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W marcowym numerze miesięcznika „Oś” polecamy Państwu dwa
teksty związane ze sztuką. Pierwszy z nich, autorstwa dyrektora
Państwowego Muzeum w Oświęcimiu dr. Piotra M.A. Cywińskiego,
przedstawia koncepcję wystawy
sztuki obozowej, która powstać ma
w przyszłości w budynku kuchni na
terenie byłego Auschwitz I. Całość
skupiać się będzie przede wszystkim na emocjach zachowanych na
płótnach przez ich autorów. Dzięki
temu, kiedy zabraknie już świadków historii, dzieła sztuki będą mogły wyrazić i przekazać to, co stanowiło sedno przeżycia Auschwitz.
Drugi tekst dotyczy współczesnej
fotografii – to rozmowa z Amb-

roise Tezenas, Francuzem, który
w Oświęcimiu realizował część swojego międzynarodowego projektu.
Państwa uwadze polecamy także relację z wyjazdu do Niemiec
zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach
Narodowego Socjalizmu. W tygodniowym seminarium wzięli udział
uczestnicy i uczestniczki międzynarodowych projektów organizowanych w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży. Artykułowi towarzyszą krótkie wspomnienia młodych ludzi z wyjazdu.
W „Osi” piszemy także o spotkaniu niemieckiego Stowarzyszenia
Wolontariuszy Horyzont, które
odbyło się w Centrum Dialogu

i Modlitwy, a także publikujemy
tekst poświęcony niezwykłemu
dokumentowi – książce Patrzyłam
na usta... Dziennik z warszawskiego
getta. Spotkanie z dr. Piotrem Weiserem z Żydowskiego Instytutu
Historycznego poświęcone temu
wydawnictwu odbyło się w Centrum Żydowskim. Do Centrum zapraszamy Państwa także przez cały
marzec – a to ze względu na odbywający się tam przegląd filmów
o tematyce żydowskiej „Żydowskie motywy – Retrospektywa
2008”.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

GALERIA XX WIEKU
Fabryka Maszyn i Samochodów
„Oświęcim” powstała 13 kwietnia
1929 r. z inicjatywy hrabiego Artura Potockiego i hrabiego Rogera
Raczyńskiego. Wszystkie typy samochodów wykonywano w różnych
wersjach nadwoziowych – torpedo,
kabriolet, kareta, coupé. Samochody
„Oświęcim-Praga” znane były z bardzo wytrzymałej konstrukcji i solidnego wykonania. O solidności tych
samochodów świadczy fakt, że brały one udział w VIII Rajdzie Monte

Carlo. Wojciech Kossak tak pisał
w liście pochwalnym do producenta
samochodów: ... Posiadałem już takie
samochody jak Cadillac, Napier, Locomobile, a więc moje zdanie o Waszym
samochodzie może być miarodajne. Otóż
z całą bezstronnością stwierdzić mogę,
że mój samochód „Oświęcim-Praga”
w niczym nie ustępuje najlepszym
nawet samochodom. Doskonały, niezawodny motor, solidna a precyzyjna
budowa podwozia, która dopiero na polskich drogach da się ocenić i wytworna

w linii karoseria... (ze zbiorów historycznych fabryki OMAG).
Fabryka pracowała do roku 1938.
W pierwszych latach produkcji samochodów w oświęcimskiej fabryce,
produkcja oscylowała w granicach
700 samochodów rocznie. Wiele
słyszało się o solidności wykonywanych wyrobów przez międzywojennych rzemieślników, pracowników
fabryk itd.
Kasztelania.pl
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Grupa pracowników montowni samochodów „Oświęcim-Praga” w Brzezince. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów „Galerii XX wieku”

nakład: 5000 egz.
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UNIJNE DOTACJE DLA MUZEUM

D

wa projekty Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau otrzymają dotacje europejskie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wyniki naboru projektów konkursowych przedstawił 4 lutego br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Łączna kwota dofinansowania
z Unii Europejskiej dla Muzeum wyniesie prawie 19 milionów złotych.

– Projekty przeszły już przez
etap merytoryczny i otrzymały
znakomitą ocenę. Teraz pozostaje nam uaktualnienie dokumentacji złożonej wcześniej
i uzupełnienie załączników, które dotyczą planowanych działań.
Jesteśmy świetnie przygotowani do tego zadania i nie mamy
już żadnych obaw. Pozostaje
już tylko podpisanie umowy i
rozpoczęcie prac konserwatorskich, tak bardzo potrzebnych
na terenie byłego obozu – powiedział Rafał Pióro, szef
Działu Konserwacji Muzeum.

Blok nr 3

– Na terenie byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau sytuacja
konserwatorska jest znacznie
trudniejsza. Baraki były budowane bardzo szybko i w tej chwili zaczynamy walkę z czasem
o zachowanie ich autentyczności. W latach 90. otrzymaliśmy
pieniądze na konserwację kilku
baraków drewnianych m.in. od
Belgii, Grecji i Luksemburga.
Oprócz pięciu baraków, które
teraz zostaną poddane konserwacji, pozostaną nam jeszcze
dwa. Nie zapominajmy jednak,
że na terenie Birkenau znajduje się jeszcze kilkadziesiąt
baraków murowanych, a także ogromna liczba ruin, które
w najbliższym czasie także powinny zostać poddane konserwacji – zauważa Rafał Pióro.
– Tak wysoka ocena naszych
wniosków to dowód, że nasi
konserwatorzy i inżynierowie
są znakomicie przygotowani
do realizacji dużych projektów, których wymaga od nas
ogromny teren Miejsca Pamięci i misja utrzymania jego autentyczności. Do dziś to właśnie Polska uczyniła najwięcej
dla zachowania tego Miejsca

Blok nr 2

– powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński. – Pracujemy jednak nad
rozwiązaniem, które umożliwi
nam planowanie długofalowych prac konserwatorskich na
niemalże 200 hektarach terenu,
na którym znajduje się 155
obiektów i 300 ruin, nie licząc
archiwaliów i zbiorów. Takim
projektem jest tworzona właśnie Fundacja Auschwitz-Birkenau. Myślę, że tak znakomita
ocena tych dwóch projektów
sprawi, że Unia Europejska
z jeszcze większą przychylnością odniesie się do projektu
Fundacji – dodał dyrektor.

FUNDACJA
AUSCHWITZ-BIRKENAU
Celem Fundacji jest zdobycie środków finansowych na
potrzeby konserwacji terenów, budynków i ruin poobozowych, a także konserwacji i bezpiecznego przechowywania archiwaliów i przedmiotów oryginalnych. Będzie
ona finansowana z przychodów z ustanowionego i stałego Funduszu Wieczystego. Aby pozyskać sumy koniecznie dla zabezpieczenia pozostałości po KL Auschwitz,
wysokość Funduszu winna wynieść ok. 120 milionów
euro. Priorytety w programach konserwatorskich ustalać będzie Dział Konserwacji Muzeum pod ścisłym
nadzorem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Zarządzanie Funduszem i odsetkami nadzorować będzie
Rada Fundacji.

– Moją ambicją jest, aby kultura
była liderem absorpcji środków
europejskich, aby w obszarze
kultury jakość i sprawność wydawania środków finansowych
była najwyższa – mówił podczas konferencji Minister
Bogdan Zdrojewski. Łącznie
w tym roku dofinansowanie
z Unii Europejskiej otrzyma
28 projektów kulturalnych,
ze 120, które zostały złożone
do ministerstwa.

Wśród priorytetowych zadań, wymagających realizacji
w najbliższych latach, są m.in.: konserwacja znajdujących się w najgorszym stanie zachowania murowanych
i drewnianych baraków, pozostałości po barakach drewnianych w dawnym obozie Auschwitz II-Birkenau, konserwacja jedenastu bloków w dawnym obozie Auschwitz I, w których znaleźć ma się nowa wystawa główna
Muzeum, konserwacja i adaptacja budynku byłej kuchni
obozowej w dawnym Auschwitz I pod wystawę sztuki
obozowej, a także prace związane z adaptacją budynku
tzw. Starego Teatru, gdzie swoją siedzibę ma mieć Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Prace konserwatorskie w blokach 2 i 3 na terenie byłego
Auschwitz I są niezbędne
m.in. ze względu na zmianę wystawy głównej Muzeum, która będzie się mieścić
w blokach 1-11. Zanim jednak we wnętrzach poobozowych bloków zostaną
umieszczone elementy wystawy, budynki te muszą
zostać poddane konserwacji,
aby zachować jak najwięcej
z oryginalnej struktury bloku
oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom, które będą
zwiedzać nową wystawę.

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Muzeum starało się o dofinansowanie prac konserwatorskich w dwóch blokach na
terenie byłego obozu Auschwitz I (oznaczonych numerami 2 i 3) oraz konserwację pięciu drewnianych baraków na
terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Wnioski
złożone przez Muzeum zostały bardzo wysoko ocenione. Otrzymały 52 punkty z 62
możliwych i znalazły się na
drugim miejscu wśród ocenianych projektów w swojej
kategorii, czyli Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
o znaczeniu ponadregionalnym.

