludzi. Każdy przybywa tu z różnych względów.
Część osób z czystej ciekawości, część zaś świadomie,
specjalnie by uczestniczyć
w tego typu wydarzeniu. Po
pewnym czasie do zebranych uczestników dołącza
wyróżniająca się osoba. Niewątpliwie wyróżnia ją strój
i jednocześnie nastrój. Ubrana w biel, roztacza wokół
siebie aurę wdzięczności
i ciepła. To autorka instalacji Agnes Janich. Po kilku słowach wstępu, Agnes
zaprasza nas na spektakl,
w którym daje nam niezwykłą możliwość wcielenia się
w rolę aktorów i widzów jednocześnie. Jak sama wspomina na początku: „jestem
tylko powodem, a Państwo
wykonawcami”.

palimy ten skrawek papieru
w łódeczce ze świecą i światełko to puszczamy wraz
z prądem rzeki. Dopóki
możemy, wpatrujemy się
w ten systematycznie oddalający się świetlisty punkt.
Cytując słowa samej autorki, perfomatywna instalacja
„Światłość w ciemności”, to
„efemeryczny pomnik żywych, który ma na celu przypomnienie tego, co kiedyś,
ale także przypomnienie
o bliskich, których kochamy dziś”. To doświadczenie
wzbogacające wewnętrznie,
dające poczucie duchowej
wspólnoty.
Monika Bernacka

3

4

Zawsze chciałam zrobić ten projekt przy byłym obozie
Auschwitz. Dopiero od roku częściej bywam w Polsce
– ciągle pomiędzy podróżami na instalacje, wystawy,
Nowym Jorkiem i Warszawą. Wintethur i Barcelona
pozwoliły mi doświadczyć różnej publiki. W Winterthurze wszyscy płakali, w Barcelonie – uśmiechali się i trzymali się za ręce. Takie też były recenzje.
Z przyczyn prywatnych, Auschwitz znaczy dla mnie,
coś szczególnego. Nie chcę się nad tym rozwodzić
z potrzeby ochrony czyjejś prywatności. Dla całej ludzkości to miejsce jest symbolem masowej, industrialnej
kaźni.

Dlaczego akurat taka droga życiowa i ta profesja?
Inaczej się nie da, to powołanie.
Sztuka performatywna to ciężka forma wyrażania
samego siebie, tego co chce się powiedzieć, na co
zwrócić uwagę. Czy pani, jako tak młoda osoba,
uważa, że trafia ze swoją sztuką do każdej grupy
wiekowej?
Każdy ma tyle lat, na ile się czuje. Myślę, że trafiam
do tych, którzy chcą, by ktoś do nich trafił, do tych,
którzy przyjechali tu, śledzą moje wystawy, sekundują na odległość. Liczę, że trafiam też czasem do kogoś
z woli Bożej, do przechodnia, do dziecka... Zapytano
mnie na spotkaniu z publicznością w Krakowie, czy
mam grupę targetową. Moja odpowiedź brzmiała tak
– Ludzkość.

Skąd czerpie pani inspiracje do tworzenia kolejnych
projektów i czy jest pani z natury pesymistką, optymistką, a może twardo stąpającą po ziemi realistką
i czy fakt ten znajduje jakieś odzwierciedlenie
w pani pracach?
To się zmieniło. Byłam przez pięć lat w depresji, miałam głowę wygolona jak kobiety idące do gazu, czarny
turban, czarne ubrania, obsesyjny sposób docierania
do obozów – byłam w 19 – w śniegu, zawiei, deszczu,
na piechotę. Próba doświadczenia niedoświadczalnego. Psułam każdy związek, który mi proponowano,
miałam tylko tę swoją obsesyjną Miłość do osób dotkniętych Zagładą, które zwykle kocha się na odległość, obok. Powoli, świadomie, zaczęłam szukać życia
w tych projektach, pozwolenia – Boga czy swojego
powołania – na bycie kobietą i matką, przyjaciółką
i kochanką. I tak zaczęłam robić projekty o Miłości,
o związkach, ale też o przemocy, choć w innym kontekście, na inną skalę. Ciągle jakoś analizuję ból, ale inny.
Jak napisała o mnie prof. Joanna Tokarska-Bakir, „za
porównywanie Miłości do Zagłady obrywam jak Sarah
Kane”. Ale słyszeć od widzów „dziękuję za przybycie
do Oświęcimia, teraz będzie nam się tu lepiej żyło” czy
„dziękuję za przekazywanie światu pozytywnej energii” przekonuję się, ciągle na nowo – że warto.

Nawiązując do pani perfomatywnej instalacji „Światłość w ciemności”, chciałam zapytać na wywołaniu
jakich emocji wśród odbiorców, a jednocześnie
uczestników tego wydarzenia zależy pani najbardziej i dlaczego?
Jeden z esejów o mojej sztuce – dr Thyrzy Nichols Goodeve zw. z Artforum – mówi o obsesyjnej próbie doświadczania Zagłady na sobie, na skórze swojej – nie
dziadków. Kolejny, Lyle Rexera zw. z Aperture – o powołaniu do pamiętania. Podnoszone są też inne wątki.
Ja pozostawiam to do indywidualnej interpretacji. Ból,
lęk, radość, nadzieja – każdy z nas jest inny i każdy
ma do tego prawo. Ja wiele uczę się z reakcji widzów
i spotkań z publicznością.

