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27 stycznia obchodzić będziemy 65.
rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. To oczywiście data
wyjątkowa kończąca 1689 dni istnienia obozu stworzonego przez
nazistowskie Niemcy, który łączył
w sobie funkcje obozu koncentracyjnego z ośrodkiem masowej zagłady. Auschwitz stał się symbolem
dla wielu religii, narodów i kultur, a
także punktem odniesienia dla wielu
nurtów filozofii, nauk społecznych,
a także globalnej polityki. Cały czas
świat próbuje wyciągać – z różnym
skutkiem – wnioski z historii i doświadczenia Auschwitz. I, co najważniejsze, świat cały czas pamięta,
o czym świadczy fakt, że w 2009 r.
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Miejsce Pamięci odwiedziło 1,3 miliona osób ze wszystkich kontynentów.
W przyszłym miesiącu opublikujemy obszerną relację z rocznicowych
obchodów, w styczniowym numerze
„Osi” przypominamy ostatnie dni
przed wyzwoleniem. Obóz znajdował
się w stanie chaosu. Przez bramy wymaszerowywały w kolumnach ewakuacyjnych w tzw. marsze śmierci
tysiące więźniów, palono dokumenty, wysadzano krematoria i komory
gazowe. W końcu z obozu uciekli też
esesmani, jednak dla pozostałych na
miejscu więźniów nie oznaczało to
spokoju, bowiem co jakiś czas pojawiały się na terenie oddziały niemieckie, które do ostatnich chwil stano-

wiły śmiertelne zagrożenie. W końcu
jednak nadszedł dzień wyzwolenia.
Polecamy Państwa uwadze również
tekst poświęcony seminarium w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, którego tematem były kobiety
w czasie Holokaustu. Na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy publikujemy
natomiast relację z rekolekcji, podczas
których osią dyskusji była modlitwa
Ojcze Nasz widziana przez dwie religie – judaizm i chrześcijaństwo.
W „Osi” znajdą też państwo recenzję
przedstawienia Szafa, które zaprezentowano w Centrum Żydowskim.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU

Przy bardzo wielu okazjach, z konieczności oprowadzenia kogoś po tych
miejscach, z racji uroczystości państwowych czy kościelnych, w różnych
latach i porach roku – odwiedzałem
nasze oświęcimskie Muzeum.
WYDAWCA:
O okolicznościach jednego z nich opowiem.
Państwowe Muzeum
Początek lat 60. minionego wieku,
Auschwitz-Birkenau
lato... z kuzynem z Wrocławia, który
spędzał u nas urlop, spacerujemy, jak
www.auschwitz.org.pl
czyniliśmy to codziennie, po naszym
mieście. W okolicach obecnego ronda
na
Niwie zatrzymuje się przy nas elePARTNERZY:
gancki samochód z włoską rejestracją.
Wytworny pan w średnim wieku i uroCentrum
dziwa pani o śródziemnomorskiej uroŻydowskie
dzie są jego pasażerami. Oczywiście
www.ajcf.pl
pytają o drogę do Muzeum. Po kilku
różnojęzycznych próbach porozumienia się, pan w samochodzie i kuzyn
Centrum Dialogu
przechodzą na język francuski, któi Modlitwy
rym władają biegle. Podróżni proszą
nas, byśmy pilotowali ich do samego
www.centrum-dialogu.oswiecim.pl
Muzeum, co czynimy z wielką ochotą,

wsiadając do samochodu, bo któż nie
chciałby się przejechać luksusową lancią w dobie „królowania” na naszych
drogach topornych warszaw, syren
i wartburgów!
Jedziemy do Auschwitz I. Włoska para
– on zapewne przedsiębiorca średniej
lub wyższej klasy z Mediolanu i jego
urodziwa małżonka, z którą próbowałem porozumieć się po angielsku,
ale kompetencje lingwistyczne obojga z nas w tym języku były mizerne
– w ciszy i zamyśleniu przechodziła
obok muzealnych eksponatów. Najpierw zdziwił ich rodzaj i kształt obozowych budynków: że to nie liche
baraki, ale miasto kamienic. Sterty
włosów, butów, waliz, protez, robią
na nich wrażenie. Szczególne emocje
zawładnęły nimi w budynku krematorium i przy szubienicy obok niego, na
której dokonano egzekucji komendanta obozu Hoessa.
W Birkenau z przejęciem patrzyli na
ogrom jej przestrzeni. Wsłuchiwali się

w ciszę i prawie sielankowy spokój
tego miejsca... Wysokie trawy, brzozowe zagajniki, rzędy baraków, ogrodzeń, nieliczne ruiny. Pomnika jeszcze
nie było.
Po kilku godzinach pan Adriano Tiberini i jego małżonka Laura z Mediolanu, bo w końcu przedstawiliśmy się
sobie, podziękowali za towarzyszenie
im. Wymieniliśmy adresy, zaprosili
nas do siebie, nieświadomi naszych
paszportowo-dewizowych kłopotów
i niemożności w tej materii. Po jakimś
czasie otrzymaliśmy z Mediolanu
małą przesyłkę w eleganckim etui:
wieczne pióro i dwa długopisy marki
„Parker”, na naszym rynku nieosiągalne. Zrewanżowaliśmy się albumem
o polskiej sztuce, o niezłej jak na tamte lata poligrafii. Potem było jeszcze
kilka kartek z ich podróży po Europie
i naszych – po Bieszczadach. Ale jak
wszystko – i to się skończyło, zostawiając garść dobrych wspomnień.
Andrzej Winogrodzki

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

WSPÓŁPRACA:
Kasztelania
www.kasztelania.pl
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu

Adres redakcji:
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32-603 Oświęcim
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Fot. Henryk Dera

www.pwsz-oswiecim.pl

Tereny byłego obozu Auschwitz. Lata 60. Zdjęcie pochodzi z „Galerii XX wieku”
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REKORD FREKWENCJI ODWIEDZAJĄCYCH
MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ W 2009 R.

W

2009 r. Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło 1,3 mln osób z całego świata. To rekord w 62-letniej
historii oświęcimskiego Muzeum. Niezwykle ważne jest to, że wśród przyjeżdżających do Oświęcimia zdecydowaną większość stanowią ludzie młodzi – uczniowie i studenci. W ubiegłym roku
było ich ponad 821 tysięcy – o 120 tysięcy więcej niż w roku 2008. Auschwitz-Birkenau od kilku już lat jest
najczęściej odwiedzaną placówką muzealną w Polsce.
– Znaczenie tego Miejsca
w dziejach całego świata jest
nie do przecenienia. Trudno
zrozumieć dzisiejszą Europę
bez dogłębnego poznania
Auschwitz. Trudno również
zrozumieć swoją własną,
dzisiejszą odpowiedzialność,
jeśli nie wsłucha się w tragedię ofiar Zagłady i więźniów
obozów koncentracyjnych.
Z tego względu, wyjątkowo
cieszy mnie wyraźny wzrost
odwiedzających młodych ludzi – uczniów, studentów. To
w ich rękach spoczywa przyszłość naszego świata – po-

Liczba
odwiedzających
w roku 2009

39 800

Korea Południowa

35 400

Szwecja

27 100

Hiszpania

26 700

Węgry 18 200
Australia 13 500
Holandia 11 700
Irlandia 11 000
Belgia 10 000
Japonia

8200

Dania 6600
Kanada

6600

Chiny 5600
Singapur

4800

Austria

4400

Słowenia 4000
Finlandia

3700

Grecja

3700

Chorwacja 3400
Rumunia 3100
Portugalia
Pozostałe kraje
Razem
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Paweł Sawicki

Porównanie frekwencji odwiedzających w latach 2001-2009
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1 303 800

USA

z całego świata nie pojęłoby
tego największego symbolu okrucieństwa XX wieku. To nie do przecenienia,
że najczęściej odwiedzane
muzeum w Polsce jest jednocześnie placówką wzorcową i należącą do ścisłej
światowej czołówki, pod
względem np. pracy edukacyjnej czy konserwacji – powiedział Marek Zając.

1 130 000

Norwegia 40 300

dzić zupełnie nowy system.
Tu nie chodzi bowiem tylko
o ochronę
autentycznych
reliktów poobozowych, ale
także o bezpieczeństwo odwiedzających – powiedział
dyrektor Cywiński.
– Wszyscy powinniśmy
czuć wdzięczność opiekunom tego Miejsca Pamięci.
Bez codziennego zaangażowania pracowników Muzeum aż tak wielu ludzi

1 220 000

Słowacja 42 900

grup pod opieką przewodnika sprawdziło się bardzo
dobrze.
Prawdopodobnie
w szczytowym okresie 2010
r. postąpimy podobnie, bowiem taki system oznacza
większy komfort zwiedzania
dla odwiedzających. Trzeba jednak mieć świadomość
tego, że jeśli frekwencja
w przyszłości wzrosłaby jeszcze np. o pół miliona osób,
będziemy musieli wprowa-

989 500

43 500

927 000

48 300

Czechy

699 700

Francja

Odwiedzający Miejsce Pamięci Auschwitz

578 700

Izrael 62 400
Niemcy 57 900

541 800

63 900

492 500

Wielka Brytania 75 000
Włochy

W pierwszej dziesiątce krajów, z których przyjeżdżają
odwiedzający, nie zaszły
duże zmiany. – Z pewnością
warto odnotować wzrost
przyjeżdżających z Polski.
W porównaniu z rokiem
ubiegłym to o ponad 140 tysięcy więcej. Więcej było także Izraelczyków – o ponad
18 tysięcy, Włochów – 20 tysięcy, a także Francuzów,
Norwegów i naszych południowych sąsiadów z Czech
i Słowacji – powiedział Andrzej Kacorzyk, kierownik
Sekcji Obsługi Odwiedzających.
– Ciekawe są także statystyki
wizyt z krajów pozaeuropejskich. Zapewne, w związku
z kryzysem ekonomicznym
i spadkiem wartości dolara,
mniej jest odwiedzających
z kontynentu
amerykańskiego, ale cały czas stabilnie
wzrasta liczba odwiedzających z Azji. W 2009 r. Miejsce Pamięci odwiedziło ponad 35 tysięcy osób z Korei
Południowej, 8 tysięcy z Japonii, 5,6 tysięcy z Chin i 4,8
tysięcy z Singapuru – dodał
Kacorzyk.
Ze względu na ogromne
zainteresowanie
wizytą
w Miejscu Pamięci Auschwitz, w miesiącach letnich
w Muzeum
zmieniono
organizację
zwiedzania
na terenie byłego obozu
Auschwitz I, gdzie mieści
się wystawa główna. W godzinach największego nasilenia odwiedzin na teren
wchodziły wyłącznie grupy
z przewodnikiem, również
tzw. „tury” – złożone z turystów indywidualnych.
– Rozwiązanie polegające
na wyznaczeniu kilku godzin na terenie Auschwitz
wyłącznie na wizytę dla

fot. Paweł Sawicki

Polska 553 000

wiedział dyrektor Muzeum
dr Piotr M.A. Cywiński.
Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej uważa, że rekordowa liczba odwiedzających
budzi potężną nadzieję.
– To nadzieja na to, że tragedia obozów koncentracyjnych i zagłady nadal będzie
zmuszać do stawiania sobie
pytań fundamentalnych, że
w kolejnych
pokoleniach
kształtować będzie postawę
oporu wobec zła i potrzebę
czynienia dobra – powiedział.
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STYCZEŃ 1945 R.

W

tym roku przypada 65. rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zwykle skupiamy się na samym fakcie wyzwolenia i dacie 27 stycznia. Zobaczmy, jak wyglądał styczeń 1945 r. na podstawie Kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz autorstwa Danuty Czech.
(piątek)

W bloku 11 w KL Auschwitz
odbyło się ostatnie posiedzenie policyjnego sądu doraźnego Gestapo katowickiego.
Skazano na śmierć około 70
Polaków – mężczyzn i kobiet. Rozstrzelano ich w krematorium nr V w Birkenau
w dniu następnym.

