M a g a z y n b e z pła tn y

I SSN 1899- 4407

nr 24

kwiecień 2010

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 24, kwiecień 2010

REDAKCJA:

OD REDAKCJI

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

Ten numer miesięcznika wydajemy w momencie trudnym dla nas wszystkich, w czasie Żałoby Narodowej, kiedy jeszcze bardzo ciężko uwierzyć w to, co stało się 10 kwietnia pod Katyniem, a jeszcze trudniej to zrozumieć i wytłumaczyć. Pamiętajmy, aby w tym
wyjątkowym czasie być razem, a może trochę łatwiej będzie nam wrócić do normalnego
życia, łatwiej będzie nam zmierzyć się z tymi strasznymi i niespodziewanymi faktami.
Możemy tylko mieć nadzieję, że uda nam się wyjść z tego lepszymi, że falę smutku i emocji,
która zalała nas z taką siłą, będziemy potrafili wykorzystać po to, aby się wzmocnić i uwrażliwić na życie, którego reżyserami jesteśmy tylko z pozoru.
Redakcja miesięcznika „Oś”

Redaktor naczelny:
Paweł Sawicki
Sekretarz redakcji:
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
Zespół redakcyjny:
Bartosz Bartyzel
Wiktor Boberek
Jarek Mensfelt
Olga Onyszkiewicz
Jadwiga Pinderska-Lech
Artur Szyndler
Współpraca:
Monika Bernacka
Ewa Guziak
Joanna Klęczar
Andrzej Winogrodzki
Stały felieton:
Mirosław Ganobis
Projekt graficzny i skład DTP:
Agnieszka Matuła, Grafikon
Druk:
Agora SA
Okładka:
Fotografia Emanuela Berry’ego

GALERIA XX WIEKU
Dziś zielony, wiosenny
i ekologiczny temat! Historia tego drzewa jest historią
kamienicy, na podwórku
której rosło, historią ludzi mieszkających w tym
domu.
Stare, rozłożyste drzewo...
Wiosną z zielonymi listkami, jesienią pełne złocistej
purpury, sięgającej w końcu
ziemi zasłanej szeleszczącym kobiercem. Z nasionami jak małe helikopterki
wirowym ruchem opadającymi ku ziemi.
W czasie, o którym piszę
– a więc dawno temu – na
niedużej wysokości, w sam
raz na poziomie dziecięcych
oczu i rąk, w jego pniu była
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wąziutka dziupla, poręczna
dla drobnych dziecięcych
dłoni. Skrywaliśmy w niej
swoje skarby: dziewczynki
jakieś szmaciane laleczki,
wstążki i koraliki. Chłopcy druciki i patyczki, które
może kiedyś do czegoś się
przydadzą, koziki i scyzoryki. Ktoś powiedział, zapewne wtajemniczony w magię
drzew i dziupli, że pozostawione na noc w dziuplanej skrytce przedmioty
– podwoją się! Ze scyzoryka
będą dwa, z laleczki – dwie!
Wielokrotnie sprawdzaliśmy tę magiczną możliwość,
ale nic nigdy w mroku i wilgoci dziupli nie rozmnożyło
się!

Na podwórku były kurniki
z niewielkim stadkiem pożytecznych przydomowych
ptaków. Jedno ich „pokolenie”, może na skutek atawistycznych
instynktów,
upodobało sobie konary
i gałęzie tego drzewa do wyfruwania na nie i zasiadania
tam, jak na grzędzie. Był to
ciekawy i nieczęsty widok:
drzewo niczym w jakiejś egzotycznej krainie zasiedlone
stadkiem gdakającego ptactwa.
Dziś to drzewo, choć trochę
ociosane, nadal trwa i żyje.
Dziupla w nim już dawno
zarosła, zlała się z litą koroną pnia. Wiosną, jak zawsze
zieleni się, a jesienią rozście-

la całun szeleszczących liści.
A cóż to za DRZEWO? To
stary rozłożysty KLON
rosnący na podwórku kamienicy przy ulicy Jagiełły
pod numerem 23. Drzewo
naszych dziecięcych zabaw
i prawie magicznego kultu!
Wszystko się zmieniło! Nie
ma już wielu osób z tamtych
lat, nie ma tamtych zabaw,
kamienica zmieniła swoją
funkcję. A drzewo – prawie
nieśmiertelne – jak było
– tak jest! A gromadka dzieci spod klonowego parasola?.... O ich dorosłych losach, znaczących dla miasta,
pisałem już nie raz!
Andrzej Winogrodzki
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Spacerowicze na ulicy Jagiełły. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa w „Galerii XX wieku”
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NARODOWA TRAGEDIA.
WIECZNY ODPOCZYNEK...
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kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Leciał na czele prawie stuosobowej delegacji, aby złożyć hołd
polskim oficerom zamordowanym 70 lat temu w Katyniu. Wraz z nim zginęli wszyscy pasażerowie tego lotu: Małżonka Prezydenta, najwyżsi urzędnicy Państwa Polskiego, posłowie i senatorowie, biskupi i kapelani, generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, weterani, przedstawiciele Rodzin
Katyńskich i innych organizacji społecznych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i załoga samolotu.
Wiele z tych osób było szczególnie zasłużonych dla Rzeczypospolitej. Wśród nich były osoby, których związek z Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau był wyjątkowo mocny. W tej katastrofie zginął Pan Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków. Człowiek wyjątkowej wnikliwości, zrozumienia i poświęcenia osobistego dla sprawy pamięci historycznej i edukacji nowych pokoleń. Zginął również Pan Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, członek Rady naszego Muzeum, który pozostawił po sobie niezliczone utworzone Miejsca Pamięci i upamiętnienia wojskowe oraz martyrologiczne w Polsce i za granicą. Na liście ofiar jest także ksiądz Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta, który 27 stycznia 2010 r. odmówił w Birkenau modlitwę „Wieczny odpoczynek” za ofiary obozu Auschwitz. Wśród ofiar tej katastrofy jest także ppłk Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, stryj dyrektora naszego Muzeum.
Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy naszego głębokiego współczucia.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP, PAP, gazeta.pl

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci”.

SPOTKANIE Z MIECZYSŁAWEM KITĄ
Mieczysław
Kita
mówi
spontanicznie, ale widać, że
opowieść swoją przemyślał,
starając się dochować wierności chronologii wydarzeń.
W Auschwitz był więziony
prawie trzy lata, pracował
w wielu komandach i doskonale zapamiętał wiele faktów
związanych z historią obozu,
np. wyburzanie domów we
wsi Brzezince, mordowanie
Żydów w tzw. czerwonym
i białym domku oraz budowę jednej z komór gazowych
w Birkenau.
Z każdym z tych faktów
wiążą się osobiste przeżycia:
tragedie i zwycięstwa. Do tej
pory załamuje mu się głos,
gdy opowiada o młodym
Greku, Aronie, bardzo lubianym w jego komandzie, którego naziści wysterylizowali,
a potem zamordowali. Autor
wspomnień pt. „Ja tam byłem” podkreśla, że nie mógł
patrzeć na sceny, które rozgrywały się podczas selekcji,
na dzieci oddzielane od rodziców i wysyłane do gazu.
Zapamiętał Jugosłowianina,
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który oddał uderzenie esesmanowi, a ten go zastrzelił.
Wzrusza się, gdy opowiada
o koledze, który dzielił się
z nim ziemniakiem podczas
marszu ewakuacyjnego.
Mieczysława Kitę wielokrotnie – wydawałoby się z beznadziejnych sytuacji – ratowało
szczęście i poczucie humoru.
Z uśmiechem opowiada, że
gdy wraz z kolegami przypadkowo wylał kocioł zupy
podczas niesienia go do bloku, kapo Maruta postarał się
o zniesienie resztek zupy z innych bloków i w ten sposób
Mieczysław Kita i jego koledzy „najedli się za wszystkie
czasy”, choć na początku
wydawało się, że posiłku
nie będzie. To z kapo Marutą Mieczysław Kita odbył
pamiętną rozmowę: „Panie
kapo, jak przeżyjemy obóz, a
pan będzie miał swoją firmę,
to ja u pana będę kierowcą”
– „Ty byś mnie zawiózł, ale
do Piotra” – odpowiedział
mu wtedy kapo Maruta.
Z opowieści Mieczysława
Kity wyłania się obraz czło-
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wieka silnego i pogodnego,
odpornego na przeciwności
losu, ale przede wszystkim
dobrego i pełnego współczucia wobec cierpień towarzyszy niedoli. Na pytanie, co
było potrzebne, żeby przeżyć
obozową gehennę, Mieczysław Kita odpowiada: „zdrowie, silna psychika i wielkie
szczęście”.
Mieczysław Kita urodził
się w 1921 r. w Psarach-Podłazach niedaleko Kielc.
Podczas II wojny światowej
działał w konspiracji pod
pseudonimem
„Bystry”.
W październiku 1941 r. na
skutek denuncjacji został
aresztowany – za tę działalność i – jak sam mówi – za
pomaganie Żydom. W listopadzie 1941 r. został przywieziony do Auschwitz.
W 1943 r. – jako specjalista
budowlany – półtora miesiąca pracował w KL Neuengamme, następnie odesłano
go z powrotem do Auschwitz, skąd w październiku
1944 r. został ewakuowany
do KL Gross-Rosen, w lu-

tym 1945 r. przeniesiony do
KL Flossenbürg-Hersbruck,
a następnie w kwietniu 1945
r. do KL Dachau, gdzie został
wyzwolony przez armię amerykańską.
Od 25 lat mieszka ze swoją rodziną w Skarżysku-Kamiennej. Jest autorem wspomnień
zatytułowanych „Ja tam byłem” wydanych w 2009 r.

przez Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Spotkanie z Mieczysławem
Kitą odbyło się 23 marca
2010 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
w ramach szkoleń dla przewodników.

Fot. jarmen

M

ieczysław Kita – w ogóle nie wyglądający na swoje 90 lat – robi wrażenie człowieka spokojnego i trochę onieśmielonego. A przecież z jego książki „Ja tam byłem” wyłania się obraz odważnego, czupurnego chłopaka, który wiele razy dzięki wrodzonemu sprytowi wychodził z największych opresji.
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DUŻE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM

111

uczestników zgłosiło się do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ubranistyczno-architektonicznej nowego centrum obsługi odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz.
Ma ono powstać na terenie sąsiadującej z Muzeum bazy PKSiS.