Wydarzenia te nadal niosą
ze sobą emocje, nadal bolą,
dotyczą jednak pokolenia
naszych dziadków, którym
należy się pamięć i szacunek,
my zaś mamy to ogromne
szczęście żyć tu i teraz. Każdy z nas zapala świeczkę.
Na kartkach papieru wypisujemy imiona żyjących
osób, które kochamy, które
są nam bliskie. Następnie
ze swoimi przemyśleniami
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Agnes Janich

ROZMOWA Z ANGES JANICH

Każdy zabiera ze sobą pięć
przedmiotów: świeczkę, łódeczkę, zapałki, kartkę papieru oraz długopis. Cały czas
towarzyszy nam atmosfera
tajemniczości, którą wzmaga czarny las, łagodniejący
w blasku księżyca. Otoczeni
palącymi się pochodniami
tworzymy półkole, by wysłuchać dalszych wskazówek
autorki. Agnes prosi, byśmy
przenieśli się w czasie, jakieś
70 lat wstecz, na ulice Krakowa. Jest miły niedzielny
wieczór, spacerujemy ulicami miasta, nagle spokój ten
przerywa krzyk i wszechobecny strach. Łapanka!!!
Części osób udaje się uciec
bądź ukryć, jednak znaczna
większość zostaje schwytana
i ostatecznie jako proch trafia
na dno rzeki Soły.

1

Fot. Adam Pelc

kwietnia w Oświęcimiu, nad Sołą,
mogliśmy uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu artystycznym. „Światłość w ciemności” – taki tytuł
miała perfomatywna instalacja autorstwa
Agnes Janich, młodej polskiej artystki. Organizatorami przedsięwzięcia było Centrum
Żydowskie z Oświęcimia oraz Muzeum
Sztuki Współczesnej z Krakowa MOCAK.

Podobne przedsięwzięcie realizowała pani w wielu
miejscach na świecie. Proszę powiedzieć dlaczego
w Polsce wybrała pani akurat Oświęcim i czy bezpośrednie sąsiedztwo byłego obozu Auschwitz odgrywa tu jakąś istotną rolę?
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JEST WIELE OKAZJI DO ROZMÓW,
ALE TUTAJ LEPIEJ MILCZEĆ

9

kwietnia odbyła się pielgrzymka 27 kleryków niemieckich z diecezji Passau. Grupa odwiedziła Oświęcim
i przeszła stacjami drogi krzyżowej w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady
Auschwitz II-Birkenau. Grupie tej przewodził biskup diecezji Passau Wilhelm Schramm, z którym rozmawiał
Wiktor Boberek.
Jak biskup czuje się dziś
w Auschwitz jako Niemiec i duchowny?
Nie jestem w Auschwitz
pierwszy raz. Byłem
już tutaj przed wieloma
laty, także w ramach
delegacji na konferencji
biskupów niemieckich
w Częstochowie 15 sierpnia 1987 r. Wówczas
delegacja była prowadzona przez kardynała
Höffnera, przewodniczącego Niemieckiej Konferencji Biskupów, wtedy
także odwiedziliśmy to
poruszające miejsce. Kiedy pan mnie pyta jak się
czuję, mogę tylko powiedzieć: jest wiele okazji do
rozmów, ale tutaj lepiej
milczeć. Milczeć przede
wszystkim z powodu
ogromnej nienawiści, do
której ludzie są zdolni.
Gdy ludzie przepełnieni
są tak głęboką nienawiścią, pogardą dla człowieka i jeśli coś takiego może
się wydarzyć, wówczas
można tylko zaniemówić
i prosić o wybaczenie.
Można podać dłoń, ale
nigdy zapomnieć.
Dlaczego biskup zdecydował się przyjechać
tutaj z grupą studentów
teologii, grupą przyszłych księży?

Spośród
wszystkich
miejsc, które biskup
wymienił, jest również
Oświęcim z byłym obozem koncentracyjnym
Auschwitz. Jest to miejsce wielkiego cierpienia
dla narodu żydowskiego
i także dla polskiego.
Czy biskup uważa, że
właśnie w tym miejscu
pojednanie jest możliwe?
Nie mamy innej możliwości niż podać sobie
ręce, właśnie w takim
miejscu. Wyznać sobie co
się stało; nie można zapomnieć i wyciągnąć stąd

naukę, aby to się nigdy
nie mogło wydarzyć.
Ale musimy skierować
wzrok w stronę przyszłości. Ojciec Maksymilian
Kolbe, gdy w 1939 r. żegnał się ze swoim klasztorem, powiedział do
swoich współbraci: „nie
zapominajcie o miłości”.
Te słowa poruszają mnie
dziś bardzo mocno, tu
w tym miejscu, w którym
zginął. Nie zapominajcie
o miłości. Miłość musi
mieć siłę do pojednania.
Czym jest Auschwitz?
Auschwitz
oznacza
zbrodnię nie do ogarnięcia. Jeśli przesłanie Chrystusa nie będzie miało
żywego
świadectwa,
wówczas sam człowiek
stawia siebie na miejscu
Boga. Wtedy człowiek
jest poniżany, upokarzany, wtedy zostaje on
pozbawiony czci, nie jest
nawet rzeczą, zostaje unicestwiony.
Jak Kościół niemiecki
radzi sobie z pytaniem
o Auschwitz?
W rozmowie musimy
mówić o wszystkim,
wszystkim co dotyczy
Auschwitz. O tym musimy rozmawiać przede
wszystkim z młodą generacją. Nie wolno nam
zapomnieć, że to, co się
działo w Auschwitz,
dla nowej generacji jest
historią. Musimy tę hi-