6 stycznia 1945
(sobota)

Wieczorem
powieszono
w obozie kobiecym w KL
Auschwitz cztery Żydówki:
Ellę Gartner, Różę Robotę,
Reginę Safir i Esterę Wajsblum, które skazano na karę
śmierci za pomoc więźniom
– członkom Sonderkommando obsługującego krematoria w Birkenau – w wywołaniu buntu w dniu 7
października 1944 r. Pomoc
ta polegała na dostarczeniu do Sonderkommando
wykradanego
materiału
wybuchowego i amunicji
z magazynu Union-Werke,
w której to firmie pracowały
trzy więźniarki spośród powieszonych. Była to ostatnia
egzekucja w obozie Auschwitz.

dawnych członków Sonderkommando. Zdemontowane urządzenia odstawiano
na bocznicę kolejową, skąd
wywożono je do KL Gross-Rosen. Więźniowie borowali otwory w ścianach
budynków krematoryjnych
i komór gazowych. Przeznaczone one były do założenia ładunków dynamitu.
Kancelaria obozowego urzędu stanu cywilnego (Standesamt II) otrzymała rozkaz zapakowania akt więźniarskich
(księgi śmierci i kartoteki)
i załadowania ich do auta.
Więźniarki zatrudnione przy
pakowaniu akt były dozorowane przez esesmanów.

Fot. Dział Zbiorów

5 stycznia 1945

Praca Zbigniewa Otfinowskiego przedstawiająca marsz śmierci

17 stycznia 1945

18 stycznia 1945

31 894 więźniów i więźniarek
obozu
Auschwitz-Birkenau
stanęło
w swoich obozach do ostatniego apelu wieczornego.

Nad ranem rozpoczęto ewakuację więźniarek z obozu kobiecego w Birkenau.
W krótkich odstępach czasu
opuszczały obóz pięćsetosobowe kolumny kobiet
z dziećmi,
konwojowane
przez esesmanów. W tym
dniu wyszło z obozu około
5345 więźniarek.

(czwartek)

(środa)

Wyprowadzono około 800
więźniów z podobozu Janinagrube i popędzono ich
pieszo do KL Gross-Rosen.
Do celu dotarło jedynie około
200 więźniów w stanie skraj- Wieczorem odebrano na
placu apelowym wszystnego wycieńczenia.
kich więźniów KL MonoObóz w Birkenau co pewien witz (Buna). Sformowano
kolumny
czas opuszczały kolum- tysiącosobowe
ny więźniów. Po południu poprzedzielane oddziałami
opuściła obóz BIId ostatnia pielęgniarzy. Trasa ich wiokolumna licząca około 1500 dła przez: Bieruń, Mikołów,
osób. W kolumnie tej znaj- Mokre Śląskie, Przyszowice
dowała się karna kompania do Gliwic.
(Strafkompanie) licząca około 400 więźniów oraz więź- Ewakuowane zostały podoniowie młodociani, 70 więź- bozy Gleiwitz II, Tschechoniów z Abbruchkommando witz, Golleschau.

We wszystkich biurach niszczono i palono księgi i dokumenty obozowe.

19 stycznia 1945
(piątek)

Nad ranem w obozach
Auschwitz I, II i III pozostali tylko więźniowie
niezdolni do marszu i kilkudziesięciu, którzy postanowili pozostać z chorymi
więźniami. Powietrzne siły
alianckie przeprowadziły
ponowne bombardowanie
zakładów IG Farbenindustrie.
Ewakuowano
podobozy
Gleiwitz III, Gleiwitz IV, Hubertushütte,
Hindenburg,
Charlottegrube, Althammer,
Neustadt i Fürstengrube.
Do Jaworzna wkroczyły
oddziały Armii Czerwonej,
przynosząc wolność około
400 więźniom pozostawionym w podobozie Neu-Dachs jako niezdolnym do
pieszej ewakuacji.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

W związku z podjęciem decyzji o ewakuacji komendant
KL Auschwitz i garnizonu
SS Richard Baer polecił wybranym przez siebie spośród
załogi obozowej kierownikom kolumn ewakuacyjnych bezwzględną likwidację wszystkich więźniów
15 stycznia 1945
usiłujących zbiec w trakcie
(poniedziałek)
ewakuacji lub próbujących
Stan liczbowy KL Ausch- pozostać na drodze.
witz-Birkenau wynosił 15 325
więźniów
więźniów oraz 16 421 więź- Ewakuowano
niarek. Stan załogi SS wy- podobozu Sosnowitz i Neunosił 2474 mężczyzn oraz -Dachs.
Lekarz obozowy Josef Men56 kobiet.
gele zlikwidował swoją
Stan liczbowy komanda pracownię doświadczalną
104B
(Abbruchkomman- w obozie BIIf, wywożąc mado Krematorium) zatrud- teriał uzyskany z przepronionego przy demontażu wadzonych przez siebie eksurządzeń krematoryjnych perymentów na bliźniętach,
wynosił
70
więźniów, karłach i ludziach kalekich.

Krematorium oraz 30 więźniów z Sonderkommando,
którzy pozostawieni w krematorium nr V bez nadzoru
SS sami potajemnie włączyli
się do kolumny ewakuacyjnej, obawiając się grożącej
im w obozie likwidacji. Trasa
marszu ewakuacyjnego tej
kolumny wiodła przez następujące miejscowości: Oświęcim, Rajsko, Brzeszcze, Góra,
Miedźna, Ćwiklice, Pszczyna, Kobielnice, Kryry, Suszec,
Rudziczka, Kleszczów, Żory,
Rogoźne, Rój, Rybnik, Świerklany Dolne, Marklowice do
Wodzisławia Śląskiego.

Jeden z transportów więźniów ewakuowanych z Auschwitz 24 stycznia 1945 r.
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Rano wkroczył do obozu
szpitalnego BIIf w Birkenau
oddział SS i zabrał zdolnych
do pracy więźniów. Praca
polegała na wynoszeniu trupów, które od tygodnia nie
były usuwane i wywiezieniu
ich na teren krematorium nr
V. Tam ułożono je na stos,
który esesmani podpalili.

20 stycznia 1945
(sobota)

Szef Urzędu WI (Deutsche
Erd- und Steinwerke GmbH-DEST) w Oranienburgu
zawiadomił szefa grupy
Urzędów w SS-WVHA, że
wskutek wojennych wydarzeń obóz Auschwitz został
ewakuowany w dniu 18
stycznia 1945 r.
W pobliżu obozu w Birkenau
kręciły się niespokojnie oddziały SS. Jeden z nich wszedł
rano do obozu kobiecego BIIe
i kazał więźniarkom ugotować dla esesmanów obiad,
wręczając im zabity drób i zabite prosię. Obiadu nie zjedli,
ponieważ na rozkaz szybkiego wymarszu rzucili się do
ucieczki. Po ich odejściu część
zdrowszych więźniów i więźniarek postanowiła również
uciekać. Wyważyli zamkniętą
bramę w obozie BIIe i weszli
do baraku kierownika obozu
(Blockführerstube), który zaczęli demolować. Nagle spostrzegli zbliżający się z dala
oddział SS, więc zawrócili do
obozu.

21 stycznia 1945
(niedziela)

Rozpoczęto ewakuację podobozu Blechhammer. Więźniowie otrzymali na drogę po 80
dkg chleba, porcję margaryny
i sztucznego miodu. Podobóz
opuściło około 4000 więźniów
Blechhammer, a także więźniowie innych podobozów
oświęcimskich. Trasa marszu
wiodła przez miejscowości:
Koźle, Prudnik, Głuchołazy,
Nysa, Otmuchów, Ząbkowice
Śląskie, Świdnica i Strzegom
do KL Gross-Rosen, gdzie
więźniowie przybyli w dniu
2 lutego 1945. Podczas marszu esesmani zamordowali
około 800 więźniów.

Do obozu w Birkenau dotarli
więźniowie z obozu macierzystego Auschwitz z wiadomością, że na ich terenie
znajdują się magazyny SS,
w których jest tak wiele żywności, że mogłoby wystarczyć
na kilka miesięcy. Natychmiast sformowano grupy
więźniów i więźniarek, które
z wózkami ręcznymi ruszyły
do wskazanych magazynów,
skąd przywieziono dwie zabite świnie, puszki konserw
mięsnych, mleko kondensowane, makaron i inne produkty. Przywieziono taką
ilość żywności, że mogła starczyć na tydzień dla więźniów
w obozie męskim i kobiecym.
W związku z tym uruchomiono w Birkenau kuchnię.
Zakończono ewakuację podobozu Golleschau. Ostatnią grupę więźniów liczącą
96 chorych i wyczerpanych
oraz cztery trupy więźniów,
którzy zmarli w czasie ewakuacji, wysłano w zaplombowanym wagonie towarowym
do podobozu Freudenthal
w Czechosłowacji. 29 stycznia naczelnik stacji kolejowej
w Zwittau zawiadomił dyrektora fabryki amunicji Oskara
Schindlera w Brüssen-Brünnlitz, gdzie mieścił się podobóz
wchodzący w skład KL Gross-Rosen, że na stacji kolejowej
w Zwittau znajduje się wagon
z żydowskimi
więźniami.
Schindler polecił skierować
wagon do Brüssen-Brünnlitz.
Wskutek zamarznięcia zawiasów i zamknięć wagonowych
otwarto wagon aparatem „Autogen”. Połowę grupy więźniów stanowiły trupy w różnych pozycjach, siedzących,
klęczących i stojących, zamarzłych lub zmarłych z głodu.
Pozostali nie mogli wyjść
o własnych siłach. Kilkunastu
zmarło po kilku dniach pobytu w obozie.

22 stycznia 1945
(poniedziałek)

Rano przybył ponownie do
obozu BIIf w Birkenau oddział SD, który aresztował
w baraku śpiącego Andriejewa oraz pięciu innych radzieckich jeńców wojennych
oskarżonych
o strzelanie
z karabinów. Po wyprowa-