– Cieszymy się, że zainteresowanie udziałem w konkursie
jest tak duże. Dzięki temu będziemy mieli szansę wyboru
naprawdę interesującej koncepcji architektonicznej, która
jednocześnie w pełni będzie
odpowiadała
założeniom
funkcjonalnym
przyszłego
Centrum Obsługi – powiedziała Jolanta Banaś-Maciaszczyk, kierownik Działu Konserwacji Muzeum.
Termin złożenia prac konkur-

sowych mija 31 maja. Trzy
tygodnie później poznamy
laureata I nagrody, który wykona projekt budowlany planowanej inwestycji.
Projekt budowy nowego
centrum odwiedzających na
terenie PKSiS zaaprobowała Międzynarodowa Rada
Oświęcimska, a finansowanie
możliwe jest dzięki nadzwyczajnej pomocy Ministra Kultury. W przyszłości powstanie tam parking i nowoczesna

baza recepcyjna dla odwiedzających, których liczba cały
czas utrzymuje się na bardzo
wysokim poziomie. W roku
2009 Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło 1,3 mln ludzi
z całego świata.
Przeniesienie obsługi odwiedzających w nowe miejsce
umożliwi stworzenie nowej
wystawy wstępnej w poobozowym budynku, pełniącym
obecnie funkcje recepcyjne.
Jej celem będzie przekazanie

odwiedzającym niezbędnej
wiedzy z historii lat 30. XX
w., rozwoju nazizmu, propagandy i systemu totalitarnego, wreszcie wybuchu wojny
i polityki niemieckiej na okupowanych ziemiach Polski.
– Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zapewnić
jeszcze lepsze warunki dla
tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają tu, aby poznać jeden
z najbardziej
tragicznych
rozdziałów w całej historii

– powiedział Andrzej Kacorzyk, kierownik Sekcji Obsługi Odwiedzających.
– Mam nadzieję, że wreszcie
znikną wszystkie administracyjne przeszkody, które do
tej pory blokowały realizację
tego niezwykle ważnego projektu, ważnego także lokalnie,
gdyż nowe centrum oznacza
także nowe miejsca pracy
i przestrzenie dla funkcjonowania lokalnych firm – dodał
Kacorzyk.

REPOZYTORIUM CYFROWE
MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

W

Państwowym Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu od 1991 r.
istnieje źródłowa baza danych ofiar
obozu. Repozytorium działa w oparciu o oryginalne dokumenty SS. Niestety, w kolekcji
Archiwum Muzeum znajduje się jedynie ok.
10% oryginalnej dokumentacji. Resztę zniszczyli Niemcy przed opuszczeniem obozu.
Zebranie wszystkich nazwisk osób deportowanych do Auschwitz prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe. Jednak repozytorium
jest nie tylko źródłem cennej informacji historycznej, ale także pomnikiem pamięci o tych,
których tragiczne losy wplotły się w dzieje
obozu Auschwitz.
Obecnie w repozytorium zebrano ok. 650 tysięcy wpisów
i 170 tysięcy skanów dokumentów w oparciu o 70 zbiorów dokumentów z czasu
funkcjonowania obozu. Na
cyfryzację i wprowadzenie do
baz danych czekają jeszcze tysiące dokumentów z dziesiątkami tysięcy nazwisk deportowanych do Auschwitz.

Fot. PMA-B

Repozytorium to nie tylko zachowywanie i przechowywanie, ale również udostępnianie
danych. Dlatego w tej chwili
rozbudowujemy profesjonalny system długoterminowego
przechowywania danych cyfrowych. Jest to część projektu
„Digitalizacja i udostępnianie
archiwów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau”
realizowanego w ramach
programu
„Dziedzictwo
Kulturowe/Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa
kulturowego” Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2009.
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Krzysztof Antończyk
Repozytorium Cyfrowe
PMA-B

W pierwszym etapie projektu zakupiono dwa serwery,

Nowy sprzęt w muzealnym repozytorium

1

macierz dyskową i bibliotekę
taśmową wraz z odpowiednim
oprogramowaniem.
Koszty sprzętu zostały pokryte ze środków finansowych
MKDiN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz
z Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Budowa sytemu została
przewidziana na kolejne pięć
lat. Docelowo scalone zostaną wszystkie bazy danych
oraz cyfrowe obrazy dokumentów i obiektów z Archiwum i Zbiorów Muzeum.
Dzięki temu znacznie szybciej będziemy mogli docierać
do informacji historycznej
o osobach, ale także o przedmiotach i obiektach, które
były z nimi związane. Dzięki systemowi udostępniać
będzie można elektroniczne
kopie dokumentów o deportowanych, jak również skany
fotografii, planów czy map,
pomocnych przy ustalaniu losów poszczególnych osób.
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ŚWIAT MOŻE BYĆ LEPSZY

P

oniżej tekst autorstwa byłego więźnia Auschwitz Tadeusza Sobolewicza nadesłany do redakcji „Osi”.
Są to refleksje i spostrzeżenia ze spotkań, jakie odbywa z niemiecką młodzieżą.
ludności polskiej i żydowskiej. Dalej opowiadam, jak
stałem się żołnierzem, który na wezwanie ojca pełnił
konspiracyjną służbę i podjął walkę przeciw przemocy
nazistowskich zbrodniarzy
w niepodległościowej
organizacji Związek Walki
Zbrojnej.
Słuchają. Uważnie słuchają
– skoncentrowani, w napięciu. W niektórych twarzach
odczytuję
początkowo
niedowierzanie, a potem
przerażenie. W niektórych
oczach dostrzegam zażenowanie i wstyd. Przytaczam
Fakty o sadystycznym zachowaniu się esesmanów,
o cynizmie
niektórych
majstrów niemieckich, będących nadzorcami więźniów w kacecie. Mówię też
o Niemcach, którzy mieli
odwagę pomagać więźniom
– bo byli tacy, choć nieliczni.
Opowiadam o mojej tragicznej sytuacji w piwnicznej
noclegowni, kiedy podczas
buntu więźniów rosyjskich
wybuchł pożar i wraz z in-

nymi szukałem ratunku.
Gdy ilustruję, jak mnie – poparzonego i jęczącego z bólu – esesman uderzył kolbą
w głowę i straciłem przytomność, a potem jak moje
ciało wleczono po brudnej
ziemi – w oczach wielu słuchaczy dostrzegam łzy.
Dalej opowiadam o wzajemnej, solidarnej pomocy
współwięźniów (dzięki niektórym przeżyłem), o bohaterskiej, ofiarnej postawie
ojca Maksymiliana Kolbe,
o niemieckiej pielęgniarce
Marii Stromberger, która
pomagała członkom obozowej organizacji w przenoszeniu informacji do
oddziałów
partyzanckich
w okolicach Auschwitz i od
nich przynosiła lekarstwa
dla chorych w szpitalu obozowym – w oczach słuchaczy dostrzegam teraz ulgę:
a więc byli w tym piekle nie
tylko zbrodniarze.
W końcowej fazie spotkania
mówię o ucieczce z marszu
ewakuacyjnego – tzw. marszu śmierci – o bawarskich,

niemieckich kobietach, które karmiły nas, uciekinierów, i pozwalały ukrywać
się w ich domach. Spotkanie kończę słowami „Nigdy
więcej wojny”. Zebrani nie
wstają od razu, jeszcze jakby przeżywali zasłyszane
fragmenty losów świadka
historii. Po chwili uderzają
rękami w blaty stołów lub
klaszczą. Dla mnie ten gest
to nie tyle podziękowanie,
ale wyrażenie wzruszenia
i akceptacji dla prelegenta,
który jeszcze żyje i… nie ma
w nim nienawiści.
Niektórzy często podchodzą
do mnie po spotkaniu, pytają o wiarę w Boga, o to, czy
mam numer na ręce, o moją matkę, czy przeżyła pobyt w obozie Ravensbrück,
o to, czy po wojnie spotkałem swoich prześladowców
i w końcu, czy dostałem odszkodowanie…
Czy można za obrabowaną,
skażoną młodość w obozie
otrzymać „odszkodowanie”?
Ściskają mi ręce, przepraszają ze załzawionymi oczami

Fot. MDSM

Gdy przychodzę na kolejne
spotkanie z niemiecką młodzieżą – z młodymi chłopcami i dziewczętami – zadaję
sobie pytanie – DLACZEGO
oni przyjechali do Auschwitz, co ich interesuje, czego chcą dowiedzieć się – po
obejrzeniu wystawowych
dokumentów – ode mnie,
byłego więźnia, człowieka,
który wrócił, przeżył piekło sześciu obozów i bagno
ludzkiej nędzy i zarazem
ludzkiego barbarzyństwa.
Ale jednak jeśli chcą, trzeba
dać im świadectwo o tym, co
się działo naprawdę w obozie koncentracyjnym. Więc
pytam: czy istotnie chcecie
poznać całą prawdę – o nieludzkim zachowaniu się
waszych rodaków w czapkach z trupimi główkami?
Zawsze przyzwalają. Nigdy nie zdarzyło się, aby
powiedzieli „nie, nie chcemy słuchać”. Więc zaczynam mówić: o napadzie
hitlerowskich wojsk na
Polskę we wrześniu 1939 r.,
o gwałcie i terrorze wobec

Otwarcie wystawy zamykającej polsko-niemieckie seminarium pt. „Tadeusz Sobolewicz: Biografia jako argument”
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– przekonują, że to nie może
się powtórzyć, że dobrze się
stało, iż w Auschwitz mogli
skonfrontować się ze swoją
trudną historią.
Niektórym trudno uwierzyć. Pytają: „I pan naprawdę nie ma w sobie
nienawiści do Niemców?”
Odpowiadam: „Gdyby było
inaczej, nie przyjąłbym waszego zaproszenia na spotkanie. Uwierzcie w to, co
wam przekazałem. Postarajcie się swój nowy, przyszły
świat i życie uczynić lepszymi niż to, co zastaliście. Od
was zależy wiele – wy macie
teraz przekonywać i uczyć
innych, gdy takich jak ja nie
będzie… To jest wasze zadanie – budować świat bez
nienawiści. Szukać wszędzie tolerancji i kompromisu, aby uchronić ludzkość
od totalnej katastrofy. Świat
może być lepszy, ale to zależy tylko od samych ludzi
– zwłaszcza teraz, w zjednoczonej Europie”.
Tadeusz Sobolewicz
Były więzień obozu Auschwitz

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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DLA IGORKA

W

ostatnim numerze „Osi” pisaliśmy o 32. Krakowskim Salonie
Poezji, dedykowanym walczącemu z nowotworem Igorkowi
Bartoszowi. Poniżej kilka słów o dwóch innych wydarzeniach
kulturalnych, w których MDSM „zagrał” w ramach Małej Orkiestry
Wielkiej Pomocy dla Igorka.
jaciół, był w pełni zasłużony.
Nie tylko ze względu na aktorski kunszt, ale także postawę twórców „Kubusia”, którzy wystąpili w Oświęcimiu
charytatywnie,
wspierając
walkę Igorka Bartosza z chorobą nowotworową. Sam
Igorek – z rodzicami, starszym bratem i babcią, oglądał
przedstawienie z balkonu sali
widowiskowej i bardzo mu
się ono podobało.
Przed i po spektaklu Rotary
Club Oświęcim przeprowadził
publiczną zbiórkę pieniędzy
na leczenie Igorka. W jej wyniku zebrano niemal 2200 zł.