storię pokazać młodym
ludziom,
opowiadać
ją, uzmysłowić im, jaka
zbrodnia dokonana została w okresie narodowego
socjalizmu. Dorastałem
w okresie narodowego
socjalizmu. Jako ministrant widziałem pewnej
niedzieli w mojej parafii
kapłana, który w kazaniu
powiedział: „wojna jest
przegrana, nie wierzcie
w Hitlera”, zszedł z ambony i w zakrystii został
aresztowany przez SS.
Został odtransportowany
do obozu koncentracyjnego Flossenbürg, który
jest w mojej ojczyźnie.
O tym trzeba powiedzieć
młodym ludziom, trzeba
im tę historię, tę wielką
zbrodnię, przybliżyć. Tak
się dzieje, gdy człowiek
oddali się od Boga.

w niewyobrażalny sposób. Mimo tego w tym
okropnym mroku, w tej
ciemności, były światełka
wiary, świadkowie wiary. Mam na myśli Edytę
Stein, ojca Maksymiliana
Kolbe, którego osobiście
zawsze bardzo czciłem.
Było to wsparcie dla wielu ludzi tutaj, nawet jeśli
nie mogli powiedzieć,
że dzięki temu mogli
spoglądać w przyszłość.
To były małe skromne
światełka, które świeciły
w mroku. Ale mamy także prawo do oskarżającego psalmu „Boże mój,
Boże, czemuś mnie opuścił?”. Zapytano mnie
dziś o to również, gdy
stałem w Auschwitz przy
Ścianie Śmierci. Boże, dlaczego do tego dopuściłeś?
Jesteś przecież wszechmocny. Odpowiedź można znaleźć tutaj tylko
dzięki cierpieniu Jezusa
na krzyżu. Gdybym nie
wierzył w Ukrzyżowanego, zwątpiłbym w takim
miejscu. To jest moja odpowiedź. Dlatego też jest
uzasadnione, gdy w tym
miejscu śpiewam wielkanocne Alleluja i przez to
daję świadectwo: w krzyżu, w Zmartwychwstałym jest zbawienie. To
jest przesłanie od krzyża
dla nas. „Ty, człowieku,
nie zapominaj o mnie”.

Pytanie o Boga pojawia
się w tym miejscu bardzo często. Często słyszymy pytania: „Gdzie
był Bóg? Czy Bóg był
przy więźniach w Auschwitz? Jeśli tak, dlaczego
do tego dopuścił?
Byłbym ostrożny z natychmiastową odpowiedzią na to pytanie „gdzie
był Bóg?”. Jako chrześcijanie też nie musimy się
wstydzić, gdy z Jezusem
na krzyżu śpiewamy
psalm „Boże mój, Boże,
czemuś mnie opuścił?”.
Także to jest rzeczywistością w naszym osobistym
życiu, ale tu w Auschwitz

Przed miesiącem mieliśmy w naszym Centrum Dni Skupienia.
Tematem tych dni było

Fot. CDiM

Każdego roku jeżdżę z absolwentami mojego seminarium do ważnych dla
chrześcijaństwa miejsc:
Rzymu, Fatimy, Santiago

de Compostela, Lourdes i
do Polski: Częstochowy,
Krakowa, Oświęcimia. Są
to dla mnie bardzo ważne
miejsca, z którymi trzeba
się zapoznać, gdzie trzeba być, aby wszystko
zrozumieć. Dla mnie jest
ważne, aby przyjeżdżając
tutaj z młodymi ludźmi,
mogli oni osobiście przeżyć to miejsce. Dlatego
tutaj jesteśmy. Drugim
powodem jest fakt, że
w mojej diecezji jest wielu polskich księży. Są
w zakonach, są księżmi
w diecezjach. Przybywają
do Niemiec i opowiadają
oczywiście o swojej ojczyźnie. Przybywając do
Częstochowy lub tu, do
Oświęcimia, widzę dużą
szansę na coraz głębsze
wzajemne poznanie. Na
własne oczy możemy zobaczyć ich ojczyznę.

Droga Krzyżowa w Birkenau
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Spotkanie kleryków z ks. Manfredem Deselaersem

