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W kwietniowym numerze publikujemy m.in. tekst byłego więźnia
Auschwitz Czesława Arkuszyńskiego zatytułowany Buty i chleb... oraz
zupa. To właśnie one – zdaniem autora – zajmowały czołowe miejsce
w okolicznościach decydujących o
szansach ocalenia życia lub o śmierci więźnia. Pierwszą część opowiadania publikujemy w tym numerze. Dokończenie już za miesiąc.
Pod słowami: Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży to miejsce szczególne, przede wszystkim dzięki wspaniałym ludziom, którzy sprawiają, że Dom
magnetyzuje i przyciąga, zarówno osobowości, jak i wartościowe wydarzenia
podpisze się chyba każdy, kto kiedy-

kolwiek gościł w MDSM. Pod koniec
marca po raz kolejny w jego murach
spotkały się Dobre Duchy, czyli przyjaciele i darczyńcy domu. U nas znajdą Państwo relację z tej uroczystości.
Państwa uwadze polecamy także
wspomnienie o ks. Stanisławie Musiale SJ w piątą rocznicę śmierci, a
także artykuł o spotkaniu w Centrum Żydowskim z Clilą i Hadasą
Bau – córkami krakowskiego pisarza, poety i grafika Józefa Baua. Na
ostatniej stronie „Osi” znajdą Państwo natomiast kilka niezwykłych
prac młodych uczestników XI konkursu Ludzie ludziom zgotowali ten los.
Na wystawę, którą oglądać można
w Młodzieżowym Domu Kultury w

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
W 1947 r. otwarto w Dworach Szkołę
Przemysłową Państwowych Zakładów Syntetycznych. Szkoła składała się z wydziałów: mechanicznego,
elektrycznego i chemicznego. Mieściła się w barakach położonych przy
ul. Chemików. W roku 1950/1951
powstał tam Zespół Państwowych
Szkół Chemicznych w Dworach,
w skład którego wchodziły szkoły:
Technikum Chemiczne Ministerstwa
Przemysłu Chemicznego, Gimnazjum i Liceum Przemysłowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła
Przemysłowa. Szkoły i warsztaty

szkolne zlokalizowano w obiektach
przyzakładowych, przy bramie „H”.
Dyrektorem Zespołu Szkół został pan
Szczepan Ludyga, a jego zastępcami:
ds. Technikum Chemicznego – Karol
Kałuża oraz ds. Zasadniczej Szkoły
Zawodowej – Adam Wolański.
W 1964 r. szkoły podzielono na dwie
jednostki: trzyletnią Zasadniczą
Szkołę Zawodową oraz Technikum
Chemiczne. Dyrektorem Technikum Chemicznego był mgr Wiesław
Bieszczad. Później w ramach Zespołu Szkół Zawodowych otwarto również czteroletnie Liceum Zawodowe
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Tychach, serdecznie Państwa zapraszamy.
Zapraszamy także na koncert, który
25 kwietnia odbędzie się w sali koncertowej oświęcimskiej szkoły muzycznej. Wystąpi na nim francuska
orkiestra Ensemble Voix Etouffées,
która od lat upamiętnia twórczość
kompozytorów
prześladowanych
przez reżim nazistowski.
To już dwunasty numer miesięcznika „Oś”, co oznacza, że jesteśmy
z Państwem już rok. Za wszystkie
listy, komentarze i opinie serdecznie
dziękujemy.

nakład: 5000 egz.

i przeprowadzono kolejną reorganizację: oddzielono Szkoły Wieczorowe.
Od roku 1976 zespół trzech szkół:
Technikum Chemiczne, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa i Szkoła Wieczorowa nosiły nazwę Ośrodka Kształcenia Ustawicznego. 15 września 1976 r.
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego
Zakładów Chemicznych „Oświęcim”
otrzymał Akt Nadania Imienia Patrona Szkoły – Ignacego Łukasiewicza.
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej ustaliło pełne
brzmienie nazwy szkoły: Ośrodek
Kształcenia Ustawicznego Zakładów
Chemicznych „Oświęcim” im. Ignacego Łukasiewicza.
W 1979 r. powstało Średnie Studium Zawodowe, a w 1984 r. Policealne Studium Zawodowe, które
organizowało kursy kwalifikacyjne,
ekonomiczne, bhp i nauki języków
obcych. Od 1976 r. można było studiować w systemie wieczorowym
w filii Politechniki Śląskiej. Wydziały: Mechaniczny, Chemiczny,
Elektryczny i Pomiarowy ukończyło
w sumie 471 studentów. W latach
1954-84 na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Budownictwa filii Politechniki Krakowskiej
studiowało 609 osób.
W 1992 r. przestał istnieć Ośrodek
Kształcenia Ustawicznego. Szkole
nadano nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Chemicznych
„Oświęcim” im. Ignacego Łukasiewicza. Cztery lata później Zespół Szkół
przestał być szkołą przyzakładową.
Nadzór przejęło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej.
1 września 1999 r. doszło do połączenia ZSOMS i ZSZ im. Łukasiewicza w Powiatowy Zespół nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu. Na jego czele stanął
dyrektor mgr inż. Piotr Kućka,
a funkcję wicedyrektora ds. liceum
pełni nadal mgr Ewa Broniarczyk.
Od 1 września 2001 r. w szkole uczą
się gimnazjaliści – sportowcy.
na podstawie:
www.pz2.edu.pl

Zdjęcie pochodzi z „Galerii XX wieku” ze zbiorów państwa Świderskich
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MUZYKA DLA PAMIĘCI

25

kwietnia br. w sali koncertowej oświęcimskiej szkoły muzycznej wystąpi orkiestra kameralna Ensemble Voix Etouffées
z Francji. Jest to część europejskiej trasy koncertowej zespołu, który od wielu lat działa na rzecz upamiętnienia twórczości kompozytorów prześladowanych przez reżim nazistowski. Wstęp na to
wydarzenie jest bezpłatny. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00.
Twórczość kompozytorów,
którzy w latach 1933-1945
byli prześladowani przez nazistowskie Niemcy to temat,
który w dyskursie o europejskim dziedzictwie kulturowym jest przeważnie nieobecny. Zmienić to próbują
dwie francuskie organizacje:
Académie Lyrique i Forum
Voix Etouffées (FVE). Honorowym prezesem FVE jest
prof. Alfred Grosser, a jego
patronem jest wybitny pianista Paul Badura-Skoda.

w niemieckiej polityce antysemickiej. Na trasie orkiestry
nie mogło zabraknąć obozu
Auschwitz-Birkenau, który
jest symbolem Holokaustu,
i w którym więziono i zamordowano wielu muzyków i kompozytorów.
Wspólny projekt FVE, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im.
Karola
Szymanowskiego
w Oświęcimiu to nie tylko
koncert prezentujący utwory kompozytorów, którzy
albo wybrali emigrację,
jako drogę ucieczki przed
nazistowskimi
prześladowaniami, albo byli więzieni
i ginęli w obozach koncentracyjnych. To także warsztaty
mistrzowskie z uczniami
szkoły muzycznej oraz sesja
edukacyjna w Międzynarodowym Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście,
podczas której wykład o muzyce w obozach koncentracyjnych wyglosi muzykolog,
prof. Philippe Olivier.

Fot. FVE

Razem z zespołem międzynarodowych ekspertów zachęcają oni profesjonalnych muzyków i studentów akademii
muzycznych do poszerzania
swoich programów koncertowych właśnie o dzieła ludzi,
których III Rzesza próbowała
uciszyć na zawsze. Projekty
FVE to także seminaria i wykłady ukazujące historyczny
kontekst prześladowań artystów w nazistowskich Niemczech. Przy Forum działa kameralna orkiestra Ensemble
Voix Etouffées, kierowana
przez dyrygenta Amaury’ego
du Closela.
W programie koncertu znajdą się kompozycje Hannsa
Rok temu kilka organizacji Eislera i Ernsta Tocha, którzy
z Francji, Niemiec, Austrii, po dojściu Hitlera do władzy
Polski, Rumunii i Czech wyemigrowali z nazistowpostanowiło wspólnie zor- skich Niemiec. Wykonane
ganizować europejską tra- zostaną również utwory
sę koncertową. Miała ona pochodzącego z Polski Szyupamiętniać
wydarzenia mona Laksa i Niemca Altzw.
nocy
kryształowej freda Tokayera. Obaj zostali
z listopada 1938 r., która aresztowani we Francji. Najbyła punktem zwrotnym pierw byli przetrzymywani

Muzycy orkiestry kameralnej Ensemble Voix Etouffées

w obozach dla internowanych. Szymon Laks w lipcu
1942 r. został deportowany
do Auschwitz. W Birkenau
został dyrygentem obozowej orkiestry. W październiku 1944 r. został przewieziony do obozu w Dachau,
gdzie doczekał wyzwolenia
przez armię amerykańską.
Po wojnie wrócił do Paryża,
a swoje przeżycia spisał m.in.
w książce Gry Oświęcimskie.
Alfred Tokayer trafił do obozu przejściowego Drancy
i wraz z rodzicami został
wysłany do ośrodka zagłady
w Sobiborze. Został zamordowany w komorze gazowej.

PROGRAM KONCERTU:
1. Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu
2. Hanns Eisler (1898-1962): Septet nr 2 „Cyrk”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allegretto
Con moto
Andante
Allegretto
Allegretto
Finale

3. Szymon Laks (1901-1983): Osiem popularnych pieśni
żydowskich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paweł Sawicki

Ich bin a balagole (Chant du cocher)
Wigenlid (Berceuse)
Die Gilderne pawe (Le paon doré)
Unser rebeniu (Notre rabbin)
In droïsn is a triber tog (Amour gâché)
Gwaldze Brider (Le bain sacré)
Di alte Kashe (L’éternel problème)
Fraïtik far nacht (Avant le grand sabbat)

4. Alfred Tokayer (1900-1943): Dzień mojego dzieciństwa (na zespół kameralny)
1. She plays
2. The game goes wrong for the puppet, but Mummy sorts
everything out
3. The Swallow and Irene’s Lullaby
5. Ernst Toch (1884-1964): Suita taneczna op. 30
1.
2.
3.
4.
5.

Der rote Wirbeltanz (Le tourbillon rouge)
Der Tanz des Grauens (Danse de la terreur)
Intermezzo
Der Tanz des Schweigens (Danse du silence)
Intermezzo

Fot. FVE

6. Der Tanz des Erwachenn
Projekt w Oświęcimiu jest częścią programu Unii Europejskiej „Europa dla
obywateli”.

Muzycy orkiestry kameralnej Ensemble Voix Etouffées
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BUTY I CHLEB... ORAZ ZUPA

P

odczas mojej obecności w Oświęcimiu, związanej z uroczystościami obchodów 64. rocznicy wyzwolenia
KL Auschwitz, wziąłem z lady recepcyjnej MDSM grudniowy egzemplarz „Remember TO THINK”. Wśród
wielu interesujących informacji jest i taka, że od stycznia do kwietnia 2009 r. będzie w Berlinie prezentowana wystawa pt. Buty i chleb – relacje z Auschwitz.
Bez wątpienia tytuł takich relacji mógł wymyślić tylko były więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Ja
także mam w tej sprawie wiele osobistych skojarzeń, utrwalonych w pamięci z tamtych lat. Buty i chleb, wśród
wielu innych czynników, zajmowały czołowe miejsce w okolicznościach decydujących o szansach ocalenia życia
lub o śmierci więźnia. Od siebie dodam: czynnikiem takim była także zupa.
Zamierzam zatem przedstawić w porządku chronologicznym moje reminiscencje z tamtych lat – w kontekście:
buty i chleb... oraz zupa.