W obozie po wyzwoleniu znajdowało się ponad 200 dzieci
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dzeniu ich za barak 14 usta- obozu kobiecego BIIe oraz do Ogółem z pozostawionych
wiono ich nad rowem z wo- obozu męskiego BIIf w Birke- podczas ewakuacji 850 chodą i rozstrzelano.
nau oddział SD, który wydał rych zmarło w podobozie
rozkaz wyjścia z baraków 27 stycznia ponad 200 więźwszystkim Żydom. W obo- niów.
23 stycznia 1945
zie BIIf wskazywał Żydów
(wtorek)
oraz wyganiał ich z baraków Po południu żołnierze raEwakuowano więźniów po- kapo Schulz. Za bramy obo- dzieccy skierowali się w redobozu Laurahütte, załado- zów wyprowadzono około jon Stammlager Auschwitz
wano ich do wagonów, które 150 Żydów i około 200 Żydó- i obozu Birkenau, przy czym
podstawiono na rampę kolejową znajdującą się w pobliżu huty. Podczas przejazdu
przez Śląsk, pociąg zatrzymał
się w lesie koło stacji kolejowej Rzędówka. Tam leżały
wzdłuż torów ciała więźniów
w obozowych pasiakach. Na
polecenie eskorty więźniowie musieli zdejmować z trupów pasiaki oraz pozbierać
rozrzucone miski obozowe.
Były to prawdopodobnie ciała
więźniów z podobozu Güntergrube (zabitych podczas
przejazdu tą trasą w dniu
poprzednim). Dalsza trasa
transportu ewakuacyjnego
prowadziła przez Katowice,
Morawską Ostrawę i Wiedeń
do KL Mauthausen. Przejazd
trwał pięć dni i nocy, zginęło
Kadr z tzw. kroniki wyzwolenia
wówczas 134 więźniów.
Wyprowadzono z podobozu wek. Kilku Żydów odprowa- przy pierwszym z nich naEintrachthütte ponad 1200 dzono za barak Blockführer- trafili na opór cofających
więźniów.
się oddziałów niemieckich.
stube i zastrzelono.
W bezpośrednich walkach
Po południu przybył do obo- Inny oddział SD wkroczył o wyzwolenie KL Monowitz,
Auschwitz-Birkenau,
zu szpitalnego BIIf w Birke- do Stammlager Auschwitz. KL
nau oddział SS, który polecił Wszystkim chorym więź- miasta Oświęcimia i okolicy
więźniom przywieźć zwłoki niom kazano wyjść przed poległo łącznie 231 żołnierzy
rozstrzelanych
radzieckich blok w pobliże bramy z napi- radzieckich, z tego na przedjeńców wojennych obok kre- sem „Arbeit mach frei”. Oby- polu Stammlager Auschwitz
matorium nr V. Trupy uło- watelom niemieckim poleco- u jego bramy padło dwóch
żono na stosie. Wieczorem no ustawić się z przodu, a za żołnierzy. Jednym z nich był
esesmani podpalili stos ze nimi pozostałym nie-Żydom podporucznik Gilmudin Bazwłokami jeńców i więźniów. i wreszcie Żydom. Nie-Ży- dryjewicz Baszirow.
Następnie podpalili 30 bara- dów i Żydów nie mogących O godzinie 15.00 wkroczyków magazynowych w Effek- chodzić ustawiono osobno. ły do obozów w Birkenau
tenlager. Zagrożeni więźnio- Podczas ustawiania więź- i w Auschwitz
pierwsze
wie w obozie BIIf utworzyli ze niów przyjechało auto z eses- grupy zwiadowców radzieczdrowych więźniów drużynę, manami. Po zamianie kilku kich radośnie witane przez
która zobowiązała się do czu- zdań z nimi kierownik od- oswobodzonych więźniów.
wania przed przeniesieniem działu SD polecił więźniom Po rozminowaniu okoliczprzez wiatr ognia do obozu wrócić do bloków. Oddział nych terenów wkroczyli do
szpitalnego, który był oddalo- SD odjechał w pośpiechu obozów żołnierze 60. Armii
ny od Effektenlager zaledwie wraz z esesmanami.
Pierwszego Frontu Ukrao kilkanaście metrów.
ińskiego, którzy przynieśli
wolność pozostałym przy
26 stycznia 1945
życiu więźniom. Na terenie
25 stycznia 1945
(piątek)
obozu macierzystego leżało
(czwartek)
O godzinie 1.00 w nocy od- 48, a w Birkenau 600 zwłok
SS-Gruppenführer Richard dział SS, którego zadaniem więźniów i więźniarek zaGlücks, szef grupy urzędów było
zacieranie
śladów strzelonych przez esesmaD w SS-WVHA otrzymał od- zbrodni, wysadził w powie- nów i zmarłych w ostatnich
znaczenie „Deutsches Kreuz trze ostatnie tj. krematorium dniach istnienia obozu.
in Silber” za wniesiony wkład nr V w Birkenau.
W chwili wkroczenia żołw zbrojenia wojenne poprzez
nierzy Armii Czerwonej do
kierowanie 40 000 esesma27 stycznia 1945
Auschwitz I, II i III przebynów strzegących 15 dużych
(sobota)
wało w nich ponad 7000 choobozów koncentracyjnych
i ponad 500 podobozów W sobotę około godziny rych i wyczerpanych więźz około 750 000 więźniów. 9.00 rano zjawił się na te- niów. Według ustaleń dr.
renie szpitala w podobozie Otto Wolkena, który w dalZostał wyzwolony Libiąż. Monowitz pierwszy żoł- szym ciągu pozostawał na
W podobozie
Janinagrube nierz radziecki z oddziału terenie obozu i jako lekarz
przebywało około 60 więź- zwiadowców 100. dywizji był jednym z organizatorów
niów pozostawionych tu piechoty. Pół godziny póź- pomocy więźniom, a także
podczas ewakuacji z uwagi niej przyszedł cały oddział, zabezpieczał różne dokuna zły stan zdrowia. Pierw- który rozdał między cho- menty obozowe świadczące
szej pomocy udzielili im Po- rych posiadany przez siebie o zbrodniach popełnionych
lacy mieszkający w pobliżu chleb. Oddział obiecał skie- przez SS w KL Auschwitzobozu. Ciężko chorych prze- rować do podobozu szpital -Birkenau, w obozach poniesiono do szpitala. Lżej wojskowy. Tego samego zostało: w Oświęcimiu 1200
chorych pozostawiono na dnia przybył do Monowic chorych więźniów, w Brzeterenie podobozu, gdzie po- lekarz wojskowy w stop- zince 5800, w tym 4000 kowoli wracali do zdrowia.
niu kapitana i przystąpił biet, i w Monowicach 600
O godzinie 14.00 przybył do do organizowania pomocy. chorych.
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EUROPEJSKIE ROZMOWY
Z WOLFGANGIEM TEMPLINEM

4

Wolfgang Templin urodził się w 1948 r. w Jenie
(w byłej NRD). Studiował
m.in. filozofię. w latach 70.
był młodym komunistycznym działaczem i tajnym
współpracownikiem Stasi
(1970-74). Z początkiem lat
80. wystąpił z partii i zaangażował się w walkę o prawa
obywatelskie w Niemieckiej
Republice
Demokratycznej. Był współzałożycielem opozycyjnej grupy
Inicjatywa Pokój i Prawa
Człowieka (Initiative Frieden und Menschenrechte).
Przez władze NRD został
zmuszony do wyjazdu do
RFN. Po zmianach roku
1989 powrócił w rodzinne
strony i zaangażował się
w działalność ugrupowania
„Związek 90” („Bündnis
90”). Do dziś walczy o należyte zbadanie przeszłości
NRD. Czyni to m.in. jako
naukowiec i współpracownik Federalnej Agencji ds.
Akt Stasi (BStU). 6 listopada
ub.r. ten przeciwnik reżimu byłej NRD został wyróżniony nagrodą Dialogu.

i na Węgrzech. Zwrócił uwagę, że „wszystko zaczęło się
w Gdańsku, a rola «Solidarności» w procesie przemian
demokratycznych w Europie jest nie do przecenienia”.
Kolejnym z wątków rozmowy były europejskie reperkusje związane z wydarzeniem z 9 października 1989
r. Podkreślono paradoks,
że upadkowi muru towarzyszyły napięcia i rozdźwięk w relacjach niemiecko-niemieckich, na co miały
wpływ m.in. zróżnicowane
uwarunkowania
ekonomiczne oraz spory zarówno
o politykę historyczną, jak
i w kontekście lustracji i odpowiedzialności za okres
dyktatury komunistycznej.
Interesującą kwestią było
podwójne uwikłanie mieszkańców NRD: w przeszłość
narodowo-socjalistyczną
(przez 40 lat historycznie
zakłamaną i przemilczaną)
oraz w aktywne współuczestniczenie w strukturach państwa policyjnego.

Ożywiona dyskusja, w której uczestniczyła polsko-niemiecka publiczność, stanowiła ważne uzupełnienie
wątków poruszanych przez
Wolfganga Templina. Wyjątkowy charakter spotkania
był konsekwencją konstelacji uczestników, wśród
których znaleźli się: grupa
policjantów z Düsseldorfu,
grupa młodzieży z Rostocka, mieszkańcy Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego oraz wolontariusze
i pracownicy MDSM.

Fot. Bartłomiej Senkowski

Fot. Bartłomiej Senkowski

grudnia Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży we
współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz
Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował spotkanie z niemieckim opozycjonistą, Wolfgangiem Templinem.
Spotkanie, zatytułowane 1989. Upadek żelaznej kurtyny. Berlin bez
muru. Europa bez murów? odbyło się w ramach cyklu Europejskie
Rozmowy w MDSM.

Europejskie
Rozmowy
w MDSM to prowadzony
od kilku lat cykl spotkań, do
udziału w których MDSM
zaprasza osobistości i autorytety ze świata kultury,
polityki i życia społecznego.
W trakcie dyskusji poruszane są najistotniejsze kwestie
współczesności z jej problemami i zagrożeniami, a jednocześnie także szansami
i nadziejami. Uczestnikami
Europejskich Rozmów byli dotychczas politycy: premier
Tadeusz Mazowiecki, Hans
Koschnick, pisarz brytyjski

pochodzenia
japońskiego
Kazuo Ishiguro, prof. dr h.c.
Reinhold Würth, znawca
sztuki i filantrop, prof. Józef
Szajna – więzień obozów
koncentracyjnych
Auschwitz, Buchenwald, artysta
malarz, scenograf, reżyser,
twórca teatru autorskiego
oraz Zofia Posmysz – więźniarka obozów Auschwitz,
Ravensbrück i Neustadt-

-Glewe, dziennikarka, pisarka (powieść Pasażerka
oraz Wakacje nad Adriatykiem), autorka słuchowisk
i reportaży radiowych. Organizację Europejskich Rozmów w MDSM wspierają
od początku Urząd Miasta
Oświęcim i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Leszek Szuster

Fot. Bartłomiej Senkowski

Prowadzący rozmowę z niemieckim gościem, Leszek
Szuster, przedstawiając sylwetkę Wolfganga Templina,
podkreślił stosunkowo małą
znajomość opozycji enerdowskiej w świadomości
Polaków oraz konieczność
„odkłamania” stereotypów
w relacjach polsko-wschodnioniemieckich.
Podczas
spotkania
rozmawiano
m.in. o zmianie w mentalności Niemców po upadku
muru berlińskiego. Templin
mówił, że symbolika tego
zdarzenia była ukoronowaniem wieloletnich zmagań
demokratycznej
opozycji
w Polsce, Czechosłowacji

Wolfgang Templin

Otwarcie spotkania
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DWIE OSOBY JEDNA FOTOGRAFIA
POLSKO-NIEMIECKI
PROJEKT FOTOGRAFICZNY

23

listopada powitaliśmy w progu MDSM uczestników kolejnego seminarium. Wspólnie z grupą młodzieży niemieckiej z Zedenik k. Berlina i młodymi Polakami z Siemiatycz rozpoczęliśmy realizację siedmiodniowego projektu zatytułowanego: Dwie osoby jedna fotografia.

Trzeci z kolei projekt artystyczny realizowany jest
we współpracy z Projektem
Modelowym Sztuka – Przestrzeń – Pamięć. Tym razem
to fotografia miała odegrać
najważniejszą rolę: fotografowanie miało umożliwić
młodzieży osobiste zetknięcie się z historią, konfrontację z terenem byłego
obozu Auschwitz-Birkenau
i uporanie się z poznanymi
faktami.
Birgit Kammerlohr, artystka z Berlina, wprowadziła
uczestników w tajniki technik fotograficznych i poprowadziła warsztaty tak, aby
młodzi ludzie mogli odkryć
w sobie artystę i fotodokumentalistę
jednocześnie.
Fotografowanie miało stać
się podczas projektu pasją
dla każdego z nich.
Fotografia miała do spełnienia wiele funkcji podczas
kilkudniowego programu:
aparat fotograficzny służył
jako narzędzie w poznawaniu i odkrywaniu terenu
autentycznego, jednocześnie w poszukiwaniu i odkrywaniu siebie w kontekście tego miejsca i drugiego
człowieka. Gotowe zdjęcia
były przekazem doświadczeń i emocji uczestników.
Również aspekt integracyjny spotkania młodych
Polaków i Niemców nie pozostawał bez znaczenia. Fotografia świetnie dała sobie
radę w roli pośrednika, komunikatora między uczestnikami, którzy fotografując,
wzajemnie się obserwowali,
utrwalali aparatem gesty,

wykonywali zdjęcia portretowe. Tytuł Dwie osoby jedna fotografia to krótko ujęta
koncepcja projektu. Pary
polsko-niemieckie
otrzymały wspólny aparat i w
tych parach toczył się cały
proces warsztatowy, od poszukiwania motywów, poprzez wybór zdjęć i formy
ich prezentacji. Każda para
stworzyła na koniec wspólne dzieło. Jako rezultat powstała wystawa zbudowana
z materiału fotograficznego w formie fotomontażu,
wycinanych zdjęć na nowo
komponowanych w dioramach. Zdjęcia w dioramach
opowiadają nam o chłopcach i dziewczętach, o Polakach i Niemcach, o ich
dotykaniu i rozumieniu historii i ich spotkaniu w tym
miejscu.
W naszych projektach: czy
w tym fotograficznym, czy
też wcześniejszych, takich
jak warsztaty pisarskie,
czy na temat wolności artystycznej, gdzie młodzież
uczestniczyła
w działaniach teatralnych, sztuka
nie jest nigdy celem samym
w sobie, lecz tylko pretekstem do spotkania z historią, spotkania młodzieży,
ich odmiennych perspektyw historycznych. Po raz
kolejny potwierdziła się
skuteczność takiej formy
pracy, gdzie sztuka towarzyszy pracy tematycznej
jako pomoc pedagogiczna.
Działania artystyczne nie
mogą stanowić zastępstwa
dla rzetelnej wiedzy historycznej, w programie jest

więc przewidziane zwiedzanie Muzeum. Zawsze bardzo
ważnym punktem seminarium jest spotkanie z byłym
więźniem KL Auschwitz.
Tym razem zaprosiliśmy na
rozmowę Wilhelma Brasse, który zatrudniony był
w obozowej służbie rozpoznawczej jako fotograf
i wykonywał zdjęcia na zlecenie SS. Młodzież była poruszona faktem, jak bardzo
doświadczenia
obozowe
i rodzaj pracy wpłynęły na
powojenne życie Wilhelma
Brasse, który z tego powodu
musiał zrezygnować z własnej pasji, jaką było dla niego fotografowanie.
Wiele z tego, co wiemy
o obozach
koncentracyjnych, pochodzi z fotografii
historycznej. Dlatego postanowiliśmy zająć się również
fotografią
dokumentalną,
znajdującą się w zbiorach
Archiwum
Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podczas warsztatu młodzież została skonfrontowana z zagadnieniem związku
między fotografem i obiektem, rzeczywistym momentem i sytuacją zainscenizowaną. Uczestnicy próbowali
dokonać kategoryzacji prezentowanych odbitek fotografii historycznych pod
kątem celowości wykonania
zdjęć oraz faktu, kto i kogo fotografował. Następnie
do poszczególnych kategorii fotografii obozowych
uczestnicy otrzymali informacje w formie dokumentów, relacji lub opracowań
naukowych, co zaopatrzyło
ich w wiedzę na temat danego zespołu zdjęć.