zawołanie Jezusa „Boże
mój, Boże, czemuś mnie
opuścił?”. Było to przepełnione zwątpieniem
zawołanie do Boga...
Nie mówiłbym teraz
o zwątpieniu, raczej powiedziałbym, że Bóg
zakrył swoją twarz jako
chrześcijanin, ale On jest.
Nawet jeśli Go nie czuję,
zawsze mogę podczas
dyskusji z ludźmi tu
w Auschwitz, niezależnie
od tego z jakiego narodu
się wywodzą, jakiej są
wiary, dać świadectwo
mojego przekonania i nie
odważyłbym się narzucać
innym mojego przekonania. Próbowałbym im
wyjaśnić, dlaczego mimo
tego wierzę w Boga, nawet jeśli nie jest obecny
i wykazałbym respekt
w stosunku do przekonań
innych.
Czy Auschwitz można
określić jako próbę, na
którą Bóg wystawił człowieka?
Raczej nie określałbym
tego próbą. Wcześniej
wydarzyło się coś innego.
Hitler i jego poplecznicy
oddalili się od Boga. Widzi pan, Goebbels powiedział „idziemy na wojnę
jak na mszę”, a ludzie
wrzeszczeli w ekstazie.
To działo się przed wojną.
Nie mówiłbym tutaj o wystawianiu nas przez Boga
na próbę. Z pewnością też
tak było. Ale najpierw był
człowiek. Człowiek oddalił się od Boga. W okresie
Trzeciej Rzeszy chodzi-
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Jak to rozumieć w odniesieniu do narodu
niemieckiego, który jest
narodem wychowanym
w chrześcijaństwie?
Gdy człowiek oddala się
od Boga, gdy oddala się
od swojego posłannictwa, będzie mu ciężko
zrozumieć swój grzech.
Sam wyznacza miarę dla
dobra i zła. To dotyczy
nas, także w Niemczech.
Proces sekularyzacji postępuje u nas w Niemczech gwałtownie. Wiara
w pewnych sytuacjach
nie odgrywa żadnej roli
(zabijanie życia człowieka
w łonie matki, eutanazja).
Przełamywane
zostają
wszelkie bariery.

Czy możemy więc powiedzieć, że Bóg od czasu do czasu wystawia nas
na próbę? Wtedy pokazujemy, kim naprawdę
jesteśmy.
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Z tymi pytaniami przychodzą tutaj ludzie i poszukują odpowiedzi.
W tym sensie stoicie państwo przed wyzwaniem.
Człowiek jest dosłownie
zdruzgotany, wykończony, gdy musi przyjąć do
wiadomości, jak okrutny
może być człowiek. Gdy
miałem 8 lat przez moją
miejscowość, w której
żyło 2000 ludzi, przejeżdżał Adolf Hitler. Był
w drodze do Bayreuth
na festiwal wagnerowski. Wszyscy musieliśmy
wystąpić i stać w rządku.
W ręce flaga ze swastyką.
Lampy we wszystkich
oknach były zapalone.
Czyste szaleństwo! To
jest
samowyniesienie,
wyniesienie siebie do
roli Boga. Musieliśmy

Skoro to wszystko ma
nadal miejsce, to czy
można powiedzieć, że ludzie nie uczą się ze swoich błędów, nie wyciągnęli z Auschwitz żadnej
nauki?

Jeśli pan chce, to możemy przyjąć, że stawia On
nam to pytanie każdego dnia. I każdego dnia
w jakiejś formie dajemy
mu odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że
nie musimy robić tego
sami, lecz możemy być razem z innymi. To wydaje
mi się całkiem ważne. Samotnie człowiek prawdopodobnie nie podołałby
temu, ale kiedy otrzymuje
wsparcie od innych, gdy
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wolno nam pytać „czego
chcecie?”, lecz „czego potrzebujecie?”. Czego potrzebuje młody człowiek,
aby jego życie się udało,
aby było wartościowe,
ażeby przezwyciężył każdy kryzys, aby znalazł
prawidłowe odpowiedzi
na swoje pytania? Czego mu potrzeba? To jest
nasze zadanie, nieważne
gdzie jesteśmy. Dla mnie
jako biskupa tak samo jak
i dla państwa jako pracowników w tym Centrum. Naszym zadaniem
jest udzielenie mu pomocy w tych pytaniach. Niezależnie od tego, czy on
przyjmie naszą pomoc,
czy nie, to jest jego odpowiedzialność. Auschwitz
stawia ogromne pytania.

może wymienić swoje doświadczenia, umacnia się
w swojej walce o prawdę. Popełnianie błędów
nie jest hańbą. Człowiek
je popełnia, ale musi się
z nich podnosić.

łem do szkoły podstawowej (wówczas Volksschule). Nie mogliśmy mieć w
klasie krzyża. Nie można
było mówić nic na temat religii. Świadomie
izolowano nas od Boga.
Trudno jest mi się odnieść do pytania, czy Bóg
chciałby nas tu w Auschwitz wystawić na próbę.
Wcześniej wydarzyło się
tu coś innego. Żyjemy
w czasach, gdy człowiek
również bardzo konsekwentnie oddala się od
Boga, jego woli i jego
przykazań. Mamy przed
sobą świadectwo i wiemy czego On chce i co jest
dla nas błogosławione.
On nas sprawdza. Przyjmiemy to czy nie. Gdy
to przyjmiemy, będzie to
naszym
błogosławieństwem, jeśli nie – wtedy
stworzymy
Auschwitz
w innej formie.