Fot. Paweł Sawicki

Na Zapiecku przetrzymano
nas w piwnicy do następnego
dnia, co było w praktyce tamtejszego gestapo rzadkością.
Miałem w kieszeni pół porcji
porannego chleba, która musiała wystarczyć mnie i bratu
na następny dzień, albowiem
na Zapiecku nie dawano
więźniom niczego do jedzenia i picia.
W KL Auschwitz przenocowaliśmy pierwszą noc na
gołej ziemi, pomiędzy 26 i 27
blokiem. Rankiem rozebrano
nas do naga, odebrano naszą
cywilną odzież, za wyjątkiem butów. Pantofle znów
ocalały.
Nagich przegoniono nas biegiem do łaźni, pomiędzy 1 i 2
blokiem. Miałem wciąż pantofle ojca na nogach. Obozową odzież dostarczono dopiero po południu.
Około południa dostarczono zupę. Dostałem pierwszy, cały litr obozowej zupy.
Boże, na tle tego więziennego
rozgotowanego zboża z plewami zupa ta wydała mi się
rarytasem. Była gęsta, miała
zasmażkę, a w jej składzie
była jakaś zielenina, zebrana
na łąkach oraz „płyta”, czyli
krążek grubości około 12 mm
o średnicy 12-15 cm bydlęcej
brukwi. Po upewnieniu się,
że jest to normalna, przydziałowa, codzienna zupa,
pomyślałem: ja w tym obozie
z głodu nie umrę!
Po obiedzie przybyło do łaźni
kilku dobrze wyglądających
więźniów. Z tej masy, około
700 „Zugangów” wybrano
kilkunastu (dwunastu?) najbardziej pobitych i wynędzniałych więźniów. Znalazłem się w tej małej grupie.

Zabrano nas do szpitala na
blok nr 19, podczas gdy cały
transport odesłano do Birkenau. W tym momencie straciłem moje buty! Zabrano
mi je w szpitalu i zastąpiono
szpitalnym sandałem. Była to
deska grubości ponad 20 mm
wykrojona w kształt stopy z
szerokim na 6-7 cm pasem
parcianym w jej przedniej
części. To też były buty!
Obok mnie, na I piętrze tego
bloku, leżało dziesiątki wychudzonych ludzi chorych
na obozową biegunkę (Durchfall). Wielokrotnie w ciągu
dnia i nocy musieli schodzić
na parter do ustępu w tych
właśnie „sandałach”. Sandały miały ponadrywane
parciane pasy i na schodach
spadały chorym z nóg, czyniąc w ciszy nocnej okropny hałas. Wtedy wypadał
z pokoju naprzeciw schodów
Blokschreiber i klnąc potwornie, rzucał takimi sandałami
w uciekających boso, zabrudzonych fekaliami, chorych
więźniów. Jak trafił – skracał
im życie.
W końcu sierpnia wyszedłem
ze szpitala. Raczej uciekłem
przy pomocy moich rodaków wcześniej uwięzionych
w KL Auschwitz przed kolejną selekcją. Moi rodacy załatwili mi też pracę w jednym
z najlepszych komand – SS-Küche und Kartoffelschällerei. W drewnianych butach,
z parcianą przyszwą zameldowałem się u pisarza bloku nr 23 (Stanisław Kożuch
– nr obozowy 325). Popatrzył
na moją szkieletową postać
i powiedział: chłopcze, jak ty
wyglądasz? I zmienił mi na
starcie drewniane, ciężkie

W chwili aresztowania mnie
w nocy 9 lipca 1943 r. przez
SD nałożyłem na nogi skórzane pantofle, jakie pozostały
w domu po ojcu aresztowanym w maju 1940 r. Przez te
trzy lata stopa mi nieco urosła i pantofle pasowały teraz
na mnie jak ulał.
W więzieniu w Tomaszowie
Mazowieckim dostawaliśmy
rano pajdę chleba, ukrojoną
z przepołowionego, okrągłego bochenka. Ważyła około

200-250 gramów i miała wystarczyć na cały dzień. Żadnych dodatków do chleba
w więzieniu nie dawano.
Około godziny 13.00 rozdawano zupę – około pół litra
na osobę. Zawsze miałem
dwóję z botaniki, toteż nie
mogłem rozpoznać, z kłosów
jakiego zboża była ta zupa
ugotowana. Była gotowana
razem z plewami, które wypluwaliśmy na ścianę, co po
kilku dniach utworzyło na
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niej swoistą boazerię. Mój
brat nie mógł początkowo
przełknąć w ogóle tej zupy.
Przezornie zjadałem jego
porcje.
W końcu trzeciego tygodnia,
po kolejnym tzw. przesłuchaniu mnie przez gestapo
przy ul. Zapiecek, podczas
którego byłem bity pejczem
m.in. pod gołe stopy, nie mogłem już założyć na nogi tych
pięknych pantofli. Ale ich
nie straciłem!
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Czesław Arkuszyński

Drewniaki obozowe
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Obozowa miska

buty na jakieś zdezelowane
pantofle, ważne, że lekkie i
jako tako pasujące na moje
stopy. Czuwała nade mną
Opatrzność Boska. Dał mi też
miskę obozowej zupy.
Mniej sympatyczny sztubowy wyposażył mnie w kubek,
miskę i łyżkę oraz wskazał
mi moje łóżko. Na tej sztubie
każde łóżko było wyposażone w dwa piękne koce, tzw.
„kanadyjskie”. Świadczyło
to o obozowej zamożności
mieszkańców tej sztuby. Łyżka była stalowa i kompletnie
zardzewiała. Ponad godzinę
szorowałem ją w piasku za
23 blokiem.
W południe postawiono
beczkę obozowej zupy. Znów
dostałem michę. Ale beczka
ta stała do późnego wieczora
nietknięta. Tuż przed apelem
wróciło moje komando z pracy. Nikt nie był zainteresowany wystudzoną już zupą
z beczki przed blokiem. Na-

przyprawy, tłuszcz. Kapo –
Polak pilnował, czy nie jesteśmy obserwowani przez szefa kuchni SS-Unterscharfführera Paschke, a Vorarbeiter
posyłał co chwilę litr tej zupy
w różne strony kartoflarni.
Wtedy zrozumiałem, dlaczego nikt z tego komanda nie
był zainteresowany obozową
zupą. Takiej zupy, jak ta dla
SS, nie jadłem przed aresztowaniem, bo w domu była
bieda. A buty?
Posadzka
w
kartoflarni
była ciągle polewana wodą.
W kuchni SS niemal wszyscy
pracujący tam więźniowie organizowali żywność i różnymi sposobami przemieszczali
ją na teren obozu. Ja też to
robiłem. Za zorganizowaną
w kuchni SS żywność kupiłem na giełdzie przed obozową kuchnią wojskowe saperki. Musiałem mieć dobre
buty, gdyż po posadzce płynęła zawsze woda.

Popatrzył na moją szkieletową postać
i powiedział: chłopcze, jak ty wyglądasz?
I zmienił mi na starcie drewniane, ciężkie
buty na jakieś zdezelowane pantofle,
ważne, że lekkie i jako tako pasujące na
moje stopy. Czuwała nade mną Opatrzność
Boska. Dał mi też miskę obozowej zupy.
tomiast w jednej chwili ustawiła się długa kolejka do tej
zupy więźniów zajmujących
piętro na bloku 23A, którzy codziennie czekali na tę
zupę do czasu powrotu mojego komanda. Bitwa była też
o odniesienie beczki do kuchni, albowiem więzień, który
otrzymał takie szczęśliwe
polecenie, zawsze wydrapał
ze ścianek beczki jeszcze dodatkowy litr zupy. Widziałem już takie bitwy o beczkę
w szpitalu na 19 bloku.
Obierałem warzywa w kuchni dla esesmanów. Także jabłka. Marchew, kalarepę, selery, pory i jabłka wrzucałem
ukradkiem do ust zamiast do
puszki po konserwach, która
była miarką dziennej normy.
Ale szczyt szczęścia okazał
się w południe. Kucharze
podrzucali do kartoflarni
beczkę zupy przeznaczoną
dla SS. Nie muszę wyjaśniać,
co było w tej zupie. Wszelkie
warzywa, mięso, kasza lub
makaron, fasola, ziemniaki,
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Szczęście nie trwa jednak
wiecznie. W połowie października 1943 r. zachorowałem na tyfus i powędrowałem
na blok nr 20 sztubę nr 2 na
leczenie. Saperki przepadły.
Dr Władysław Fejkiel i sanitariusz Janusz Młynarski nie
pozwolili mi umrzeć. Przetrzymali mnie jako rekonwalescenta i pomocnika Pflegera
na sztubie nr 2 do lutego 1944 r.

Jan Baraś Komski Uczta w baraku

boku nr 21 (chirurgia). Praca
tam chroniła przed zimą na
otwartym powietrzu. Nawiązałem kontakt z więźniami
pracującymi w kuchni. Dostarczali mi surowce, z których gotowałem na kocherze,
jaki miałem do sterylizacji
strzykawek i igieł, „nadzwyczajną” zupę. Z tego, co
mi koledzy dostarczyli. Dokarmiałem tą zupą chorych,
a także sam zjadałem dodat-

miał zniszczoną od kwasu
siarkowego. Pracował przy
rozbieraniu samolotowych
akumulatorów. Na nogach
miał ciężkie, drewniane obozowe buty. Był obozowym
muzułmanem. Zdołaliśmy,
wspólnymi siłami, ulokować
ojca w tamtejszym szpitalu.
Obozów nie przeżył.
Sami (brat i ja) zostaliśmy viá
KL Sachsenhausen - Oranienburg, jako samozwańczy ślu-

Na Zapiecku przetrzymano nas w piwnicy do następnego dnia,
co było w praktyce tamtejszego Gestapo rzadkością.
Miałem w kieszeni pół porcji porannego chleba, która musiała
wystarczyć mnie i bratu na następny dzień, albowiem na
Zapiecku nie dawano więźniom niczego do jedzenia i picia.
W styczniu 1944 r. ukończyłem kurs dla Pflegerów i do
końca października 1944 r.
pracowałem w obozowym
szpitalu. Dzisiaj wszyscy
wiemy, że praca w HKB
(Häftlingskrankenbau) stwarzała wielką szansę przeżycia
obozu. Byłem Pflegerem na
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kowy posiłek. Anioł Stróż
czuwał nade mną!
W końcu października zostałem w dużym transporcie
więźniów przewieziony do
zakładów lotniczych „Heinkel” koło Berlina. Tam odszukałem po pięciu prawie
latach schorowanego ojca.
Skórę na twarzy i na dłoniach
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sarze, przewiezieni do obozu
koncentracyjnego w Wansleben am See (filia KL Buchenwald), gdzie więźniowie
produkowali pompy hydrauliczne do bombowców Junkersa. Pracowali w ogromnej
większości 600 merów pod
ziemią, w dawnej kopalni soli
potasowej (Kaliwerke).
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Po
nieprawdopodobnym
szczęściu, które nie opuszczało mnie w KL Auschwitz,
dopadła mnie tutaj groza hitlerowskiego obozu koncentracyjnego.
W pigułce: na 100 metrów
kwadratowych zakwaterowano 500 więźniów x 4 kondygnacje = 2000 więźniów.
Łóżka były czteropiętrowe.
- chleb – 143 g/dzień
- zupa – 1/2 l ciepłej wody/
dzień (bez jarzyn, kartofli
itp.)
- praca – 12-14 godz./dzień,
600 m pod ziemią, temp.
35-50°C
- w niedzielę bezmyślne
przenoszenie cegieł
- obóz istniał od kwietnia
1944 do kwietnia 1945 r. w
tym czasie zmarło z głodu
450 więźniów.

Czesław Arkuszyński

Nr obozowy
KL Auschwitz – 131603
Nr obozowy
KL Buchenwald – 96285
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PRAWA CZŁOWIEKA JAKO ODPOWIEDŹ
NA HISTORYCZNE DOŚWIADCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ. PAMIĘĆ O AUSCHWITZ
I HOLOKAUŚCIE WSPÓŁCZEŚNIE

T

Fot. MDSM

egoroczne seminarium, które zorganizowaliśmy w MDSM w dniach 1-8 marca 2009 r., przygotowaliśmy z myślą o dwóch grupach młodzieży – z prywatnego liceum „Filomata” w Gliwicach i gimnazjum
w Heepen/Bielefeld. Polsko-niemiecka grupa liczyła 30 osób. Był to drugi wspólny projekt z obydwiema
szkołami. W ubiegłym roku zajmowaliśmy się tematem przymusowych migracji ludności w czasie II wojny światowej z perspektywy polskiej i niemieckiej.