a także to, że chcę pamiętać
o Auschwitz i czcić tych, którzy tu stracili życie. Mogłam
fotografować obiekty, ludzi,
również tych ważnych dla
mnie, a następnie dopasowy-

Tak przygotowani mogli
udać się na teren byłego
obozu i z innej perspektywy
spojrzeć na wykorzystane
w wystawie, znane im już fotografie. Jednocześnie sami
zostali wyposażeni w aparaty jednorazowe: mogli
fotografować obiekty, które
były tłem dla ich własnych
doświadczeń i emocji.
Jedna z uczestniczek po seminarium napisała: Tworzenie kolażu ze zdjęć, które sama
wykonałam, pomogło mi przedstawić to, co w obozie było przerażające. Jednocześnie mogłam
wyrazić w ten sposób swój żal,
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wałam te zdjęcia do siebie, próbując stworzyć jakąś historię,
próbując wyrazić tym samym
moje uczucia w danej chwili.
Teresa Miłoń-Czepiec
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AUSCHWITZ I HOLOKAUST
Z PERSPEKTYWY KOBIET

H

istoria kobiet w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady jest do tej pory fragmentarycznie utrwalona
i zbadana. Kobiety i mężczyźni w obozach znaleźli się w tych samych warunkach egzystencji, jednak stopień terroru, jaki tam zapanował, odnosił się nie tylko do poszczególnych kategorii więźniarskich, również
płeć determinowała sposób, w jaki był on przeżywany.

Seminarium rozpoczęło się od
zajęć zapoznawczych i integracyjnych dla grupy polsko-niemieckiej: poznawaliśmy
się w kontekście własnych
biografii, podobieństw i różnic między nami z uwagi na
naszą różną socjalizację i pochodzenie; analizowaliśmy,
co kształtuje naszą tożsamość
i jaką rolę odgrywa w niej kategoria „gender”.

W grupach polsko-niemieckich dyskutowaliśmy o naszych
dotychczasowych
doświadczeniach
związanych z tematyką narodowego socjalizmu i Holokaustu
z uwagi na zróżnicowane
opowieści rodzinne, historiografie i debaty publiczne
w Polsce i w Niemczech. Zajęcia te pozwoliły zbudować
między nami atmosferę zaufania i porozumienia, która
sprzyjała intensywnej pracy
nad tematem podczas całego tygodnia seminaryjnego.
Przed wykładami, prezentacjami,
oprowadzaniem,
pokazami filmów, analizą
dokumentów archiwalnych,
spotkaniem ze świadkiem
wydarzeń,
postawiliśmy
sobie pytania problemowe:
Jaką rolę pełniła kategoria
„gender” w założeniach polityki rasowej narodowego
socjalizmu? Czy i w jakim

Fot. Paweł Sawicki

W
ramach
seminarium
uczestnicy i uczestniczki
analizowali temat zarówno
z perspektywy sprawczyń,
jak i ofiar narodowego socjalizmu. Mieli również
niepowtarzalną okazję do
rozmowy ze świadkiem wydarzeń, Zofią Posmysz, byłą
więźniarką Auschwitz, Ravensbrück i Neustadt-Glewe,
po wojnie uznaną pisarką
i dziennikarką radiową.

„Gender” odnosi się do społecznie ukształtowanych ról
kobiet i mężczyzn, które są
im przydzielane zgodnie
z płcią. Po polsku słowo
„gender” zwykle tłumaczone jest jako tożsamość płci.
Role płciowe zależą więc
od konkretnego kontekstu
społeczno-ekonomicznego,
politycznego i kulturowego.
Mają na nie wpływ również inne czynniki, takie jak
na przykład pochodzenie
etniczne, klasa społeczna,
orientacja seksualna i wiek.
Role płciowe są wyuczone
i mogą znacznie różnić się
miedzy kulturami i w obrębie jednej kultury. W przeciwieństwie do płci biologicznej role płciowe mogą się
zmieniać.

Fot. MDSM

Seminarium Auschwitz i Holokaust z perspektywy kobiet, które odbyło się w dniach 21-29
listopada zostało zorganizowane w MDSM po raz piąty.
W tym roku zaproszenie do
wspólnej pracy seminaryjnej
przyjęło razem 23 studentek
i studentów z Polski i Niemiec. Tematyka seminarium
nawiązywała do badań, które otwierają nową i szerszą
perspektywę postrzegania
tła historycznego losów kobiet w historii narodowego
socjalizmu
i Holokaustu.
Dostrzec tu można dwa zagadnienia – pytanie o rolę
kobiet i ich zaangażowanie
w aparacie reżimu nazistowskiego oraz o znaczenie ich
obecności w strukturach obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.
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Zofia Posmysz, była więźniarka Auschwitz

stopniu kategoria „gender”
odgrywała rolę w definicji
sprawstwa i odpowiedzialności za zbrodnie narodowosocjalistyczne? Czy włączanie kategorii „gender” jest
uzasadnione
w badaniach
nad narodowym socjalizmem i Holokaustem?
Rozpoczęliśmy od analizy
perspektywy
sprawczyń.
Pierwszy wykład poprowadziła politolog z Uniwersytetu w Lipsku, dr Elisabeth
Kohlhaas, która naświetliła
pozycję kobiet w społeczeństwie niemieckim w okresie narodowego socjalizmu
ze szczególnym uwzględnieniem motywacji, zadań
i odpowiedzialności kobiet
w strukturach państwa i gestapo. Uczestniczki i uczestnicy seminarium poznali
kolejno biografie wybranych
nadzorczyń SS, ich role i zadania w strukturach KL
Auschwitz. Prezentację na
ten temat poprowadziła
Halina Jastrzębska z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Perspektywę
ofiar otworzyła prezentacja
nakręconego w 1947 r. niezwykle realistycznego filmu
byłej więźniarki KL Auschwitz Wandy Jakubowskiej
pt. Ostatni etap. Specjalistyczne oprowadzania po terenie
byłego obozu, wykłady po-
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ZOFIA POSMYSZ
Zofia Posmysz (ur. w 1923 r. w Prokocimiu, w Krakowie) jest autorką czterech książek poświęconych tematyce obozowej: Pasażerka (1962), Wakacje nad Adriatykiem
(1970), Ten sam doktor M. (1982) oraz Do wolności, do śmierci, do życia (1996).
Musiało upłynąć wiele czasu, zanim Zofia Posmysz
zdecydowała się na napisanie pierwszej powieści związanej z tematyką obozową. Po czasie spędzonym
w obozach – z Auschwitz została ewakuowana do Ravensbrück i dalej do Neustadt-Glewe – próbowała nadrobić stracony czas i uzupełnić swoje wykształcenie.
Gdy wybuchła wojna, Zofia Posmysz była uczennicą liceum
handlowego. Aresztowanie i niewola (początkowo w więzieniu na Montelupich w Krakowie, następnie w obozach
koncentracyjnych) przerwały także jej edukację na tajnych
kompletach. Ponieważ po wojnie nie mogła znaleźć pracy
w Krakowie, przeniosła się do Warszawy. Tam w 1946 r.
zdała maturę i ukończyła polonistykę na Uniwersytecie
Warszawskim. Następnie rozpoczęła pracę w dziale literackim Polskiego Radia. Zrealizowała wiele słuchowisk
i reportaży, które w późniejszym okresie stały się punktem
wyjścia ciekawych, rozszerzonych sztuk literackich. Tematyka obozowa po raz pierwszy pojawiła się w słuchowisku
Pasażerka, na podstawie którego później, po wielu zmianach, zrodziła się książka, która ukazała się w 1962 r.
święcone m.in. przymusowej
prostytucji w III Rzeszy oraz
indywidualna praca z dokumentami archiwalnymi,
ukazującymi zaangażowanie
kobiet w obozowy i przyobozowy ruch oporu, pogłębiły
wiedzę seminarzystek i seminarzystów i przygotowały
do rozmowy ze świadkiem
wydarzeń, Zofią Posmysz.
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Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu Joanny Ostrowskiej,
doktorantki w Katedrze
Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
poświeconego zagadnieniu:
Prostytucja jako praca przymusowa kobiet w nazistowskich obozach koncentracyjnych.
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FRAGMENT WYKŁADU DR ELISABETH KOHLHAAS
(…) Jeśli chcemy zmierzyć
stopień udziału kobiet w reżimie narodowosocjalistycznym i ich wkład do polityki
prześladowań i polityki rasowej, musimy wziąć pod
lupę ich działalność w przestrzeni publicznej: szczególnie ich działalność zawodową i mobilizację do działań
wojennych (chodzi tu o te
niemieckie kobiety, które nie
podlegały prześladowaniom
i które funkcjonowały jako
kobiety „aryjskie” w ramach
wspólnoty ludowej [Volksgemeinschaft − przyp. E.P.]).
Badania nad historią kobiet
zwróciły się ku temu zagadnieniu początkiem lat 90.
Wcześniej, czyli w latach 80.,
badania nad historią kobiet
przyczyniły się do wybuchu
tzw. „sporu historyczek”.
Chodziło w nim o zasadnicze pytanie o podłożu moralnym: Czy kobiety w czasach narodowego socjalizmu
w ogóle odgrywały aktywną
rolę i czy można im przypisywać współodpowiedzialność za zbrodnie narodowosocjalistyczne? Stanowisko
kontra zakładało wówczas,
że kobiety należy w pierwszej linii postrzegać jako
ofiary ekstremalnie patriarchalnego i uciskającego ich
systemu.
Początkiem lat 90. perspektywa badań nad historią
kobiet zróżnicowała swój
pogląd na postrzeganie kobiet w czasach narodowego
socjalizmu. Historyczka Gisela Bock ujęła tę zmienioną perspektywę następująco: „Rzuca się w oczy...,
że w większości przypadków aktywny udział kobiet
w narodowosocjalistycznej
polityce rasowej był częścią
ich pozadomowych czynności: ich przywódczej roli
w organizacjach kobiecych

Dziś wiemy, że kobiety
w czasach narodowego socjalizmu były podmiotami
działającymi, odpowiedzialnymi
i uczestniczącymi
w szerokim i zróżnicowanym spektrum. Mianowicie
w spektrum, które daleko
wykraczało ponad przypisaną kobiecie sferę małżeństwa i macierzyństwa. Kobiety były obecne prawie we
wszystkich miejscach prześladowań i mordów.
Punktem ciężkości badań
w ostatnich latach jest kwestia kobiet i SS, szczególnie
tych, które pracowały jako
nadzorczynie SS w obozach
koncentracyjnych i zagłady,
przede wszystkim w kobiecym obozie koncentracyjnym
w Ravensbrück. Kobiety te
były zatrudnione w Waffen
SS. Nie były członkami SS,
dlatego określamy je najczęściej jako nadzorczynie SS
(SS Aufseherinnen). Badania
te skutkowały powstaniem
nowej, stałej wystawy na
temat kobiecych służb strażniczych w Miejscu Pamięci
Ravensbrück. W sumie mówimy o ok. 4000 nadzorczyń
SS. Najnowsze badania opisują także tzw. pomocniczki SS (SS Helferinnen) oraz
żony esesmanów. Dostępne
są już badania dotyczące
grupy kobiet w szczególny
sposób szkolonych ideologicznie: wiosną 1942 r. powołano kobiecą grupę SS, tzw.
korpus pomocniczek SS (SS
Helferinnenkorps). W tym
celu w Elsass założono szko-

kach, wspierały i edukowały
ich w duchu wartości narodowosocjalistycznych, urządzały przedszkola, nauczały w szkołach. Nie można
dokładnie ustalić, jaka była
liczba tych kobiet.