Tak, pod pewnym względem tak bym to określił.
Czego nam potrzeba?
Czy jest nadzieja?
Tak. Dlatego jesteśmy tu
obecni. Dlatego państwo
prowadzicie takie duże
Centrum. Dlatego ludzie
przyjeżdżają do was. Nie
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krzyczeć „Heil Hitler!”.
To oznaczało „ty jesteś
naszym ratunkiem, ty jesteś naszym Mesjaszem”.
Przestępstwem jest, gdy
tak młodych ludzi się
zwodzi. Dlatego upadek
był tak głęboki. To jest
nauka wypływająca z historii. Zróbmy wszystko,
aby coś takiego się nie
powtórzyło. Drogę wskazał największy syn polskiej historii, Jan Paweł II.
Dobrze czynimy, idąc
w jego ślady. Jego następca, papież Benedykt
podąża jego śladami. Wyraźnie to pokazał tutaj,
w Auschwitz i Birkenau.
Śledziłem jego wypowiedź w Brzezince poprzez telewizję, i nagle,
jakby cud, nad papieżem
ukazała się wielka tęcza.
Byłem wówczas naprawdę dumny z tego, że
papież tutaj przyjechał.
Było to bardzo ważnym
świadectwem, że zrobił
to jako Niemiec i że znalazł odpowiednie słowa.
Ucieszyłem się wówczas,
że przedstawiciel Chrystusa na ziemi robi coś, co
jest intencją tego, którego
reprezentuje tu na ziemi.
A nie zachowywał się jak
gdyby to się nie stało. Nawoływał do pojednania.
To zrobił i z tego bardzo
się cieszyłem. Wiem, że
wielu, również wśród
nas tak to zrozumiało. Od
polskich
duchownych,
którzy są w mojej diecezji,
dowiedziałem się, że tak
też zostało to zrozumiane
tutaj.
Rozmawiał: Wiktor Boberek
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„Na początku były tory kolejowe”. Pierwsze zdanie prawie jak pierwsze słowa Biblii. Coś zawsze jest na początku. A w życiu na początku
jest dzieciństwo, do którego się potem wraca myślami. Piotr Paziński,
autor pierwszego (i każdego kolejnego) zdania „Pensjonatu”, powraca
myślami do wydarzeń, które rozegrały się w podwarszawskim Śródborowie, gdzie jako mały chłopiec spędzał wakacje.
Żydowski ośrodek wypoczynkowy, niegdyś tętniący
życiem, dzisiaj będący już
tylko wspomnieniem o sobie
samym, jest tłem dla rozgrywającej się na kartach książki
podróży w czasie. Podróży
dziwnej, bo co chwile zderzającej ze sobą dwa światy: przeszłość i teraźniejszość; to co
bezpowrotnie minęło, z tym,
co jeszcze ciągle jest. 21 kwietnia Centrum Żydowskie stało się na moment miejscem,
w którym obie te rzeczywistości miały okazje na nowo
wziąć się za ręce i wspólnie zatańczyć. A przygrywał im do
tańca autor „Pensjonatu” Piotr
Paziński. Na raz, na dwa...
Witamy w Śródborowiance!
– Zdają się mówić głosy tych,
którzy odeszli...
„(...) Pan Leon, pan Abram,
babcia i pani Tecia. Ze swoim piętnem tego, co było i co
z chwilą, kiedy odeszli, na
powrót zapadło się w nicość.
Ich życie i moje, wśród cieni,
pośród duchów i z duchami
– zamiast promieni świeżego słońca. Za to gorzki smak
przemijania. I zbyt wiele starości. Zbyt wiele lekarstw,

pokasływań i wspomnień
o tych, których już nie ma.
Których zabili na wojnie. Którzy później umarli, wyjechali
albo jakoś się rozproszyli po
świecie. Krajobraz melancholijny. Pewnie całkiem odwrotnie, niżby życzyli sobie
oni, którzy wprowadzili mnie
w świat i mieli ambicję wskazywać drogę. Zawsze wszystko wychodzi na odwrót”.
Pytam Piotra Pazińskiego,
czy jego „Pensjonat” to bardziej zdjęcie czy epitafium.
– Pewnie ani jedno, ani drugie
– odpowiada. – Zdjęcie unieruchamia teraźniejszość, a epitafium kojarzy mi się jedynie
z czymś religijnym, smutnym.
„Pensjonat” jest raczej wspomnieniem, czyli nie tylko elegią pośmiertną – epitafium,
nie jest też zdjęciem, bo nie
przedstawia rzeczywistości
w jednym momencie. Ma charakter bardziej dynamiczny...
– dodaje.
Czytając „Pensjonat”, trudno
oprzeć się wrażeniu, że swoją dynamikę mają w nim nie
tylko ludzkie sprawy, ludzkie
historie. Dynamiczny jest sam
tytułowy bohater książki. Ma

na imię Pensjonat i pomimo,
iż starzeje się razem ze swoimi rezydentami, starzeje się
wolniej. Pokoje, dawniej pełne wczasowiczów, dzisiaj są
w większości puste. Wczasowiczów już nie ma, zestarzeli
się, odeszli. Pensjonat starzeje
się, niszczeje, ale w dalszym
ciągu jest. Trochę tak, jak
w wierszu „Muzeum” Wisławy Szymborskiej:
„Korona przeczekała głowę/
Przegrała dłoń do rękawicy/
Zwyciężył prawy but nad
nogą”.
Dawne rozmowy przetrwały, uwięzione na zawsze
w murach, podobnie jak zapach lekarstw jest stale obecny
w pokojach starszych wczasowiczów. Dla wierzącego
w Boga pana Abrama – Pensjonat to Arka, która chroni
od zagłady to, co pamięci
najdroższe. Dla wierzącego
w socjalizm pana Leona – kufer na pamiątki, do którego
zawsze chętnie się zagląda,
żeby przypomnieć sobie, jak
było kiedyś, bo teraz jest inaczej. To rzeczywistość, której
już nie ma – zatłoczony żydowski świat, dzisiaj świecący