Praca w grupach

Aby zrozumieć genezę ich
powstania, pracę rozpoczęliśmy od nakreślenia tła politycznego, gospodarczego
i socjalnego, jakie cechowało Europę przed wybuchem
wojny,
skupiając
naszą
uwagę na poszczególnych
etapach pozbawiania podstawowych praw i wolności
narodu żydowskiego. Młodzież z Heepen/Bielefeld
przygotowała
prezentacje
ukazujące chronologicznie
najważniejsze procesy i mechanizmy, które doprowadziły do Holokaustu: Niemieccy Żydzi w czasie Republiki Weimarskiej – tożsamość oraz
prawny, gospodarczy i socjalny
status; Rozwój rasistowskiej
i antysemickiej polityki w Republice Weimarskiej, Antysemicka polityka w III Rzeszy
1933-38; Polscy Żydzi w okresie
przedwojennym – tożsamość,

Fot. MDSM

W tym roku wybraliśmy
temat praw i wolności człowieka oraz ich łamania historycznie i współcześnie.
Zwróciliśmy uwagę przede
wszystkim na dwa dokumenty: Powszechną Deklarację
Praw Człowieka i Europejską
Konwencję o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych
Wolności, która w 2010 r. będzie obchodzić swoje 60-lecie. Historia praw i wolności
człowieka jest nierozerwalnie
związana z doświadczeniami
II wojny światowej i Holokaustu. Ludzkość wyciągając
wnioski ze zbrodni narodowego socjalizmu, które dotknęły szczególnie boleśnie
naród żydowski, stworzyła
po wojnie szereg normatywnych aktów prawnych, starając się zapobiec kolejnym
aktom barbarzyństwa i ludobójstwa.

prawny, gospodarczy i socjalny
status w społeczeństwie; Wydarzenia tzw. nocy kryształowej
w listopadzie 1938 r.; Reakcja
Żydów na narodowosocjalistyczny antysemityzm i wybuch wojny w 1939 r.
Szczególnie ważne i ciekawe były prezentacje, w których młodzież na podstawie
skrupulatnych poszukiwań
przeprowadzonych przed
przyjazdem do Oświęcimia
odtworzyła losy gminy żydowskiej w Gliwicach i Bielefeld. Wiedzę historyczną
dotyczącą tego, co wydarzyło się w Auschwitz, młodzież uzyskała podczas specjalistycznego oprowadzania
po terenie Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau
oraz
podczas rozmów ze świadkami wydarzeń – byłymi
więźniami obozu, Józefem
Paczyńskim i Wilhelmem
Brasse.
W naszych dyskusjach zastanawialiśmy się na rangą
tematu Auschwitz i Holokaustu dla współczesnego
młodego pokolenia Polaków i Niemców oraz nad
tym, czy, i jaką świadomość
praw i wolności człowieka
mają młodzi Polacy i Niemcy. Niemcy podkreślali, że
kategoria winy za zbrodnie
narodowego socjalizmu nie
odnosi się bezpośrednio
do ich pokolenia, jednak to
doświadczenie historyczne
zobowiązuje ich do odpowiedzialności w wymiarze
globalnym, m.in.: w obsza-

Nauka poloneza
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rze zapobiegania konfliktom
na świecie, pomocy krajom
mniej rozwiniętym, walki
o ochronę praw i wolności
człowieka np. w odniesieniu
do Chin, gdzie obozy pracy
są elementem systemu państwowego, a wykorzystywanie ludzi, szczególnie dzieci,
jako taniej siły roboczej, jest
praktyką ogólnie przyjętą.
Ponadto w Chinach obowiązuje nadal kara śmierci, stosowane są tortury na
więźniach – za te problemy
w wymiarze globalnym
Niemcy czują się współodpowiedzialni.
Z kolei polska młodzież
wskazała przede wszystkim
na obszar praw obywatelskich i politycznych na płaszczyźnie krajowej, opisując
proces transformacji Polski
po 1989 r., proces demokratyzacji życia społecznego
i politycznego, podkreślając
m.in. wywalczoną wolność
słowa, zrzeszania się i wolnych wyborów. Dyskusjom
towarzyszyły
warsztaty
i ćwiczenia praktyczne.
W grze grupowej Wyimaginowany kraj, która miała na
celu przybliżenie faktu, że
zazwyczaj to podstawowe
potrzeby dnia codziennego
stanowią bazę wyjściową dla

powstawania praw człowieka, zadano seminarzystom
polecenie: Wyobraźcie sobie,
że odkryliście nowy kraj. Jest to
kraj, w którym do tej pory nikt
nie mieszkał, nie ma tu żadnych
granic, ani żadnych zasad. Macie zamiar osiąść w tym kraju
i musicie zastanowić się, jaką
postawę powinniście przyjąć.
W jednym z „wyimaginowanych krajów” wg młodzieży
mogłyby obowiązywać następujące prawa: prawo do
życia, wolność słowa, prawa: do skutecznej administracji i załatwiania sprawy
przez jednego urzędnika,
do skazywania przestępców
w oparciu o trzy podstawowe paragrafy, do swobodnego przemieszczania się na
terenie własnego kraju, do
dobrej i bezpłatnej edukacji, do równego traktowania
wszystkich obywateli, do
wyznawania religii i niedyskryminowania ze względu
na wyznanie i do własności
i zaspokajania podstawowych potrzeb obywatela.
W ćwiczeniu Drabina wartości młodzież zajmowała się
treścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W tym
wypadku celem było ukazanie różnic w interpretacji

HISTORIA SAFIYI YKUBU HUSSANI
Safiya Ykubu Hussani została skazana na śmierć zgodnie
z regułami prawa koranicznego (szariatu) za urodzenie
nieślubnego dziecka. Safiya twierdziła, że została zgwałcona, jednak nie zostało to uznane przez sąd. Sprawę Safiyi Hussani podniosła Amnesty International, inicjując
akcję w jej obronie. Według Amnesty, Nigeryjkę pozbawiono prawa do obrony i skazano, nie ustalając należycie faktów. W obronie Nigeryjki stanął m.in. arcybiskup
Lagos, Anthony Olubunmi Okogie, deklarując gotowość
poniesienia kary śmierci za Nigeryjkę. Przeciwko wyrokowi protestowali również nigeryjscy prawnicy, parlamentarzyści Unii Europejskiej i włoscy piłkarze, którzy
wychodzili na stadiony w koszulkach z napisem „Kto
sam jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem”.
Również Prezes Sądu Najwyższego RP podpisał się pod
apelem skierowanym do prezydenta Nigerii z prośbą
o łaskę wobec skazanej na śmierć przez ukamienowanie Safiyi. Amnesty International zbierała podpisy pod
apelem do prezydenta Nigerii, by w razie podtrzymania wyroku przez sąd apelacyjny, skorzystał on z przysługującego mu prawa łaski i uwolnił Safiyę Ykubu
Hussani. Polacy wysłali kilkadziesiąt tysięcy listów z
apelem do władz Nigerii o ułaskawienie. Akcja zakończyła się sukcesem, Nigeryjka została ułaskawiona.
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i ocenie poszczególnych
praw. Ostatnie ćwiczenie: Co
sądzicie o prawach człowieka?
opierało się na debacie za
i przeciw. Dyskutowaliśmy
m.in. o następujących tezach: Prawa człowieka są tylko
obrazami w wyobraźni, których
nie da się przenieść do rzeczywistości; Prawa człowieka to
luksus, na który mogą pozwolić sobie tylko bogate państwa;
Mężczyznom przysługuje więcej praw niż kobietom; Ja nie
muszę chronić praw człowieka,
to zadanie władz państwa.

Gościem seminarium był ekspert z Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka, dr Krzysztof Żarna, który uporządkował naszą wiedzę dotyczącą
rozwoju i ewaluacji praw
człowieka. Analizowaliśmy
także konkretne współczesne przypadki naruszania
praw i wolności człowieka
oraz strategię ich obrony na
poziomie globalnym, europejskim oraz krajowym.
Zdefiniowano również obszary praw, gdzie państwo
ma obowiązek ingerencji

(np. prawo do nauki) i obszary, gdzie państwo nie ingeruje (np. wolność słowa).
Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziła historia
Safiyi Ykubu Hussani – ten
przykład unaocznił wyraźnie różnicę w pojmowaniu
prawa opartego na tradycji
judeochrześcijańskiej i radykalnego prawa islamu, jakim
jest szariat.
Poza wielogodzinnymi dyskusjami znalazł się także
czas na wieczór polsko-niemiecki: grupa polska podjęła

próbę nauczenia Niemców
poloneza. Z sukcesem! Odbyły się także wizyty u rodzin polskich uczestników
w Gliwicach, co było szczególnym gestem zaufania
i przyjaźni, jaka się zawiązała między seminarzystami.
Ostatnie zadanie, które stoi
przed młodzieżą z Gliwic
i Bielefeld, to przeprowadzenie w obu szkołach ankiet dotyczących sytuacji w
klasie i w szkole pod kątem
przestrzegania i łamania
praw człowieka. Równolegle

w studio montażowym
w liceum w Gliwicach trwają prace nad reportażem filmowym z seminarium, a w
szkole w Bielefeld powstaje
specjalna strona internetowa. Obie grupy zamierzają
ubiegać się o nagrodę polsko-niemiecką w konkursie
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która
wspierała finansowo seminarium. Trzymamy kciuki!
Ela Pasternak

WIDAĆ, ŻE TO MIEJSCE ŻYJE

N

Ciepłe miejsce na zimę - ogród MSDM

Lubię również targ, bo mogę
tam znaleźć rzeczy, których
wcześniej nie widziałem,
ale także takie, które można napotkać na wszystkich
targowiskach Europy. Lubię
też przystanek autobusowy
w centrum miasta, kiedy jest
tam dużo ludzi czekających
na autobus. Są inni niż moi
rodacy. Nie widać po nich,
żeby narzekali, że tracą czas,
że autobusy się spóźniają.
Odnoszę wrażenie, że tutaj
się mniej narzeka. Być może
umie się bardziej doceniać
życie.
Aby dojść do pracy w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, muszę przejść
przez most. Nie znoszę go,
ale uwielbiam rzekę, która pod nim przepływa. Nie
znam jeszcze dobrze Polski,
ale sam Oświęcim wydaje
mi się być miastem typowym dla Polski.
Jestem
wolontariuszem
w MDSM. Aktualnie jest nas
sześcioro: czworo Niemców,
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jeden Austriak i ja. Wszyscy pracownicy są Polakami
z wyjątkiem Anny Meier
– mojej opiekunki – zastępcy kierownika działu pedagogicznego, która jest Niemką. W MDSM mówi się
po polsku i po niemiecku.
Angielski, którym mogłem
się posługiwać, jest mniej
używany. Zresztą nie przepadam za tym językiem
i postanowiłem nauczyć się
polskiego. Bardzo mi się podoba, ale uczę się go dopiero
cztery miesiące.
W MDSM organizuję warsztaty fotograficzne dla
grup, które odbywają pobyty studyjne w byłym
obozie
Auschwitz-Birkenau. Warsztaty pozawalają
grupom wykonać fotografie
byłego obozu, które są bardziej przemyślane i daleko
inne od tradycyjnego zdjęcia, jakie znaleźć można
w katalogach biur podróży
i podręcznikach szkolnych
do historii. Bardzo nie lu-
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bię czarno-białych fotografii obozu, które wywołują
w ludziach skojarzenia
z czymś, co już przeminęło
i się skończyło. Uważam to
za niesłuszne. Problemy dotyczące rasizmu i faszyzmu
cały czas są obecne. W trosce
o zapobieganie niebezpieczeństwom należy zerwać
z absurdalną tendencją, która służyła nazistom i innym
przestępcom przed i po
II wojnie światowej, mówiącą, że człowiek nie jest zdolny pojąć grozy w pełnym
słońcu i trzeba mu ją pokazać
w kolorach czarnym i białym bądź na zamazanym rysunku. Praca, którą realizuję
w czasie moich warsztatów,
jest również częścią mojego
osobistego projektu fotograficznego, w którym skupiam
się między innymi na idei
przedstawienia
kontrastu
pomiędzy
rzeczywistością
a skłonnościami umysłu starającymi oddzielić zło od
piękna. Te dwa pojęcia są niebezpiecznie niezależne.
W MDSM czułem się bardzo
dobrze traktowany – z szacunkiem i zaufaniem, a także z tolerancją i wyrozumiałością dla moich poczynań
jako młodego wolontariusza
i artysty. Nigdy we Francji
nie miałem takich możliwości realizowania się w pracy, którą kocham i poprzez
którą mógłbym wykazać
się moimi kompetencjami,
doświadczeniem i motywacją. Chciałbym bardzo
podziękować
wszystkim
osobom tam pracującym za
entuzjazm i zaangażowanie,
jakim wykazują się na co
dzień; które głęboko wpłynęło na moją osobowość
i będzie towarzyszyć w moim
życiu w zwalczaniu nietolerancji i autorytaryzmu.
Mój pobyt w Polsce stanowi przygotowanie do półrocznego wyjazdu na Ukrainę na początku kwietnia.
Z grupą młodych wolonta-

riuszy będziemy prowadzić
badania na temat Ukrainy
w czasie II wojny światowej w aspekcie kolaboracji,
cierpienia i ruchu oporu, ale
również na temat stosunków z Polską, Rosją oraz jej
pozycji w Europie. Chcę jed-

nak wrócić do Oświęcimia,
aby dalej pracować na rzecz
przekazywania
pamięci,
żeby dokończyć mój projekt artystyczny i oczywiście doskonalić znajomość
polskiego.