Tereny byłego obozu Auschwitz-Birkenau
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ZOBACZYĆ NA WŁASNE OCZY

W jakim sensie?
Kiedy zaczyna się jakiś
projekt, doskonale zna się
punkt wyjścia, ale nigdy
nie wie się, jak to wszystko się skończy. Ja pracuję
powoli i cały czas zastanawiam się nad tym, w którym miejscu się znajduję
i modyfikuję swój pierwotny pomysł. Nie można
się go trzymać kurczowo,
bo wtedy człowiek dochodzi do ściany. Czarnobyl
na przykład był bardzo
inny. Tam nie ma wielkiego edukacyjnego przesłania – może poza kwestią
ekologii. Tu, w byłym
obozie Auschwitz, mamy
do czynienia z wielkim
projektem edukacyjnym.
I teraz wydaje mi się, że
kiedy zastanawiamy się
nad „czarną turystyką”,
to nie można patrzeć na
wszystkie te miejsca w ten
sam sposób. Oczywiście,
patrzę na to w tej chwili
z perspektywy turysty –
przyjechałem tu tylko na
dwa dni. Może powinienem wrócić? I to nie tylko
dlatego, żeby zrobić wię-

cej zdjęć, tylko chociażby
po to, aby nauczyć czegoś
moje dzieci.
Auschwitz przecież jest
symbolem czegoś ważniejszego. To nie tylko
śmierć i komory gazowe.
Tutaj można zastanawiać
się nad tragedią wojny,
nad kwestią represji dokonywanej przez państwo, a
w końcu nad zaplanowaną akcją wymordowania
narodu. Tych warstw
znaczeniowych miesza się
bardzo wiele. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mają
zapewne bardzo różne
motywacje i trudno „wrzucać” Auschwitz do worka
z napisałem „czarna turystyka”.
Myślę, że to prawda.
Oczywiście, są tacy,
którzy to robią. W niektórych przewodnikach
przecież jest napisane, że
jeżeli jedzie się do Europy, to jednym z miejsc,
które trzeba zobaczyć,
jest właśnie Auschwitz.
Ale tak naprawdę, czy
to jest ważne? Teraz już
wiem, że najbardziej
istotne,
najważniejsze
jest zobaczenie tego
miejsca na własne oczy,
bo to niezwykle ważne
i symboliczne miejsce
z wielkim przesłaniem.
W bardzo wielu miejscach odwiedziny to
tylko rozrywka. W więzieniu KGB mamy ludzi
przebranych w mundury, którzy mają tworzyć
atmosferę. Za tym nie stoi
żaden symbol. Podobnie
jest z wizytami w brazylijskich dzielnicach nędzy
fawelach, gdzie turyści,
po kąpieli w morzu, wybierają się na ekscytującą
wycieczkę. Coś tutaj nie
jest w porządku.
Co uderzyło Pana najbardziej w tym miejscu?

Kontrasty. Jest ich tu bardzo wiele. Na przykład
to, że kilkaset metrów
od terenu byłego obozu
mieszkają ludzie. To bardzo mocne. Poza tym reakcje ludzi są bardzo różne – z jednej strony ktoś
krzyczy, z drugiej płacze,
z jednej strony w baraku
można znaleźć jakieś głupie graffiti, a obok starsi
państwo stoją zamyśleni.
To bardzo dziwne. Poza
tym podziwiam ludzi,
którzy tu pracują. To musi
być niezwykle przygnębiające. Edukacja i dbanie
o to miejsce, są oczywiście
bardzo ważne, ale kiedy o tym myślę, to praca
tutaj jest niejako „emocjonalnym babraniem się
w błocie” .

dzo teatralne i niezwykle
fotogeniczne. Można je
porównać z gotowym
planem filmowym. Birkenau leży na bardzo płaskim terenie, dzięki czemu można wykorzystać
przestrzeń i horyzont.
Zwróciłem też uwagę na
trawę, która jest ładnie
przycięta. Można odnieść
wrażenie, jakby było się
w Anglii. Ta zieleń jest
dziwna. Teraz jeszcze
spadło trochę śniegu, co
dodatkowo zmienia wizualnie całe miejsce. Natomiast w budynkach
w Auschwitz I okna są
przyciemnione,
przez
co jest tam fantastyczne
światło. Próbowałem na
przykład
fotografować
tam ludzi, ale w nieco
inny sposób. Wykorzystywałem długie czasy
ekspozycji, żeby postaci
wychodziły rozmyte. Jednak uważam, że nie da się
od zdjęć zrobionych tutaj
odsunąć na bok warstwy
historycznej.

Jak patrzy Pan na Auschwitz jako fotograf? Co
widać przez aparat, jeżeli
odłożymy na bok całą historię tego miejsca? Czy
Auschwitz jest fotogeniczny?
Ciężko jest nie myśleć
o historii. To miejsce bar-

Rozmawiał Paweł Sawicki

AMBROISE TEZENAS
(ur. 1972). Absolwent Applied Arts School w szwajcarskim Vevey. W latach 2000-2002 członek Agencji Editing.
W 2004 r. współzakładał niezależne stowarzyszenie fotograficzne Think Pictures. Fotografuje przede wszystkim pejzaże. W latach 2001-2005 realizował projekt
w Pekinie, utrwalając zmieniające się przez Igrzyskami Olimpijskimi miasto. Za tę pracę w 2006 r. otrzymał
Leica European Publishers Award for Photography.
Obecnie mieszka w Paryżu.
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Fot. Ambroise Tezenas

Czy ma Pan jakieś osobiste związki z tym miejscem?

Dla mnie, Francuza,
Auschwitz to nazwa,
z którą stykałem się
od dzieciństwa. Moi
dziadkowie brali udział
w ostatniej wojnie, a ktoś
z przyjaciół rodziców był
więźniem obozu. Widziałem nawet tatuaż na jego
ręce. Pamiętam to doskonale, choć byłem wtedy
bardzo młody. Jednak
jeszcze nigdy tu nie byłem. Dla mnie to miejsce
jest bardzo inne od tych,
o
których
mówiłem
wcześniej. Przyjechałem
tu na dwa dni, ponieważ
po pierwsze, chciałem zobaczyć je na własne oczy
i zrobić kilka zdjęć, a po
drugie, żeby przemyśleć
jego znaczenie dla mojego
projektu.

Fot. Ambroise Tezenas

Jaki projekt realizuje Pan
w Oświęcimiu?
Jestem fotografikiem z
Francji. Poza pracą reportera dla różnych wydawnictw, realizuję też własny
projekt. Mówi on może
niedosłownie o zjawisku
„czarnej turystyki”, ale
o rosnącym zainteresowaniu miejscami, w których
cierpieli ludzie. Nie chodzi
mi o aspekt finansowy, ale
o zainteresowanie ludzi
tematyką śmierci. Wiem,
że to nie jest nic nowego
– przecież kiedy myśli się
o rzymskim Koloseum, to
tam publiczność przychodziła, żeby zobaczyć, jak
dzikie zwierzęta zabijają
ludzi. To, co frapuje mnie
w dzisiejszej sytuacji, to
kwestia tego, że zwykle
mieszkańcy krajów bogatych jeżdżą do krajów
biednych, żeby oglądać cierpienie. To tanie.
Czytałem o tym sporo
i byłem zaskoczony, że
kiedy ludzie zaczęli analizować „czarną turystykę”,
umieszczali na tym samym poziomie wiele różnych miejsc, np. grób Jima
Morrisona na paryskim
cmentarzu Père-Lachaise
– tam przyjeżdża bardzo
wielu ludzi, więzienie KGB
w Wilnie, gdzie można zobaczyć miejsca, w których
torturowano ludzi, zaraz
obok tego jest Auschwitz i
wiele innych miejsc. Przed
przyjazdem tutaj byłem
w Czarnobylu. Dziś można zamówić tam przewodnika i odwiedzić wymarłe
miasto w pobliżu elektrowni. Te miejsca i ich historia są bardzo różne, jednak
stawia się je na takim poziomie. Postanowiłem zatem pojechać i zobaczyć je
na własne oczy.

Fot. Ambroise Tezenas

W

lutym br. oświęcimskie Muzeum odwiedził francuski fotografik Ambroise Tezenas. Fotografie tu wykonane, będą
częścią jego dużego projektu.
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FORUM OTWARTEJ REFLEKSJI

U

kazał się pierwszy numer „pro memoria”. Pismo wydawane przez Muzeum
kontynuuje serię 27 numerów wydanych wcześniej przez Fundację Pamięci
Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Publikacja ma zmienioną szatę graficzną, a zamieszczone w niej artykuły zostały ujęte w działach: historia, muzeum,
świadectwa, pamięć, sztuka, sylwetki i omówienia.

– Jest to pismo popularnonaukowe. Kierujemy je zatem nie tylko
do badaczy, ale przede wszystkim do osób, które interesują się
problematyką Auschwitz, ludzi,
którzy mają potrzebę poznania
historii, i którzy dostrzegają
ślady historii Auschwitz we
współczesności – powiedziała
redaktor naczelna pisma Katarzyna Nowak.
Misją naszego wydawnictwa
jest udział w forum otwartej
refleksji – naukowej, społecznej
i artystycznej – na temat historii
obozu Auschwitz i jej konteks-

tów we współczesności. Historia
i współczesność są dla nas równie znaczące. […] Z respektem
odnosić się będziemy do indywidualnej wrażliwości Świadków
historii, których doświadczenia
pozwalają weryfikować i poszerzać pamięć już utrwaloną.
Z tego też powodu zapraszamy
na łamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych
i artystów, wierząc, że w zróżnicowaniu perspektyw najpełniej
wypowiada się nasza – od zawsze przecież – wielokulturowa
rzeczywistość – napisała re-

daktor naczelna we wstępie
do nowego numeru pisma.
W „pro memoria” można
przeczytać m.in.: o tezach
rosyjskiej literatury przedstawiającej Zagładę Żydów,
pladze samobójstw w okresie
nazizmu, o nowym symbolu
w papieskich gestach honorowych, o czynnikach wpływających na oficjalne wersje
pamięci, o budowie pomnika na ternie byłego obozu
zagłady w Bełżcu, o realizacjach artystycznych Gustava
Metzgera i Zofii Lipeckiej,

a także o cyfrowym archiwum oświęcimskiego Muzeum i podejmowanych przez
nie działaniach konserwatorskich. Barwna wkładka z fotografiami monumentalnych
prac malarskich Izaaka Celnikiera towarzyszy zamieszczonej w numerze rozmowie
z artystą.
„Pro memoria” można nabyć w księgarni internetowej Muzeum pod adresem
www.auschwitz.org.pl oraz
na terenie Miejsca Pamięci.
Paweł Sawicki

HISTORIA OBOZU KOBIECEGO
NA OBRAZACH JANINY TOLLIK

W
zbiorach
Muzeum
w Oświęcimiu znajduje się
45 obrazów artystki, które ukazują wiele dziedzin
życia obozowego: dramat przybycia do obozu,
uciążliwe i długotrwałe
apele, koszmar warunków obozowych, chorych
w „szpitalu”, wyniszczającą pracę, głód i śmierć.
W książce opisano także
prace, które spłonęły podczas wystawy w Anglii
w 1984 r. Łącznie w katalogu znalazło się 56 prac
związanych z tematyką
Auschwitz, a także doku-

menty i zdjęcia archiwalne.
Obrazy te są kolejnym wizualnym i mocno przemawiającym ostrzeżeniem przed ludzką degeneracją, rodzącą się
w wojennej apokalipsie – czytamy we wstępie książki.
Książka podzielona jest na
trzy części odpowiadające kolejnym etapom życia
Janiny Tollik. To: „okres
obozowy”, „okres belgijski” i „okres polski”. Artystka tworzyła nie tylko
szkice i obrazy związane
z tematyką Auschwitz. Jest
także autorką dzieł malar-

skich o różnorodnej tema- rej masy więźniarskiej braci. garni Muzeum na stronie
tyce: studiów pejzażowych Książkę U kresu sił... kupić www.auschwitz.org.pl.
Gabriela Nikliborc
i portretowych, szkiców można w internetowej księpostaci i aktów oraz projektów zdobnictwa opartych
na motywach kaszubskich.
W relacji złożonej w Muzeum w 1968 r. Janina Tollik
powiedziała: Malując na
temat byłego obozu, chciałam
w pierwszym rzędzie oddać
atmosferę – klimat życia obozowego. Chciałam na obrazie
pokazać były obóz tak, jak widziałam go, będąc więźniarką
słabą, wyczerpaną, zagubioną wśród tłumu, wśród sza-

Fot. APMA-B

U

kresu sił... – to tytuł nowego katalogu edukacyjnego autorstwa Jolanty Kupiec wydanego przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jest on poświęcony twórczości artystycznej byłej więźniarki Auschwitz Janiny Tollik, która ilustrowała przede wszystkim życie kobiet w obozie Birkenau.