Kobiecy odział SS miał być
czymś w rodzaju zakonu
kobiet w ramach Sippengemeinschaft SS. W sumie
wyszkolono ok. 3000 tzw.
pomocniczek SS. Od niedawna dyskutuje się - również z uwagi na perspektywę „gender” − o udziale
kobiet w działaniach okupanta niemieckiego w Europie Wschodniej. Tu należy
wymienić pracę Elisabeth
Harvey na temat tzw. politycznej służby ludowej
(„volkstumpolitischer Einsatz”) wykonywanej przez
zafascynowane
ideologią
młode niemieckie kobiety.
Badania Harvey ukazały się
pod tytułem Women and the
Nazi East. Agents and Witnesses of Germanization.

W końcu należy wskazać
najnowsze badania na temat
tzw. pomocniczek Wehrmachtu (Wehrmachthelferinnen). Była to duża grupa,
możemy wyjść z założenia,
że było to ok. 500 000 kobiet w funkcji pisarek, telefonistek, telegrafistek, które wspierały Wehrmacht
w czasie wojny w całej Europie. Tym kobietom przypisuje się aktywny i bezpośredni udział w wojnie.
w ostatnich latach pojawił
się interesujący tekst, który
opisuje działalność tych kobiet, a zjawisko to określa
pojęciem „ekspansji kobiecej
pomocy”. Wskazuje ono na
to, że wkład kobiet do systemu narodowosocjalistycznego, do Holokaustu i do
wojny pozostał w klasycznie kobiecej sferze niesienia
pomocy, jednak definicja tej
pomocy w sensie narodowosocjalistycznym mocno
się zmieniła, przyjmując patologiczne formy.

Te dziewczęta i młode kobiety pracowały jako przedszkolanki,
nauczycielki,
doradczynie w wioskach na
terenach włączonych do III
Rzeszy i na okupowanych
terenach Polski, celem praktycznego wdrożenia polityki
germanizacji. Należały one
do Związku Dziewcząt Niemieckich (BDM) i Związku
Kobiet Niemieckich (NS
Frauenschaft) lub odrabiały
służbę na Wschodzie jako
studentki. Pomagały przy
osiedlaniu tzw. volksdeutschów w „oczyszczonych”
domach po Żydach i Pola-

Kolejna interesująca grupa warta uwagi to kobiety
zatrudnione w gestapo. Ta
grupa kobiet przyczyniła
się do prześladowań i narodowosocjalistycznej polityki rasowej przez na pozór
banalną prace zawodową.
Chodzi tu o urzędniczki
pracujące w biurach i w administracji. Byłoby błędem
postrzeganie kobiet zatrudnionych w służbie gestapo wyłącznie jako trybów
w machnie aparatu narodowosocjalistycznego. Tym samym zbagatelizowalibyśmy
ich rolę, pozycję, działalność

pracy seminaryjnej w MDSM
uczestnicy rozpoczęli przygotowania do wydania polsko-niemieckiej publikacji,

która ukaże się we wrześniu
2010 r. dzięki finansowemu
wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Fot. MDSM

oprowadziły nas szlakiem
kobiet, Polek i Żydówek,
krakowskich Emancypantek.
Po zakończeniu intensywnej

łę dla kobiecego korpusu
łączniczek SS. W szkole tej
wybrane kobiety przygotowywano do udziału w życiu
zawodowym i prywatnym
w ramach tzw. Sippengemeinschaft SS, jak formułowały
to wytyczne. Heinrich Himmler, szef SS, miał w zamierzeniu utworzenie gorliwie
wierzącego, przenikniętego
narodowosocjalistycznymi
poglądami i duchem SS kobiecego oddziału SS.

Fot. MDSM

Seminarium zakończyliśmy
wycieczką do Krakowa, gdzie
przedstawicielki Krakowskiej
Fundacji Przestrzeń Kobiet

i dziewczęcych, ich lepszej
lub gorszej aktywności zawodowej, bądź ich życzenia opuszczenia fabryki czy
biura celem rozwoju własnej
kariery zawodowej (…). Aktywności pozadomowe kobiet kształtowały ich udział
w systemie (…)”.
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i zwolnilibyśmy je z odpowiedzialności. Dla większości tych kobiet czynności,
jakie wykonywały w służbie gestapo, nie były czynnościami wykonywanymi
w trybie stanu wyjątkowego. Była to dla nich normalność, normalna praca, która
gwarantowała im dobry zarobek i pewne miejsce pracy
w urzędzie policyjnym, była
to atrakcyjna praca. Kobiety
zatrudnione w służbie gestapo nie były decydującymi aktorami w działalności
gestapo. Przyczyniły się do
funkcjonowania
aparatu
policyjnego z niższego poziomu. Miały w tym aparacie pewne miejsce, bez nich
aparat ten nie mógłby funkcjonować. Decydowały również z pozycji podwładnych
o przestrzeniach działania
i możliwościach decyzji.
Udział kobiet w systemie
narodowosocjalistycznym
był inny niż sprawstwo
mężczyzn. Obejmował on
inne działania, kobiety zajmowały podwładne stanowiska w ramach hierarchii,
ich działalność była nacechowana mniejszą przemocą fizyczną. Ten wkład
polegał jednak nie tylko na
czynnościach biurokratycznych. Wnioski te skłaniają nas do tego, aby mówić
o wyraźnym współsprawstwie kobiet. W przypadku
mężczyzn i kobiet funkcjonujących w dyktaturze narodowosocjalistycznej, m.in.
wymienionych wyżej kobiet
zatrudnionych
w gestapo
uzasadniona staje się myśl
wyrażona przez Hannę
Arendt: „W III Rzeszy było
tylko niewielu ludzi, którzy
popierali z całego serca późniejsze zbrodnie reżimu, ale
istniała ogromna liczba tych,
którzy byli absolutnie gotowi, wspierać ten reżim”. (…)
Ela Pasternak
Seminarium finansowane było
ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży

Centrum Żydowskie
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HOLOKAUST W OCZACH MŁODYCH LUDZI
INNY SPOSÓB POSTRZEGANIA,
LECZ TO SAMO PRZESŁANIE
CZĘŚĆ 2: PAMIĘĆ O HOLOKAUŚCIE WE FRANCJI ORAZ AUSTRII
W OPINIACH ZAGRANICZNYCH WOLONTARIUSZY

P

odczas obchodzonej niedawno 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej mogliśmy zauważyć, jak różnorodnie w poszczególnych krajach Europy postrzegane są tamte wydarzenia. Zainspirowało mnie to do
przeprowadzenia rozmów z siedmioma wolontariuszami reprezentującymi cztery kraje europejskie. Chciałam uzyskać odpowiedź na pytanie, jak w ich krajach postrzegana jest kwestia Holokaustu i innych wydarzeń,
które miały miejsce podczas II wojny światowej. Interesowało mnie również, jaki wpływ na podjęcie wolontariatu w miejscach pamięci odgrywało ogólne postrzeganie tych kwestii w ich ojczyznach.
Sposób pojmowania poszczególnych wydarzeń z przeszłości czyli tzw. kultura pamięci
jest zależna od zakresu oraz
form naświetlania opinii publicznej konkretnych zaszłości historycznych. Kolejnym
bardzo ważnym elementem
kształtującym kulturę pamięci jest sposób postrzegania
historycznej roli poszczególnych społeczeństw. Powoduje to powstawanie rozmaitych
mitów narodowych. Kultura
pamięci ulega również ewolucyjnym zmianom, które
mogą być skutkiem pewnego
przełomu w sposobie pojmowania historii. Druga cześć
artykułu poświeconego narodowym kulturom pamięci
została opracowana na podstawie rozmów z Thomasem
(Francja), Danielem (Austria)
oraz Sebastianem (Austria).

Wymienieni młodzi ludzie
pracują obecnie jako wolontariusze w Oświęcimiu
– dwaj pierwsi w Centrum
Żydowskim, a trzeci w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

wały się odczuć: wrogość
do obcokrajowców i strach
przed nieznanym. Jego zdaniem na ich postawy miały
wpływ poglądy i polityka
skrajnie prawicowych partii politycznych. O Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu
dowiedział się od znajomego i od razu postanowił
poświęcić swój czas kształceniu politycznemu w ramach Europejskiego Wolontariatu. Ten młody „świeżo
upieczony” absolwent przybył więc do Oświęcimia. −
Tragedia, która wydarzyła się w Auschwitz, jasno
ukazuje, dokąd mogą prowadzić rasizm oraz ksenofobia – tak Thomas uzasadnia wybór tego miejsca.