Matthias Crepel

Fot. Matthias Crepel

Fot. Matthias Crepel

azywam się Matthias Crepel i mam 25 lat. Od pięciu lat jestem fotografem i mieszkam w Lille na północy Francji. Do Oświęcimia przyjechałem we wrześniu ubiegłego roku i bardzo mi się tu podoba. Miasto
jest przyjemne. Moim ulubionym miejscem są okolice Oświęcimskiego Centrum Kultury. Widać, że to
miejsce żyje.
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KRYSZTAŁOWY WIECZÓR W MDSM

P

onoć kryształy zawierają w sobie moce, które są w stanie wydobyć z każdego z nas to, co najlepsze, zabezpieczają przed złymi oddziaływaniami i pomagają spełniać marzenia. Takim wypełnionym szczególną
energią kamieniem obdarowany został każdy, który 27 marca br. pojawił się w progach Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży, aby uczestniczyć w dorocznej imprezie gromadzącej Przyjaciół i Darczyńców – spotkaniu Dobrych Duchów MDSM.
Tego wyjątkowego wieczoru Dom wypełnił się blaskiem kryształu. Nie tylko
za sprawą kryształowych talizmanów, ale również dzięki iskrzącej się kryształami
dekoracji. Stylowej oprawy
kryształowemu wieczorowi
dodał występ aktorek Teatru Starego w Krakowie Ewy
Kaim i Beaty Paluch, które
przy akompaniamencie Janusza Butryma wyśpiewały
najpiękniejsze i najbardziej
elektryzujące piosenki Kabaretu Starszych Panów.
Można postawić tezę, iż
kryształowy blask, który
piątkowego wieczoru spowił
wnętrza Domu Spotkań, był
nieprzypadkowy. Bez przesady rzec można przecież,
iż MDSM sam może nosić
miano szlifierni kryształów.

W tym wyjątkowym miejscu
krzyżują się drogi młodych
ludzi, którzy przyjeżdżają
z całego świata, by spotkać
się ze swoimi rówieśnikami
i właśnie w progach Domu
podjąć wyzwanie, które
niesie pojęcie „Auschwitz”.
Trafiają tu niczym minerały,
nie zawsze „czyste”, wykrystalizowane, by tutaj właśnie otrzymać szlif z wrażliwości, empatii i otwartości
na innych. Celem wytężonej pracy podejmowanej
przez pracowników Domu
jest, by goście wyjeżdżając
z Oświęcimia, błyszczeli
szlachetnym blaskiem zdobytej tu wiedzy, doświadczeń i umiejętności. I to
często się udaje. – Potwierdzeniem tej tezy są biografie
ochotników, młodych oświęcimian współpracujących od lat
z MDSM, i uczestników seminariów, z których wynika, że
czas spędzony w Domu był dla
nich życiowo ważny. Ważny w
kształtowaniu ich postaw obywatelskich, krystalizacji poglądów na otaczający świat – potwierdza Dyrektor MDSM,
Leszek Szuster.

Nie tylko soli…
kryształy

Doroczne spotkanie z Dobrymi Duchami to odpowiedni czas, by spojrzeć
wstecz, podsumować ostatni rok działalności MDSM
i jak zauważa Dyrektor Leszek Szuster – podziękować
wszystkim, którzy poprzez
swoją obecność w Domu
i moralne wsparcie dla codziennych jego działań zaświadczają, że inicjatywa
obywatelska MDSM jest
ważna dla tego miasta. – To
wsparcie, którego potrzebujemy
i za które jesteśmy Wam bardzo
wdzięczni – podkreśla.
Międzynarodowy
Dom
Spotkań Młodzieży to nie
tylko codzienna i bardzo
ważna praca pedagogiczna, liczne podróże studyjne
i przedsięwzięcia seminaryjne kierowane do młodych
ludzi. Często towarzyszą
tym wydarzeniom imprezy
szczególne. Takimi wyjątkowymi w ubiegłym roku
były: II Międzynarodowe
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Europejskie
Rozmowy z Zofią Posmysz
w ramach spotkania Literatura i Pamięć czy wy-
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stęp Chóru Synagogalnego
z Lipska. Te i inne inicjatywy
oraz dotychczasowa praca
Domu zostały dostrzeżone
i docenione dwoma ważnymi
nagrodami. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
zdobył I miejsce w najbardziej prestiżowym w kraju
konkursie dla organizacji
pozarządowych Pro Publico
Bono. Został także wyróżniony przez Marszałka Woje-

można nie być i które trudno
przemilczeć. To swoiste lekcje
wiedzy i wrażliwości, będące
impulsem wielu przemyśleń.
Składają się na nie nie tylko
liczne wystawy artystyczne
i edukacyjne, ale także Spotkania z filozofią czy Krakowskie Salony Poezji. To również
bardzo ważna działalność
stypendialna Domu, polegająca na wspieraniu uzdolnionej młodzieży ziemi

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
to nie tylko codzienna i bardzo ważna
praca pedagogiczna, liczne podróże
studyjne i przedsięwzięcia seminaryjne
kierowane do młodych ludzi.
Często towarzyszą tym wydarzeniom
imprezy szczególne.
wództwa Małopolskiego nagrodą „Kryształy Soli” i tym
samym dołączył do grona
najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.
Każdy Domownik wie, że
MDSM to miejsce szczególne,
energetyczne i to nie tylko za
sprawą kryształów, ale przede wszystkim dzięki wspaniałym ludziom, którzy sprawiają, że Dom magnetyzuje
i przyciąga, zarówno osobowości, jak i wartościowe
wydarzenia. MDSM utrwalił
się w świadomości mieszkańców Oświęcimia, jako pewna
marka. Oznacza określony
poziom i styl świadczonej
oferty edukacyjno-kulturalnej. MDSM organizuje i firmuje imprezy, na których nie
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oświęcimskiej z Funduszu
Stypendialnego im. Marii
i Stanisława Neumannów.

Kryształowe Duchy

– Nie byłoby tego Domu, nas
i wielu cennych inicjatyw,
gdyby nie Ci, którzy wypełniają Dom swoją obecnością.
Ten sukces zawdzięczamy
również Wam, drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje – powiedziała do zaproszonych
gości wiceprzewodnicząca
Rady Fundacji MDSM, Alicja Bartuś. Tego wieczoru
Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy MDSM postanowili
po raz kolejny uhonorować
swoich Przyjaciół. Statuetkę
w kategorii „artysta” odebrał Paweł Warchoł, którego
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nagrodzono za wieloletnią
współpracę z Domem w zakresie organizacji wystaw
i innych przedsięwzięć artystycznych, niezachwianą
wiarę w siłę oddziaływania
artystycznej wypowiedzi na
rzeczywistość, której owocem jest Międzynarodowe
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego oraz za wkład
w kształtowanie wizualnej
identyfikacji Domu. (Paweł
Warchoł jest autorem logo
MDSM).
Anna Śpiewak z firmy AUSTROTHERM odebrała Statuetkę w kategorii: „darczyńca”. Przyznano ją za głębokie zrozumienie idei Domu
i wieloletnie wspieranie podejmowanych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych oraz

1

2

3

4

za wyjątkową umiejętność
łączenia postawy menadżera
z obywatelską wrażliwością.
W tej samej kategorii wyróżniono również Helenę Wisłę,
której dziękowano za uni-

i artystycznych przedsięwzięć Domu.
W kategorii „duszek” nagrodę odebrał Bartek Szafrański.
Przyznano ją za wieloletnią
(czyli trwającą niemal całe

Wszystkich nagrodzonych
„w cudowny sposób” odnajdowały i wyprowadzały z tłumu krakowskie artystki. Ich przewodnikiem
były niezawodne kryształy,

Każdy Domownik wie, że MDSM to miejsce szczególne,
energetyczne, i to nie tylko za sprawą kryształów, ale przede
wszystkim dzięki wspaniałym ludziom, którzy sprawiają,
że Dom magnetyzuje i przyciąga, zarówno osobowości
jak i wartościowe wydarzenia.
katową realizację obywatelskiego poczucia współodpowiedzialności, wyrażającego
się wieloletnim indywidualnym wspieraniem inicjatyw
Domu, za szczególną wrażliwość na piękno poezji oraz za
entuzjazm dla edukacyjnych
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życie) współpracę z Domem,
za ożywczy powiew młodszej młodości wśród młodych
Domowników, za twórcze
obalanie stereotypów o „dzisiejszej młodzieży”, za otwartość, zaangażowanie i solidną
pracę.
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które intensywnymi wibracjami bezbłędnie wskazywały nasyconego pozytywną
energią Dobrego Ducha. Intonowały przy tym „kalinowe noce, kalinowe dni”,
które tak piękne wyśpiewała kiedyś Kalina Jędrusik.
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Tego wieczora mnie (a może
innym Domownikom także)
w duszy grały nie kalinowe
a mdsm-owskie „kryształowe noce i kryształowe dni”.
Wyjątkowy
„kryształowy
wieczór” w MDSM uświetnili swoją obecnością byli
więźniowie KL Auschwitz,
członkowie Zarządu i Rady
Fundacji MDSM, Konsul
Niemiec Thomas Glaeser,
Poseł Janusz Chwierut, Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego, Marek Sowa
oraz wszyscy Ci, którzy swoją
obecnością potwierdzili, iż zaliczają się do grona Przyjaciół
MDSM. Niewątpliwie należą
do nich niżej podpisani.
Monika i Albert Bartoszowie
Fotografie: Tomasz Mól

Centrum Żydowskie
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FESTIWAL PO RAZ DRUGI

Fot. CŻ

Zainteresowani mogli zapoznać się m.in. z filmem, który
zdobył główną nagrodę Złotego Warszawskiego Feniksa,
pt. Umrzeć w Jerozolimie (To
Die in Jerusalem), w reżyserii
Hilli Medalia, opowiadającym w sposób przejmujący
historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego z perspektywy dwóch rodzin oraz z
obrazem, który zdobył Srebrnego Warszawskiego Feniksa
Obcy VI (Alien VI) w reżyserii
Borysa Lankosza. Film opowiada historię pewnego człowieka przyjeżdżającego do
małego miasta. Wyglądałby
on zupełnie przeciętnie, gdyby nie para wijących się spod
jego czarnego kapelusza pejsów. Przybysz nieświadomie
przypomina mieszkańcom
o świecie, który nie istnieje
od tak dawna, że niektórzy
uważają, iż mają prawo wierzyć, że świat z jego opowieści nigdy nie istniał.

Nidda

Fot. CŻ

F

estiwal Żydowskie Motywy Retrospektywa 2008 organizowany w dniach 2-31 marca 2009 r. w Centrum Żydowskim przy współpracy ze stowarzyszeniem Żydowskie Motywy, spotkał się z dużym zainteresowaniem
widzów z Oświęcimia i okolic. Przegląd filmów w Oświęcimiu organizowany jest już po raz drugi.