im, doktor Kahn i pan Abram.
I pani Tecia z babcią opowiadałyby inne historie i śpiewały
inne piosenki. I nikt nie musiałby uciekać przed carem do
Ameryki i przed hitlerowcami
do Uzbekistanu”.
Teraz ci, którzy zostali, też
uciekają. W przeszłość. Pielęgnują wspomnienia, jak
największe skarby. Ten stary,
żydowski świat żyje dziś na
czarno-białych fotografiach.
I w podwarszawskim pensjonacie, w jego murach. Ale
też jeszcze gdzie indziej –
w pamięci pensjonariuszy:
starej już pani Teci i młodego
jeszcze Piotra Pazińskiego.
A ta nasza ludzka pamięć, to
nie zawsze licha skrytka, chociaż już zdążyliśmy przypiąć
jej łatkę „zawodnej”. Spotkanie z Piotrem Pazińskim było
okazją do tego, żeby zobaczyć,
jak on pamięta, jak wygląda to
jego wspomnienie o pensjonacie z dzieciństwa. Wiemy, że
nie wygląda ani jak zdjęcie,
ani jak epitafium. Bo wciąż jest
żywe.
Gabriela Nieśpielak

Fot. Danny Ghitis

NA POCZĄTKU BYŁY
TORY KOLEJOWE…

pustkami, dawniej hałaśliwy
i gwarny, teraz cichy, milczący. Obraz czy epitafium? Ani
jedno, ani drugie…
„Obraz u doktora Kahna
w albumie. Mojżesz wadził
się z Bogiem. Dwaj potężni,
brodaci starcy. Stwórca ma
wyprostowaną
sylwetkę,
uniesione dłonie w geście napomnienia. Mojżeszu, Mojżeszu! A Mojżesz nieco zgarbiony, wsparty na sękatym kiju,
jeszcze bez swoich tablic, co to
Pan Bóg podarował mu je na
górze Synaj, żebyśmy wszyscy
wiedzieli, że nie wolno zabijać. Patrzy spode łba. Nieufny.
Otom ja. Czy Bóg nie mógłby
wyznaczyć kogoś innego?
Czy na pewno nie znalazłoby
się jakieś zastępstwo? A co
będzie, jeżeli odmówię? Czy
skończy się na tym, że Bóg
będzie się gniewał, ześle jedną
albo choćby nawet i trzy burze z piorunami, a potem nas
zostawi w spokoju i pozwoli
odejść? I kto inny stanie się
ludem świętym? A może cała
historia potoczyłaby się inaczej? I nie siedzielibyśmy tutaj,
w świetlicy, ostatni. Pan Cha-

Piotr Paziński

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
•

6 maja

„Kim jestem?” – spotkanie z Yaronem Karolem Beckerem
Zapraszamy na spotkanie z Yaronem Karolem
Beckerem, zatytułowane „Kim jestem? Moja
polsko-żydowsko-izraelska tożsamość”. Podczas spotkania przybliżona zostanie biografia
gościa, który opowie o procesie kształtowania
się swoich trzech tożsamości: polskiej, żydowskiej i izraelskiej. Tłem do rozmowy będą powojenne relacje polsko-żydowsko-izraelskie.
•
Godz. 18.30
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
Yaron Karol Becker – nauczyciel, dziennikarz,
pisarz, tłumacz literatury.
Urodził się w 1941 r. na dalekiej Syberii w rodzinie polskich Żydów. W latach 1946-57
mieszkał w Polsce, potem wyjechał do Izraela.
Jest inicjatorem wielu programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży izraelskiej
i polskiej, opartych na wzajemnym poznaniu.
Znany jest jako gorący propagator kultury
polskiej w Izraelu i kultury żydowskiej w Polsce.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

•

9 maja

„Ojcze nasz... którędy droga?” – spektakl na
rzecz Igorka Bartosza

1

2

3

Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Ver- •
bum z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu.
Igorek Bartosz walczy z chorobą nowotworową. Z historią jego zmagań możecie zapoznać
się bliżej na stronie: www.igorbartosz.blogstop.com. Przed spektaklem i bezpośrednio
po nim zbierane będą datki na leczenie Igorka.
Godz. 16.30
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w
Brzeszczach
13 maja

„Klimakterium... i już”
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie
się spektakl pt. „Klimakterium... i już”
w wykonaniu gwiazd polskiej sceny, teatru
i filmu – Krystyny Sienkiewicz, Grażyny Zielińskiej, Elżbiety Jodłowskiej i Elżbiety Jarosik.
Spektakl w reżyserii Cezarego Domagały ilustruje, w sposób zrozumiały, przystępny i hu- •
morystyczny, jak różnymi sposobami można
sobie poradzić z problemami wieku.
Jedne bohaterki chcą się poddać zastępczej terapii hormonalnej, inne boją się jej i wybierają
ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku
jogi lub ćwiczeń gimnastycznych...
Bilety: 60 zł (parter) i 50 zł (balkon)
Godz. 17.00, 20.30
Oświęcimskie Centrum Kultury
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15 maja