Fot. Babsy

nie do końca wiedziało, co
tak naprawdę powinno robić, jakie mieć nastawienie
do niemieckich okupantów.
– Po wyzwoleniu okazało
się, że rzekomo wszyscy
mieszkańcy wyrażali sprzeciw i chętni byli do walki
Thomas przed podjęciem
− twierdzi Thomas. Jego
wolontariatu w Centrum Żyzdaniem budowanie narodowskim studiował w swodowej tożsamości we Franim ojczystym Lille języki
cji zbytnio koncentrowane
obce, z uwzględnieniem
jest na podkreślaniu zasług
stosunków międzykulturoodważnych mieszkańców,
wych oraz współpracy mięktórzy przeciwstawili się
dzynarodowej. W czasie stuterrorowi II wojny światodiów pracował również jako
wej. Pomija się przy tym,
przewodnik miejski. W swoże oprócz „niegodziwych
jej pracy, podczas spotkań
kolaborantów”
większa
z turystami z wielu krajów,
część społeczeństwa była
często musiał odpowiadać
całkowicie pasywna i całe
na wiele pytań, dotyczących
siły inwestowała w dbaniu
dużej liczby obcokrajowców
tylko o siebie – „aby tylko
w Lille. W pytaniach tych, We Francji podczas II wojny przeżyć”.
głównie młodych ludzi, da- światowej
społeczeństwo
Po przegranych walkach
w 1940 r. Francja, aż do
wkroczenia Aliantów, pozostawała bezczynna i podzielona. Powołany do życia rząd Vichy kontrolował
„wolną” część terytorium
Francji
i współpracował
z niemieckimi okupantami.
Pod przywództwem sympatyzującego
z Hitlerem
wicepremiera i marszałka
Philippe’a Petaina 22 czerwca 1940 r. podpisał zawieszenie broni i oddał pod
okupację niemiecką blisko
2/3 powierzchni Francji.
W 1942 r. „rekrutował” tysiące przymusowych robotników, którzy pracowali
dla III Rzeszy oraz pomagał
przy rejestrowaniu, aresztowaniach i deportacji żyjących we Francji Żydów
(deportacja obywateli francuskich wyznających judaizm została przesunięta na
1943 r.). Już w październiku
1940 r. w Vichy uchwalono
szereg ustaw dyskryminujących francuskich Żydów.
Duża cześć Francuzów była
oczywiście temu przeciwna i wychodziła naprzeciw wezwaniom Generała
Charles’a de Gaulle, który
z Londynu nawoływał do
Centrum Pamięci w Oraduor (Centre de la Memoire Oradour)
powstania. W konsekwencji
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rozmaite grupy powstańcze
od maja 1943 r. współpracowały z Krajową Radą Ruchu
Oporu (Conseil National de
Résistance).
We Francji po zakończeniu II
wojny światowej odbyło się
wiele procesów przeciw kolaborantom, podczas których
osądzono m.in. członków
rządu Vichy. Muzea oraz
obchodzone rocznice przypominają dzisiaj o bohaterskich czynach ludności aktywnej w ruchu oporu oraz
licznych ofiarach nazizmu.
Oprócz obchodzonego 27
stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście, we Francji upamiętniana
jest rocznica deportacji przez
rząd Vichy francuskich Żydów. Obchodzona jest ona
w niedzielę w połowie lipca
i przypomina o ofiarach rasistowskich i antysemickich
zbrodni Francji („La journée
nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français”). Pamięci o Holokauście we Francji poświęca się
dużą uwagę, co jest widoczne zarówno w sztuce, jak
również na lekcjach historii. − Od moich nauczycieli
życzyłbym sobie jednak,
żeby mi wytłumaczyli, jak
te wiekopomne zbrodnie
mogły dojść do skutku. Dlaczego w ogóle takie osoby
jak Hitler mogły znaleźć się
na szczycie władzy i w tak
krótkim czasie uczynić bardzo popularną, wrogą ludzkości politykę antysemicką?
− mówi Thomas. Te słowa
mogą być skierowane do nauczycieli historii we wszystkich krajach.
Thomas pod koniec wywiadu dumnie relacjonuje, że publiczne kłamstwa
Holokaustu, jak również
rasistowskie i antysemickie
wybryki są we Francji bardzo surowo karane. Żałuje
on jednak, że od 11 września
2001 r. wzrosła liczba ataków
na żydowskie i muzułmańskie instytucje, jak również
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doszło do eskalacji konfliktu
na Bliskim Wschodzie. Zajścia te wykorzystują skrajnie
prawicowi populiści, którzy
całą winą obarczają muzułmańską mniejszość narodową i innych imigrantów.
Wolontariusze z Austrii są
zdania, że ich społeczeństwo
podczas II wojny światowej
w większości znajdowało się
po stronie oprawców. 22-letni Daniel i 19-letni Sebastian
zdecydowali się na wolontariat w Oświęcimiu – pierwszy z nich pracuje w Centrum Żydowskim, a drugi
w Państwowym
Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Obydwaj czują pewien historyczny obowiązek pracy w tego
typu instytucjach. II wojna
światowa z całymi jej okropnościami jest dla nich obecna
nie tylko w opowieściach ich
dziadków i pradziadków, ale
również w politycznej kulturze ich ojczyzny.
Skutki upadku Monarchii
Austro-Węgierskiej
oraz
„wielki kryzys gospodarczy”
panujący na całym świecie,
przyczyniły się w okresie
międzywojennym do rozrostu politycznego ekstremizmu. Po tym jak władza
we Włoszech od 1935 r.
pod rządami Mussoliniego coraz bardziej izolowała
się od innych krajów oraz
umocniła kontakty z Hitlerem wzrósł również wpływ
III Rzeszy na sfery rządzące
krajem (Austrią). Po tym jak
na kluczowych stanowiskach politycznych znaleźli
się austriaccy nacjonaliści,
wcielenie Austrii do Rzeszy
Niemieckiej mogło odbyć
się bezkonfliktowo. Wielu
Austriaków przyjęło ten fakt
pozytywnie. W następnych
latach niemieccy naziści wymordowali w Austrii około
65 tysięcy obywateli pochodzenia żydowskiego, jak
również 12,7 tysięcy przeciwników reżimu i powstańców.
Nie oszczędzili oni również
przeszło 8 tysięcy Romów
i Sinti,
homoseksualistów
oraz ludzi niepełnosprawnych. Podczas gdy w walkach powstańczych przeciwko nazizmowi uczestniczyło
około 100 tysięcy osób, niektórzy ludzie przeoczają duży odsetek ludności
w służbie okupanta. Wśród
Austriaków można również
znaleźć zbrodniarzy wojennych. Nawet ludność cywilna
brała udział w różnorodnych
napadach na mniejszość żydowską. Wielu mieszkańców
miało cichą nadzieję poprzez
państwowo organizowane,
ale również „własne inicjatywy” poprawić swoją sytuację
majątkową.
Po zakończeniu II wojny
światowej w ramach fali denazyfikacji ponad 2000 wysokich rangą funkcjonariuszy SS zostało postawionych
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przed sądem i usuniętych
z funkcji państwowych. Długo dominujący w społeczeństwie „mit ofiar” − jako, że
Austria została „pierwszą
ofiarą” nazistowskiej agresji
– został wreszcie końcem lat
80. nieco zobiektywizowany. Decydującym okazał się
głośny skandal dotyczący
osoby kandydata na prezydenta i późniejszego prezydenta Austrii Kurta Waldheim’a. Waldheim podczas
II wojny światowej jako oficer Wermachtu brał udział
w zbrodniach wojennych na
Bałkanach. Sebastian i Daniel są zdania, że od czasu
tego skandalu pamięć o II
wojnie światowej wydaje się
być bardziej żywa i głębiej
sięgająca.
Młodzi wolontariusze podkreślają, że kultura pamięci
jest w Austrii należycie traktowana. Nie bez znaczenia
jest fakt, że praktycznie każdy uczeń zobowiązany jest do
odwiedzenia terenów byłego
obozu Mauthausen. Również
tam 27 stycznia obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień
Pamięci
o Holokauście,
a do przemyśleń zachęcają
różnego rodzaju pomniki,
miejsca pamięci narodowej,
wystawy czy też filmy dokumentalne, które są dostępne
przez cały rok. Tematyka
Holokaustu wypływa również w pracach alternatywnej sceny kulturalnej. Daniel
zaznacza jednak, że czasami
artyści przez poruszanie
prowokacyjnych tematów
szukają „taniego rozgłosu”.

Fot. Rachel
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Pomnik Holokaustu w Wiedniu

Zdaniem Daniela do rozprawienia się z historią w Austrii nie wszyscy są gotowi. W niektórych małych
miasteczkach miały nawet
miejsce protesty przeciw
wbudowywaniu w chodniki
opisanych w poprzednim artykule kamieni pamięci (Stolperstein). Nie wszyscy uznali
bowiem ten akt upamiętniający ofiary nazizmu za konieczny. Sebastian podkreśla, że szczególnie starszym
ludziom poprzez ich własne
pośrednie czy bezpośrednie
poparcie dla SS przypomina
to ich winy. Wspomina on, że
niedawno odbyła się w Austrii publiczna debata dotycząca celowości karania starszych i często schorowanych
zbrodniarzy
wojennych.
Dyskusję tę pobudziła sprawa Johna Demjaniuka, który
został oskarżony o współpracę z nazistami. Daniel
podsumowując, stwierdza,
że w Austrii ze względu
na udział własnych często
przemilczanych win, do tej
pory opinie na temat podziału na sprawców i ofiary
są sprzeczne. W innych krajach w przeciwieństwie do
Austrii społeczeństwa mogą
w większym stopniu czuć
się ofiarami nazizmu.
Julia Preidel
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„A DOKĄD, A DOKĄD?
A DOKĄD?... NA WPROST!”,
CZYLI CO POZOSTAŁO W NAS PO SZAFIE?

J

Fot. Tomasz Kuncewicz

est wiele przedmiotów, które są dla nas symbolem Holokaustu. Takim symbolem może być pusta walizka,
żółta naszywka w kształcie gwiazdy Dawida czy skradziony niedawno (i na szczęście odzyskany) napis „Arbeit macht Frei”. Takich symboli znajdziemy więcej. Ana Nowicka i Monika Kufel, czyli kolejno: reżyserka
i aktorka monodramu, który oświęcimska publiczność mogła obejrzeć w Centrum Żydowskim 9 grudnia,
udowadniają, że może nim być także zwykła Szafa.

Monika Kufel

Kiedy pytam Monikę Kufel, skąd wziął się pomysł
na Szafę (sztuka bowiem
już w tytule zdradza „kto”,
a właściwie „co” jest jej
głównym aktorem), pada
prosta odpowiedź. Już na
drugim roku wrocławskiej
PWST Monika czyta Szafę

czynce, która chowa się do
szafy, żeby uciec przed grożącą jej na zewnątrz śmiercią
z rąk nazistów. To teatralna
opowieść o walce z własnymi lękami, dokonującej
się gdzieś w środku, często
niewidocznej na zewnątrz.
Powstaje sztuka niezwykła.

samym roku Monika Kufel
otrzymuje nagrodę specjalną na 32. Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu,
potem nagrodę specjalną
na Międzynarodowym Festiwalu „Aktor Europy”
w Macedonii (2005), nagrodę na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Warszawie (2005), wyróżnienie na
Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie (2006) itd.
Jednak to nie nagrody stroją
Szafę. Znacznie lepiej czynią
to reakcje widzów.

„Święta Szafa” ), dla chrześcijanina może ona być ołtarzem (każdy, kto choć raz
był w kościele Mariackim w
Krakowie i widział ołtarz
Stwosza, wie, że wyglądem
przypomina on wielką szafę, której drzwi, w zależności od tego, czy są otwarte
czy zamknięte, pokazują
różne sytuacje z życia Jezusa i Marii). Dla deportowanych do obozu może to być
ciasny i szczelnie zamknięty wagon towarowy. Ten
obraz potęguje dodatkowo
recytowana
fragmentami

Autorki Szafy podkreślają,
że dla nich dowodem na
prawdziwość Szafy są momenty, kiedy po wszystkim
podchodzą do nich ludzie,
którzy przeżyli koszmar
wojny i rzeczywiście w tej
sztuce się odnajdują. Monika
Kufel opowiada o sytuacji,
która wydarzyła się właśnie
w Oświęcimiu. Kiedy Szafa
dobiega końca, podchodzi
do niej pewien starszy pan
i mówi: – Tak rzeczywiście
było. Tylko w moim przypadku był to tapczan.

Wśród tych, którzy wojnę przeżyli, są tacy,
którzy nawet z najbliższymi nie chcą dzielić
się przeżytą przez siebie traumą – chowają
ją w sobie, dbając o to, by w żaden sposób
nie stała się ona częścią doświadczenia dzieci czy wnuków.

Co kryje się w teatralnej szafie? Ana i Monika mówią, że
ta jedna szafa może mieć bardzo wiele znaczeń. I ma. Bo
może być odczytana na wiele
różnych (co nie znaczy lepszych czy gorszych) sposobów. Każdy ma swój własny
klucz do tej szafy. Siłą spektaklu jest nasycenie symbolizmem. Jest on głęboką

Monika Kufel opowiada o sytuacji, która wydarzyła się właśnie w
Oświęcimiu. Kiedy Szafa dobiega końca, podchodzi do niej pewien
starszy pan i mówi: – Tak rzeczywiście było. Tylko w moim przypadku był to tapczan.
Można powiedzieć, że niezwykła trochę „przypadkiem”, bo miał być to spektakl kończący wrocławską
„teatralną”, a wyszła dojrzała i profesjonalna sztuka
nagradzana wielokrotnie na
różnych przeglądach teatralnych, ciesząca się uznaniem
krytyków i widzów.
Szafa ma swoją premierę w 2004 r. w Tarnowie.
Pierwsze symptomy niezwykłości pojawiły się zaraz potem. Jeszcze w tym
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dzi. Spektakl dobiega końca
– przewodniczący gminy
nadal siedzi. Wreszcie po
spektaklu Ana podchodzi do
niego. – Wie pani, ja nie mogłem wyjść – mówi Jakubowicz – Oglądając to, czułem,
że gdybym wyszedł, to byłaby to profanacja.
Gabriela Nieśpielak

Czym jeszcze może być szafa? Może to być zamknięcie
się w sobie, odseparowanie
się, próba ucieczki przed
bolesnymi doświadczeniami przeszłości, które siedzą
w nas głęboko schowane,
jak zimowa kurtka na dnie
szafy. Wśród tych, którzy
wojnę przeżyli, są tacy, którzy nawet z najbliższymi
nie chcą dzielić się przeżytą
przez siebie traumą – chowają ją w sobie, dbając o to,
by w żaden sposób nie stała
się ona częścią doświadczenia dzieci czy wnuków.

kopalnią znaczeń i to od
wrażliwości widza, od tego,
na ile jest on w stanie zmierzyć się z opowiadaną historią, zależy, jakie ukryte
w Szafie symbole widz odnajdzie.
Ana Nowicka – reżyserka
monodramu,
z urodzenia
Dla Żyda może ona odzwier- oświęcimianka – wspomina
ciedlać miejsce, w którym reakcję Tadeusza Jakuboprzechowywane są zwoje wicza, przewodniczącego
Tory w synagodze (samo gminy żydowskiej w Krakomiejsce nosi wszak nazwę wie, który w czasie II woj„Aron haKodesz”, czyli ny światowej był więźniem
z hebrajskiego
dosłownie Auschwitz. Przewodniczą-