Fot. Tomasz Mól

W niedzielne popołudnie
14 marca we współpracy
z Oświęcimskim
Centrum
Kultury i Państwową Wyższą
Szkołą Teatralną im. Ludwika
Solekiego w Krakowie zaprosiliśmy na rodzinny spektakl
„Kubuś i Reszta” w wykonaniu studentów II roku wydziału aktorskiego PWST im.
Ludwika Solskiego w Krakowie, przygotowany pod
pedagogiczną opieką Ewy
Kaim.
Na scenie OCK wystąpili:
Małgorzata Gorol, Martyna
Krzysztofik, Kamila Kuboth,

Kasia Dorosińska, Janek Jurkowski, Łukasz Stawarczyk,
Bartek Gelner, Marek Hucz,
Wojciech Sikora, Mateusz
Trembaczowski, Sylwester
Piechura. Przy fortepianie zasiadł Dawid Rudnicki.
Wesołe piosenki i zabawne
scenki w wykonaniu młodych
aktorów rozbawiły i dzieci,
i rodziców. Z publiczności
co chwilę dobiegały oklaski
i śmiechy. Aplauz na zakończenie, podsycony dodatkowo radością dzieci, na które
spadł deszcz kolorowych
baloników, wyrzucanych ze
sceny przez Kubusia, Krzysia,
Prosiaczka, Tygryska i Przy-

Urszula Dudziak

Ula Dudziak w MDSM

Fot. Bartłomiej Senkowski

„Kubuś i Reszta”

„Kubuś i Reszta”

W poniedziałkowy wieczór
22 marca w MDSM zaśpiewała Ula Dudziak. Zaśpiewała – to chyba trochę za mało
powiedziane. Bo Artystka
nie tylko podzieliła się z ciasno wypełniającą salę forum
MDSM publicznością swoim
fenomenalnym głosem, ale
także zdradziła tajniki swojego warsztatu. Prezentację „od
kuchni” możliwości magicznej walizeczki, dzięki której
powstają niesamowite, charakterystyczne dla wokalistki
dźwięki, urozmaicały barwne
i zabawne opowieści o życiu
w Nowym Jorku, sławnych
ludziach, międzynarodowej
karierze, ale też anegdoty
można by rzec – codzienne,
zwykłe, które mogłyby przydarzyć się każdemu z nas.
Koncert w MDSM dedykowany był Igorkowi. Podczas
przeprowadzonej przez Rotary Club Oświęcim publicznej
zbiórki pieniężnej na leczenie
i rehabilitację chłopca zebrano
ponad 6300 zł, z czego niemal
połowę dzięki pomocy wspaniałych 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.
Tego wieczoru w MDSM
była mama chorego Igorka,
Monika. Rozmawiała z Ulą
Dudziak, która na swojej płycie napisała małemu chłopcu
dedykację. Obok – zamiast recenzji – kilka słów autorstwa
Moniki, które ukazały się na
blogu Igorka www.igorbartosz.blogspot.com.
Joanna Klęczar
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…MAGICZNY
WIECZÓR
Właśnie wróciłam z MDSM.
Z koncertu Uli Dudziak...
Z wypiekami na twarzy.
Niesamowity
magiczny
wieczór. Cudowni ludzie,
cudowna żywiołowa artystka, roztaczająca wokół siebie niesamowitą
aurę. Kobiety spełnionej?
szczęśliwej? z ogromnym
poczuciem humoru? kochającej ludzi i życie? Myślę, że przede wszystkim
kobiety akceptującej siebie i mimo upływających
lat (o których nie wstydzi
się mówić na głos i na które zresztą wcale nie wygląda!) to tak naprawdę
wciąż dziewczyny... Szalonej roześmianej dziewczyny z marzeniami...
... Nie zapomnę słów Uli,
które padły podczas koncertu. Wyznała publiczności, że od szesnastego roku
życia pisze pamiętniki.
Teraz jest w trakcie pracy
nad autobiografią, więc
do nich sięgnęła i je czyta
wnikliwie. Na jednej z początkowych kartek znalazła rysunek: wokalistka
przy mikrofonie z tyłu sylwetki członków zespołu.
PODPIS: „Ula wspaniała
artystka jazzowa”. A poniżej dopisek: „Kiedyś po
latach, gdy będziesz znana
i podziwiana zaglądniesz
na tę stronę i wtedy przekonasz się, że WSZYSTKO
JEST MOŻLIWE”.
Wszystko jest możliwe! Jeśli się tego gorąco pragnie!
Ula, Leszku, MDSM, Marcinie, Przyjaciele – dziękuję Wam za ten wieczór.
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PRAWA CZŁOWIEKA A PROPAGANDA
NARODOWEGO SOCJALIZMU

– ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA DAWNIEJ I DZISIAJ

U

chwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r. było odpowiedzią na historyczną niesprawiedliwość dokonaną w czasie II wojny światowej. Stephane Hessel, jeden z autorów Deklaracji, w roku 1998
napisał o jej znaczeniu: „Kiedy wojna się skończyła, myśleliśmy: Albo świat się zaraz skończy, albo przyjdzie coś zupełnie Nowego. I co to było to Nowe? To było zwycięstwo nowej, innej wizji człowieka i społeczeństwa.
Uchwalenie praw człowieka”.
W świetle tych słów, po
prawie 60 latach od uchwalenia tego dokumentu koniecznością staje się edukacja młodego pokolenia
w zakresie praw człowieka oparta na konkretnych
przykładach zaczerpniętych z historii. Spojrzenie
w głąb historii ukazuje,
jak ważnym zadaniem jest
nauczanie o prawach człowieka dla demokracji, godności ludzkiej i pokoju.
Pracownicy Działu Pedagogicznego MDSM stworzyli ofertę pedagogiczną
dla grup studyjnych w ramach projektu „Pamiętać
o Auschwitz – Prawa człowieka w dzisiejszym świecie”. Jedną z propozycji
jest warsztat pt. „Prawa
człowieka a propaganda
narodowego
socjalizmu
– łamanie praw człowieka
dawniej i dzisiaj”.
Ideą warsztatu jest przybliżenie metod i elementów propagandy stosowanej przez nazistów w Trzeciej Rzeszy na podstawie
prezentacji multimedial-

nej. Koncepcja prezentacji
opiera się m.in. na pokazie
plakatów i analizie fragmentu filmu dokumentalnego, co umożliwia wierne
odtworzenie tła historycznego i społecznego wydarzeń z tamtych czasów.
W części warsztatowej
młodzież ma do wyboru trzy tematy do pracy
grupowej: „Edukacja młodzieży w Trzeciej Rzeszy”,
„Rola prasy w życiu niemieckiego społeczeństwa”,
„Partie polityczne w plakacie w 1932 r.” Materiałami edukacyjnymi w każdej
grupie są odpowiednio dobrane plakaty i teksty, jak
również odpowiednie artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i pytania ukierunkowujące do dyskusji. Połączenie
zagadnień historycznych
ze współczesnymi służy
wzbudzeniu zainteresowania uczestników warsztatów, a dzięki temu umożliwia im szersze spojrzenie
na zjawiska zachodzące
obecnie w społeczeństwie.

To uwrażliwienie na zjawiska zachodzące w społeczeństwie staje się kolejnym ważnym punktem
edukacji
obywatelskiej
młodzieży.
Temat propagandy został
wybrany świadomie, ukazując, że propaganda nie
działa w abstrakcji społecznej, ale na określonym
gruncie,
w określonym
miejscu i czasie, w konkretnych układach historycznych,
społecznych,
politycznych, ekonomicznych. Działania propagandowe natomiast występują
łącznie z innymi środkami
regulowania
masowych
zachowań społecznych takich, jak: przymus administracyjny, ekonomiczny,
moralny.
W ten sam sposób funkcjonowała propaganda w czasach narodowego socjalizmu – gwałcąc wszelkie
prawa jednostek i grup narodowościowych zarówno
w życiu społecznym, kulturalnym, jak i politycznym.

WYPOWIEDZI OPIEKUNÓW GRUP:
Warsztat wyjaśnił dobrze
działanie polityczne propagandy w Trzeciej Rzeszy, zaprezentował niehumanitarne poglądy, które
przyczyniły się do Szoa.
Urozmaicony metodycznie
poprzez fragment filmu,
prezentację i ciekawe plakaty. Prowadzącej udało
się zainteresować uczniów
i zaktywizować
ich do
współpracy, mimo że poruszana tematyka była
trudna. Pod tym względem

Przejmująca jest wypowiedź
Roberta Ley`a, redaktora
gazety pt. „Niemiecki Front
Pracy”(„Deutsche Arbeitsfront“), który już w 1938 r.
napisał: „W Niemczech nie
ma żadnej prywatności.
Jeśli spisz, to jest to twoja
prywatność, ale skoro tylko się obudzisz i zetkniesz
się z kimś bezpośrednio,
musisz mieć na uwadze,

warsztat wzbogacił program merytorycznie.
Volker Neupert
Przekonująca,
dobrze
ustrukturyzowana koncepcja warsztatu, która zaprezentowała dobrze kontekst
historyczny poprzez umiejętne dobrane fragmenty
filmu i prezentacji. Materiał do pracy grupowej był
tematycznie dobrze opracowany.
Rosa Linderberg

że jesteś żołnierzem Adolfa Hitlera, żyjesz i jesteś
musztrowany według regulaminu... nie mamy żadnych prywatnych osób.
Czasy, w których każdy
mógł robić to, co chce, już
odeszły.“
Ta wypowiedz służy do
zastanowienia się, w jakich
czasach chcemy żyć i czy
godzimy się na to, co dzieje
się w obecnym świecie. Czy
otwierając portale internetowe i przeglądając ciągle
nowe informacje, mamy
świadomość politycznych
konsekwencji
i łamania
praw człowieka?
I dlatego uświadamianie
i „otwieranie oczu” na to,
że dyskryminacja, łamanie praw człowieka i propagowanie ideologii grup
rządzących dzieją się na
naszych oczach, jest bardzo istotne. Nie wystarczy
wiedzieć, że istnieją prawa
człowieka, ale trzeba i należy na ich rzecz działać.
Działanie na rzecz praw
człowieka powinno być
postawą młodych ludzi
wkraczających w dorosły
świat, aby ten świat zmieniać i budować na „prawie
do życia, wolności i bezpieczeństwa każdej osoby”.