Fotografia obozowa Janiny Tollik

JANINA TOLLIK
Urodziła się w 1910 r. w Janowie. W latach 1931-35 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Po wybuchu wojny pracowała na Pomorzu jako sanitariuszka. Swoją pracę kontynuowała po wysiedleniu do Krakowa. Zatrudniła się także jako pomoc biurowa
i techniczna w Biurze Gospodarki Wodnej w Krakowie. Tam utworzyła tajną komórkę informacyjno-wywiadowczą. Gestapo aresztowało ją w maju 1941 r. Po okrutnym śledztwie
w więzieniu na Montelupich i po pobycie w Zakładzie Helclów w Krakowie, Janina Tollik została w kwietniu 1942 r. osadzona w obozie Auschwitz jako więźniarka polityczna
i oznaczona numerem 6804.
W Auschwitz Janina Tollik pracowała w wielu komandach, m.in. w karnej kompanii. Właśnie w karnej kompanii zaczęła szkicować różne sceny z życia obozowego. Wiele prac zniszczyła, uważając, że nie są nikomu potrzebne.
W październiku 1944 r. została wysłana transportem ewakuacyjnym do KL Flossenbürg
w Bawarii. Tam doczekała wyzwolenia. W latach 1945-49 mieszkała w Belgii, gdzie leczyła
się, studiowała i pracowała. W 1949 r. wróciła do Polski. W kraju poświęciła się pracy artystycznej, była zatrudniona m.in. w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu oraz w Centralnym Zarządzie Związku Spółdzielni Ludowych i Artystycznych „Cepelia”. Współpracowała m.in. z Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim oraz Klubem Byłych Więźniów
Oświęcimia. Zrealizowała wiele projektów artystycznych, m.in. wystaw i cyklów malarskich
oraz muzycznych. Janina Tollik zmarła w Warszawie 25 grudnia 1994 r.
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27.01.2009 – DZIEŃ PAMIĘCI
O OFIARACH NARODOWEGO SOCJALIZMU

O

d 13 lat niemiecki Bundestag organizuje Dzień Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu
w rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dniu 27 stycznia. Z tej okazji zaprasza na
międzynarodowe spotkanie młodzieży: osoby angażujące się w projekty i inicjatywy związane
z historią narodowego socjalizmu lub skierowane przeciw antysemityzmowi i rasizmowi, osoby osobiście związane z Dniem Pamięci ze względu na swoje pochodzenie, wyznanie lub losy swoich bliskich
oraz edukatorów.
WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW
I UCZESTNICZEK PROJEKTU:
środa, 21 stycznia 2009 r.
Pociąg z Krakowa, którym przyjechali Edyta, Gosia i Tomek wjechał na stację Gesundbrunnen w południowym Berlinie parę minut przed 9.00. Na peronie spotkaliśmy się
również z Gosią z Olkusza, studentką germanistyki UJ, która dołączyła do naszej grupy.
Program seminarium zaczynał się dopiero o 13.30. Postanowiliśmy, że razem pojedziemy do mnie na śniadanie. O 12.30 poszliśmy na stację metra Mehringdamm. Metrem
dojechaliśmy do stacji Französischestrasse. Dzielnica Mitte to turystyczna wizytówka
stolicy. Zgodnie z planem o 13.30 byliśmy w dzielnicy rządowej. Pierwsze spotkanie
odbyło się w budynku Paul-Löbe-Haus. Następnie zebraliśmy się w sali seminaryjnej,
gdzie czekał na nas poczęstunek i dodatkowe materiały seminaryjne w granatowej torbie z logo Bundestagu. O 14.30 rozpoczęła się oficjalna część seminarium. Po krótkim
słowie powitalnym przyszedł czas na rundę zapoznawczą. Następnie wysłuchaliśmy
wykładu Hannesa Heera, niemieckiego historyka, inicjatora pierwszej wystawy dotyczącej Wermachtu w Instytucie Nauk Społecznych w Hamburgu. Tematem wykładu
była rola Wermachtu w II wojnie światowej – Der Krieg heiligt die Mittel – der Zweite Weltkrieg und die Rolle der Wehrmacht (Cel uświęca środki – II wojna światowa i rola Wermachtu).
Wykład zakończył się krótką dyskusją. Następna godzina programu była przeznaczona
na pracę w grupach tematycznych. Tematem pracy w naszej grupie była Konkurencja
pamięci. Polskie ofiary narodowego socjalizmu. Rozmowa, która miała trwać kilku minut,
rozciągnęła się do godziny. Okazało się, że Niemcy, Francuzi i Polacy mają bardzo różne
doświadczenia związane z pierwszą lekcją historii II wojny światowej. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie budynku Reichstagu. Program zakończył się wspólną
kolacją w restauracji w Bundestagu. Późnym wieczorem autobus zawiózł nas do hostelu
przy Friedrischstrasse. Po rozdzieleniu pokoi i nastawieniu budzików w telefonach na
4.40 rano zmęczeni położyliśmy się spać.
Anna Marczak

czwartek 22 stycznia 2009 r.
W czwartek o 5.20 autobusem wyjechaliśmy na lotnisko Tegel. Lot należał do tych
przyjemnych chwil, tym bardziej iż pogoda nam dopisała i mogliśmy zobaczyć piękny wschód słońca. O 8.40 wylądowaliśmy na zalanym deszczem lotnisku Paris-Orly.
Następnie autobusami udaliśmy się do hostelu. Program w Paryżu rozpoczął się od
zwiedzania miasta. Nasza grupa wraz z grupą drugą poszła do dzielnicy żydowskiej.
Prowadził nas Jochen Guckes, który przez pewien czas mieszkał w Paryżu. Byliśmy
przyzwyczajeni do dzielnicy żydowskiej, którą znamy z Krakowa, dlatego z dużym zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej tętniącej życiem części Paryża. W pobliżu synagogi
znajdowało się skupisko małych sklepów i kawiarni. O 15.00 spotkaliśmy się w Memoriál
de la Shoah. Początkowo dokładnie zwiedziliśmy muzeum i centrum edukacji. Byliśmy
podzieleni na małe grupy i dzięki temu każdy mógł zadać pytanie przewodnikowi lub
zatrzymać się na dłużej przy interesujących eksponatach. Po tej części programu nadszedł czas na rozmowę ze świadkiem historii, Henrim Borlantem. Borlant opowiedział
nam swoją historię. Urodził się w żydowskiej rodzinie we Francji. Rodzice prowadzili
małe gospodarstwo i byli doskonale zasymilowani, wydawało się, że po pewnym czasie
w miasteczku zapomniano, iż są rodziną żydowską. 15 lipca 1942 r. Henri Borlant wraz
z ojcem i bratem zostali wywiezieni do Auschwitz. Tylko on przeżył obóz. Krótko przed
wyzwoleniem udało mu się zbiec do Paryża, gdzie odnalazł swoją matkę. Po wojnie
Henri Borlant skończył studia medyczne we Francji i ożenił się z Niemką. Do tego czasu
jest bardzo zaangażowany w sprawy pojednania francusko-niemieckiego. Nasz pobyt
w Memoriál de la Shoah zakończył się późnym wieczorem. O 20.00 część uczestników
wróciła autobusem do hotelu. Pozostali wyruszyli na nocne zwiedzanie Paryża.

W tym roku Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu reprezentowali uczestnicy i uczestniczki międzynarodowych
projektów organizowanych
w MDSM Oświęcim: Anna
Marczak, Edyta Hnatyszyn,
Tomasz Kobylański i Małgorzata Bartuś.

byli reprezentanci Niemiec,
Francji, Polski, Republiki
Czeskiej, Ukrainy i Izraela, krajów i narodów, które
w różny sposób dotknął terror i zbrodnie narodowego
socjalizmu i Holokaustu.
Różne historiografie oraz
kulturowe i komunikatywne
pamięci w danych krajach