II Wyścig Kolarski o Puchar Rektora PWSZ
Już po raz trzeci oświęcimskie Bulwary nad
Sołą będą areną zmagań kolarzy w wyścigu sprinterskim organizowanym przez klub
AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zawody stanowią sportową część studenckich juwenaliów. Udział w wyścigu jest
bezpłatny, startować może każdy mieszkaniec ziemi oświęcimskiej od 15. roku życia.
Wyścig rozegrany zostanie w indywidualnej
jeździe na czas w czterech kategoriach: A – kobiety na rowerach turystycznych i górskich,
B – mężczyźni na rowerach turystycznych
i górskich, C – kobiety na rowerach szosowych,
D – mężczyźni na rowerach szosowych.
Zapisy i kontrola techniczna rowerów od godz.
10.00. Rowery muszą mieć sprawne hamulce,
a zawodnicy mają obowiązek jazdy w kaskach.
27 maja

Stare Dobre Małżeństwo
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na
koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo.
Przedsprzedaż biletów od 7 kwietnia br.
w dziale merytorycznym OK (pok. 34). Cena
biletu: 40 zł.
Godz. 20.30
Sala widowiskowa
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
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LUDZIE DOBREJ WOLI
IRENA PTASZYŃSKA
(1919-1992, PO MĘŻU DROST, NOWORYTA)

Urodziła się 18 czerwca 1919 r.
w Oświęcimiu, córka Władysława i Kazimiery z d.
Sermak. Ojciec, magister farmacji, był właścicielem apteki w Oświęcimiu. Do szkoły
powszechnej, a następnie
do gimnazjum uczęszczała
w swoim rodzinnym mieście.
Następnie podjęła studia
na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wybuch II wojny światowej

uniemożliwił jej ukończenie
studiów.
Od młodych lat związana
z harcerstwem. Po założeniu
obozu Auschwitz zainicjowała utworzenie grupy druhen gotowych nieść pomoc
więźniom. Grupa ta organizowała żywność oraz odzież
i ukradkiem przekazywała
je więźniom wychodzącym
do pracy poza obóz. Czasami odbywało się to za przyzwoleniem przekupionych
esesmanów. Irena Ptaszyńska przekazywała więźniom
obozu także leki, do których
miała dostęp, dzięki aptece
ojca. Później Niemcy odebrali ojcu aptekę, a ojciec mógł
przez jakiś czas pracować
w aptece w Mysłowicach.
Wykorzystując znajomości

a następnie została zatrudniona w fabryce „Agrochemia” w Oświęcimiu. Dalej
kontynuowała akcję niesienia pomocy więźniom.
W 1943 r. zmarł jej ojciec. Matka oraz brat Zbigniew zostali
aresztowani. Oboje uczestniczyli w akcji pomocy. Matkę
skierowano do Ravensbrück,
przeżyła obóz. Brat zginął
w Gross-Rosen.
Po wyzwoleniu Auschwitz
Irena zajęła się więźniami

ojca, Irena zaopatrywała się
w leki u różnych aptekarzy
w Oświęcimiu. Pośredniczyła w tajnej korespondencji
więźniów z rodzinami. Pod
koniec 1941 r. Irena została
zatrudniona w niemieckiej
firmie budowlanej „Kluge”,
wykonującej prace na terenie obozu. Pracowała w biurach firmy, znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie
obozu. Miała możliwość bezpośredniego kontaktowania
się z więźniami. Utrzymywała łączność z członkami
obozowej konspiracji, którzy
dostarczali jej rozmaite dokumenty, plany i rysunki obiektów obozowych. Wynosiła je
na zewnątrz i przekazywała
konspiracji. W firmie „Kluge” pracowała do 1943 r.,

Z SZAFY GANOBISA
OBRAZEK Z AUSCHWITZ
Obraz przedstawia pejzaż, ładny widok namalowany przez Durera. Nie było by w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że został znaleziony
w Oświęcimiu, w domu wysokiej rangi lekarza, który w bestialski sposób mordował więźniów obozu Auschwitz i Monowitz. Obrazek
dostałem od kolegi, który mieszka w domu na
Zasolu. W czasie wojny dom zajął wspomniany
niemiecki lekarz. Na znalezionym dokumencie
widnieje jego nazwisko – dr Horst Fischer. Wygląda na to, że lekarz pozostawił w Oświęcimiu
więcej swoich rzeczy. Słyszałem m.in. historie
o stoliku z emblematem Waffen-SS, czy sprzedanym motocyklu BMW.

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

C

o może kryć w sobie niepozorna zabawka wykonana z tasiemki
i drutu? Któż by pomyślał, że w małym diable z widłami, kryją
się informacje na wagę życia i śmierci? Ale faktem jest, że diablik,
którego widzimy poniżej, nie był w istocie przeznaczony do zabawy
czy do bożonarodzeniowych przedstawień, ale służył jako schowek na
tajną korespondencję więźniów.