Fot. MDSM

Ewa Guziak

Wiek uczestników: 16-18 lat
Czas trwania: 2-3 godziny
Prowadzenie: Ewa Guziak

Młodzież uczestnicząca w warsztacie
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UJĘCIA POWSTAJĄ NIEMAL SAME Z SIEBIE

D

o 14 maja w sali wystaw czasowych w bloku nr 12 na terenie byłego obozu Auschwitz I oglądać można wystawę francuskiego fotografa Emmanuela Berry’ego zatytułowaną „Obraz jako przeciwieństwo wiedzy”.
Z autorem rozmawiał Paweł Sawicki.

Czy mógłby pan opowiedzieć o swoim projekcie fotograficznym?
Jaka idea sprowadziła
pana do Oświęcimia?
Po raz pierwszy przyjechałem do Oświęcimia
w 2007 r., zaraz po tym,
jak ukończyłem w Paryżu wystawę, której tematem były portrety wypchanych ptaków. Mało
brakowało, bym dotarł
tam kilka lat wcześniej,
kiedy to organizowano
wyjazd z udziałem znanych osobistości z mojej
okolicy. Projekt ten nie
doszedł jednak do skutku, ale regularnie myślałem o tej podróży jak
o czymś
potrzebnym.
Trzeba było znaleźć

nadarzającą się okazję.
Jestem ojcem trójki chłopców i wyrosłem w rodzinie, w której moi rodzice
i dziadkowie wychowali
mnie po części w oparciu
o ich własne dzieciństwo
i traumatyczne przeżycia z lat drugiej wojny
światowej.
Od zawsze wiedziałem,
że muszę pojechać do
Oświęcimia..., by dla samego siebie wykonać tę
wewnętrzną pracę pamięci, zebrania myśli. W
czasie tej podróży nigdy
nie było mowy o tym,
bym miał realizować
jakikolwiek projekt fotograficzny. Udałem się
tam, jak wielu, z tym że
w przeciwieństwie
do
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większości przebywałem
przez kilka dni w „okolicy”, chodząc, spacerując prawie bez emocji
w obliczu nadchodzącej
wiosny i panującego tam
spokoju. Ja zwykle miałem ze sobą aparat.
Świat, który pokazuje
pan w swoich pracach,
to Oświęcim, ale na prawie żadnej fotografii
nie ma historycznego
kontekstu obozu. Jaki
świat postanowił pan
przedstawić?
Po moim powrocie z tej
podróży
wyczekałem
jakiś czas, zanim wywołałem filmy. Byłem
wówczas
pogrążony
w zupełnie innej pracy,
zaprzątającej całkowicie
mój umysł fotografa. Na
widok wydruku z miniaturkami wszystkich
zdjęć ze zdziwieniem
ponownie
odkryłem
te przestrzenie, szarą,
prawie neutralną zieleń, spokojną i przytłaczającą zarazem. Nie
było tam żadnego zdjęcia obozów... W czasie
mojej wizyty nie odczułem ani pragnienia,
ani nawet przez chwilę
nie pomyślałem, by takowe wykonać. Tyle
ich zrobiono w różnych okresach, że moja
wyobraźnia pełna już
była obrazów i słów.
W dniach, które nastąpiły po mojej wizycie
w obozach, spacerowa-
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zacząłem
analizować
zdjęcia, które w większości,
w przypadku
zdjęć
czarno-białych
wykorzystywały technologię opartą o tlenek
srebra. Ta zasada fotograficzna jest nie do
przeszacowania,
jeśli
idzie o historię tego
medium i sięga okresu
jego powstania, stąd też
sądzę, iż jest ona duszą
fotografii. Dlatego też
większość mych prywatnych zdjęć, które robię i które towarzyszą
mi niemal codziennie,
wykonana jest na filmie
35 mm i jest czarno-biała. Zdjęcia Oświęcimia
zostały więc spontanicznie zrobione na
tego typu filmach, nawet jeśli w trakcie mojego pierwszego tam pobytu nie miałem jeszcze
żadnych konkretnych
planów. Ogólnie rzecz
biorąc, zdjęcia kolorowe
są pełne informacji i realizmu; im większy ich
format, tym bardziej ta
rzeczywistość przybiera
na obiektywności. Postanowiłem rozpocząć
prawdziwą, pogłębioną pracę nad okolicami
Oświęcimia właśnie po
zobaczeniu tych początkowych, czarno-białych
obrazów i z mocnym
pragnieniem zbadania
tego miejsca i jego historii, ale także samych
zasad fotografii i jej
współczesnego zastosowania.

łem po Oświęcimiu bezwiednie, nie wiedząc,
gdzie idę. Kroczyłem
wówczas po nowych terenach „zewnętrznych”,
nie skażonych jakimkolwiek archeologicznym czy historycznym
piętnem. Te obrazy ze
spaceru mogłyby zostać
wykonane gdziekolwiek
indziej... To właśnie siłę
wynikającą z ich kontekstu analizuję poniżej.
Wybrał pan zdjęcia
czarno-białe. To cecha
historycznej dokumentacji, a nie współczesnego świata. Dlaczego
zrezygnował pan z koloru?
Czarno-białe
były
pierwsze zdjęcia, które
zobaczyłem i pociągają
mnie one od młodych
lat. Pamiętam książkę
pt. „Martwa wojna”,
opisującą za pomocą
zdjęć, w większości dokumentalnych, historię
wojny w Indochinach...
Było to prawdopodobnie moje pierwsze
spotkanie z fotografią.
Później chęć tworzenia
i wywoływania
zdjęć
sprawiła, iż stałem
się posiadaczem mojej własnej ciemni do
wywoływania czarno-białych zdjęć. W latach
80. było to zjawisko powszechne, zanim jeszcze
powstała i upowszechniła się fotografia cyfrowa. Od tamtego czasu,
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Pokazuje pan rzeczywistość zrujnowaną, prawie pozbawioną ludzi
– kompozycja wydaje
się przypadkowa i chaotyczna. Efektem jest
smutny i często depresyjny nastrój. Czy to zamierzone działanie?
Już dawno temu, od kiedy zacząłem fotografować, miałem wtedy może
13 lat, zdałem sobie szybko sprawę z tego, że ten
twórczy akt jest czymś
odosobnionym i osobistym. Pierwsze ujęcia,
których byłem autorem,
jeszcze jako dziecko, powstawały niemal w takiej samej kolejności jak
te z Oświęcimia. Spacerowałem, robiąc zdjęcia
okolicy, uliczek i pól
w pobliżu domu, w którym mieszkałem. Spieszyłem się tylko w jednym: by jak najszybciej
ponownie – dzięki mojej ciemni – odnaleźć te
emocje, wywołane przechadzką
i wszelkiego
rodzaju odkryciami. Ta
okolica była żywa i bujna, czasem jednak także
smutna i tajemnicza.
Odbyłem wiele podróży
do Oświęcimia, przywiązując się do tych krajobrazów wsi czy miasta
widocznych w tym miejscu, pomimo bardziej
niż traumatycznej historii, którego było ono
świadkiem. Od samego
początku mej pracy dbałem o to, by na ujęciach
nie pojawiła się żadna
osoba, chcąc oddalić się
od zbyt dziennikarskiego podejścia. Starałem
się skoncentrować mój
temat wyłącznie na otoczeniu, na miejscu tak
bliskim piekła. Powstałe w ten sposób zdjęcia wykonane zostały
w różnych warunkach,
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szczegóły
i pozostając
otwartym obserwatorem.
Nie było mowy, by podkreślać, czy dramatyzować ich przedmiot, moje
odczucia, a tym samym
i same zdjęcia przez
jakieś gwałtowne czy
wręcz nieprzyzwoite kadrowanie. Niektóre abstrakcyjne formy, widoczne od czasu do czasu na
niektórych zdjęciach, są
bardziej wynikiem mojego ówczesnego stanu
umysłu... wzbogaconym
o elementy kultury piktoralnej, muzycznej i fotograficznej.

zależnych od pory roku
i warunków
pogodowych. Nie po to, by obrazy te zbanalizować,
wręcz przeciwnie, po to,
by spróbować ograniczyć ich zarys z jak największą ostrością, której
nieustannie
wymaga
sztuka fotografii. Miejsce
to woła o powagę, szacunek i pokorę. Chciałem przede wszystkim,
by moje zdjęcia zbliżyły
się do „przerwy” do oddechu o prawie muzycznym brzmieniu... Nie
wiem, co pcha fotografa
do prób zbliżania się do
granic tego, co widoczne. W każdym razie jeśli
chodzi o mnie, było to
poszukiwanie, w czasie
którego zdjęcie ujawnia
się po trochu, uparcie
wracając ku miejscu,
z którego się je odrzuca. Będąc prawdziwymi, choć nie kruchymi,
ujęcia powstają niemal
same z siebie. Tak mi się
wydaje.

Wystawa prezentowana
jest w przestrzeni byłego obozu. Czy to ma dla
pana znaczenie?

Wiele zdjęć to abstrakcyjne kompozycje natury. Dlaczego?
Bez zbytniego popadania w melancholię i smutek i z mocnym postanowieniem pozostawania
w stanie jak najwyższej
gotowości,
w trakcie
moich „przemarszów”
pozwalałem się prowadzić ścieżkom i drogom.
W pracy tej znaczną
rolę odegrało naturalne
światło. Oprócz tego, że
przynosi ono nam życie,
uwidacznia także rzeczy
tego świata, a w konkretnym przypadku Oświęcimia, spowija je gorzką,
a zarazem słodką zasłoną. Tak to widziałem...
Chciałem też przydać
moim obrazom trochę
kontrastu, cały czas
zwracając uwagę na
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tragedię. Autobusy bez
przerwy
przyjeżdżają
i odjeżdżają razem z rzeszami podróżnych, fala
za falą, tworząc pływy
ludzkie, pełne smutku,
płaczu
i niezrozumienia. Pokazanie ich tam
to przede wszystkim
zaproponowanie innego
oddechu... i tym samym
zaoferowanie przerwy,
po to, by można było
otworzyć oczy i uczucia
na coś, co leży dalej, kilka kilometrów opodal.