Codzienny rytm życia przerywa tam regularnie
głos syreny alarmowej i wypatrywanie następnego schronu na obrzeżach miasta albo na
podwórku szkolnym. Wielu zabitych
i zniszczenia wojenne w Strefie Gazy to część
diabelskiego kręgu przemocy, który musi zostać przerwany; świat musi się zjednoczyć, aby
pokój na Bliskim Wschodzie stał się możliwy,
w ten proces rząd Republiki Federalnej Niemiec
pragnie się aktywnie włączyć – podkreślił
Köhler.
Młodzież przez tydzień
w ramach wykładów i warsztatów w Berlinie, Paryżu
i w Miejscu Pamięci Oradur-sur-Glane zajmowała się
głównie kwestią cywilnych
ofiar zbrojnej przemocy
i Holokaustu na tle II wojny
światowej z perspektywy
ofiar, sprawców i obserwatorów. Służyły temu wizyty
m.in.: w paryskiej dzielnicy żydowskiej Marais,
w Miejscu Pamięci Memoriál
de la Shoah, w zachowanej
w formie muzeum wiosce
Oradur, a także rozmowy ze
świadkami wydarzeń i ocalałymi z Holokaustu oraz
z byłą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Simone Veil.
Wśród osiemdziesięciorga
młodych
seminarzystów

poddane zostały dyskusji
podczas seminarium. Ważne miejsce zajmowała także
krytyczna analiza źródeł.
Po dniu przygotowawczym
w Berlinie seminarzyści wyjechali do Miejsca Pamięci
we francuskim Oradur-surGlane. W Niemczech czy
w Polsce mało kto kojarzy
cokolwiek z tą nazwą. We
Francji Oradur jest symbolem cierpienia ludności
cywilnej podczas II wojny
światowej – pod pretekstem
walki z partyzantami dywizja SS w czerwcu 1944 r.
spacyfikowała wioskę niedaleko Bordeaux. Większość
jej mieszkańców, ponad 600
osób, zostało zamordowanych. Po wojnie pozostawiono ruiny w nienaruszonym stanie. Dziś stanowią

Anna Marczak

W tym dniu odwiedziliśmy paryskie Kolegium Ojców Bernardynów. Głównym punktem spotkania była dyskusja z Simone Veil, byłą więźniarką obozu Auschwitz-Birkenau,
przewodniczącą Fundacji Pamięci Shoah. Veil opowiadała głównie o swoim zaangażowaniu na rzecz niemiecko-francuskiego pojednania. Nie chcąc jednak pozostać w centrum zainteresowania, oddała głos Patrickowi Desbois. Jest on francuskim księdzem,
który od wielu lat przemierza ukraińskie wioski w poszukiwaniu śladów zbiorowych
egzekucji dokonywanych przez grupy operacyjne SS. Dzięki niemu zdaliśmy sobie sprawę, iż kwestia Shoah na Ukrainie pozostaje w sferze zapomnienia, jak również braku zainteresowania. Dziesiątki ukraińskich wiosek zostało potraktowanych w barbarzyński
sposób, ale kto o tym wie? Kto dzisiaj pamięta ich nazwy? Wspólnie zastanawialiśmy
się nad godną formą upamiętnienia tych wydarzeń. Jest to niezmiernie istotne, bo nie
chcemy obserwować zjawiska całkowitego zapomnienia.
Edyta Hnatyszyn
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piątek, 23 stycznia 2009 r.

Planowanie nocnej wycieczki po Paryżu
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Fot. Anna Marczak

sobota, 24 stycznia 2009 r.

W pociągu

one pomnik ofiar tej akcji,
a na terenie dawnej wioski
powstało również Miejsce
Pamięci.
Na koniec seminarium młodzież miała okazję do dyskusji z przewodniczącym
niemieckiego Bundestagu,
prof. dr. Norbertem Lammertem. Pod względem protokolarnym najważniejszym
wydarzeniem
spotkania
była uroczysta sesja niemieckiego Bundestagu w sali
posiedzeń plenarnych budynku Reichstagu, którą w
tym roku prowadził prezydent Niemiec, Horst Köhler.
W tym roku podczas ceremonii po raz pierwszy nie
było oficjalnego reprezentanta żydowskiej gminy
w Niemczech, co odbiło się
głośnym echem w mediach.
Prezydent Horst Köhler
podczas swojego wystąpienia podkreślał szczególny
obowiązek Niemiec czuwania nad zachowaniem pamięci o zbrodniach narodowego socjalizmu, co wynika
z przeszłości państwa niemieckiego. Dużą część wystąpienia poświecił licznym
inicjatywom w gminach,
miasteczkach,
szkołach,
gdzie kultywuje się pamięć
o
ofiarach
Holokaustu.
Przed wystąpieniem w Bundestagu prezydent spotkał
się także z seminarzystami,
debatowano przede wszystkim o tym, jak zachować pa-

mięć o tych wydarzeniach,
kiedy odejdą ostatni bezpośredni ich świadkowie.
Horst Köhler podziękował
byłym więźniom obozów
koncentracyjnych i zagłady
za ich zaangażowanie i pracę z młodym pokoleniem.
Mówił też o hańbie, jaką jest
fakt, że miejsca życia i kultu
Żydów w Niemczech muszą
być chronione przed ekstremistami, co przyjęte zostało
oklaskami posłów, gości na
trybunie, a także oficerów
Bundeswehry i uczniów policji. – Jeśli staniemy po stronie
naszych żydowskich obywateli,
wówczas ten, kto ich atakuje, atakuje również nas – powiedział Köhler. Prezydent
wspomniał także o swojej
wizycie w 2005 r. w izraelskim miasteczku Sderot.
– Codzienny rytm życia przerywa tam regularnie głos syreny alarmowej i wypatrywanie
następnego schronu na obrzeżach miasta albo na podwórku szkolnym. Wielu zabitych
i zniszczenia wojenne w Strefie
Gazy to część diabelskiego kręgu przemocy, który musi zostać
przerwany; świat musi się zjednoczyć, aby pokój na Bliskim
Wschodzie stał się możliwy,
w ten proces rząd Republiki
Federalnej Niemiec pragnie się
aktywnie włączyć – podkreślił Köhler.
Edyta Hnatyszyn
Tomasz Kobylański
Anna Marczak
Ela Pasternak (MDSM)

Niebo bezchmurne. Nie w tym dniu. Pomimo nieprzyjemnego chłodu udaliśmy się do francuskiego miasteczka Oradour-sur-Glane. Sama nazwa nic nam nie mówi, zarówno Polakom,
jak i Niemcom. Dla narodu francuskiego ma jednak symboliczne znaczenie i jest miejscem
niewyobrażalnego cierpienia ludności cywilnej. W tym miejscu 10 czerwca 1944 r. oddział dywizji SS „Das Reich” wymordował niemal całą ludność miasteczka. Mężczyzn rozstrzelano,
kobiety oraz dzieci zamknięto w kościele, a następnie spalono żywcem. Wioskę podpalono.
Przyczyną tego barbarzyńskiego aktu był odwet za zabicie w Oradour-sur-Vayres przez francuski ruch oporu oficera SS. Łącznie zginęły 642 osoby. Ocalało jedynie sześć osób. Mieliśmy
szczęście spotkać dwóch nadal żyjących świadków. Jednym z nich był Robert Hébras. Razem
z nim udaliśmy się obejrzeć symbol zbrodni nazistowskich. Gdy dotarliśmy na miejsce, naszym oczom ukazał się niewyobrażalny widok. Wszędzie otaczały nas ruiny spalonej wioski. Mieliśmy wrażenie, iż czas stanął w miejscu. W atmosferze skupienia rejestrowaliśmy
każde słowo, które padło z ust pana Hébrasa. Nie była to zwykła relacja. Staliśmy w miejscu
szczególnym. Pytania i wątpliwości nasuwały się same. Niezwykłe poruszenie wywarła na
nas dyskusja z panem Jeanem-Marcelem Darthoutem, drugim ocalałym. Sam fakt, iż przybył
na rozmowę mimo złego samopoczucia, już o czymś świadczy. Zdajemy sobie sprawę jak
ważne stało się dla nich to, aby uwrażliwić młode pokolenie na krzywdę i cierpienie osób,
które poległy w tym miejscu. Podziwiamy ich za pełne zaangażowanie. Chylimy przed nimi
czoła i dziękujemy za niezwykle poruszającą lekcję historii. Opuszczając miasto, uwagę naszą przykuło jedno banalne, ale za to znamienne słowo umieszczone na pomniku: Remember
– Pamiętajmy! Jako młodzi ludzie czujemy się zobligowani do zachowania pamięci o ofiarach
narodowego socjalizmu nie tylko w kontekście Oradour-sur-Glane, lecz znacznie szerszym.
To nasz obowiązek wobec tych, którzy cierpieli i zginęli.
Edyta Hnatyszyn
niedziela, 25 stycznia 2009 r.
Niedziela minęła głównie na podróży z Limoges do Paryża. Kilkugodzinna jazda autobusem
okazała się chwilą wytchnienia dla uczestników programu. Większość nadrabiała zaległości
związane ze stosunkowo niewielką ilością snu, część podziwiała wiosenny krajobraz za oknem pojazdu. Późnym popołudniem dotarliśmy do podparyskiej miejscowości Champigny-sur-Marne, gdzie odwiedziliśmy Musée de la Résistance Nationale. To niewielkie muzeum,
którego ekspozycja dotyczy głównie francuskiego oporu. Kierownictwo muzeum przyjęło
nas z olbrzymią życzliwością. Poza stałą prezentacją udało nam się zobaczyć muzealne archiwum, w którym znajduje się duża liczba przedwojennych czasopism – także w języku
polskim! Mieliśmy też możliwość spotkania i rozmowy z mieszkańcem miasta – Żydem polskiego pochodzenia. Niestety, czas naglił i pomimo olbrzymich nalegań ze strony gospodarzy, nie mogliśmy zostać w Champigny dłużej. Godzina 21.05 – wylot z Paryża. Au revoir,
France! 22.45 – lądowanie w Berlinie. Guten Abend, Deutschland!
Tomasz Kobylański
poniedziałek, 26 stycznia 2009 r.
Kolejny dzień miał przebiegać pod hasłem całodniowego Arbeitsgruppentag, tj. pracy w grupach. Zespoły miały okazję pracować w berlińskim Muzeum Żydowskim, siedzibie Bundestagu, siedzibie stałej wystawy Topografia Terroru, niemieckim Archiwum Federalnym oraz
Miejscu Pamięci i Edukacji w Wannsee. Troje z oświęcimskich uczestników brało udział
w zajęciach na terenie willi przy Großer Wannsee 56/58, gdzie 20 stycznia 1942 r. odbyła się
konferencja zorganizowana przez Reinharda Heydricha na temat „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Młodzież miała możliwość dokładniejszego poznania historii tego
miejsca, dzięki swojej koordynatorce – Annie Rosenhain-Osowskiej, która na co dzień jest
przewodnikiem w Miejscu Pamięci. O godzinie 16.00 udaliśmy się do Paul-Löbe-Haus, gdzie
wzięliśmy udział w otwarciu wystawy Antisemitismus? Antizionismus? Israelkritik? (Antysemityzm? Antysyjonizm? Krytyka Izraela?), którego dokonała Gerda Hasselfeldt – wiceprzewodnicząca niemieckiego Bundestagu. Otwarcie wystawy było okazją do poznania niemieckiego
punktu widzenia na kwestię współczesnego antysemityzmu oraz poznania ciekawych postaci, jak m.in. państwo Bergerowie z Berlina – żydowscy emigranci z Europy Wschodniej czy
pan Emanuel Rund – reżyser z Berlina.
Na czele z dr Susanne Terwey, opiekunem grupy, udaliśmy się do Muzeum Topografii Terroru. To właśnie tam mieliśmy możliwość zaznajomienia się z historią tej części dzielnicy,
gdzie swoje lokum znalazły instytucje narodowego socjalizmu: SS, SD, Gestapo oraz Główny
Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Krocząc zgodnie z kierunkiem rozwoju wydarzeń zilustrowanych na czarno-białych planszach, dowiedzieliśmy się, jak skonstruowany był aparat terroru w Trzeciej Rzeszy. Następnie analizowaliśmy profile wybranych bohaterów cywilnego
ruchu oporu. Był to doskonały moment na osobiste refleksje i przemyślenia. Ekspozycja wywarła na nas niesamowite wrażenie. Jesteśmy zgodni, iż jest dobrym narzędziem, pozwalającym zrozumieć mroczną stronę najnowszej historii Niemiec i Europy.
Tomasz Kobylański i Edyta Hnatyszyn
wtorek, 27 stycznia 2009 r.