Fot. Tomasz Kuncewicz

Olgi Tokarczuk. To inspiracja pierwsza. Potem przychodzi pomysł, żeby tę szafę
przedstawić na scenie w formie spektaklu dyplomowego. Monika pracuje nad
tekstem, pisze swój własny
scenariusz (we współpracy
z Marcinem Białym), a do
całości dodaje fragmenty
słynnej Lokomotywy Tuwima.
w ten sposób powstaje Szafa
– monodram o ukrywającej
się w czasie II wojny światowej żydowskiej dziew-

przez Monikę Kufel Lokomotywa Tuwima, która nabiera
dodatkowego
znaczenia,
kiedy pamiętamy o żydowskim pochodzeniu autora.
Stojąca obok drabina na moment stanie się torami kolejowymi, które prowadziły te
lokomotywy śmierci do takich miejsc jak Treblinka czy
Auschwitz. W tym świecie
symboli każdy przedmiot
jest aktorem, który mówi do
nas ze sceny.

cy dostaje zaproszenie na
spektakl, grzecznie jednak
zaznacza, że będzie mógł
zostać tylko na chwilę, bo
tego samego wieczoru jest
także zaproszony na wieczór poezji i będzie musiał
wyjść w trakcie przedstawienia. – Oczywiście, rozumiemy i dziękujemy za
przybycie – odpowiada Ana.
Jakubowicz siada z brzegu,
żeby móc wyjść po cichu,
nie przeszkadzając nikomu.
Szafa otwiera się, spektakl
rozpoczęty... Mija 10 minut
– siedzi. Mija kolejne 10 – sie-
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ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE
KIDUSZ HASZEM

S

tało się tradycją, że rekolekcje adwentowe wraz z Centrum Dialogu i Modlitwy współprowadzą Siostry Matki Bożej Syjonu z Krakowa. Tak było też w tym roku. Jest to zgromadzenie, które według
swojego charyzmatu ma świadczyć o wiernej miłości Boga do Izraela. Zgromadzenie pracuje głównie
nad wykorzenianiem skutków antysemityzmu oraz umocnieniem wiary chrześcijańskiej przez zgłębianie
Biblii. Od kilku lat Siostry mieszkają w Polsce, m.in. przybliżając religię żydowską wszystkim zainteresowanym.
Tegorocznym tematem rekolekcji było Święć się Imię Twoje − modlitwa chrześcijańska
i żydowska − Ojcze Nasz. Po
hebrajsku − Kidusz Haszem.
Siostry dogłębnie pokazały, jak modlitwa Ojcze Nasz
jest osadzona w judaizmie
i tradycji rabinicznej, cytując
słowa Kadisz Siduru, czyli
modlitewnika żydowskiego,
a w końcu Miszny. Pokazały,
że Jezus był Synem narodu
żydowskiego,
pobożnym
Żydem z Galilei znającym
Torę − jak każde żydowskie
dziecko uczące się alfabetu,
czytając Torę. Kiedy słuchałam wykładów i czytałam
fragmenty modlitw żydowskich, po raz kolejny uświadomiłam sobie, jak bardzo
jesteśmy od nich...

się synonimem męczeństwa
za wiarę. Oni wszyscy zginęli, bo byli Żydami, czyli tymi,
którzy świadczą swoją obecnością na ziemi o Bogu Jedynym i Jego wiernej miłości do
nich, a przez nich dla ludzkości. Przykazanie dotyczące
„uświęcania Imienia” znajduje się w Torze, w Księdze
Kapłańskiej: „Nie będziecie
bezcześcić świętego imienia
mojego, abym był uświęcony pośród synów izraelskich; Jam jest Pan, który was
uświęcam” (Kpł 22,32).
Innym źródłem dla przykazania Kidusz Haszem jest
werset z Księgi Powtórzonego Prawa, od którego rozpoczyna się pierwszy akapit
modlitwy Szma: „Będziesz
tedy miłował Pana, Boga
swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z
całej siły swojej” (Pwp 6,5).
Jednakże istnieje dodatkowo
inna kategoria religijna, związana z uświęcaniem Imienia.
Chodzi o Kidusz Hachaim −
uświęcanie życia. Pojawiła
się po raz kolejny w czasach
Shoa, gdy Żydom zaczęła
grozić totalna zagłada. Polegała na próbach ratowania
życia, dopóki ono istniało.
Rabini mówili, że póki trwa
życie, należy żyć... Może
w tamtych czasach Kidusz
Hachaim polegał na ocaleniu
własnej godności? Jak pogodzić znowu sprzeczności?
Męczeńską śmierć i pragnienie ocalenia życia.

Fot. A. Bodzińska

W tekście ostatniej stacji
drogi krzyżowej, jaką odbywamy na każdych rekolekcjach, czytamy, że modlitwa
Ojcze Nasz mogła powstać
w obozie. Od zawsze to mnie
nurtowało. W jakim wymiarze i który fragment „najbardziej” pasowałby do rzeczywistości obozowej. Dla wielu
ludzi niebo od tamtej pory
jest zamknięte i nie potrafią
się modlić. Jaka modlitwa
więc mogłaby powstać w tym
piekle na ziemi? Chciałabym
jednak skupić się na tym jednym wymiarze − uświęcenie
Imienia Bożego − Kidusz
Haszem. Jak Żydzi mogli to
czynić, będąc przywożonymi
tysiącami na śmierć w Birkenau? Jak można było uczcić
Imię Boga, idąc z rampy Rabin Klonimus Kelmisz
prosto do komory gazowej? Szapiro z Piaseczna, autor
Kidusz Haszem obecnie stał kazań wygłaszanych w war-
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nowego wymiaru. Stało się
dawaniem świadectwa.
Strona Sióstr Matki Bożej Syjonu: www.insion.pl
Marta Titaniec

Fot. CDiM

fot. CDiM

Fot. CDiM

2

ło, uświęcili życie, bo dzięki
ich świadectwu wiemy, jak
żyć świadomie i godniej.
Czyż nie zrealizowali tikun
olam? Od grudniowych rekolekcji uświęcenie Imienia
Bożego nabrało dla mnie

szawskim getcie, wydanych
później pod nazwą Święty
Ogień, uważał, że Kidusz
Hachaim ma wymiar mistyczny. Głosił, że w tamtych czasach Bóg cierpiał,
widząc tragedię swego
ludu i nie mogąc przyjść
z pomocą, sam pogrąża się
w rozpaczy. Żydzi cierpiąc,
a potem ginąc, mieli wspierać Stwórcę w samotnym
cierpieniu. Przyczyniali się
tym samym do tikun olam
− naprawy świata, opanowanego przez złego.
Za każdym razem, kiedy
modlę się drogą krzyżową
w Birkenau,
zatrzymuję
się dłużej przed krematorium przy stacji VII. We
wspomnieniach
obozowych czytam, że z komór
gazowych dochodziły żydowskie śpiewy psalmów.
Świadkowie wspominają
też, że z celi ojca Maksymiliana Kolbe również dało
się słyszeć modlitwę. Jaką
wiarę musieli posiadać
ci ludzie... Uświęcili Imię
Boże, ale zanim to się sta-

Przy krematorium II podczas drogi krzyżowej

1

Kadisz w bloku żydowskim na terenie Auschwitz I

Siostra Anne Denise i siostra Anna o korzeniach modlitwy Ojcze Nasz
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ANDRZEJ DRZYCIMSKI
WESTERPLATTE 1939. PRZED SZTURMEM

O

Westerplatte, jako o miejscu, które dało początek największej i najbardziej okrutnej wojnie w historii, zostało
napisanych już wiele książek i wiele dyskusji w obrębie tego tematu prowadzono. Mogłoby się więc wydawać, że napisano i powiedziano już wszystko. Książka Andrzeja Drzycimskiego Westerplatte 1939. Przed
szturmem udowadnia jednak, że to miejsce i jego historia kryje jeszcze wiele informacji zasługujących na uwagę.

Mało kto zna dokładne
dzieje powstania i losy tego
„skrawka ziemi”, który od
samego początku stał się
strategicznym miejscem dla
wielu mężnych tego świata np. samego Napoleona.
To właśnie Napoleon nadał
Gdańskowi i okolicy tytuł
Wolnego Miasta (1807-1813).
Niemal każdy postrzega

Westerplatte przez pryzmat
wojny, wielkiego poświęcenie i męstwa. Takie podejście oczywiście jest w pełni
zrozumiałe i godne naśladowania. Jednak czasami warto sięgnąć głębiej, odchodząc
tym samym od utrwalonego
stereotypowego podejścia.
Przecież historia tego półwyspu nie zaczyna się wraz
z wystrzałem
pierwszych
salw ze „Schleswiga – Holsteina”. Sięga aż XVII w.
i potrafi zachwycić.
Ciekawie napisany tekst,
ale przede wszystkim liczne
fotografie, stare pocztówki
oraz mapy rodem z pirackich filmów przenoszą nas
w czasie w ówczesne realia,
dając szansę zapoznania się
z dość burzliwą historią tego
miejsca niemalże namacalnie. Poprzez przedstawienie
wielu faktów z „dawnej historii” półwyspu, autor ukazuje Westerplatte w trochę
innym, cieplejszym świetle.
Mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć to naznaczone
historią miejsce jako miejsce
piękne – nadmorski kurort,
potrafiący zauroczyć tłumy
swoją wyjątkowością położenia, roślinnością oraz
zapleczem hotelowo – rekreacyjnym. Niestety, to co
dobre szybko się kończy i tak
również było w tym przy-

padku. Zamach w Sarajewie
na arcyksięcia Franciszka
Ferdynanda
definitywnie
oznaczał wojnę. Wszystkie
priorytety podporządkowane zostały celom wojennym.
Funkcja i znaczenie Westerplatte również.
Rozliczenie I wojny światowej, a dokładniej traktatu
wersalskiego (m.in. decyzji Ligi Narodów w kwestii
oddania obszaru na terenie
Wolnego Miasta Gdańsk
w bezterminowe i bezpłatne
użytkowanie Polsce) oraz
rozważenie ewentualnych
przyczyn wybuchu zbliżającej się wojny, to kolejne kwestie, które do przeanalizowania podsuwa nam autor.
Wszyscy doskonale zdawali
sobie sprawę z faktu, iż Westerplatte to „bomba z opóźnionym zapłonem”. Dyskusji
podlegał tylko sam moment
i sposób rozpoczęcia wojny. Pod uwagę brano dwie
ewentualności. Pucz narodowosocjalistycznej ludności
gdańskiej, bądź bezpośredni
atak wojsk niemieckich.
Dzięki wnikliwej analizie
faktów, przeprowadzonej
przez samego autora, możemy prześledzić krok po kroku wydarzenia poprzedzające dzień 1 września 1939 r.
Jak się później okaże dzień
sądny dla całej Europy.

Zapoznajemy się z całym
uzbrojeniem
poszczególnych odcinków obrony
półwyspu. Wyjątkowe dla
tej pozycji jest również to,
iż autor przedstawiając
nam kolejno wydarzenia,
wiele uwagi poświęca poszczególnym
bohaterom.
Mjr Henryk Sucharski,
kpt. Franciszek Dąbrowski oraz por. Leon Pająk to
kluczowe postacie. Kartka
po kartce poznajemy również kolejnych żołnierzy
oraz pracowników służby
cywilnej stacjonujących na
Westerplatte. Wiele dowiadujemy się także o samych funkcjach i zadaniach
przez nich pełnionych. Zamieszczone fotografie oraz
wspomniane relacje, tylko
potwierdzają panującą tam
niemalże rodzinną, lecz
bardzo napiętą atmosferę.
Służba na Westerplatte wymagała wielu poświęceń
(nie tylko w okresie trwania
walk), a służący tam żołnierze musieli sprostać wielkim wymogom.
Najbardziej
wymownym
punktem książki jest ujęcie
Westerplatte od strony militarnej i rozwiązań strategicznych. Mając przed sobą
udostępnione nam przez
autora mapy oraz schematy
ukazujące założenia dzia-

łań wojennych, dużo łatwiej jest sobie to wszystko
wyobrazić. Jednak patrząc
na zestawienie, w którym
to porównane zostały liczby żołnierzy walczących
w naszej obronie oraz żołnierzy
najeźdźcy
wraz
z uzbrojeniem,
w głowie
rodzi się wiele pytań. Wiele z pewnością jest również
odpowiedzi. Bezsporny jest
jednak fakt, iż te waleczne
siedem dni na Westerplatte było czymś naprawdę
niezwykłym, aktem pełnym heroizmu, ukazującym
możliwości ludzkiej wytrzymałości.
Na koniec warto wspomnieć,
iż książka ta jest pierwszą
częścią obszernej i bogato
ilustrowanej trzytomowej
monografii zatytułowanej
Westerplatte 1939. Historia
i legenda, wydanej z okazji
obchodów rocznicy upływu
70 lat od rozpoczęcia II wojny światowej.
Monika Bernacka
Andrzej Drzycimski,
Westerplatte 1939.
Przed szturmem.