Mówiąc ogólnie, chcę
by moje zdjęcia były widziane i odbierane tak
samo jak te, na które ja
sam mogłem natknąć
się w książkach czy na
wystawach, i które to
zdjęcia sprawiły, iż zapragnąłem
odkrywać
i rejestrować świat. Praca ta była już pokazywana w bardzo ważnym
muzeum we Francji,
a w planie są już następne. Pokazywanie ich na
terenie obozu jest czymś
innym, gdyż dokonuje
się prawdziwy powrót
tych obrazów na swoje
miejsce, co doprowadza
do pożytecznego czy też
potrzebnego zderzenia
pomiędzy spojrzeniem
moim i wszystkich odwiedzających,
którzy
zbierają się tu każdego
dnia. Bardzo niewielu
ma możliwość i wychodzi poza teren byłych
obozów, choćby na kilka godzin i tylko po to,
by bez celu przemierzyć
„okolice” i w ten sposób odczuć inaczej, spokojniej, tę przejmującą
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Podczas
pobytu
w Oświęcimiu odwiedził pan także były
obóz. Jakie były wrażenia z tego miejsca?
Co pan zapamiętał? Co
z tego
historycznego
świata zrobiło na panu
największe wrażenie?
W celu realizacji tego
projektu przez dwa lata
byłem w Oświęcimiu 6
czy 7 razy, w różnych
porach roku, lecz obozy odwiedziłem jedynie
w czasie mojej pierwszej podróży. Odczucie
po czasie spędzonym
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w obu obozach Auschwitz i Birkenau to coś
więcej niż zmieszanie,
to prawdziwa próba,
która na zawsze pozostanie w mej głowie
i chcę, by tak pozostało.
Jest to prawdopodobnie
jedno z niewielu miejsc
na świecie, które rodzi
ten rodzaj uczuć, gdzie
przerażenie,
wściekłość i niezrozumienie
bez przerwy się z sobą
zderzają
i wprawiają
nas w stan największej
pustki
i opuszczenia.
Po wyjściu stamtąd, po
zakończeniu wizyty, potrzeba czasu, by złapać
oddech i wypłynąć na
powierzchnię naszego
świata, naszej dzisiejszej
rzeczywistości. Chodzi
w pełnym tego słowa
znaczeniu o miejsce,
gdzie człowiekowi udało się to, o czym z pewnością nigdy nawet nie
pomyślał:
stworzyć,
zorganizować i dokonać
w sposób industrialny
barbarzyństwo
w ramach nienazywalnego
projektu, i to wszystko
na swój pożytek.
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Zachowałem w pamięci przede wszystkim te
tysiące przedmiotów,
które można zobaczyć
i niemalże
dotknąć
w obozie Auschwitz I,
rozłożone
w różnych
blokach.
Wszystkie
te zwyczajne rzeczy,
z dnia
codziennego,
które łatwo rozpoznajemy, lecz które pogrążają nas tak intymnie
i z takim zamętem w te
miliony historii nie do
wytrzymania. W Birkenau wszystko jest inne.
Zachowało się tylko
trochę baraków i ogarnęło mnie tam głównie
uczucie pustki, gdy tylko przekroczyłem bramę...
Czy uważa pan, że te
zdjęcia można zrozumieć bez problemu
poza
Oświęcimiem
i obozem? Czy jest
w nich jakaś wartość
uniwersalna?
Nie sądzę, by w odbiorze moich obrazów
mogły mieć miejsce
jakieś oddalone od siebie interpretacje. Gdy
wystawa była prezentowana
w Centrum
Historii i Ruchu Oporu
w Lyonie, już ponad
rok temu, odwiedzających pociągała przede
wszystkim wielka ilość
szczegółów, które pokazują moje zdjęcia,
oraz kruchość, jaką daje
mały format. Zmuszeni
byli podejść jak najbliżej
tych mizernych okien,
by jakoś zajrzeć do
mojej wizji tego „końca świata” i by w ten
sposób towarzyszyć mi
w tym poszukiwaniu
intymnym
i zarazem
kruchym.

Moim pragnieniem jest,
by zwiedzający odczuł
tak jak to możliwe moje
artystyczne podejście...
niezależnie od jego
wieku, wykształcenia
czy narodowości. Bardzo szybko znajdowali
się pod urokiem spokoju kadru i bogactwa
szarości i byli w stanie
spojrzeć na to miejsce
i jego historię pod kątem
współczesności;
włączając obozy w obraz większej całości,
terytorium czy region
porównywalny z jakimkolwiek innym. Granice, jak wiele by ich nie
było, są cienkie i można
je szybko przekroczyć.
Właśnie to spróbowałem analizować w trakcie tej fotograficznej
pracy, próbując dodać
spojrzenie nieco inne
i dopełniające do tych
już istniejących.
Jak, jako cudzoziemiec
odwiedzający Polskę,
odbiera pan współczesny Oświęcim?

miły dla kogoś, kto jak
ja lubi wieś. Spotkałem wiele osób, które
nie wyobrażają sobie
tam życia, tego by mo-

gły tam dorastać ich
dzieci lub by one same
tam pracowały. Ja sam
zadawałem sobie takie
pytanie... to, co nie do

zniesienia też ma swoje granice.
Rozmawiał: Paweł Sawicki
Tłumaczenie: Jarek Mensfelt

Zwiedziłem Oświęcim
w wielu wymiarach...
i w różnych porach
roku. Jeśli spróbuję
odłożyć na bok jego
straszną historię, to
mógłbym
porównać
to miasteczko z tym,
gdzie
mieszkam
i gdzie
wychowuję
moich synów we Francji. Spokojne miasto,
gdzie zima jest surowa, ale gdzie robi się
łagodniej, gdy tylko
pozwala na to słońce.
Region o harmonijnym
pejzażu, o łagodnych
liniach, gdzie po deszczu w powietrzu unosi
się przyjemny zapach
torfu i ziemi, zapach
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Centrum Żydowskie
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RETROSPEKTYWA 2009
ZAKOŃCZONA
ROZMOWA Z EWĄ SZPRYNGER

P

Niedawno w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu zakończył się kolejny przegląd filmowy „Żydowskie Motywy. Retrospektywa 2009”. Wśród
nich były wyświetlane
filmy
w
większości
z Izraela, ale publiczność
także zapoznała się z filmami produkcji polskiej,
szwedzkiej, angielskiej
i francuskiej. Zakres tematów podejmowanych
przez twórców jest bardzo szeroki. To co zauważalne już od jakiegoś
czasu, to mniejsza liczba
filmów o tematyce Zagłady. Czy to celowe zamierzenie organizatorów
czy też mniej więcej tak
kształtują się nadsyłane
do państwa filmy?
Nie do końca się z tym
zgodzę. Holokaust jest
tematem bardzo wielu filmów. Nawet takich, które
pozornie dotyczą teraźniejszości czy obyczajowości. Okazało się bowiem,
że trauma Zagłady jest
w pewnym sensie dziedziczna. Dotyka trzecie
czy czwarte pokolenie.
W filmie, szczególnie dokumentalnym, może to
objawiać się na przykład
nadwrażliwością na przemoc albo uzasadnieniem
pewnych postaw w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Nie było takiego
Festiwalu, żeby szeroko
rozumiana tematyka Holokaustu nie była pokazana w wielu wymiarach.
Świat zresztą odchodzi od
klasycznego, edukacyjnego dokumentu, bo prawdy
szuka w żywych ludziach.
A ci, niestety, odchodzą.
Jak w ogóle kształtuje się
tematyka filmów, które
pojawiają się na festiwalu?
Filmy pokazywane na
naszym Festiwalu, są
niezwykle różnorodne,
ponieważ świat jest różnorodny i bogaty w tematy interesujące dla
filmowców. Oczywiście
– interesuje nas wszystko
to, czego nie widzimy na
co dzień w Polsce, a za-
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O znaczeniu i potrzebie
istnienia Festiwalu „Żydowskie Motywy” najlepiej świadczy widownia.
Jeszcze niedawno projekcje konkursowe odbywały się w jednej z dwóch
sal kina „Muranów”. Od
kilku już lat pokazy są
w obu salach, ponieważ
zainteresowanie tematyką żydowską przerosło
nasze najśmielsze oczekiwania. Projekcje miały
nadkomplety i – choć było
to ryzykowne z punktu
widzenia bezpieczeństwa
– widzowie siedzieli na
podłodze. Dlatego też na
pięć dni „przejmujemy”
całe kino Muranów. Nie
bez znaczenia jest fakt, że
wszystkie pokazy są nieodpłatne. Co więcej – publiczność ma okazję spotkać się i porozmawiać
z zapraszanymi przez nas
reżyserami
pokazywanych filmów. Ogromnie
cieszy mnie ta ciekawość
żydowskiego świata, bo
w ten sposób coraz więcej
wiemy o ludziach, których utraciliśmy, np. jak
ciekawych ludzi pozbyła
się, chociażby w Marcu
68, również Polska Ludowa. Może dzięki naszej
widowni mniej będzie
stereotypów, może wyposażymy kogoś w argumenty przeciwko rodzimemu antysemityzmowi?
Dlatego uważam, że nasz
Festiwal ma znaczenie
nie tylko poznawcze ale
i edukacyjne. Dlatego tak
chętnie jeździmy potem
po całym kraju, pokazując
najlepsze filmy festiwalowe.