Fot. Tomasz Kobylański

27 stycznia, ze względu na swoją symbolikę, miał się okazać dniem głównych uroczystości.
Jest to nie tylko rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, ale od 2005 r. także Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. O godzinie 9.00, w siedzibie niemieckiego
Bundestagu, podsumowaliśmy pracę wszystkich sześciu grup roboczych. Towarzyszyła nam
prof. dr Gesine Schwan – członkini SPD, urodzona w 1943 r. Jej rodzina pod koniec wojny
ukrywała żydowską dziewczynkę. Schwan jest kandydatką na prezydenta Niemiec (wybory
odbędą się w 23 maja br.) oraz pełnomocnikiem rządu ds. stosunków z Polską. Jednak główna
uroczystość miała dopiero nastąpić. O godzinie 11.00 w sali plenarnej niemieckiego Bundestagu odbyła się uroczystość Gedenkstunde, podczas której głos zabrał prezydent Republiki
Federalnej Niemiec – Horst Köhler oraz przewodniczący Bundestagu – prof. dr Norbert Lammert. Wśród zasiadających na sali znaleźli się także – kanclerz Angela Merkel, liczni ministrowie, posłowie niemieckiego parlamentu oraz przedstawiciele licznych gmin wyznaniowych.
Następnie nadszedł czas na dyskusję uczestników seminarium z prof. dr. Norbertem Lammertem. Młodzież przez ponad godzinę miała możliwość wymiany poglądów z przewodniczącym Bundestagu. Rozmowa była moderowana przez Gesine Schwan. Całość była skrupulatnie śledzona przez liczne niemieckie media. Około godziny 15.00 nadeszła pora na rundę
podsumowującą cały program z udziałem koordynatorów projektu oraz uczestników.
Tomasz Kobylański

Warsztaty w Haus der Wannseekonferenz w Berlinie
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WYSTAWA SZTUKI
W BYŁEJ KUCHNI OBOZOWEJ

O

to odchodzą ostatni świadkowie tragedii Auschwitz. Nie ma już Henia Mandelbauma, chyba ostatnim
żyjącym w Europie więźniem Sonderkommando jest Szlomo Venezia. Na świecie żyje ich jeszcze kilkunastu. Po nich nie będzie nikogo, kto widziałby Zagładę z jądra jej ciemności. Młodzi ludzie będą nadal
dowiadywali się – jak i dziś, na lekcjach historii lub podczas zwiedzania – co działo się w rozbieralni komory
gazowej, w jaki sposób spopielano ciała zamordowanych, gdzie do Wisły wyrzucano popioły. Jednego już nigdy nie zrobią, nie zapytają: „A co Pan czuł, gdy zmuszano Pana do uczestnictwa w tym piekle?”.
Temat emocji i odczuć jest
ważniejszy niż można by
to ocenić na pierwszy rzut
oka. Całe życie więźnia, które obserwujemy przez pryzmat osamotnienia, umęczenia, wygłodzenia, kar,
apeli, komand czy chorób

szło do Zagłady. Lecz to nie czyli tego wszystkiego, co źródło, w którym bez słów
wszystko i na tym świat się było przeżywaną codzien- możemy odnaleźć owe
nie kończy. W przyswoje- nością obozu, w stopniu uczucia i emocje, które toosadzonym
niu faktografii nie zamyka pewnie większym niż regu- warzyszyły
się zrozumienie rozmiaru
tragedii. W datach, liczbach Wszyscy potrzebujemy odnaleźć
i wydarzeniach nie mieści
się to, czego młodzi ludzie człowieczeństwo w całej tej nieludzkiej
właśnie najczęściej szukają historii, ujrzeć człowieka w mordowanym,
w rozmowach z ocalałymi. poczuć jego unikalność i kruchość.
Jak mówić więcej o ludziach niż o datach
Wszyscy potrzebujemy od- A jednocześnie wczuć się w jego
czy liczbach? Jak nie stracić człowieka
naleźć człowieczeństwo w
w tym tłumie ofiar? Jak uchwycić, a potem całej tej nieludzkiej historii, doświadczenie i zrozumieć jego zwycięstwo.
ujrzeć człowieka w mordowyrazić i przekazać to, czego się samemu
wanym, poczuć jego uni- laminy, pobudki i apele. Nie w Auschwitz. Jest to sztunie doświadczyło, a co stanowi sedno
kalność i kruchość. A jed- odtworzymy tego, o czym ka więźniarska – rysunki,
przeżycia Auschwitz?
nocześnie wczuć się w jego nawet byli więźniowie nie obrazy, akwarele, szkice.
doświadczenie i zrozumieć zawsze umieli opowiadać. Tworzone podczas trwania
– jest życiem emocjonalnie Wystawa główna w Miejscu jego zwycięstwo. Nie to, Ale starać się trzeba. Dlate- obozu lub w formie niewyskrajnym. Przeżyć Ausch- Pamięci jest i będzie wysta- które sprawiło, że przeżył, go na całym świecie nagry- słowionych relacji powstałe
witz, nie oznacza tylko coś wą narracyjną, historyczną, ale to, które pozwoliło mu wane są filmy z relacjami już po wojnie. Gdy pierwszy raz oglądałem zbiory
przetrwać, ale i czegoś dosztuki, poraziła mnie wyświadczyć. I to w tak mocrazistość emocji, jaka bije
nym stopniu, że minęły lata Cała wewnętrzna i niewysławialna historia Auschwitz
z tych rysunków. Wracałem
i dekady, a w koszmarach jest wypisana bez słów na obrazach byłych więźniów.
tam wiele razy, aby upewsennych byli więźniowie
Poznanie żyć dalej. Prawdą jest, że więźniów, aby choć tyle zo- nić się co do mojego odbionadal odczuwali traumę faktograficzną.
obozową. Od pierwszej przyczyn i następstw jest bez nich, byłych więźniów, stało z ich słów, spojrzeń lub ru. Pokazywałem je wielu
ludziom, patrząc, czy pomyśli o nowej wystawie podstawą jakiegokolwiek nie odtworzymy emocji, od- milczenia.
ten temat mnie męczył. Jak zrozumienia tego, jak do- czuć, uczuć, stanów ducha… Jest jednak jeszcze jedno dobnie do mnie odczytują

Fot. APMA-B

Fot. APMA-B

mówić więcej o ludziach niż
o datach czy liczbach? Jak
nie stracić człowieka w tym
tłumie ofiar? Jak uchwycić,
a potem wyrazić i przekazać to, czego się samemu nie
doświadczyło, a co stanowi
sedno przeżycia Auschwitz?

Czesław Lenczowski, Widma wracają
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Mieczysław Kościelniak, Chory więzień
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Halina Ołomucka, Ostatni całus

farby na płótnach. Na tych
bowiem dziełach artyści,
byli więźniowie, wyrzucili
z siebie to, co zapamiętali
najbardziej i co ich męczyło
jeszcze wiele lat po 1945 r.:
uczucia beznadziei, rezygnacji, bezsilności, nostalgii,
żalu, strachu, cierpienia,

bólu, głodu i zimna. Cała
ta wewnętrzna i niewysławialna historia Auschwitz
jest wypisana bez słów na
obrazach byłych więźniów.
W zbiorach Muzeum istnieje największa na świecie
kolekcja takich dzieł sztuki. Składa się ona z kilku

Włodzimierz Siwierski, Głowa więźnia II

tysięcy obrazów i grafik.
Wielokrotnie padały pytania, jak je pokazać publiczności. Można pod kątem
ich autorów lub stylów
– tak zapewne uczyniłoby każde Muzeum sztuki.
Lecz Auschwitz nie jest
Muzeum sztuki. Można je

pogrupować wedle tematów, które ukazują – tak,
jak zrobiłoby szanujące się
Muzeum historyczne. Lecz
Auschwitz nie jest także
wyłącznie Muzeum historycznym. W tym Miejscu
Pamięci będziemy mogli
– dzięki tym nadzwyczaj-

nym relacjom wizualnym
– pokazać wnętrze człowieka, uczucia i emocje
więźniów. Właśnie dlatego, że niedługo już żaden
z nich nie będzie mógł o tym
sam nam opowiedzieć.
Piotr M.A. Cywiński

Fot. APMA-B

Wystawa jest zaplanowana w budynku kuchni obozowej. Jej nowy scenariusz, ukazujący ponadczasowe emocje i wewnętrzne uczucia ofiar, powstał
w latach 2007-2008. Projekt konserwacji i adaptacji jest kosztorysowany na ok. 4,5 miliona euro.

Halina Ołomucka, Przed selekcją
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KSIĄŻKA ZZA MURU

N

a 68 stronach szkolnego brulionu w kratkę, niebieskim atramentem została zapisana historia. Historia, od strony 267 do 334. Jej właśnie poświęcone było spotkanie w Centrum Żydowskim, które
miało miejsce 4 lutego.