Zabawka – diablik, przekazana
w 1960 r. przez Kazimierza Hałonia
do zbiorów Muzeum

Diabeł wykonany jest z metalowego stelażu, owiniętego
tasiemką, wewnątrz popielatą, z zewnątrz czerwoną
(z czasem wypłowiała i stała
się pomarańczowa). Pod szyją – kryza z materiału, ozdobionego brokatem. Głowa –
z kawałka kożucha i wykonanej z papieru maski. Język
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go potem bracia, Kazimierz
i Edward wraz z innymi działaczami PPS, założyli organizację niosącą pomoc więźniom obozu. Zaangażowana
w nią była cała rodzina Kazimierza, jego ojciec Piotr, matka Marianna, brat Edward
i siostra Maria. Hałoniowie
dostarczali więźniom żywność i lekarstwa oraz pośredniczyli w przekazywaniu
nielegalnej
korespondencji
i raportów o Auschwitz.
Grypsy „przerzucane” były
w małych zalepionych paczkach lub różnego rodzaju
przedmiotach: w wałku do
ciasta, w kluczach, w szmince
– z wydrążonymi specjalnie
do tego celu otworami. Zabawka w kształcie diablika
prawdopodobnie
została
wykonana od razu z myślą
o takiej właśnie funkcji. Za jej
pomocą wynoszono z obozu pocztę głównie w okresie świątecznym. Być może
kształt zabawki miał związek
z pseudonimem Edwarda
Hałonia – ps. „Boruta”, dowodzącego przyobozowemu
ruchowi oporu w Brzeszczach. Tak czy inaczej trudno
przecenić rolę, jaką odegrał
diabeł w akcji pomocy więźniom.

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

z czerwonego filcu, w ręku
metalowe widły oraz łańcuch. Druciany ogon owinięty papierem, zakończony jest
fragmentem prawdziwego
futra. Z tyłu peleryna z czarnego skrawka tiulu.
Diabeł w tym szczególnym
przypadku pełnił rolę anioła,
dzięki któremu więźniowie
mieli kontakt ze światem zewnętrznym. Zabawka, wykonana w Auschwitz, znalazła
się po wojnie w posiadaniu
Kazimierza Hałonia, działacza konspiracji, więźnia
Auschwitz, a także człowieka,
niosącego pomoc więźniom.
Działający w krakowskim
podziemiu Kazimierz został
aresztowany i osadzony w
obozie we wrześniu 1941 r.
Dzięki cywilnym pracownikom, szybko nawiązał kontakt z rodziną mieszkającą
w Brzeszczach. Zaangażował
się działalność konspiracyjną,
polegającą głównie na przekazywaniugrypsówopisujących
warunki panujące w obozie,
a później również związaną
z dożywianiem więźniów
i organizacją ucieczek. Korzystając z pomocy organizacji
PPS (do której należał on,
jego brat i ojciec) oraz swojego brata – Kazimierz zbiegł
z Auschwitz w lutym 1943 r.,
w peruce i w przebraniu robotnika cywilnego. Niedłu-

wymagającymi opieki. Z terenu obozu wywoziła więźniów sankami i pielęgnowała
w domu.
W 1945 r. wyszła za mąż
za ekonomistę i bankowca
Adama Drosta. Po utworzeniu Muzeum pracowała w
powstałych na jego terenie
warsztatach.
W 1953 r. rozstała się z mężem i wyjechała do Rabki. Tam wyszła ponownie
za mąż za emerytowanego sędziego Noworytę,
z którym miała córkę Marię.
Przez długie lata pracowała
jako nauczycielka i opiekunka w szpitalu dziecięcym
w Rabce.
Zmarła w Rabce 14 czerwca
1992 r.

Obraz

Horst Fischer urodził się
31 grudnia 1912 r. w Dreźnie. W 1937 r. ukończył studia medyczne na berlińskim
Uniwersytecie
Humbolda.
Do SS wstąpił zaraz po zdobyciu władzy przez Hitlera,
a do NSDAP zapisał się w
1937 r. W listopadzie 1942 r.
Fisher został skierowany
do kompleksu obozowego
Auschwitz, gdzie objął stanowisko młodszego lekarza
obozowego w obozie Auschwitz III-Monowitz. Dr Fischer
dokonywał także selekcji
– zarówno na rampie w BirAgnieszka Sieradzka kenau, jak i również chorych,
Dział Zbiorów PMA-B niezdolnych do pracy więź-
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niów w samym obozie, przeznaczając ich na śmierć.
Po zakończeniu wojny pracował, pod prawdziwym
nazwiskiem, jako lekarz
w Spreenhagen (Niemiecka
Republika Demokratyczna).
11 lipca 1965 r. Fischer został
aresztowany pod zarzutem
zbrodni przeciwko ludzkości. Jego proces przed Sądem
Najwyższym NRD rozpoczął
się 10 marca 1966 r. Były lekarz SS po 15 dniach skazany
został na karę śmierci. Wyrok
wykonano przez zgilotynowanie 8 lipca 1966 r. w więzieniu w Lipsku.
Mirosław Ganobis

Fotoreportaż
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25 kwietnia br. nad Sołą miała miejsce performatywna instalacja autorstwa Agnes Janich pt.
„Światłość w ciemności” Podobne wydarzenia
zostały zrealizowane w Winterthur i Barcelonie,
gdzie opisano je jako kreujące niezapomnianą atmosferę prawdziwego kontaktu między ludźmi.
Poniżej publikujemy fotoreportaż z tego wydarzenia autorstwa Adama Pelca.
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