Międzynarodowy
Festiwal
Filmowy Żydowskie Motywy
organizowany jest od 2004 r.
przez stowarzyszenie Żydowskie Motywy. Co roku
stowarzyszenie wypożycza
nieodpłatnie na przeglądy
retrospektywne
kilkanaście
filmów. Pokazy te są organizowane w wielu miejscach w
Polsce: w domach kultury, kinach czy festiwalach kultury
żydowskiej.
Wśród pożyczanych filmów
zazwyczaj są najciekawsze filmy z poprzedniej edycji festiwalu oraz wszystkie filmy, które zostały nagrodzone. W tym
roku stowarzyszenie wypożyczyło Centrum Żydowskiemu
24 filmy, które brały udział w
przeglądzie filmów na 5. Mię-

dzynarodowym
Festiwalu,
który odbył się w dniach 22-27
kwietnia 2008 r. Do konkursu
zgłoszono wówczas ponad
200 filmów z 18 krajów, z których wybrano do konkursu 48
filmów m.in. z: Izraela, Polski,
Stanów Zjednoczonych, Belgii
i Wielkiej Brytanii.
– Wątki tematyczne tych filmów
są różne. Jest kilka, które nawiązują do tematyki związanej
z Holokaustem i II wojną światową – powiedział Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego.
– W poprzednim roku też było
kilka filmów o tematyce Zagłady.
Nie stanowią one jednak części
przeważającej. Sporo jest filmów
współczesnych, pokazujących konflikt na Bliskim Wschodzie, są też
animacje – dodał Szyndler.

Niektóre z filmów pokazanych w czasie festiwalu:
Papierowe laleczki
reż. Tomer Heymann
(Izrael 2007, 80’)
Papierowe laleczki to poruszająca opowieść o filipińskich
transseksualistach,
którzy
wyemigrowali do Izraela,
by opiekować się starymi
ortodoksyjnymi
Żydami.
Film ten, dzieło młodego
izraelskiego reżysera, który
zaprzyjaźnił się z tą grupą,
ukazuje sprzeczności i obala
zadawnione
uprzedzenia.
Dokumentując życie Filipińczyków, młody człowiek zaczyna lepiej rozumieć siebie.
Film zdobył Srebrnego Warszawskiego Feniksa dla filmu dokumentalnego.

Fot. CŻ

Papierowe laleczki

Umrzeć w Jerozolimie

Poza miłością
reż. Daniel Espinoza
(Dania 2007, 90’)
Szmuli, uroczy marzyciel, zostaje ze swoim pięcioletnim
synem. Mieszka z rodzicami,
ale marzy o wyjeździe do
Ameryki i oszczędza pieniądze, pracując jako ochroniarz
w żydowskiej szkole. Pewnego dnia poznaje uroczą młodą
Aminę, która prowadzi sklep
ze słodyczami za rogiem. Ona
jest Pakistanką, on Żydem
– ich rodząca się miłość zostaje poddana próbie.
Film zdobył Brązowego Warszawskiego Feniksa dla najlepszego filmu fabularnego.
Fot. CŻ

Miasteczko Kroke
reż. Natalia Schmidt
Kuba Karyś
(Polska 2007, 45’)

Drogi
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Miasteczko Kroke to opowieść
o przedwojennym Krakowie
widzianym oczami Żydów.
Zderzają się w nim dwie
rzeczywistości – bezpieczne
dzieciństwo z czasów dwudziestolecia nagle przerwane
i zamienione w piekło Holokaustu. Bohaterowie filmu
przeszli gehennę, a po wojnie
– niektórzy opuścili Polskę,
niektórzy wrócili do Krakowa. Wszyscy jednak sercem
związani są z miastem swego dzieciństwa i wspominają tamten, zapomniany
już, świat. Film przedstawia
unikatowe, niepublikowane archiwalia z okresu międzywojnia. Zdobył Nagrodę
Specjalną im. Antoniego Marianowicza.
Agnieszka Juskowiak
(na podst. materiałów organizatorów)
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JEST TAKA SCENA
W LIŚCIE SCHINDLERA...

C

lila i Hadasa Bau, córki krakowskiego pisarza, poety i grafika Józefa Baua, spotkały się w Centrum Żydowskim z uczniami Liceum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
Oto urywki z tego wydarzenia.
...Od wielu lat jeździmy
po szkołach i rozmawiamy
o naszym ojcu. Jednak być
tutaj, dzisiaj, jest czymś niezwykłym. Nasza mama była
w Auschwitz. Tata uczył się
jeden rok, zanim wybuchła
wojna. Pod koniec roku
szkolnego odbywały się
zajęcia pisania gotykiem.
Część studentów wyszła
z zajęć, a on został. Mówił,
że coś podpowiedziało mu,
żeby zostać na zajęciach.
Miesiąc później rozpoczęły
się wakacje. We wrześniu
wybuchła wojna i założono
getto. Nasz ojciec napisał
szyld Józef Bau – Grafika i zamieścił go w oknie. Niemcy
szukali kogoś, kto zajmuje
się artystycznym pismem.
Zabrali ojca do Bauleitungu. Można powiedzieć, że
sztuka uratowała tatusia...
...Byłyśmy przekonane, że
o naszych rodzicach wiemy
wszystko. Do czasu. Okazało się, że tata i mama podczas wojny uratowali wielu
Żydów, ale z nami nigdy
przedtem o tym nie rozmawiali...

(źródło: www.josephbau.org)

Mapa obozu w Płaszowie

Fot. CŻ

Fot. CŻ

...W obozie w Płaszowie
tatuś miał wszystkie narzędzia, pędzle, kolory...
Wykonywał też fałszywe
dokumenty, które pozwoliły przeżyć wojnę wielu ludziom. Kilka lat po wojnie
ktoś zapytał tatusia: czemu
i sobie nie zrobiłeś takich dokumentów? – Bo nie uratowałbym innych i nie poznałbym
mojej żony – odparł. Rodzice
zawsze mówili, że nawet

z czegoś bardzo złego może niej znów nie jadł chleba.
Łyżeczki oddał do jubilera,
wyjść coś dobrego...
a ten zrobił z nich dwie ob...W wielu rodzinach temat rączki...
Holokaustu w ogóle nie był
poruszany. Ludziom było ...W Liście Schindlera pociężko, nie chcieli rozma- kazany jest ślub w obozie
wiać. U nas było inaczej. w Płaszowie. Widzieliście
Co dzień tatuś opowiadał ten film? To byli nasi rodzio wydarzeniach z czasów ce... Tatuś przebrał się za
wojny...
kobietę i przyszedł do obozu kobiecego. Zawarł tam
...Z getta w Krakowie, dali z mamą w tajemnicy ślub.
rodziców do Płaszowa. Oni Kontaktowanie się kobiet
wtedy jeszcze się nie znali. i mężczyzn było zakazane.
Tata rysował mapy. Amon Rodzice
porozumiewali
Goth, komendant obozu, się ze sobą, wywołując się
chciał dostać kopię z mapy poprzez gwizdanie. Mieli
narysowanej przez tatusia. swoje melodie...
Wtedy, żeby wykonać kopię, trzeba było skorzystać ...W obozie wszyscy ludzie
z papieru światłoczułego. wyglądali tak samo. Mieli
Był pochmurny dzień. Ta- włosy i pasiaki. Jak ich palituś powiedział, że tego dnia li, ich dusze poszły do nieba
nie zdoła wykonać kopii, jak hebrajskie litery. W tej
bo nie ma światła. Goth od- torbie tatuś chował wszystparł: – Albo kopia, albo kula kie swoje skarby: zdjęcie
w głowę. Tatuś zabrał papier, rodziców i malutką ksiąramę, ale słońce nie wycho- żeczkę. Stamtąd pochodzi
dziło. Nagle młoda, ładna 11 rysunków...
kobieta przyszła i zapytała:
– Co pan robi? – Czekam na ...Tatuś powiedział, że życie
słońce – odparł. – Może ty bę- w czasie Holokaustu było
dziesz moim słońcem? Mama jak gra w szachy. Banie się
zaśmiała się i poszła. Ojciec o każdy krok, banie się swoposzedł potem do biura, jego cienia. Świat wiedział
zdjął papier z ramy, włożył i nie zrobił nic...
do wywoływacza i kopia
...Nasz tatuś był artystą,
mapy się udała!...
pierwszym w Izraelu, który
...Niedługo potem, w ta- wykonywał filmy animojemnicy, spotykali się nie- wane. Był pisarzem, poetą.
daleko obozowej latryny. Przede wszystkim był barTatuś zaproponował ślub. dzo skromnym człowiekiem.
Nie mieli nic do stracenia. Rodzice mawiali, że każda
Zdecydowali, że ślub bę- chwila, którą się żyje, to
dzie. Przez kilka dni tatuś cud. Za każda chwilę trzeba
nie jadł chleba. Oszczędzał, dziękować. Za całe życie...
żeby móc za niego wykupić
Agnieszka Juskowiak
dwie srebrne łyżeczki. Póź-

Urodził się w 1920 r. Dzieciństwo i młodość spędził
w Krakowie. W latach 1940-43 był więziony w getcie oraz
obozach koncentracyjnych. Z obozu w Płaszowie przeniesiono go do Gross-Rosen, a potem do obozu Oskara
Schindlera, gdzie przebywał do końca wojny. W jednym
z obozów pokochał i poślubił – współwięźniarkę, Rebekę.
Ten niezwykły ślub został przedstawiony w filmie Stevena Spielberga Lista Schindlera. Życie uratowała mu sztuka.
Wykorzystywano go jako rysownika, a także wykonawcę
szyldów pisanych gotykiem. Ponieważ miał dostęp do
atramentu i piór, Bau podrabiał dokumenty i dowody tożsamości dla osób, którym udało się uciec z obozu. W ten
sposób uratował setki istnień ludzkich. Po wojnie ukończył Akademię Sztuk Plastycznych w Krakowie. W 1950 r.
razem z żoną i trzyletnią córką wyemigrował do Izraela. Pracował jako grafik w Brandwein Institute w Hajfie
oraz dla rządu izraelskiego, a następnie w 1956 r. otworzył własne studio w Tel-Awiwie, którego ściany ozdobił
wieloma swoimi pracami. Zaprojektował tytuły prawie
wszystkich filmów izraelskich lat 60. i 70. Był członkiem
Stowarzyszenia Izraelskich Malarzy i Rzeźbiarzy, Stowarzyszenia Reżyserów Filmowych i Telewizyjnych oraz
Stowarzyszenia Pisarzy Izraelskich. Zmarł w 2002 r.