Trudno nie pisać o getcie
z patosem. Trudno nie nadawać symboliki wszystkiemu, co robili tamci ludzie.
Trudno jest pisać wreszcie
o czymś, czego samemu się
nie doświadczyło i miejscu, które już nie istnieje,
które zostało zburzone,
i na gruzach którego zbudowano nową Warszawę.
Getto obecne jest już tylko
w książkach, w podręcznikach i na zdjęciach. Jest ono
również wciąż żywe w pamięci świadków. Ich jednak
jest z każdym rokiem coraz
mniej. Getto. Mikrokosmos,
którego mieszkańcy mieli zostać wymordowani,
a słuch po nich miał zaginąć. W ten sposób powstać
miał czysty aryjski świat.

zbrodni, którą mieli wkrótce popełnić; zabicie insektów to przecież nic złego!
Nie spodziewali się problemów, bo przecież Żydzi
nie będą stawiać oporu,
nie będą się buntować. To
miała być prosta robota.
I z początku to im się udawało. Nawet jeżeli Żydzi
w Warszawie w końcu zaczęli domyślać się prawdy,
to ci mieszkający dalej jeszcze nic nie wiedzieli. Wtedy, gdy dla warszawskich
Żydów Treblinka zaczynała
mieć ściśle określone znaczenie, dla zagranicznych
nie znaczyła nic:
Aż tu wczoraj dowiaduję się, że
ktoś otrzymał kartkę z Holandii z zapytaniem, jaki klimat
i warunki życia panują w Treblinkach, gdyż w nich sprzedaje
się działki podlegające wysiedleniu Żydom. Czułam, że coś
mnie dławić zaczyna...

Autorka dziennika jest bardzo tajemnicza. Jej imię,
Maryla, padło w tekście
tylko raz. Wiemy, że była

młodą polską Żydówką
o semickim wyglądzie, który utrudniał jej szukanie
kryjówki po aryjskiej stronie. Na stronach dziennika wspomina też o Adasiu
– prawdopodobnie mężu.
O rodzinie nie pisze nic.
Dzieci
najprawdopodobniej nie miała, bo nic o nich
nie wspomina. Staranne,
niemal kaligraficzne pismo i znakomita gramatyka
świadczą o dobrym wykształceniu.

z nich jest obecnie w bardzo
złym stanie, ale wykonano
już fotokopie wszystkich
stron, które czytelnik może
także zobaczyć w książce,
obok drukowanych odpowiedników.
O czym jest ten dziennik?
Opisuje on życie w getcie w
prostych słowach. Dziennik
Maryli jest prywatną kroniką wydarzeń w świecie za
murami. Opisuje ona różne aspekty życia w getcie.
Pisze o śmierci, głodzie,
pracy, o powrotach zza
aryjskiej strony. Nie pisze
jednak niczego o sobie.
Wszystkie sytuacje i wydarzenia opisuje na podstawie
informacji
zasłyszanych
od swoich znajomych lub
ich znajomych. Na jednej
z pierwszych zachowanych
stron jej zapisków, mówi
o wieczorku kabaretowym,
który miał miejsce w getcie:

Nie znamy liczby zeszytów
z zapiskami Maryli. W Muzeum na Majdanku, w magazynie tamtejszego Bauhofu, odnaleziono tylko dwa,
ale mogło być ich więcej.
Wetknięto je między resztki
materiałów budowlanych.
Pierwszym z nich, wyjątkowo zniszczonym, zainteresowała się Franciszka Marciak, pracownica Muzeum
na Majdanku, która jest
autorką jego streszczenia.
Niedługo potem zeszyt cał- Wieczór ten dał mi wiele zadokowicie się rozpadł. Drugi wolenia i cichą wiarę, że jest

Fot. Paweł Sawicki

Propaganda
nazistów
przedstawiała Żydów jako
insekty, które należy usunąć w celu utrzymania
zdrowego stanu społeczeństwa. Starali się oni odczło- Z gettem warszawskim kowieczyć Żydów na tyle, jarzy się wiele. Brud, głód,
żeby nie dało się zauważyć złe warunki sanitarne, prze-

ludnienie, sieroty, czekanie,
czekanie. Czekanie. Potem
Umschlagpaltz i wywózki
do Treblinki. W 1943 r. powstanie. Bunkry, karabiny,
kule, ogień i Jürgen Stroop.
A potem już tylko gruzy.
W tym przerażającym świecie młoda kobieta miała siłę,
żeby w pamiętniku opisywać to, co się dzieje. Jest on
pisany „na żywo”, przenosi
za mur. O nim właśnie – Patrzyłam na usta... Dziennik
z warszawskiego getta –
z dr. Piotrem Weiserem
(Żydowski Instytut Historyczny) rozmawiała Katarzyna Nowak, redaktor naczelna wydawanego przez
oświęcimskie Muzeum pisma „pro memoria”. Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta doskonale
oddaje i osobiste odczucia
autorki, i to, co działo się za
murami getta.

Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta
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Katarzyna Nowak i dr Piotr Weiser

w nas jeszcze moc, ta moc
emanująca od wewnątrz, wielka, życiodajna, która jest tu
(...) i za oceanem, i której nie
zabijają.
Maryla ma swoje zdanie.
Mówi otwarcie o tym, że
jest przeciwniczką „partii”
– Żydów walczących o wolność. Nie miała styczności
z Żydowską Organizacją
Bojową, ale z Żydowskim
Związkiem
Wojskowym.
Doskonale zdawała sobie
sprawę z tego, że pojedynczy występek przeciwko
Niemcom może skończyć
się śmiercią wielu niewinnych ludzi. Gdy jednak wybuchło powstanie,
w dzienniku padają podniosłe słowa:
Getto powstało. Getto powstało (...). Wybiła dla historii
i potomności wielka, wspaniała chwila (...).
Maryla nie należała do
opisywanych
dziewcząt
przez Stroopa czy Marka
Edelmana, które walczyły z Niemcami na równi
z mężczyznami. Dla niej
powstanie nie było aż tak
heroiczne, jakim zwykło się
je przedstawiać po wojnie.
Można śmiało powiedzieć,
że jest nieświadomą zwolenniczką Edelmana, który
cały czas walczy o „od-
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brązowienie” tego zrywu.
Podkreślić trzeba, że tam
walczono nie o życie, tylko
o możliwość wyboru własnej śmierci. Śmierci godnej.
Powstanie w getcie było
zrywem, mającym zwrócić
uwagę ludzi, przypomnieć
im o tragedii, która wydarzyła się w otoczonym
murem fragmencie miasta.
Edelman wyraźnie mówi
o tym, że jako Żydzi przeznaczeni na zagładę mieli
dwie opcje: albo chować się
przed Niemcami (jak robiła to Maryla), albo zginąć
z bronią w ręku, co miałoby
być swojego rodzaju ukłonem w stronę słynnej polskiej romantyczności. On
i nieliczni wybrali to drugie
wyjście. Maryla postanowiła się ukrywać i ciągle wierzyć, że wszystko będzie
dobrze, że może powtórzy
się francuskie Vittel (znajdował się tam obóz przejściowy przeznaczony dla
Żydów z obywatelstwem
amerykańskim i brytyjskim, których zamierzano
wymienić na jeńców niemieckich).
Bunkier, w którym się chowała, mógł znajdować się
w pobliżu ulicy Leszno.
Setki schronów rozsianych
było po całym terenie getta,
dlatego tak trudno je zlokalizować. W bunkrze tym los
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Maryli miał się rozstrzygnąć, gdy ta zdecydowała się
popełnić samobójstwo. Popchnęły ją do tego między
innymi współtowarzysze w
bunkrze, którzy według jej
słów byli „obrzydliwi” oraz
okropna świadomość umierania właśnie z tymi ludźmi. Zupełnie przez przypadek ktoś wytrącił jej z
ręki tabletki i uniemożliwił
odebranie sobie życia. Kiedy Maryla dopisywała do
swojego dziennika ostatnie
zdania, schrony i bunkry
padały jeden po drugim.
Ostatni zapisek jest datowany na 27 kwietnia 1943 r.,
kiedy nad jej głową dogorywa powstanie :
Z głębin naszego schowka docierają do nas raz po raz odgłosy kroków ludzkich, grup
przechodzących i zaczynamy
na podstawie ubiegłych doświadczeń w swej świętej naiwności wierzyć, że Wersterfassung pracuje.
Podczas spotkania dr Weiser mówił o hipotezach,
w jaki sposób dzienniki
Maryli trafiły do obozu
na Majdanku. Maryla mogła zostać deportowana
do obozu, gdzie zaraz po
przywiezieniu została zagazowana. Mogła wówczas
oddać swoje zapiski jednemu z więźniów, który po-
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tem je schował. Mogła też
szczęśliwie przejść selekcję,
pracować i zostać zamordowana podczas operacji
„Erntefest”, czyli „dożynek”, kiedy w ciągu dwóch
dni rozstrzelano kilkadziesiąt tysięcy Żydów.
Szczególnie
interesujący
jest stosunek Maryli do Polaków. Opisuje ona zarówno postawy godne naśladowania: bezinteresowne
ratowanie Żydów, pomaganie im i dostarczanie żywności, jak i złe zachowania:
denuncjowanie i czerpanie
korzyści finansowych z pomocy.
Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta to
książka godna przeczytania. To przestroga przed
tym, do czego doprowadzić
może ludzka nienawiść,
ale jednocześnie to bardzo
intymna opowieść kobiety,
której śmierć była wynikiem tej nienawiści. Można powiedzieć, że Maryla
żyje dalej, a razem z nią
żyją ludzie, których opisuje, budynki, które zostały
zburzone i świat, który już
nie istnieje. Dziennik Maryli może być doskonałym
uzupełnieniem lektur historycznych o tej tematyce.
To nieco inne spojrzenie
na getto. Mało jest ksią-
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żek, które opisują to, co
się tam czuło. Dużo mówi
się o śmierci, głodzie, ale
niewiele miejsca poświęca
się wewnętrznym odczuciom ludzi. A jak się o nich
mówi, to jest bardzo patetycznie, bardzo idealistycznie, bardzo symbolicznie.
Trzeba więc książki pisanej
z dozą obiektywizmu, ba,
nawet znieczulenia. I dlatego warto sięgnąć po zapiski Maryli. Najważniejszy
jest jednak symbol. Choć
losy autorki są nieznane,
to dowodem jej istnienia są
litery kreślone niebieskim
atramentem.