tem – obyczaje, konflikty, religia, zwykłe życie,
które dla nas jest niezwykłe… Zależy nam przede
wszystkim na tym, żeby
pokazywane filmy były
„o czymś”, żeby pozwoliły nam poznać kulturę
ludzi, którzy są rozsypani
po całym świecie, mają
poczucie własnej żydowskiej tożsamości, a nie są
już od blisko 70 lat naszymi sąsiadami i dlatego,
momentami, zdają się być
egzotyczni.
Jakie są państwa kryteria
– jaki film jeszcze jest, a
jaki już nie jest filmem
o tematyce żydowskiej?
O zakwalifikowaniu filmu do Festiwalu decyduje
Komisja Selekcyjna, która
ma za zadanie wybrać 30-40 najlepszych filmów,
nadesłanych do nas z całego świata. Tak jak w szkole wystawiamy filmom
oceny. Wszelkie wątpliwości, czy dany film pokazać, czy nie, rozstrzyga
Andrzej Titkow, dyrektor
artystyczny
Festiwalu.
Czasem bywa to bardzo
ciężki wybór. W tym roku
na przykład, nadesłano
blisko 300 filmów z całego
świata. Są oczywiście kryteria techniczne, jednak
najważniejsze są tematy,
bohaterowie, sposób realizacji. W tym szukamy
motywów żydowskich.
Czasem kierujemy się
instynktem i założeniem,
że skoro film nas poruszył, poruszy również
widzów.
Sporo filmów dotyczyło
założenia Państwa Izrael,
były też filmy dotyczące
współczesnej tożsamości Izraelczyków, filmy
poświęcone konfliktom
wojennym, konfliktowi
palestyńskiemu.
Prezentują państwo także
współczesny,
młody
Izrael... Izrael, który pyta,
jaka jest jego tożsamość,
który „rewiduje” przeszłość... Jakie znaczenie
ma festiwal w trochę
homogenicznym kraju,
jakim po wojnie stała się
Polska?
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Dla nas, organizatorów
Festiwalu, to wielka satysfakcja, że co roku zgłasza
się do nas wielu wolontariuszy, by wspomóc nas
w tym przedsięwzięciu.
Sama się zastanawiam, na
czym to polega. Być może
na atmosferze? Być może
także na zainteresowaniu
tematyką? Ale młodzi,
którzy się do nas zgłaszają, mają bardzo dużo pracy
i mało czasu na oglądanie
filmów. Bez nich moglibyśmy zrobić niewiele. Nie
byłoby choćby plebiscytu
publiczności
i nagrody
dla wskazanego przez nią
filmu. Oni zaś twierdzą,
że jesteśmy prestiżowym
Festiwalem i współpraca
z nami wzbogaca ich CV.
Dają z siebie naprawdę
bardzo dużo. To bardzo
miłe. Słyszałam nawet
o wagarowiczach, którzy
wolą nasz Festiwal od lekcji. Pokolenie „rodziców”
przychodzi na nasze seanse wieczorami albo
w weekendy i nie powiedziałabym, że mało się
tym interesują. Mają, po
prostu, mniej czasu i więcej innych obowiązków.
Ale to fakt, że dominuje
młoda widownia. I o to
nam też chodziło.
W Oświęcimiu filmy festiwalowe wyświetlone
zostały po raz kolejny
jako retrospektywa. Czy
uważa pani, że idea festiwalu ma jakieś szczególne znaczenie w tym
mieście?
Oświęcim
sąsiaduje
z Auschwitz. Znaczenie
tego miejsca nie wymaga przecież żadnego
komentarza. Sama miałam wielką przyjemność
uczestniczyć w pierwszej
retrospektywie w Oświęcimiu i myślę, że te filmy,
pokazywane właśnie tutaj, to symboliczny tryumf życia nad śmiercią,
pamięci nad zapomnieniem. Bardzo dziękuję, że
mamy taką możliwość.

Z festiwalem związana
jest także akcja wolontariacka ciesząca się sporym zaangażowaniem.
Zgłasza się do państwa
dużo młodych ludzi. Czy
to odpowiada zainteresowaniu festiwalem, czy
publiczność jest dużo
bardziej zróżnicowana?
Pytam, bo zauważalne
jest zainteresowanie pokolenia
najmłodszego
(16-27 lat), przy dość małym zainteresowaniu pokolenia „rodziców” (40
lat i wzwyż).
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W Oświęcimiu odbyła
się retrospektywa, ale już
za chwilę od 20 kwietnia,
w Warszawie
rozpocz-
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Fot. Anna Szprynger

od koniec marca w Centrum Żydowskim zakończył się kolejny przegląd filmów o tematyce żydowskiej „Żydowskie Motywy. Retrospektywa 2009”. Podczas jego trwania
oświęcimska publiczność zapoznała się z ponad trzydziestoma filmami dokumentalnymi, krótkometrażowymi i animacjami. Pod koniec kwietnia w Warszawie rusza kolejny
przegląd „Żydowskie Motywy 2010”. Poniżej publikujemy rozmowę z Ewą Szprynger, Prezes Stowarzyszenia „Żydowskie Motywy”, które jest organizatorem festiwalu.
nie się kolejny festiwal.
Co wydarzy się w tym
roku? I czy oświęcimska
publiczność może liczyć na
to, że w przyszłym roku filmy po raz kolejny zostaną
wyświetlone także tutaj?
Pokażemy 41 filmów
z 16 krajów. Zapowiada
się kilkudniowy maraton naprawdę ciekawych
obrazów – zarówno fabularnych jak i dokumentalnych.
Tematyka
współczesna, ale również
historyczna,
pokazana
przez pryzmat doświadczeń wielu narodów. Zależy nam na tym, żeby
nasz Festiwal był szansą
dla reżyserów z dawnego
Bloku Wschodniego. Dlatego cieszę się, że wśród
filmów zakwalifikowanych do pokazów konkursowych są obrazy z Rosji,
Białorusi, Słowacji, Serbii,
Czech, Kazachstanu. Jeśli
tylko zechcecie Państwo
nas zaprosić – z pewnością
przyjedziemy podzielić się
z oświęcimską widownią
żydowskimi motywami
z całego świata.
Rozmawiała:
Agnieszka Juskowiak-Sawicka

Centrum Dialogu i Modlitwy
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„WSZYSCY CHCĄ BYĆ OFIARAMI”
ROZMOWA Z NORBERTEM RECKIEM

N

orbert Reck był jednym z gości noworocznych dni skupienia w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu, które odbyły się już po raz szósty w dniach 28 grudnia 2009 – 1 stycznia 2010. Tegoroczne spotkanie miało tytuł „Przerywane milczenie”. Poniżej publikujemy drugą część wywiadu
z Norbertem Reckiem.
Jak rozumie pan słowa J.B. Metza „Jeśli
jednak nie ma dla nas
Boga w Auschwitz,
to jak ma być On dla
nas gdzie indziej”?

Czy pamięć o Auschwitz odmieniła nas
w naszym
byciu
chrześcijanami, czy
wprowadziła nową
jakość chrześcijaństwa?

Może
nie
samo
Auschwitz, ale nasze
myślenie o Auschwitz. Rzeczywiście
są rozmowy i spory,
które
gruntownie
nas zmieniają. Mam
wrażenie, że z biegiem czasu uczyliśmy się, że jest
ogromne, straszne,
i bezsensowne cierpienie, którego Bóg
nie chciał dla ludzi.
Nie każde cierpienie
musi być cierpliwie
znoszone, też jest
cierpienie, z którym

trzeba walczyć. Jeśli
nie można się go pozbyć, to przynajmniej trzeba próbować
je uleczyć. I jest taka
myśl, której w tradycyjnej teologii przed
Auschwitz
prawie
nie odnajduję, z wyjątkiem mistyków.
To jest myśl, która
zaczęła się rozwijać
w latach 60. Myślę,
że dzisiaj jako chrześcijanie nie rozumiemy naszego życia
w taki sposób, że powinniśmy cierpieć aż

do śmierci, niezależnie jak straszne by to
było, ale rozumiemy
życie w taki sposób,
że należy aktywnie
działać, to też jest
skutkiem myślenia
o Auschwitz.
W swoim tekście „Na
ziemi z Auschwitz.
Teologiczno-filozoficzne rozważania o niezwykłym
podarunku”, Spira,
2007r. napisał pan:
„Nie należy przyjmować perspektywy
ofiar, nie należy też
wtłaczać
w siebie
perspektywy sprawców, jeżeli sprawcą
się nie było. Wina
nie jest dziedziczona, jest zawsze osobista. Zamiast tego
musimy stanąć na
gruncie
rzeczywistości”. Co oznacza
stanięcie dla Niemców na gruncie rzeczywistości?
Nie można się ukryć
za domniemaną niewinnością w pozie
ofiary, ale widzieć,
co się stało, co moi
ludzie zrobili, jakie
rany jeszcze istnieją
i co ja mogę zrobić,
by leczyć te rany.
Ale to co zawsze nazywałem „niemieckim credo” tzn. cierpieliśmy,
jesteśmy
niewinni, nie mogliśmy nic uczynić, nie
wiedzieliśmy – z tym
Niemcy
powinni
się pożegnać. Byli
niektórzy w Niemczech, którzy stawiali opór narodowemu
socjalizmowi. Mam
na myśli młodych
chrześcijan z Białej
Róży. Nie mieli wielu możliwości, by
zmienić kraj. Pisali
ulotki, dystrybuowa-

Fot. CDiM

Rozumiem to zdanie
tak, że jeżeli nie można świadczyć o Bogu
w Auschwitz, to wtedy wszystkie inne
miejsca, gdzie można świadczyć o Bogu, nie mają dla nas
znaczenia. To znaczy
jeżeli nie można doświadczyć Boga w ta-

kim
ekstremalnym
piekle jak Auschwitz,
to wtedy mówienie
o Bogu jest niewiele
warte. I dlatego dla
J.B. Metza tak ważne jest, że niektórzy
świadczą, że Bóg był
na swój sposób obecny w Auschwitz.

NORBERT RECK
Ur. w 1961 r., dr teologii, redaktor odpowiedzialny za niemieckojęzyczne wydanie międzynarodowego, teologicznego czasopisma „Concilium”; członek Rady Naukowej czasopisma „Teologia. historii”. Pracę doktorską pisał
o znaczeniu świadków obozu koncentracyjnego dla teologii (1998). Autor audycji radiowych i książek, jak również referent w kształceniu religijnym. Prowadzi wykłady z teologii i filozofii w Wyższej Szkole Katolickiej w Monachium, Uniwersytecie Saary w Saarbruecken i na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.
e-mail: norbert.reck@mnet-mail.de
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li je i w ten sposób
coś zrobili. Zawsze
można coś uczynić.
W Niemczech
doświadczyłem, że jeśli
ludzie uważali się za
ofiary to często było
to kłamstwo.
Istnieje
szeroko
rozpowszechnione
stwierdzenie – wpadaliśmy w ręce przestępców, którzy nas
oszukali,
omamili
fałszywymi obietnicami, iluzjami i zostaliśmy wykorzystani przez przestępców do popełniania
przestępstw, których
nigdy nie chcieliśmy
popełnić.
Ja nie wierzę w to,
że większość ludzi
padło ofiarą iluzji,
ale wyraźnie widzieli czego chcieli.
Oni wiedzieli, czego
chcieli, kiedy byli
zafascynowani Hitlerem, kiedy płacili podatki, kiedy wstępowali do przeróżnych
organizacji,
kiedy
wreszcie ze wszystkich sił i poświęcając
swoje życie, walczyli
za Hitlera. Dopiero
w 1944 r., kiedy widziano już koniec,
ludzie zaczęli się widzieć jako ofiary, ale
tak nie może być.
Jaka jest różnica między byciem winnym
a byciem odpowiedzialnym? Na czym
polega
odpowiedzialność potomków
sprawców? Wina jest
zawsze czymś personalnym. Staję się
winnym, jeśli wyrządziłem krzywdę komuś. Nie jestem winny wskutek mojej
rasy, mojego pochodzenia, mojej narodowości. Odpowiedzialny
natomiast
jestem w pierwszym
rzędzie za świat,
w którym mieszkam.
Bardziej szczegółowo za ten obszar,
w którym mogę coś
uczynić.
Protestancka
niemiecka teolog Dorothee Soelle powiedziała: „Jestem
odpowiedzialna za
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ten dom, w którym
mieszkam,
nawet
jeśli go nie zbudowałam”. Odziedziczyliśmy
pewien
dom i w tym domu
są pewne problemy
i nawet jak to nie my
je spowodowaliśmy,
coś musimy z nimi
zrobić. Albo jeżeli
wyrazić to słowami
Biblii, wina naszych
ojców, którzy nie
odpokutowali, dalej istnieje. Ta wina
nie zginie. Przemoc,
którą „wnosimy do
świata”, dalej istnieje
i działa toksycznie,
jeśli nic nie robimy.
Dzieci sprawców nie
są winni, ale są odpowiedzialni za to,
co ich ojcowie wnieśli do świata.