ZAPROSZENIE
Koncert Pamięci Ofiar KL
Auschwitz
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Program:

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
• 6-12 stycznia
Hej kolęda, kolęda – wystawa pokonkursowa

• 16-30 stycznia

gwiazdy polskiej piosenki – Haliny Kunickiej.
Artystce będzie towarzyszył przy fortepianie
Czesław Majewski. Halina Kunicka wielką popularnością cieszyła się
w latach 60. i 70. i dzisiaj
nadal zachwyca widzów
swoją wrażliwością muzyczną. Nagrała dwanaście płyt, z których trzy
uzyskały status Złotej.
Łączny nakład sprzedanych płyt wyniósł ponad milion egzemplarzy.
godz. 17.00, bilety: 25 zł

Ferie z MDK

Młodzieżowy Dom KulMłodzieżowy Dom Kultury w okresie ferii zimotury w Oświęcimiu i Pawych zaprasza na zajęcia
rafia św. Maksymiliana
otwarte. w programie
w Oświęcimiu – Akcja
m.in. zajęcia plastyczne
Katolicka
zapraszają
i sportowe. Pełen program
na wystawę podsumodostępny jest na stronie:
wującą IX Powiatowy
http://www.kasztelania.
Konkurs Plastyczny Trapl/ lub pod numerem tedycje świąteczne i nowolefonu: 033 842 42 64.
roczne – Hej kolęda, kolęda
Wystawę można obejrzeć
Młodzieżowy Dom Kulw dni robocze w godz.
tury
10.00-12.00 i po wieczornej mszy świętej, a w nie- • 21 stycznia
Oświęcimskie Centrum
dzielę – po każdej mszy
Kultury
świętej.
Koncert Haliny Kunickiej
• 23 stycznia
Kościół św. Maksymiliana w Oświęcimiu – sala
W Oświęcimskim CenObchody 147. roczniśw. Józefa.
trum Kultury odbędzie
cy wybuchu powstania
się koncert w wykonaniu
styczniowego
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Koło
Miejskie
PTTK
i Koło
Przewodników
zapraszają na obchody
147. rocznicy powstania
styczniowego w Ojcowie.
W programie m.in.: wycieczka piesza po szlakach Ojcowskiego Parku
Narodowego, msza święta w kaplicy „Na Wodzie”
w Ojcowie, spotkanie
rocznicowe w restauracji
na „Złotej Górze”, program artystyczny w wykonaniu młodzieży i chóru Bazyliki Mariackiej
w Krakowie oraz ognisko powstańcze i biesiada „Pod Nietoperzem”.
Cena: 25 zł (członkowie
PTTK) i 28 zł (pozostali).

1. Wojciech Kilar
Preludium chorałowe
2. Felix Mendelssohn – Bartholdy Koncert skrzypcowy d-moll
3. Dymitr Szostakowicz
Symfonia kameralna op.
110 bis
skrzypce:
Agata Szymczewska
prowadzenie:
Wojciech Wieczorek
słowo:
August Kowalczyk
dyrygent:
Marek Moś
26.01.2010 godz. 18.00
Kościół p.w. św. Józefa
Robotnika w Oświęcimiu (Oświęcim, ul. Jana
Pawła II 2)

Zapisy: O/PTTK „Ziemi
Oświęcimskiej”, ul. Mickiewicza 6 – wtorek, piątek w godz. 17-19.
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Dedykacja Miasta Tychy
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Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI
HELENA DATOŃ
(UR. 1922, PO MĘŻU SZPAK)

Urodziła się 25 kwietnia 1922
r. w Chrzanowie, córka Andrzeja i Józefy z d. Rzeszutko. Ojciec zmarł przed wojną
i wychowaniem trzech córek
zajmowała się matka. Helena
była najstarszą z rodzeństwa.
W Chrzanowie skończyła
szkołę powszechną, a następnie szkołę handlową.

Kiedy wybuchła wojna,
miała ukończone 17 lat.
W obawie przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec w 1940 r.
podjęła pracę w kantynie
przy kopalni „Brzeszcze”,
prowadzonej przez rodziców koleżanki, Wandy
Sztwiertni, u których zamieszkała. Tu nawiązała
pierwsze kontakty z więźniami KL Auschwitz oraz
osobami niosącymi im pomoc, m.in. z Edwardem Hałoniem, przywódcą brzeszczańskiej grupy Polskiej
Partii Socjalistycznej (PPS).
Włączyła się w akcję zbiór-

ki żywności i lekarstw,
pomagała w dostarczaniu
paczek do umówionych
miejsc na terenie Bud, Rajska i Brzeszcz, gdzie pracowali więźniowie. W 1942
r. wróciła do Chrzanowa
i podjęła pracę w Oświęcimiu, w kantynie SS mieszczącej się w tzw. Haus 7.
Budynek ten znajdował się
w pobliżu obozu macierzystego (Auschwitz I) i oprócz
kantyny mieściły się w nim
biura, w których pracowali
więźniowie. Praca ta umożliwiła Helenie nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zarówno z więźniami

pracującymi w biurze, jak
i z przywożącymi towar do
kantyny. Odtąd spełniała
rolę łączniczki pomiędzy
obozem, a brzeszczańską
grupą PPS, pośrednicząc
głównie w przekazywaniu
grypsów. Pomagała także
w organizowaniu ucieczek
z obozu oraz pośredniczyła
w nielegalnej korespondencji więźniów z ich rodzinami. W akcję niesienia pomocy zaangażowała również
znajome osoby, które wysyłały paczki do obozu na
podane przez nią nazwiska
więźniów, w okresie, kiedy można było czynić to

oficjalnie. Działalność swą
prowadziła do 22 stycznia
1945 r.
Po zakończeniu wojny podjęła pracę w Ubezpieczali
Społecznej w Chrzanowie.
Prowadziła również kursy
rytmiki i tańca w tamtejszych szkołach. W 1946 r.
wyszła za mąż za Stanisława Szpaka i urodziła
córkę Małgorzatę. W 1976
r. przeszła na emeryturę.
W uznaniu zasług została
odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

ŚLADY HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

S

Wykonywane
nielegalnie
przez więźniów ze stopu
pochodzącego
z dzwonów
– gongów obozowych, ze
srebrnych monet, z plastiku,
a nawet z włosia końskiego, sygnety te stanowią dziś
bezcenną pamiątkę. Wyryte
na nich monogramy, numery obozowe, nazwy obozów
koncentracyjnych to infor-

m.in. Buchenwald i Flossenbürg przenosił go w swoim
ciele. Na sygnecie obok napisu „KL Au” oraz trójkąta
więźniarskiego wygrawerowane są inicjały „CL” oraz
jego numer obozowy.
Czesław Ludwiczak przeżył, a w roku 1997 przekazał
sygnet do Muzeum. Nie podał nazwiska twórcy, bo, jak

sam powiedział, po prostu
go nie pamiętał. Pierścionek
z łyżki traktowany jak najcenniejszy skarb, przeszedł
ze swoim właścicielem przez
cztery obozy koncentracyjne i stał się ZNAKIEM jego
cierpienia, a zarazem siły
i determinacji.

Agnieszka Sieradzka,
Dział Zbiorów PMA-B

Z SZAFY GANOBISA
ieszkańcy Oświęcimia życie towarzyskie spędzali najczęściej na rynku i nad rzeką Sołą. Ze wspomnień mieszkańców można było się dowiedzieć, że woda w rzece była bardzo czysta. Opowiadano
także o zawodach sportowych, które odbywały się na rzece.

Dzisiejsze wspomnienia dotyczą zawodów kajakowych,
które 29 czerwca 1933 r. odbywały się w Oświęcimiu nieopodal Zamku. W tym dniu
odbywały się także uroczystości poświęcenia i otwarcia
harcerskiej przystani, jak i zarazem ogólnopaństwowego
„Święta Morza”. Program
uroczystości był bardzo obszerny. „Godzina 10.30, przy
przystani harcerskiej nad
Sołą: poświęcenie przystani
kajakowej, którego dokona
ks. mgr J. Skarbek, przemówienia”. W dalszej części
czytamy: „Spuszczenie kajaków na wodę i defilada łodzi;
godzina 16.00 – zawody ka-

1

72 124. Otrzymał go w grudniu 1942 r., kiedy pracował
jako stolarz w warsztatach
rzemieślniczych. Wykonali
go dla niego ze srebrnej łyżki więźniowie ślusarze „w
ramach grzeczności obozowych stolarsko-ślusarskich”.
Pierścionek przez cały czas
ukrywał w obozie, a podczas
ewakuacji do innych obozów

Sygnet

2

3

4

jakowe na Sole; godzina 21.00
ognisko przy przystani, wianki na sole, defilada kajaków
i zaproszonych organizacji”.
W gazecie „Ekspres Ilustrowany” z dnia 2 czerwca
przeczytać możemy: „Harcerska drużyna żeglarska
otrzymała w dzierżawę teren
nad Sołą w pobliżu ujścia do
Wisły pod budowę przystani
żeglarskiej od Państwowego Urzędu Dróg Wodnych
(...). Niezwłocznie przystąpili Harcerze – żeglarze do
niwelacji terenu, na którym
w przyszłym tygodniu wykończą budowę przystani.
Nadmienić należy, że drużyna żeglarska powstała nie-
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spełna rok temu, swoją pracą
wysuwając się na jedną z najlepszych drużyn harcerskich
środowiska krakowskiego”.
Prace związane z budową
przystani oraz uroczystościami są dokładnie opisane
w starej „Kronice Harcerskiej”. Kajak (na zdjęciu)
należał do Janiny Pomietlarz
i Poli Pomietlarz (późniejsza
Pola Bukietyńska). Sam kajak, niestety, się nie zachował,
tak samo jak nie ma juz pod
Zamkiem kajakowej przystani, ale na strychu rodzinnego
domu przez wiele lat przechowywano wiosło, które
trafiło do mojej kolekcji.

Fot. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa

M

macje o ludzkim losie. Ale są
one również wyrazem uczuć
więźniów – patriotycznych,
religijnych, ale również tych
do drugiej osoby. Pojawiają
się na nich motywy Orła Białego, korony cierniowej, serca.
Sygnet widoczny na zdjęciu
obok należał do Czesława
Ludwiczaka, więźnia obozu Auschwitz o numerze

Fot. Dział Zbiorów PMA-B

łowo „sygnet” pochodzi od zdrobnienia francuskiego słowa
„znak” – signe. Sygnet był kiedyś rodzajem pieczęci osobistej
w postaci herbu lub monogramu oprawionego jako oko pierścienia lub rytego bezpośrednio na nim. Noszony na ogół przez
mężczyzn był swoistym znakiem rozpoznawczym właściciela. Nie
dziwi więc stosunkowa duża liczba sygnetów w zbiorach Muzeum
wykonanych przez więźniów obozu Auschwitz. W odczłowieczonym świecie obozu był on wyrazem walki o zachowanie własnej
tożsamości, a także pragnienia pozostawienia śladu po sobie.

Zawody kajakowe

Mirosław Ganobis
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Fotoreportaż

FOTOREPORTAŻ

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

Fot. Dominik Smolarek

29 listopada w związku z obchodami 70. rocznicy zburzenia Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu Centrum Żydowskie zorganizowało warsztat graffiti, który poprowadził Dariusz Paczkowski współzałożyciel Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, współpracownik: Fundacji Czarodziejska Góra i Fundacji Inna
Przestrzeń/Program Tybetański.
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