Iga Bunalska

Piotr Weiser, Patrzyłam na usta...
Dziennik z warszawskiego getta,
Homini, Warszawa 2008.

Centrum Dialogu i Modlitwy
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HORYZONTY EUROPEJSKIEGO
WOLONTARIATU

P

od koniec stycznia w Oświęcimiu gościli przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Horyzont. Data nie była przypadkowa, bowiem grupie
zależało, aby w programie pobytu uwzględnić udział w uroczystościach
64. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jednak głównym celem
seminarium było wypracowanie opinii na temat ciężaru narodowej historii
i poznanie niemieckiej perspektywy spojrzenia na Auschwitz, by później móc
ją skonfrontować z perspektywą polską.
Stowarzyszenie powstało
w 2001 r. z inicjatywy byłych wolontariuszy, którzy swoją służbę odbyli
w Polsce. Młodzi ludzie,
wysłani na roczną służbę
do naszego kraju z różnych organizacji niemieckich, powracali do swojej
ojczyzny i tracili kontakt
z dopiero co poznaną
polską kulturą, językiem

i ludźmi. Horyzont miał nie działać na rzecz dialo- Początki były skromne dynie przez pomysłowość
za zadanie podtrzymanie gu polsko-niemieckiego, – zaczęło się od dziesięciu uczestników. W szerokim
tych kontaktów i umac- organizując wspólne pro- osób. Dziś „Horyzontow- wachlarzu
zrealizowanych już projektów znajdują się m.in.: wycieczka
Stowarzyszenie zrzesza młodych ludzi z Niemiec i Polski,
rowerowa wzdłuż granicy
którzy aktywnie działają na rzecz dialogu polsko-niemieckiego. polsko-niemieckiej, niemiecko-polsko-białoruska
nianie więzów z Polską. jekty i w nich wykorzysty- ców” jest około stu. Mimo „włóczęga”
polegająca
Stowarzyszenie
zrzesza wać doświadczenie zdoby- że na co dzień większość z na odkrywaniu małych
młodych ludzi z Niemiec i te podczas swojej służby członków kontynuuje swo- i większych miejscowości
ją edukację na wyższych na szlaku, ale też warsztaPolski, którzy chcą aktyw- wolontariackiej.

Początki były skromne – zaczęło się od
dziesięciu osób. Dziś „Horyzontowców”
jest około stu. Mimo że na co dzień
większość z członków kontynuuje swoją
edukację na wyższych uczelniach, znajdują oni czas, by regularnie organizować
wspólne projekty.
uczelniach, znajdują oni
czas na organizację wspólnych projektów. Stowarzyszenie nie ma swojego
biura. To grupa pełnych
zapału ludzi, których łączy
fascynacja nowopoznanym
krajem.

ty w Mikuszewie, gdzie
poruszano pytania o tożsamość i komunikację, czy
program Mentor polegający na przygotowywaniu
ludzi, którzy w przyszłości
mieliby być pomocną dłonią dla wolontariuszy trafiających do obcego sobie
Przygotowywane
przez środowiska.
Stowarzyszenie
projekty adresowane do róż- Jednym z projektów ornych grup. Ich tematyka ganizowanych przez Hojest bardzo różnorodna ryzont jest wizyta jego
i ograniczona właściwie je- członków w Oświęcimiu.
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W tym roku podróż ta
była organizowana już po
raz trzeci. Tym razem w
seminarium brali udział
tylko niemieccy członkowie. Poza uczestnictwem
w obchodach wyzwolenia
obozu, grupa wspólnie
z Simonem – wolontariuszem z Centrum Dialogu

W programie nie mogło
również zabraknąć rozmowy z ks. Manfredem Deselaersem, osobą która spędziła
w Polsce już niespełna dwadzieścia lat m.in. w służbie
na rzecz dialogu polsko-niemieckiego. W tym spotkaniu
skupiono się na roli papieża
Jana Pawła II i jego wizycie

Program ten nie tylko pogłębiał wiedzę
ich uczestników na temat byłego obozu
i współczesnej Polski. Dzięki spotkaniu
w tym miejscu, i wiedzy jaką nabyli jego
uczestnicy, można wierzyć, że będą oni
jeszcze lepszymi ambasadorami Polski.
i Modlitwy – ułożyła kilkudniowy program, mający pomóc w osiągnięciu
swoich założeń.
W pierwszej części seminarium „Horyzontowcy”
zapoznali się z historią byłego obozu, uczestnicząc
w studyjnym oprowadzaniu po terenach Auschwitz-Birkenau.
Kolejną
częścią było zapoznanie
się z relacjami świadków
historii. W tym celu grupa
odwiedziła wystawę Mariana Kołodzieja Labirynty
w Harmężach. W odróżnieniu od Muzeum Auschwitz, w tym miejscu jest
bardzo mało faktów i liczb.
Są za to niezwykłe obrazy
– subiektywne wizje autora, które na każdym odwiedzającym robią ogromne
wrażenie. Grupa zaprosiła
na swoje seminarium byłą
więźniarkę Auschwitz Zofię Posmysz-Piasecką, która opowiedziała o swoich
obozowych przeżyciach,
a także jak potoczyło się jej
życie po piekle Auschwitz.
Dla wielu z uczestników
seminarium był to najważniejszy i najbardziej owocny punkt programu.
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w byłym obozie AuschwitzBirkenau, a także przedstawiono polską perspektywę
spojrzenia na Auschwitz w
szerokim kontekście historycznym. Grupa też miała
okazję spotkać się z Generalnym Konsulem Republiki
Federalnej Niemiec w Polsce,
dr. Thomasem Gläserem.
Program nie tylko pogłębiał wiedzę jego uczestników na temat samego byłego obozu i Polski. Dzięki
spotkaniu w tym miejscu
i wiedzy, jaką nabyli, można wierzyć, że uczestnicy
seminarium będą jeszcze
lepszymi
ambasadorami
Polski, ambasadorami, którzy trafiają przede wszystkim do ludzi młodych.
Fotografie ze spotkania
z byłą więźniarką
Zofią Posmysz
fot. CDiM
Wiktor Boberek

Na stronie internetowej
www.horizont.org znaleźć
można więcej informacji
na temat działalności stowarzyszenia i aktualnych
projektów.
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Kultura

ROMOWIE – SKAZANI NA ZAGŁADĘ

P

isarz i laureat literackiego Nobla
William Golding napisał kiedyś, że
największe pomysły cechuje prostota.
W dzisiejszych czasach – a już zwłaszcza na ekranie filmowym – maksyma
ta wydaje się być zapomniana. Nawet
w filmach dokumentalnych ważniejsze jest zrobienie efektu, niż opowiedzenie historii. Może dlatego trwający zaledwie 28 minut obraz Romowie
– skazani na zagładę Adama Sikory i Wiesława Gajdy wywołuje tak wstrząsające
wrażenie.
Film mówi o zagładzie Romów w niemieckim obozie
Auschwitz-Birkenau
widzianej oczami dwojga
byłych więźniów: Heleny
Majowskiej i Edwarda Paczkowskiego. Już po pierwszych kilku zdaniach widz
podąża za opowieścią, która
z minuty na minutę robi się
coraz bardziej wstrząsająca.
Słuchamy o cierpieniach,
zagładzie najbliższych, ale
i o ocaleniu. Nie trzeba wielkich efektów, które przyciągnęłyby uwagę. Wystarczą
bohaterowie i proste, bardzo
oszczędne zdjęcia, które kręcono m.in. na ternie byłego

obozu Auschwitz. W ten
sposób autorom filmu udało
się zarejestrować nie tylko
słowa, ale i prawdziwe emocje, które widać chociażby
wtedy, kiedy Edward Paczkowski z wyraźnym bólem
opowiada historię w miejscach, z którymi wiążą się
jego tragiczne wspomnienia.
Do niektórych powrócił po
raz pierwszy po ponad 60 latach. Jest mu coraz ciężej, aż
w końcu mówi: Przepraszam
już nie mogę...
Całości towarzyszy piękna,
ale i odpowiednia w nastoju muzyka autorstwa Jana
Kantego-Pawluśkiewicza.

Jednak chyba najmocniejsze w filmie są momenty
ciszy, kiedy z ekranu nie
padają żadne słowa, ale na
twarzach bohaterów widać prawdziwe emocje.
Na tym polega prawdziwy
dokument.
Paweł Sawicki

Romowie – skazani na zagładę
scenariusz i reżyseria:
Adam Sikora i Wiesław Gajda
zdjęcia: Adam Sikora

Film dostępny jest w archiwum i bibliotece Stowarzyszenia Romów w Polsce
w Oświęcimiu.