KSIĄŻKI AUTORSTWA
NORBERTA RECKA:
1. „Mit Blick Auf die Täter. Fragen an die deutsche Theologie nach 1945”.
2. „Abenteuer Gott – Den christlichen Glauben neu denken“.
3. „Erinnern. Erkundungen zu einer theologischen Basiskategorie”.
4. „Von Gott reden im Land der Täter. Theologische Stimmen der dritten Generation
seit der Shoah”.
5. „Im Angesicht der Zeugen. Eine Theologie nach Auschwitz”.

Czy Niemcy potrzebują czuć się „ofiarą”?
Ucieka się w rolę
bycia ofiarą, aby nie
musieć stawiać sobie
pytań o winę. Jeśli
w rodzinach odczuwana jest własna
wina, wina rodziców
i wina dziadków, to
najczęściej nie jest
uświadamiana. Jeżeli
wracamy do rozróżnienia między winą
a odpowiedzialnością, to dzisiejsi
Niemcy nie mają
problemu
z winą,
tylko
z poczuciem
winy. Mogłoby im
właściwie pomóc nie
stawianie się w roli ofiary, lecz spojrzenie, gdzie leży
rzeczywista wina…
u przodków. I jeśli
mogliby to przeboleć, to zniknie ogólne poczucie winy
i będą mogli stać się
wystarczająco dorośli, by poczuć odpowiedzialność.
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Powinno się być raczej ostrożnym używając pojęć próbujących przypisywać
narodom określone
cechy.
Naturalnie
jest ważne, że Rzesza Niemiecka napadła na Polskę. Jeśli
równocześnie wrócimy do początku naszej rozmowy, kiedy
tak łatwo używamy
pojęć sprawcy i ofiary, wówczas możemy przeoczyć inne
możliwości postępowania, które istniały w historii i jakie
jeszcze dzisiaj istnieją. Myślę w tym momencie
o wczorajszej, wieczornej, rozmowie z panią Muriel, jedną z uczestniczek
spotkania
w Oświęcimiu, która
opowiadała wiele historii spotkań jej rodziny z żołnierzami
Wehrmachtu, którzy
nie
funkcjonowali zgodnie z wizerunkiem sprawców
ale także pomagali
jej rodzinie... Wilm
Hosenfeld jest podobnym
przykładem albo z drugiej
strony przychodzą

Niemcy słyszą w sobie głos, który mówi
o winie. Uważają jednak, że to są media,
Żydzi, zagranica. Mogłoby im pomóc, gdyby poszli za tym wewnętrznym głosem,
by zobaczyć, skąd
pochodzą te uczucia
winy, by już dłużej
nie unosiła się wszędzie chmura winy,
ale by można było powiedzieć: są sprawcy,
którzy mają nazwiska,
a potomkowie nie są
sprawcami.
Wtedy
byłoby to przejrzyste. Aby jednak nie
malować obrazu zbyt
ogólnie, należy powiedzieć, że od ok. 10
lat, wzrasta wśród

To jest właśnie to pytanie, które trzeba zadać. Istnieją wyniki
najnowszych badań
ankietowych,
któ-

6

Jak pan patrzy na nasze narody Polaków
i Niemców? Jako na
ofiary i katów? Czy
inaczej?

Czy Niemcy muszą
przedtem przestać
sami siebie oskarżać?

Panie
Norbercie
czego
oczekują
Niemcy? Czego chcą
Niemcy?

5

młodego pokolenia
tendencja, by nie postrzegać się już jako
ofiary, ale dokładniej
przyglądać własnym
historiom
rodzinnym, by badać historie sprawców, opracowywać je i stawać
się
odpowiedzialnym. Początek ma
już miejsce, choć nie
dotyczy większości.

re wskazują, że 67%
Niemców nie chce
być obciążana winą
przez zagranicę, Żydów i prasę. To jest
zdumiewające. Nie
przypominam sobie,
by w ciągu ostatnich
40 lat zagranica, jak
również Żydzi, przypisywali Niemcom
kolektywną
winę.
Przypuszczam, że to
jest coś, co tkwi w ich
wnętrzu, coś co nie
pozwala im pogodzić się z poczuciem
winy. Całe nieszczęście polega na tym,
że Niemcy sądzą, że
to inni ich oskarżają.
I na pytanie, czego
chcą Niemcy, można odpowiedzieć, że
chcą pogodzić się
z tą historią, ale nie
znajdą tego pokoju,
dopóki będą uważać,
że inni muszą na ten
temat milczeć.
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mi do głowy książki Andrzeja Szczypiorskiego,
który
nie chciał widzieć
narodu
polskiego
jedynie jako narodu
ofiar, lecz przedstawiał bardzo zróżnicowane historie. Teraz byłoby wskazane
zwrócić się w stronę
konkretnych historii
i odejść od wielkich
pojęć. Z drugiej strony opowieści o dobrych Niemcach nie
powinny mieć na
celu bagatelizowania
zbrodni.
Zaczęliśmy od ofiar
i skończymy na ofiarach. Czego uczą nas
ofiary?
Nie wierzę, że można ogólnie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Moja
przyjaciółka Hannah
Mandel, która była
jedna z ocalonych
z Auschwitz,
jeśliby została nazwana
ofiarą, to, mam wrażenie, takie określenie by jej się nie
spodobało. Ale jeśli
my, nie pytając jej
o zdanie, określimy
ją jako ofiarę, to być
może
nauczyłaby
nas, co z resztą często mówiła, że po
każdym człowieku
można się spodziewać
wszystkiego,
zarazem
dobrego
i złego. Należy być
przygotowanym na
zło i mieć nadzieję na
dobro. I tego się można od niej uczyć.
Rozmawiała
Marta Titaniec
Tłumaczenie:
Joachim von Wedel
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JANINA BAUMAN
„ZIMA O PORANKU. OPOWIEŚĆ
DZIEWCZYNKI Z WARSZAWSKIEGO GETTA”

B

ohaterką książki jest sama autorka, która po wielu latach wątpliwości i ogromnej chęci odcięcia się od wydarzeń
okresu II wojny światowej, postanawia jednak stawić czoło demonom przeszłości. Janina Bauman od wczesnej
młodości prowadziła dzienniki, jednak jej wspomnienia na druk czekały kilkadziesiąt lat. Dzięki tej właśnie decyzji,
decyzji rozliczenia się z minionym czasem powstaje książka, która bardzo realnie i szczerze ukazuje nam obraz wojny
widziany oczyma dorastającej dziewczynki.
Wojna... Dla dorastającego
dziecka to po prostu puste
słowo, kojarzące się jedynie
z czymś złym, ale nadal nie

zwerbalizowanym. Nagle
w głowie tak młodej osoby,
która znalazła się w samym
środku piekła na ziemi, rodzi się wiele pytań, na które
nikt, nawet dorośli, nie potrafią udzielić odpowiedzi.
Dlaczego w ogóle wojna
wybuchła? Dlaczego złość
tych wszystkich ludzi skierowana jest akurat przeciwko nam – Żydom? Czym aż
tak zawiniliśmy? Przecież
jesteśmy tak samo wartościowymi ludźmi.
Rodzina bohaterki przed
wybuchem wojny należała
do tej zamożnej i szanowanej części społeczności
żydowskiej. Fakt ten miał
ogromny wpływ na wojenne losy członków rodziny.
To właśnie kosztowności
sprzedawane przez bliskich
po aryjskiej stronie, zwiększały ich szanse przeżycia
za murami getta. Beztroskie,
bezpieczne i pełne miłości
życie młodej dziewczyny zostaje wywrócone do
góry nogami w momencie
przeniesienia się za mury
getta. Janina miała typowe
problemy młodej dziewczyny: pierwsze silne uczucie,

pierwsza miłość, chęć posiadania nowej sukienki… Problemy może były normalne,
ale otaczający ją świat już
nie. Dlatego rzeczy, które na
ogół spędzają sen z powiek
każdej nastolatce, w warunkach getta uważane były za
coś niewłaściwego. Bywały chwile, że o wszystkich
na wpółżywych ludziach
włóczących się po ulicach
myślała ze złością. Nie potrafiła pojąć, dlaczego ją i jej
rodzinę zaliczono do tej tak
znienawidzonej grupy ludzi. Przecież tak się różnili.
Bunt pomagał wyładować
frustrację, jednak w takich
momentach przypominała
sobie słowa ojca. Pojawiały się wyrzuty sumienia
i ogromna chęć niesienia
pomocy współtowarzyszom
niedoli. I robiła to. Ochotniczo podjęta praca w organizacji Towarzystwa Popierania Rolnictwa sprawiała
wrażenie złudnej wolności.
Pieczę nad towarzystwem
pełniła Gmina Żydowska,
a jego głównym celem była
uprawa warzyw. Plony
przeznaczano dla najbardziej potrzebujących.