Fot. www.holocaustresearchproject.org

Clila i Hadasa Bau:

JÓZEF BAU

Hadasa i Clila Bau z uczestnikami spotkania
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Hadasa i Clila Bau
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WSPOMNIENIE
O KS. STANISŁAWIE MUSIALE SJ

Fot. CDiM

7

marca w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu z okazji piątej rocznicy śmierci Ks. Stanisława
Musiała odbyło się spotkanie zatytułowane Pamięć Oświęcimia. Ks. Stanisław Musiał a dialog chrześcijańsko-żydowski.

ks. Stanisław Musiał

Na
początku
spotkania odtworzono nieznany wywiad odnaleziony
w archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. W nagraniu z 2000 r.

ks. Musiał opowiadał o tradycji żydowskiego święta
Rosz Haszana i przyjaźniach
z Żydami, m.in. z rabinem
z Berna, który Jom Kippur
spędzał w synagodze, po-

Księdza Stanisława Musiała poznałem w latach 80., kiedy
w Niemczech bronił on polskiej perspektywy w różnych
dyskusjach dotyczących Karmelu w Auschwitz. Wtedy pytałem go o możliwość spędzenia dłuższego czasu
w Polsce, w Oświęcimiu. Były to jeszcze czasy „komunistyczne”. Na pytanie Jak się przygotować? odpowiadał: Po
pierwsze, uczyć się polskiego. Po drugie, zbierać książki (ponieważ nie można ich było kupić w Polsce). Po trzecie, dużo się
modlić. Potem, już w Polsce, dużo pomagał mi w zrozumieniu jeszcze obcego dla mnie świata..
Ksiądz Stanisław dotykał rany Auschwitz, szczególnie
żydowskiej. Miałem wrażenie, że wziął ją do swojego
wnętrza, że ten ból stał się dla niego zobowiązaniem,
w pewnym sensie jego tożsamością. Zdecydował się zostać głosem żydowskiej wrażliwości w Kościele Katolickim w Polsce.
Auschwitz to rana i trudno tu być „obiektywnym”
i zarazem wiernym ogromu cierpienia ofiar. Takie to już
miejsce i takie jest uwarunkowanie dialogu po Auschwitz. Nie zawsze zgadzałem się z jego wnioskami, ale
jestem bardzo wdzięczny księdzu Musiałowi za to,
że walczył całym sercem o miejsce dla tej wrażliwości w sercu Kościoła.
Ks. Manfred Deselaers
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szcząc bez wody i jedzenia
przez 25 godzin. Próbowałem
uczynić podobnie jak on kilkakrotnie w życiu w Wielki Piątek
i Wielką Środę i nie udało mi
się. Zawsze załamywałem się
przed północą: po prostu przez
brak wody. Jestem zbudowany
postawami religijnych Żydów,
pięknem ich życia rodzinnego
i modlitewnego. Mamy się czego uczyć – mówił w wywiadzie ks. Musiał.
Na życiową drogę ks. Musiała wpłynęło dramatyczne
wydarzenie z czasów wojny.
Gdy podczas rewizji Niemcy odkryli, że jego matka
pomaga Żydom, chcieli
rozstrzelać całą rodzinę.
Kilkuletni Stasio rzucił się
wówczas z płaczem do nóg
esesmanów i wybłagał darowanie życia. Tamto zdarzenie zostało jednak wyparte
ze świadomości przyszłego
jezuity na wiele lat.
Jak sam później wspominał, problematyką żydowską zainteresował się bliżej
dopiero w 1985 r., kiedy
to w redakcji „Tygodnika
Powszechnego” zjawił się
Bernard Suchecky – dziennikarz i historyk z Brukseli:
Jerzy Turowicz poprosił mnie,
bym zajął się gościem. I podczas tej rozmowy dowiedziałem
się, jaki problem stanowi dla
Żydów Karmel w Oświęcimiu.
(...) Suchecky odwiedził kardynała Macharskiego, pojechał do
Oświęcimia i opisał całą sprawę. Wtedy na dobre wybuchły
protesty środowisk żydowskich
przeciwko obecności katolickich
zakonnic w miejscu Zagłady.
Kardynał poprosił mnie i Jerzego Turowicza o pomoc w tej
sprawie (...). Wtedy zacząłem
studiować problem Zagłady
Żydów. Największe wrażenie
zrobiły na mnie relacje o losie żydowskich dzieci podczas
wojny. Choćby wspomnienia
z Ukrainy dwóch kapelanów
wojska niemieckiego, którzy
opisywali, jak to w jednym
domu Niemcy zgromadzili
ponad sto dzieci żydowskich.
Miały być zlikwidowane, ale
nie było odpowiedniej ekipy.
Najstarsze dziecko miało około
dziesięciu lat. Były zostawione bez jedzenia, bez ciepłego
okrycia, bez niczego. I one się
sobą opiekowały: sześcio- czy
czterolatki dbały o dwuletnie
maleństwa. Wreszcie jakieś
komando się znalazło... To
mną niesamowicie wstrząsnęło. Jako chrześcijanin zacząłem
się pytać, jak to było możliwe?
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KS. STANISŁAW MUSIAŁ SJ
(1938-2004)
Do zakonu jezuitów trafił właściwie przypadkiem. Pragnąc
zapewnić zdolnemu i pobożnemu chłopcu dalszą edukację,
jedna z jego nauczycielek napisała listy do kilku zgromadzeń. Pozytywnie odpowiedzieli tylko jezuici. Po odbyciu
nowicjatu studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. W 1965 r. wyjechał na dalsze studia do Rzymu i Monachium. Efektem rozbudzonych wówczas zainteresowań
myślą renesansu były prace naukowe dotyczące francuskiego humanizmu. Po kilku latach nauki zamieszkał na krótko
w Anglii, a potem we Włoszech i w Niemczech. Podczas pobytu na Zachodzie prowadził ożywioną działalność duszpasterską i społeczną, zabiegał o stypendia, publikacje i pomoc
finansową dla polskiego Kościoła. Do kraju wrócił w 1978 r.
i został skierowany do „Tygodnika Powszechnego”, na
którego łamach publikował prosolidarnościowe teksty.
W latach 1982-1985 przebywał w Austrii. Po powrocie do Polski ponownie związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”
(w latach 1989-1991 pełnił funkcję jednego z zastępców redaktora naczelnego Jerzego Turowicza).
Opublikował wiele artykułów w prasie polskiej i zagranicznej. Za tekst Czarne jest czarne, w którym analizował postawę ks. Henryka Jankowskiego oraz istotę antysemityzmu,
otrzymał nagrodę „Grand Press 1998” w kategorii publicystyki, nazywaną polskim Pulitzerem. Zasiadał w radzie Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie. Wybór publicystyki: Dwanaście koszy ułomków (2002) oraz Czarne
jest czarne (2003). W 2006 r. ukazał się wywiad-rzeka Witolda
Beresia i Krzysztofa Burnetki z ks. Musiałem pt. Duchowny
niepokorny.
Ks.Musiałzmarł5marca2004r.wKrakowie.Mszępogrzebową
odprawiał Ks. Kard. Franciszek Macharski. Kadisz, żydowską
modlitwę za zmarłych, odśpiewał na cmentarzu Rabin Aron
Halberstam z Jerozolimy.
Jacek Maj

Jak mój Kościół mógł milczeć?”
Ks. Musiał był członkiem
i sekretarzem Komisji Episkopatu do spraw Dialogu
z Judaizmem (1986-1995).
Doradzał wraz z Jerzym
Turowiczem kardynałowi
Franciszkowi Macharskiemu podczas spotkań genewskich w sprawie klasztoru sióstr karmelitanek
w Oświęcimiu. Został jednym z sygnatariuszy przyjętych tam w 1987 r. ustaleń,
na mocy których siostry
opuściły budynek Starego Teatru i przeniosły się
do nowo wybudowanego
klasztoru. Efektem porozumienia było także powstanie
oświęcimskiego Centrum
Dialogu i Modlitwy.
Jednym z niezrealizowanych marzeń ks. Musiała
pozostaje list polskich biskupów o antysemityzmie,
który zawierać będzie konkretne wskazania: Grzeszysz antysemityzmem, jeśli
w twoich decyzjach życiowych
czy politycznych kierujesz się
tym, czy ktoś jest pochodzenia żydowskiego. Grzeszysz
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antysemityzmem, jeśli piszesz
na murach antyżydowskie hasła
lub tolerujesz ich pisanie (...).
Grzeszysz antysemityzmem,
jeśli zamiast poprawnego słownictwa „Żyd”, „Żydzi”, używasz zdrobniałych wyrażeń:
„Żydek”, „Żydki”. Grzeszysz
antysemityzmem, jeśli negujesz rozmiar Zagłady Żydów.
Nie łudził się, że takie listy
pasterskie mają natychmiastową moc sprawczą. Wiedział jednak, że bez konkretów trudno rozmawiać
z wiernymi o grzechu antysemityzmu: teoretyzowanie
nic nie da, bo samych definicji
antysemityzmu jest bez liku.
Przyjaciele ks. Musiała zapamiętali także jego niezwykłą
wrażliwość na ludzką biedę – odwiedzał samotnych,
chorych, zarażonych beznadzieją, spowiadał bezdomnych. Dlatego też przygotowywanej książce o ks.
Musiale towarzyszyć będzie
inauguracja funduszu stypendialnego im. ks. Musiała
dla dzieci i młodzieży z powiatu Limanowa.
oprac. Beata Pajest-Lewandowska
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JAK NAUCZAĆ
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE?

13

marca 2009 r. grupa słuchaczy III roku sekcji niemieckiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
we Wrześni rozpoczęła, przy współpracy z Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, wyjazdowe seminarium
pod nazwą Jak nauczać o Auschwitz i Holokauście?
pod którą wykonywano wyroki śmierci na więźniach.
Przewodnik zostawił nas
na moment. Nikt nie powiedział ani słowa. Dało się
jednak wyczuć, że krótkie
słowa modlitwy kołatały się
w naszych sercach. Spod
Ściany Śmierci udaliśmy się
do komory gazowej i krematorium, gdzie naszym oczom
ukazały się narzędzia, przy
pomocy których owładnięci
hitlerowską ideologią niemieccy naziści bestialsko
zamordowali setki tysięcy
niewinnych ludzi.
Zwiedzając wszystkie te
przerażające miejsca, pytaliśmy się nawzajem: „Jak mogło dojść do takiej tragedii?
Dlaczego żadne z państw,
biorących udział w tej bezsensownej wojnie, nie zareagowało? Gdzie był Bóg?”
Pytania mnożyły się wraz
z tym, jak posuwaliśmy się
naprzód, lecz nie napotykały odpowiedzi. Auschwitz I
opuszczaliśmy w zamyśleniu, podziwiając siłę ludzi,
którzy pozostali niezłomni
i potrafili stawić opór oprawcom.
Z obozu macierzystego
udaliśmy się do Birkenau.
W porównaniu z Auschwitz I

był to kolos. Prawie 200
hektarów ziemi usłanej kominami, barakami, wieżami
strażniczymi i ruinami komór gazowych. To przerażający widok, który na długo
zapada w pamięć. Przechodząc przez główną bramę,
uzmysłowiliśmy sobie, że to
obóz zagłady. Przeznaczeniem ludzi tu osadzonych
była śmierć i to ona właśnie
najczęściej uwalniała ich
z rąk kapo.
Wsłuchując się w słowa
przewodnika, staraliśmy się
sobie wyobrazić trud życia
obozowego. Na próżno, bo
przecież co młodzi ludzie
żyjący w wolnym i demokratycznym kraju, mogą wiedzieć o reżimie, w którym
nie istnieje pojęcie osoby,
imienia i nazwiska, lecz numer wytatuowany na przedramieniu.
Oglądając baraki więźniów
i ich prymitywne wyposażenie, uzmysłowiliśmy sobie, jak trudno było w takich
nieludzkich warunkach nie
zapomnieć, że jest się człowiekiem.
Birkenau jest miejscem męczeńskiej śmierci jednej
z największych
świętych
katolickich naszych czasów,

św. Teresy Benedykty od
Krzyża, znanej pod świeckim imieniem jako Edyta
Stein. Zalicza się ją do najwybitniejszych myślicieli i filozofów naszych czasów, jak
również do najwytrwalszych
bojowniczek o prawa kobiet
w ówczesnym świecie nauki
i kultury. Poznawszy wcześniej jej niezwykłą biografię,
byliśmy pod wielkim wrażeniem jej dorobku naukowego oraz życia, którego kres
nastąpił w miejscu, gdzie
ludzie zapominali o Bogu
i własnym człowieczeństwie.
W Centrum Dialogu i Modlitwy cały dzień upłynął nam
na ożywionych dyskusjach
o szalonej ideologii hitlerowskiej, o brutalności nazistów
i o człowieczeństwie. Ks.
Manfred Deselaers wspomógł nas w tych trudnych
rozmowach,
wyjaśniając
wiele aspektów związanych
z kształtowaniem i oddziaływaniem nazizmu.
Celem naszego wyjazdu było
dowiedzieć się, w jaki sposób przekazywać młodym,
nieświadomym ówczesnej
sytuacji ludziom, wiedzę
i fakty o tragicznych wydarzeniach z historii Auschwitz. Wielogodzinne dysku-