Przed kolejnym życiowym
sprawdzianem Janina stanęła w momencie likwidacji getta. To nagle ona,
a nie mama, stała się głową rodziny i musiała podejmować
najważniejsze
decyzje. Ucieczka z getta,
a następnie życie w kolejnych kryjówkach sprawiły,
że kolejne etapy dorastania
Janina musiała dosłownie
przeskoczyć. Stała się odpowiedzialną i dzielną osobą.
Zachowanie zimnej krwi
w momencie pojawienia się
w kryjówce
szmalcowników również potwierdzało
jej dojrzałość. Bardzo zależało jej na czynnej walce,
niestety ze względu na żydowskie pochodzenie nie
mogła wstąpić do AK.
Wydarzeniem
przelewającym kielich goryczy stał
się pobyt w obozie przejściowym w Pruszkowie, a
następnie czas spędzony
w pociągu podczas transportu. Wiarę w ludzi Janina
i jej bliscy odzyskują podczas pobytu u pewnej polskiej rodziny mieszkającej
w małej wsi Zielonki pod
Krakowem. Miła, starsza

pani wraz ze swymi dorosłymi już dziećmi, dały
bliskim Janiny chwilowy
spokój
i bezpieczeństwo,
którego od tak dawna nie
doznały. Dla bohaterki naszej książki i jej rodziny
wojna kończy się o godzinie
8 rano, 19 stycznia 1945 r.
Wracając do Warszawy, Janina przekonana była, że
wraz z zakończeniem wojny, kresu dobiegnie również „inne – gorsze” traktowanie Żydów. Nie mogła
doczekać się momentu, kiedy to z podniesioną głową
przejdzie ulicami swojego
miasta. Niestety jej wielkie
nadzieje szybko zostały
rozwiane. Każdego dnia
boleśnie odczuwała fakt, iż
jest Żydówką. Wojna swoją brutalnością zmieniła
wszystkich. Może gdyby
ci wszyscy dorośli, tuż po
wojnie, czasami zadali sobie pytania, które na samym
początku wojny stawiało
sobie tysiące bezbronnych
dzieci, losy powojenne społeczności żydowskiej w naszym kraju wyglądały by
nieco inaczej.
Monika Bernacka

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
•

9 kwietnia

Cyfrowe kino w OCK
– inauguracja
Premierowy pokaz filmu „Starcie Tytanów” w technologii 3D, zainauguruje w dniu 9 kwietnia o godzinie 18.00,
działalność kina cyfrowego z nowoczesnym nagłośnieniem w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Nowoczesne kino powstało w Oświęcimiu dzięki przystąpieniu Oświęcimskiego Centrum Kultury do projektu
„Małopolska Sieć Kin Cyfrowych”
koordynowanego przez Fundację
Rozwoju Kina w grupie Apollo Film
w Krakowie. W sieci znalazło się
dziesięć miast z Małopolski. W kinie
w OCK prezentowane będą również
filmy z projektorów analogowych.
W ramach działalności kinowej nadal
odbywać się będą projekcje w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Reksio”, który od lat gromadzi pasjonatów dobrego i ambitnego kina.

1

Z taśmy 35mm wyświetlane będą także filmy komercyjne i produkcje dla
dzieci. Podczas premiery podsumowany zostanie konkurs na nazwę kina...
Godz. 18.00
OCK
•

16 kwietnia – 9 maja

„Rzeźba” Agaty Agatowskiej i „Malarstwo” Jagny Wesołowskiej
W holu Oświęcimskiego Centrum
Kultury prezentowana będzie wystawa rzeźby Agaty Agatowskiej
i malarstwa Jagny Wesołowskiej.
Agata Agatowska jest oświęcimianką. W 2001 r. ukończyła studia na
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2004 r. rozpoczęła studia
na ASP w niemieckim Düsseldorfie:
scenografię w klasie prof. Karla Kneidla i rzeźbę w klasie prof. Thomasa
Grünfelda. Brała udział w wystawach
w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W OCK jej prace prezen-
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towane były po raz pierwszy w 1999 r.

kreacji w Chełmku

Jagna Wesołowska ukończyła Wydział Grafiki wrocławskiej ASP. Studiowała również kulturoznawstwo
we Wrocławiu oraz fotografię w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Swoje prace prezentowała
podczas wystaw we Wrocławiu, Warszawie, Londynie, Palo Alto (USA).
Galeria „Tyle światów”, Oświęcimskie Centrum Kultury

•

•

23 kwietnia

„Zapiski oficera Armii Czerwonej”
– spektakl teatralny
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza
na spektakl teatralny pt. „Zapiski
oficera Armii Czerwonej” w wykonaniu aktora Piotra Cyrwusa.
Godz. 19.00, sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Chełmku
Bilet: 15 zł.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Re-

7

8

9

10

11

25 kwietnia

IV Rajd Nordic Walking „Dolina
Chochołowska”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku organizuje IV Rajd
Nordic Walking. Wyjazd uczestników
z Chełmka z parkingu obok siedziby MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3 o
godz. 6.30. Spotkanie z resztą uczestników o godz. 9.00 na parkingu przed
wejściem do Doliny Chochołowskiej.
Trasa wynosi ok. 20 km, zakończenie
marszu ok. godz. 15.00 na parkingu
przed wejściem do doliny. Koszt przejazdu z Chełmka w trakcie ustaleń.
Osoby korzystające z własnego transportu płacą 1 zł za ubezpieczenie.
Zapisy i informacje: moksir@op.pl,
tel. 601 661 771.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
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LUDZIE DOBREJ WOLI
IRENA KAWALA
(1913-1984)
mem „Hanka”. Kontaktowała się z łączniczkami
tej organizacji, najczęściej
z Heleną Płotnicka i Władysławą Kożusznik. Narażając się na olbrzymie
niebezpieczeństwo, wydawała im żywność na fałszywe kartki żywnościowe, a później również bez
kartek. Przekazywała im
również lekarstwa otrzymywane od aptekarzy
i lekarzy z Brzeszcz. Zaopatrywała w lekarstwa
i żywność także łączniczkę
ZWZ/AK, Zofię Zdrowak.
Od Heleny Płotnickiej odbierała również nielegalną
korespondencję więźniów,
którą wysyłała pod wskazane przez nich adresy. Na
jej adres przychodziła również korespondencja do
więźniów, którą przejmowała Helena Płotnicka. W
sklepie, bez wiedzy właści-

Z SZAFY GANOBISA
NIEZWYKŁA MONETA

T

a niezwykła moneta pochodząca z Wielkiego Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego datowana na 1776 r. była wybijana za
czasów Marii Teresy – z Bożej łaski cesarzowej rzymskiej, królowej Węgier, Czech, Galicji, Lodomerii, wielkiej księżnej Austrii,
księżnej Oświęcimia i Zatora. Wykonana jest ze srebra, waży 9,2g
i ma ozdobny rant. To jeden z unikatów mojej kolekcji.
Monety wybijano w wiedeńskiej mennicy w latach
1775-77. Oprócz 30- wybijano także 15-krajcarówki. W ten sposób zaczęto
przyzwyczajać
ludność
zamieszkującą te tereny do
waluty austriackiej.

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

Na awersie nad skrzyżowanymi gałązkami palmową i laurową znajduje
się popiersie Marii Teresy,

a u dołu napis w dwóch
wierszach: XXXXVIII EX
MARCA/PURA
VIEN.
W otoku napis: M. THERESIA.D.G.R.I.HU.BO.GA.
LO.REG. Na rewersie pod
koroną widnieje czteropolowa tarcza z herbami
Galicji (trzy korony), Lodomerii (dwa pola szachownicy), Oświęcimia i Zatora
(orzeł), oraz herb Habsburgów. Pod koroną znajduje
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ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

W

zbiorach Muzeum znajduje się
duża kolekcja zdobionych listów
obozowych. Wykonywane na obowiązujących w obozie formularzach obrazy są w wielu przypadkach prawdziwymi
miniaturowymi arcydziełami.
Listy te przechodziły przez
niemiecką cenzurę, czyli
były wysyłane drogą oficjalną. Cenzorzy traktowali
ozdobne listy jako materiał
propagandowy. Natomiast
celem więźniów było przede
wszystkim
nawiązanie
kontaktu
z najbliższymi
i sprawienie rodzinom choć
chwilowej radości. Poziom
artystyczny zdobionych listów, choć tutaj nie najważniejszy, jest często wyższy,
niż dużych rozmiarów obrazów przeznaczonych z reguły dla esesmanów lub na

ściany Lagermuseum. Kwiaty, pejzaże, czy sceny z bajek
stanowiły uzupełnienie tekstu – były wyrazem prawdziwych uczuć, o których
nie wolno było pisać więźniowi obozu.
Dziś tych małych dzieł sztuki obozowej nie wolno nazywać jedynie ozdobnikami
– niezwykle trafnie wyrażają to, czego nie sposób było
wyrazić słowami – tęsknotę
za domem, za wolnością, za
normalnym życiem.

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

się tarcza z poziomym pasem, a pod nią ozdobiona
girlandą wartość monety
– 30 kr, czyli 30 krajcarów.
W półkolu znajduje się napis
ARCHID.AUS.DUX.
OSW.ZAT.1776.
W kolekcji posiadam jeszcze jedną i jeszcze starszą
monetę – miedziany szeląg
Marii Teresy z 1774 r. Na
awersie znajduje się podobna, czteropolowa tarcza
z herbami, natomiast na rewersie napis SCHILLING
1774. Moneta waży 2,2 g.
Mające ponad 230 lat monety to z pewnością białe kruki w mojej kolekcji.
Wiem, że istniała jeszcze
starsza moneta związana
z historią Ziemi Oświęcimskiej – halerz Wacława
i Jana IV z książąt oświęcimskich z lat 1445 - 1457.
Jednak skoro do tej pory
nie opuszczało mnie szczęście kolekcjonera, to mam
nadzieję, że kiedyś uda mi
się ją zdobyć.
Mirosław Ganobis

Ponad 230 - letnie monety
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ciela, ukrywała różne materiały konspiracyjne przeznaczone dla kierownika
przy obozowej grupy BCh,
Wojciecha Jekiełka. Po wyzwoleniu włączyła się w
prace porządkowe na terenie szkoły podstawowej
w Brzeszczach, a następnie

Fot. Zbiory PMA-B

Urodziła się 29 marca 1913
r. w Brzeszczach, córka Romualda i Karoliny z d. Faltus. Do szkoły powszechnej
i gimnazjum uczęszczała w
swojej rodzinnej miejscowości. Następnie kontynuowała naukę w Seminarium Nauczycielskim im.
św. Hildegardy w Białej
Krakowskiej. Była członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Należała
również do Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
W 1937 r. podjęła pracę nauczycielki w szkole

publicznej w Kamionce
na Kresach Wschodnich.
Wybuch wojny zastał ją w
Brzeszczach. Od samego
początku, kiedy tylko dowiedziała się o założeniu
obozu i warunkach, w jakich znajdowali się więźniowie, zaangażowała się
w niesienie im pomocy. Początkowo zbierała żywność
i przekazywała kobietom,
które prowadziły akcję dożywiania więźniów. Sporadycznie dostarczała też
osobiście żywność komandom więźniarskim pracującym na tym terenie. W
1940 r. zatrudniona została w sklepie spożywczym
Tomasza Kegla w Przecieszynie. Od tej pory pomoc jej przybrała formę
zorganizowaną.
Została
wówczas członkiem Batalionów Chłopskich (BCh),
posługując się pseudoni-

podjęła pracę nauczycielki. Uczyła wychowania
fizycznego, języka polskiego i historii. Jednocześnie
prowadziła lekcje w szkole
dla dorosłych. 10 sierpnia
1946 r. wyszła za mąż za
Franciszka Kahanka, nauczyciela geografii i biologii w tamtejszej szkole
podstawowej.
Urodziła
córkę Marię. Za pracę konspiracyjną podczas okupacji otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski. Zmarła 20 sierpnia
1984 r. w Brzeszczach.
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