Fot. CDiM

Program projektu zakładał
zwiedzanie obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. Jako pierwsza
ukazała się naszym oczom
brama ze słynnym napisem
„Arbeit macht frei”. To ironiczne hasło, towarzyszące
osadzonym przez dni i miesiące ciężkiej niewolniczej
pracy, uzmysłowiło nam
powagę miejsca, w jakim się
znaleźliśmy. Brama Auschwitz stała się dla nas bramą
największego
cmentarza
w Europie. Tym z nas, którzy
tu już kiedyś byli, wróciły
wspomnienia i odczucia, jakie towarzyszyły im podczas
ich poprzedniej wizyty.
Poruszaliśmy się bardzo
powoli, w ciszy i zadumie.
Z wielką uwagą, a miejscami
i przerażeniem słuchaliśmy
słów przewodnika, opowiadającego w sposób przejmujący historię miejsca kaźni setek tysięcy Żydów, Polaków,
Romów i Rosjan. Przechodząc z jednej sali wystawowej do kolejnej, można było
zauważyć, jak na twarzach
niektórych kolegów i koleżanek malował się smutek
i przerażenie.
Mijając kolejne budynki i baraki, dotarliśmy do ściany,

Uczestnicy seminarium
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sje i seminaria utwierdziły
nas w przekonaniu, iż Holokaust to tragiczny i niezrozumiały etap w historii Europy.
Nie należy go próbować zrozumieć, bo w żaden sposób
nie można ogarnąć zbrodniczej ideologii narodowego
socjalizmu. Należy o tym
przede wszystkim pamiętać
i uwrażliwiać młodzież na
problemy nienawiści rasowej, propagować tolerancję,
ponieważ wszyscy jesteśmy
obywatelami jednego świata.
Nasz pobyt w Oświęcimiu
na pewno zapamiętamy na
długie lata. Oświęcim opuszczaliśmy z lekkim żalem, ale
też świadomością, że wiemy, iż na pewno uczynimy
wszystko, by tragiczna historia Auschwitz się nie powtórzyła.
Jesteśmy bardzo wdzięczni
Centrum Badań im. Edyty Stein UAM, bez pomocy
którego nasz wyjazd nie doszedłby do skutku. Składamy także najserdeczniejsze
podziękowania
Centrum
Dialogu i Modlitwy, które
stało się dla nas rzeczywiście takim miejscem.
Łukasz Jaskulski (Września)
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Kultura

STEPHEN DALDRY LEKTOR

C

o zrobić, jeśli okaże się, że osoba, z którą łączyły nas uczuciowe relacje, okaże
się zbrodniarzem? Czy da się uciec od historii? Czy możliwe jest całkowite
zapomnienie? To tylko jedno z wielu pytań, które stawia nam Lektor w reżyserii Stephena Daldry’ego. To film tajemniczy, powolny i mocno skomplikowany
fabularnie, przede wszystkim pokazujący, że życie nigdy nie jest jednowymiarowe
i że bardzo trudno znaleźć jest odpowiedzi na pytania, które zwykle okazują się
znacznie bardziej skomplikowane niż byśmy chcieli.
niej z bukietem kwiatów… Rozpoczyna się ich dziwna relacja
– starsza o dwadzieścia lat kobieta
wprowadza młodzieńca w świat
fizycznej namiętności, domagając
się przy okazji czytania jej na głos
książek. Wszystko urywa się po
tajemniczym zniknięciu Hanny.
Druga historia rozpoczyna się wiele lat później. Ten sam Michael jest
studentem prawa. Tę samą Hannę
spotyka na sali sądowej, jako oskarżoną w procesie strażniczek z obozu
koncentracyjnego. Tutaj staje przed
trudnym wyborem – może pomóc
Hannie, ale tym samym po pierwsze zdradzi tajemnicę młodzień-

Lektor to tak naprawdę trzy połączone ze sobą historie. W pierwszej nastoletni Michael przypadkowo poznaję Hannę. Jest rok 1958.
Kontrolerka biletów pomogła mu,
kiedy dopadły go mdłości. Po kilku tygodniach chłopak wraca do

czej przygody, a po drugie zdradzi
ukrywany przez kobietę sekret…
Ta część jest tak naprawdę najważniejsza, bowiem tutaj pojawiają się
wszystkie znaki zapytania i rozgrywa się dramat głównego bohatera.
Historia trzecia rozpoczyna się w
latach 90. Hanna ma opuścić więzienie po wieloletniej izolacji, ale nie
ma żadnej rodziny. Jedyną osobą,
która może jej pomóc, okazuje się
być właśnie Michael.
Film warto obejrzeć ze względu na
grę Kate Winslet. Nie jestem do końca przekonany, czy to była rola oscarowa, jednak z pewnością mamy do
czynienia z aktorstwem na najwyż-

szym poziomie. Również Ralph Fiennes w roli dorosłego Michaela wypada tu bardzo przekonująco. Lektor
to zdecydowanie film godny uwagi,
choć nie jest to dzieło wybitne. Być
może wątków i poważnych pytań
w tej jednej historii jest nieco zbyt
wiele. Zbyt wiele tu dwuznaczności,
które sprawiają, że nie można jasno
odpowiedzieć na pytanie – o czym
właściwie jest Lektor. A może właśnie tak powinno zostać?
Paweł Sawicki

Lektor,
Stephen Daldry,
USA 2008.

debiut reżyserski, najlepszy debiut aktorski (Karolina Piechota) oraz najlepszy montaż. W filmie
występują m.in.: Tomasz Karolak, Krzysztof Globisz i Jacek Braciak.
Godz. 18.30, cena biletu: 10 zł.
DKF Reksio w Oświęcimiu

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

• 2 kwietnia
• 1 kwietnia
Jaś i Małgosia, czyli gliniane serduszka – ostatni
Dzień otwarty w PWSZ w Oświęcimiu
spektakl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświę• 26 kwietnia
Teatr „Na Stronie” z Liceum Ogólnokształcącego
cimiu zaprasza maturzystów i mieszkańców na
Recital Edyty Geppert
im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu zapraDzień Otwarty uczelni organizowany 1 kwietnia
W Oświęcimskim Centrum Kultury zaśpiewa
sza na spektakl pt. Jaś i Małgosia, czyli gliniane serbr. w godz. 10.00-17.00. Tegoroczny Dzień OtwarEdyta Geppert. Jej precyzyjnie wyreżyserowane
duszka. Będzie to ostatnia możliwość zobaczenia
ty PWSZ upłynie w klimacie PRL. Studenci przyrecitale są rzadką okazją usłyszenia prawdzispektaklu, który zdobył nagrodę Ministra Edukagotowali m.in. atrakcyjne konkursy z nagrodami,
wych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród
cji Narodowej oraz nagrodę Dyrektora Centrum
pokaz kronik filmowych, polskich komedii oraz
autorów tekstów odnajdujemy m.in.: Agnieszkę
Sztuki Dziecka na XIV Ogólnopolskim Forum Tewystawę plakatów. O kierunkach studiów, kryOsiecką, Jacka Cygana, Jerzego Ficowskiego, Joatrów Szkolnych, które odbyło się w Poznaniu, w
teriach przyjęć, stypendiach i praktykach zawonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego czy Anlutym tego roku.
dowych opowiedzą gospodarze Dnia Otwartego
drzeja Poniedzielskiego, a wśród kompozytorów:
Godz. 16.00.
– studenci PWSZ w Oświęcimiu, przedstawiciele
Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, SeweryOświęcimskie Centrum Kultury
samorządu studenckiego oraz kół i klubów dziana Krajewskiego i Andrzeja Rybińskiego. Recital
łających w PWSZ. Wszyscy odwiedzający otrzyEdyty Geppert to znakomita okazja do spotkania
mają materiały promocyjne, gadżety reklamowe • 5 kwietnia
z jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim
Wielkanocne Spotkania z Tradycją
oraz słodkie upominki.
i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania
Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu zs.
ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liw Grojcu oraz Starostwo Powiatowe w Oświę• 1 kwietnia
ryczne zderzone są z dramatycznymi, a dramacimiu serdecznie zapraszają na imprezę z cyklu:
54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – elimityczne z zabawnymi. Edycie Geppert – w recitalu
Wielkanocne Spotkania z Tradycją. W programie:
nacje powiatowe
według scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza
koncert świąteczny, rozstrzygnięcie konkursów
O godzinie 11.00 w Oświęcimskim Centrum
– towarzyszyć będą: Piotr Matuszczyk (fortepian)
na najpiękniejszą serwetę świąteczną i palmę
Kultury odbędą się eliminacje powiatowe 54.
i Jerzy Szarecki (trąbka).
wielkanocną, prezentacja potraw połączona z deOgólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pod
Godz. 17.00, cena biletu: 40 zł.
gustacją oraz loteria fantowa.
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Oświęcimskie Centrum Kultury
Godz. 15.00.
Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji NaroDom Ludowy w Grojcu.
dowej. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest
• 29 kwietnia
imprezą otwartą adresowaną do uczniów szkół
Kabaret pod Wyrwigroszem
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Odbywa • 6 kwietnia
W Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi KaJak zdrowo żyć – spotkanie z Anną Seniuk
się w czterech odrębnych kategoriach-turniejach:
baret pod Wyrwigroszem. Kabaret tworzą aktorzy,
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza na spotkaturnieju recytatorskim, turnieju „wywiedzione ze
którzy tańczą, śpiewają i parodiują: Beata Rybarnie z aktorką Anną Seniuk – Jak zdrowo żyć. Impresłowa”, turnieju teatrów jednego aktora oraz turska, Łukasz Rybarski, Andrzej Kozłowski i Mauza odbywa się w ramach „Festiwalu Kobiet”.
nieju poezji śpiewanej.
rycy Polaski.
Godz. 17.00, sala widowiskowa.
Oświęcimskie Centrum Kultury
Godz. 18.00, cena biletu: 40 zł.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
Oświęcimskie Centrum Kultury
• 2 kwietnia
• 16 kwietnia
Świadectwo
• 30 kwietnia
Drzazgi
Świadectwo to film na podstawie książki kardynaGomorra
Drzazgi są debiutem kinowym Macieja Pieprzyła Stanisława Dziwisza, wieloletniego sekretarza
Gomorra to poruszająca adaptacja głośnej powiecy – autora dwóch filmów telewizyjnych: Inferna
i przyjaciela Ojca Świętego, który towarzyszył
ści Roberto Saviano, za którą włoska mafia wydai Barbórki. W 2003 r. za scenariusz do filmu Drzazgi
mu przez prawie 40 lat – począwszy od czasów
ła na autora wyrok śmierci. Szokująca opowieść
otrzymał II nagrodę w polskiej edycji konkursu
krakowskich, aż do ostatnich dni w Watykanie.
o potężnej organizacji, odpowiedzialnej za 4000
scenariuszowego Hartley-Merrill. To optymiPo raz pierwszy przed kamerą ks. kardynał Stazabójstw dokonanych w ciągu ostatnich trzydziestyczna i pełna humoru opowieść o trójce młonisław Dziwisz ujawnia wiele niepublikowanych
stu lat. Władza, pieniądze i krew – oto wartości,
dych ludzi ze Śląska. Każdemu z bohaterów przydotąd faktów z życia Jana Pawła II. W filmie wyz którymi mieszkańcy prowincji Neapolu i Caserdarzy się coś, co każe im poważnie się zastanowić
korzystano liczne materiały archiwalne, które do
ty stykają się każdego dnia. Ich światem rządzi
nad dotychczasowym sposobem myślenia o sobie
tej pory nie były prezentowane publicznie. Film
wszechobecna Camorra. Jej zasady są proste. Jeśli
i swojej przyszłości. Łączy ich jedno – każdy
zbudowany jest z materiałów dokumentalnych, a
ktoś je złamie, czeka go śmierć. W filmie splecioz nich szuka miłości... Film został nagrodzony
także fabularyzowanych rekonstrukcji wydarzeń.
nych zostało pięć historii...
podczas 33. Festiwalu Polskich Filmów FabularGodz. 18.30, cena biletu: 10 zł.
Godz. 18.30, cena biletu: 10 zł.
nych w Gdyni w 2008 r. w kategoriach: najlepszy
DKF Reksio w Oświęcimiu
DKF Reksio w Oświęcimiu
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Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI
Wspominamy mieszkańców Oświęcimia,
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
PIOTR JARZYNA
(1893-1943)

Urodził się 27 czerwca 1893 r.
w Polance Wielkiej k. Oświęcimia, syn Ignacego i Marianny
(Marii) z d. Jarosz. Uczęszczał
do szkoły siedmioklasowej w
Polance Wielkiej. Następnie
uczył się zawodu kołodzieja.

Służbę wojskową odbył w
wojsku austriackim. W 1919 r.
ożenił się z Rozalią Mierta.
Mieli pięcioro dzieci: trzy córki i dwóch synów. Do 1938 r.
mieszkał w rodzinnej wsi,
uprawiając małe gospodarstwo rolne i prowadząc warsztat kołodziejski. Następnie
wyprowadził się do Krakowa
i zamieszkał w Płaszowie.
W okresie okupacji związał
się z konspiracją ludowców
(przed wojną działał już
w ruchu ludowym w Polance). Należał do Stronnictwa
Ludowego (SL) i był żołnie-

rzem Batalionów Chłopskich
(BCh). Posługiwał się pseudonimem „Jacek”. Pełnił rolę
łącznika między Okręgiem
Krakowskim SL a kierownictwem „Rocha” w Obwodzie
Bialskim, będąc jednocześnie członkiem przyobozowej
grupy BCh. W ramach działalności grupy uczestniczył
aktywnie w akcji niesienia
pomocy więźniom KL Auschwitz. Mieszkał wprawdzie w
Krakowie, ale często przekradał się na teren przyobozowy,
przenosząc różne przesyłki,
wśród nich prasę konspira-

Z SZAFY GANOBISA

H

istoria tych dwóch pieczątek jest niezwykła. Kilka lat temu na ulicy Berka
Joselewicza stała jeszcze kamienica
z czerwonej cegły – tzw. dom „Libra”. Z czasów
młodości pamiętam doskonale zarówno ten
dom, jak i jego dawnych mieszkańców. Kiedy
budynek popadł już w ruinę, stał się miejscem
zabaw młodzieży. Sam biegałem tam z kolegami, nie myśląc o niebezpieczeństwie, jakie tam
może się wydarzyć.
znalazł w domu z czerwonej
cegły na ulicy Berka Joselewicza. Okazało się, że to jeden
z moich kolegów, który wówczas nie chciał się do niczego
przyznać. Zresztą kilka tygodni wcześniej kupiłem od
znajomego kilka żydowskich
pieczątek. Kiedy zacząłem
pytać, on powiedział, że jest
tylko pośrednikiem, a pieczątki na pewno pochodzą
z Oświęcimia. Nie dawało mi
to jednak spokoju. Po jakimś
czasie zapytałem go ponownie. Choć nie powiedział,
od kogo miał pieczątki, to
potwierdził, że zostały one
kiedyś znalezione w domu
„Libra” na ulicy Berka Joselewicza. Zatem część owego
tajemniczego znaleziska ujrzała światło dzienne i znajduje się w mojej kolekcji.
Mirosław Ganobis

Fot. Mirosław Ganobis

Pewnego dnia w mieście rozeszła się informacja o znalezieniu skarbów w jednej z
kamienic. Chodziło właśnie o
„Librę”. W zrujnowanym budynku bawili się młodzi ludzie. W pewnym momencie
zawalił się jeden ze stropów.
Z góry posypały się na nich
jakieś dziwne rzeczy. Były to
pamiątki po społeczności żydowskiej Oświęcimia, choć
nikt nie wiedział, co tak naprawdę znaleziono. Nikt też
nie chciał o tym opowiadać.
Chodziły nawet słuchy, że
odnaleziono wówczas dywany, świeczniki, książki
i tałesy.
Mijały lata. Do synagogi
w Oświęcimiu zgłosił się
ktoś, kto poinformował, że
posiada różne pamiątki związane z Żydami z Oświęcimia, które kiedyś z kolegami

Pieczątki
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cyjną, głównie jednak lekarstwa dla więźniów, w tym
bardzo cenne specyfiki. Dotarcie pod obóz wiązało się z
olbrzymim ryzykiem, jakim
było nielegalne przekraczanie
granicy między Generalnym
Gubernatorstwem a III Rzeszą, do której wcielona była
wówczas Ziemia Oświęcimska. Jesienią 1942 r. w czasie
jednej z takich akcji został
złapany przez straż graniczną. Wprawdzie w ostatniej
chwili zdołał odrzucić paczki
z lekarstwami, ale znaleziono
przy nim kilka szczepionek
przeciwko tyfusowi plamistemu. Został odwieziony
do Wadowic, tam osądzony
i skazany. Trafił do KL Auschwitz III-Monowitz, skąd po
trzech tygodniach pobytu
udało mu się uciec i wrócić do
Krakowa. W styczniu 1943 r.
niosąc kolejną partię lekarstw
z Krakowa na teren przyobozowy, został ujęty wraz z córką Heleną przez niemiecką

straż graniczną. Oboje zostali
osadzeni w więzieniu w Wadowicach, następnie odwiezieni na gestapo w Bielsku,
skąd po okrutnym śledztwie
przewieziono ich do aresztu w Mysłowicach. Piotr Jarzyna został umieszczony
w KL Auschwitz, a jego córka
w areszcie gestapo w Bielsku.
22 października 1943 r. Piotr
Jarzyna został rozstrzelany.
Po wojnie, w uznaniu za bohaterską postawę i walkę z
okupantem, odznaczono go
pośmiertnie Orderem Krzyża
Grunwaldu III klasy. Córka
Helena przeżyła okupację.

Biogram pochodzi
z publikacji:
Ludzie Dobrej Woli.
Księga Pamięci
mieszkańców
ziemi oświęcimskiej
niosących pomoc
więźniom KL Auschwitz,
pod red. Henryka
Świebockiego,
PMAB i TOnO,
Oświęcim 2005.

Z HISTORII OŚWIĘCIMIA
– KWIECIEŃ
• 1 kwietnia 1929 r.
Rozpoczęła działalność samorządowa reprezentacja powiatowa w Oświęcimiu. Utworzone przez rząd austriacki
1 lipca 1910 r. c.k. starostwo
oświęcimskie weszło w sierpniu 1919 r. w skład województwa krakowskiego jako powiat polityczny podlegający
samorządowemu powiatowi
w Białej.
• 1 kwietnia 1932 r.
W oparciu o rozporządzenie
Rady Ministrów RP zniesiono starostwo powiatowe w
Oświęcimiu. Ziemię zatorską
z powrotem włączono do powiatu wadowickiego, a Oświęcim i przyległe tereny powróciły do powiatu w Białej.
• 7 kwietnia 1433 r.
W bitwie stoczonej przez księstwa śląskie z husytami pod
Rybnikiem brały udział wojska księcia oświęcimskiego
Kazimierza. Prawdopodobnie
w czasie boju został on ranny,
co mogło być powodem jego
śmierci (1433/1434 r.).
• 10 kwietnia 1931 r.
W krakowskiej klinice zmarł
dr Wiktor Bałanda, adwokat
„socjalista”, lwowianin, od
1909 r. związany z Oświęcimiem. W latach 1910-31
szefował
oświęcimskiemu
oddziałowi Polskiej Partii Socjalistycznej, aktywnie uczestniczył w obronie praw robotniczych, w pracach na rzecz
odzyskania
niepodległości
przez Polskę, jak również
w Powiatowym Komitecie
Plebiscytowym. Był radnym
miejskim oraz współorganizatorem wielu inicjatyw społecznych i patriotycznych. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
• 11 kwietnia 1518 r.
Po blisko sześciotygodniowej
podróży z Włoch przybyła
do Oświęcimia, pierwszej (od
południowego zachodu) królewskiej warowni, zaślubiona
6 grudnia 1517 r. w Castel Ca-
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puazo przez króla Zygmunta
I zwanego Starym, Bona Sforza d’Aragona. Córka księcia
Mediolanu Gian Galeazzo
Sforzy i Izabeli Aragońskiej
wraz ze swoją świtą nocowała
w zamku oświęcimskim. Po
dalszej podróży dopiero 15
kwietnia spotkała się z królem
Zygmuntem I.
11 kwietnia 1564 r.
Rozpoczął prace ustanowiony na prawie polskim
sąd grodzki w Oświęcimiu.
W podpisanym przez polskiego monarchę Zygmunta
Augusta drugim przywileju
inkorporacyjnym została zawarta pewna autonomia dla
księstw oświęcimskiego i zatorskiego, a jednocześnie rozszerzono prawa polityczne
dla miejscowej szlachty.
13 kwietnia 1967 r.
Za pomoc niesioną więźniom
KL Auschwitz-Birkenau oraz
udział w ruchu oporu przeciwko Niemcom Rada Państwa PRL przyznała miastu
Brzeszcze order Krzyża Grunwaldu III klasy.
14 kwietnia 1904 r.
W Przeciszowie urodził się Ignacy Fik, profesor oświęcimskiego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego (1930/31),
poeta, krytyk literacki oraz
lewicujący publicysta związany z ruchem robotniczym
i komunistycznym, sekretarz
krakowskiego komitetu PPR.
Aresztowany przez gestapo,
został rozstrzelany w więzieniu na Montelupich w Krakowie w listopadzie 1942 r.
16 kwietnia 1967 r.
Premier PRL Józef Cyrankiewicz dokonał na terenie
byłego niemieckiego obozu
KL Auschwitz-Birkenau uroczystego odsłonięcia Międzynarodowego Pomnika Ofiar,
zaprojektowanego przez zespół: Pietro Cascella, Giorgio
Simoncini, Jerzego Jarnuszkiewicza i Juliana Pałkę. Do
1991 r. na tablicach ułożonych
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u stóp pomnika w 19 językach
świata była podana zawyżona liczba ofiar tego największego hitlerowskiego obozu
śmierci (4 mln). W 1995 r.
umieszczono nowe napisy
w 21 językach: Niech na wieki
będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce,
w którym hitlerowcy wymordowali około 1,5 mln mężczyzn,
kobiet i dzieci, głównie Żydów
z różnych krajów Europy. Auschwitz-Birkenau 1940-1945.
18 kwietnia 1518 r.
W uroczystościach oficjalnych
zaślubin polskiego monarchy Zygmunta I zw. Starym
z Boną Sforzą d’Aragona i jej
koronacji na królową Polski
uczestniczył znany z imienia
Janusz, syn ks. zatorskiego
Janusza V. Był on ostatnim
przedstawicielem oświęcimskiej linii Piastów Śląskich.
18-19 kwietnia 1940 r.
Kierownik obozu koncentracyjnego Sachsenhausen Rudolf Höss przeprowadził inspekcję w rejonie Oświęcimia.
Na podstawie jego raportu
dowódca SS Heinrich Himmler wydał rozkaz założenia
obozu Auschwitz.
25 kwietnia.1778 r.
Rząd austriacki sprzedał starostwo zatorskie Fryderykowi
Piotrowi Duninowi herbu Łabędź i jego żonie Zofii z Małachowskich. Nowy właściciel,
nieślubny syn króla Augusta
II Mocnego, do 1794 r. generał wojsk polskich, piastował
urząd starosty od 1744 r.
28 kwietnia 1993 r.
Na wniosek Towarzystwa
Miłośników Ziemi Oświęcimskiej Rada Miejska podjęła uchwałę o hejnale miasta
Oświęcimia. Jego motywem
muzycznym zostały cztery
pierwsze takty Poloneza weselnego autorstwa oświęcimianina Aleksandra Orłowskiego.
Opracował przewodnik
terenowy i beskidzki
Leszek Żak
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XI Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
LUDZIE LUDZIOM
ZGOTOWALI TEN LOS
Na XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Ludzie ludziom zgotowali ten los organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
w Tychach wpłynęło 1025 prac – 779 z Polski,
102 z Włoch, 77 z Czech, 50 z Ukrainy i 17 z Rosji.
Komisja nagrodziła 32 prace, wyróżniła 40, zaś
152 zakwalifikowała do wystawy pokonkursowej, którą można oglądać obecnie w Tychach.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dyrektor
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu dr Piotr M.A. Cywiński. Oto
niektóre z prezentowanych prac.
Kamila Antoszewska, 11 lat (Polska)

Ilona Dybka, 15 lat (Polska)

Roman Michniewicz, 13 lat (Ukraina)

Roksolana Szukel, 14 lat (Ukraina)

Katarzyna Ostrowska, 18 lat (Polska)

Olga Chrapek, 12 lat (Polska)
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Zuzanna Spyrka, 14 lat (Polska)
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