„ŻYDOWSKIE MOTYWY:
RETROSPEKTYWA 2008”
2-31 marca 2009
PROGRAM:
Zapraszamy na przegląd filmów o tematyce żydowskiej • 2 marca, g. 17.00
Chakalaka,
organizowany wspólnie ze
stowarzyszeniem Żydowskie
reż. Ori Amitay
Motywy.
Hummus Curry,
reż. Noam Pinchas,
Wszystkie filmy w polskich
Yoni Zigler
wersjach językowych.
Zakotwiczeni w ziemi,
reż. Gady Castel

• 16 marca, g. 17.00
Miasteczko Kroke,
reż. Natalia Schmidt, Kuba
Karyś – po projekcji spotkanie z reżyserami
Papierowe laleczki,
reż. Tomer Heymann
• 17 marca, g. 17.00
Żywot własny przestępcy,
reż. Michał Wawro
Ocaleni przez deportację,
reż. Sławomir Grunberg

• 3 marca, g. 17.00
Na przekór wszystkiemu,
reż. Esther i Dan Kabin
Umrzeć w Jerozolimie,
reż. Hilla Medalia
Pionierzy,
reż. Marco Cavallarin,
Marco Mensa

• 23 marca, g. 17.00
Burza uczuć,
reż. Yael Klopmann
Drogi, reż. Lior Geller
• 24 marca, g. 17.00
Obcy VI, reż. Borys Lankosz
Wybrańcy,
reż. Wendla Nölle

• 9 marca, g. 17.00
Jajko czy kura?,
reż. Alon Alsheich
Pamiątki,
reż. Halil Efrat,
Shahar Coher
Motyle,
reż. Jaap van Heusden

• 30 marca, g. 17.00
Emigranci,
reż. Agnieszka Trojak
Nieczysta, reż. Dafna Sudri
• 31 marca, g. 17.00

• 10 marca, g. 17.00
Sztuka (w) dialogu?,
Złodziej pamięci,
reż. Kasia Lisiak – po proreż. Gil Kofman
jekcji spotkanie z reżyserką
Widziane tymi oczyma,
Hotel 9-gwiazdkowy,
reż. Hilary Helstein
reż. Ido Har
WSTĘP WOLNY.
Panna młoda,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
reż. Miri Shapiro
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KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
•4 marca
Spotkanie Klubu Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej „Pióromani”
Godz. 16.00, sala nr 30
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Kalmána do libretta Leo
Steina i Beli Jenbacha, w
reżyserii Stefana Szlachtycza, pt. Księżniczka czardasza.
Godz. 17.00,
cena biletu: 40 zł
Oświęcimskie Centrum
Kultury

•4 marca
Emocje – wernisaż wy- •13 marca
stawy fotograficznej
Pocztówka z Gottlandu
Wernisaż wystawy foto- – spotkanie z Mariuszem
graficznej oraz wręczenie Szczygłem
nagród uczestnikom kon- Gościem
Miejskiego
kursu. Impreza odbywa Ośrodka Kultury, Sportu
się w ramach „Festiwalu i Rekreacji w Chełmku
Kobiet”.
będzie znany dzienniGodz. 17.00, hol dolny
karz, autor znakomitych
Ośrodek Kultury w Brzesz- reportaży poświęconych
czach
Czechom, uwikłanym w
czasy, w jakich przyszło
•5 marca
im żyć. Spotkaniu towaDKF Reksio: Błękitny rzyszy pokaz instalacji
Magdaleny Magdziarz
anioł
Błękitny anioł – film pro- inspirowanej Gottlandem
dukcji niemieckiej z 1930 r. Mariusza Szczygła.
w reżyserii Josefa von Godz. 17.00,
Sternberga jest pierw- sala widowiskowa-kinowa
szym niemieckim filmem MOKSiR w Chełmku
zrealizowanym w techni- www.mariuszszczygiel.
ce dźwiękowej. To legen- com.pl
darny już film z niezapomnianą kreacją aktorską •16 marca
Ukraina... warto wiedzieć,
Marleny Dietrich.
poznać, zapamiętać
Godz. 18.30,
Wspomnienia z podróży
cena biletu: 10 zł
DKF Reksio w Oświęci- – prezentacja fotografii.
Otwarte Spotkanie Klubu
miu
Wolnego Czasu.
Godz. 16.00
•5 marca
Różne oblicza kobiety Ośrodek Kultury w Zatorze
– wernisaż wystawy
Wernisaż fotograficznej
wystawy pokonkursowej •18 marca
Kabaret Łowcy.B
Różne oblicza kobiety.
W Oświęcimskim CenGodz. 18.00
trum Kultury wystąpi znaDom Kultury w Kętach
ny i popularny kabaret,
w którego programach
•5 marca – 24 kwietnia
Wołek – okruchy historii kipi od absurdalnego hu– wystawa archeologicz- moru, czyli Łowcy.B.
na
Godz. 20.30,
W dniach od 5 marca do cena biletu: 35 zł
26 kwietnia 2009 roku Oświęcimskie Centrum
(wernisaż 5 marca o go- Kultury
dzinie 17.00) w siedzibie
Zbiorów Historyczno-Et- •31 marca – 5 kwietnia
nograficznych Oświęcim- Popiełuszko
skiego Centrum Kultury W dniach od 31 marca
(Zamek, ul. Zamkowa 1) do 5 kwietnia 2009 roku
prezentowana
będzie w Oświęcimskim Cenwystawa archeologicz- trum Kultury prezentona poświęcona historii wany będzie film Rafała
twierdzy obronnej – za- Wieczyńskiego o legenmku na szczycie wzgórza darnym kapelanie „SoliWołek pt. Wołek – okruchy darności” pt. Popiełuszko.
historii.
Seanse:
Oświęcimskie Centrum 31.03.2009 r., godz. 17.00
Kultury
1.04.2009 r., godz. 17.00
3.04.2009 r., godz. 17.00
•8 marca
4.04.2009 r., godz. 17.00
Księżniczka czardasza
5.04.2009 r., godz. 17.00
W Oświęcimskim Cen- cena biletu: 12 zł
trum Kultury zostanie Oświęcimskie Centrum
zaprezentowana, przez Kultury
artystów Opery Śląskiej
w Bytomiu, operetka
w 3 aktach Emmericha
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Historia

LUDZIE DOBREJ WOLI
Wspominamy mieszkańców Oświęcimia,
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
STANISŁAWA MOROŃCZYK
(ur. 1920)

Urodziła się 4 września 1920 r.
w Brzeszczach k. Oświęcimia. Córka Augustyna i
Wiktorii z d. Michalska. Szko-

łę powszechną ukończyła
w rodzinnej miejscowości,
a następnie była uczennicą żeńskiego gimnazjum
w Bielsku oraz rybnickiego liceum sióstr urszulanek, gdzie
w maju 1939 r. złożyła egzamin dojrzałości. Wybuch
II wojny światowej uniemożliwił jej kontynuowanie
nauki. W latach szkolnych,
w 1935 r. związała się z harcerstwem. Należała do brzeszczańskiej drużyny im. Emilii
Plater, wchodzącej w skład
chorągwi oświęcimskiej.

W okresie okupacji działała
w konspiracji i niosła pomoc
więźniom KL Auschwitz.
Od 1943 r. należała do Armii
Krajowej, placówka konspiracyjna Brzeszcze Obwodu
Oświęcimskiego.
Pełniąc
funkcję łączniczki, posługiwała się pseudonimem „Mała
Stasia”. W jesieni 1940 r.
nawiązała kontakty z więźniami pracującymi w rejonie
Brzeszcz i rozpoczęła akcję
pomocy. Polegała ona przede
wszystkim na dożywianiu.
Z czasem opieką objęła gru-

Z SZAFY GANOBISA

W

mojej szafie jest sporo pamiątek związanych z historią Oświęcimia. Czasami jest mi trudno przypomnieć sobie
pewne historie związane z danym przedmiotem. Moja kolekcja liczy obecnie około 1000
przedmiotów: zdjęć, pocztówek, dokumentów,
butelek, etykiet... Każdy przedmiot ma swoją
historię, którą udało mi się odkryć, lub którą
dopiero odkrywam. Każdy z eksponatów, które posiadam, staram się ocenić i dowiedzieć
się, gdzie przebywał, do kogo należał.
blaszki. Dostali przyzwolenie,
zabrali je i od razu przekazali
je mnie. Zacząłem badać ich
pochodzenie. Postanowiłem
udać się do moich znajomych do Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
i zapytać ich, co to może być.
Usłyszałem, że są to matryce
dokumentów więźniów przymusowych. Są tam ich nazwiska, daty urodzenia, miejsce
pochodzenia, data przybycia.
Matryce są wykonane z blachy i mają wytłaczane napisy. Udało mi się ustalić, co się
znajdowało w czasie wojny
w budynku, obok którego matryce znaleziono. Nie wiem
jednak, jakim cudem się tam
znalazły, co jest kolejną zagadką, którą mam nadzieję,
kiedyś rozwiążę...
Mirosław Ganobis

Fot. Mirosław Ganobis

Dzisiaj chciałbym przedstawić
pewną pamiątkę z czasów
okupacji, ale znalezioną w
Oświęcimiu na terenie Starego
Miasta. A dokładniej mówiąc
na terenie obecnej szkoły nr 3.
Pewnego dnia mój teść oraz
znajomy, który mieszka nieopodal tej szkoły, przechodzili
przez teren szkoły. Na boisku
szkolnym trwały właśnie prace związane z modernizacją
nawierzchni. Idąc obok zwału ziemi, zauważyli jakieś
dziwne tabliczki, które z niej
wystawały. Pochylili się nad
nimi i zaczęli je oglądać. Ku
ich zdziwieniu zauważyli, że
są to jakieś identyfikatory, na
których są daty świadczące o
czasach okupacji. Postanowili
je zabezpieczyć. Zapytali ludzi, którzy wykonywali tam
prace, czy mogą zabrać te

Matryce
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py więźniów zatrudnionych
w innych miejscowościach,
jak Harmęże i Pławy. Oprócz
żywności dostarczała też lekarstwa. Pośredniczyła ponadto w tajnej korespondencji
więźniów z rodzinami. W lutym 1942 r., zagrożona aresztowaniem, opuściła Brzeszcze
i ukryła się w miejscowości Komorowice k. Bielska.
Mimo niebezpieczeństwa, po
kilku miesiącach powróciła
na teren przyobozowy, aby
nadał pomagać więźniom.
Z ramienia organizacji AK
przygotowywała
również
ubrania dla uciekinierów
z obozu. W latach 1942-1944
wraz z matką Wiktorią wysyłała paczki żywnościowe
polskim jeńcom wojennym
w obozie Murnau.
Do końca 1946 r. mieszkała
w Brzeszczach. W okresie
tym związana była z organizacją młodzieżową Stronnictwa Ludowego „Wici”

oraz pracowała w Gminnej
Szkole Rolniczej w Jawiszowicach. Przez trzydzieści lat, z przerwą w okresie
1962-1965, gdy studiowała
na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako nauczycielka w różnych szkołach o
profilu rolniczym. Będąc na
emeryturze, uczyła w szkole
górniczej w Brzeszczach. Rodziny nie założyła. Po wojnie
odznaczona m.in. Krzyżem
Armii Krajowej, Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Złotą
Odznaką Nauczycielstwa.
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
– MARZEC
• 1 marca 1856 r.
dzo czynnie uczestniczyły • 9 marca 1941 r.
Do Brzezinki k. Oświęciw ruchu niepodległośRozpoczęła się akcja wymia przybył prowadzony
ciowym. Panie zajęły się
siedlania przez Niemców
przez maszynistę Klimorganizowaniem zbiórek
żydowskich mieszkańców
czoka pierwszy pociąg Cerzeczowych i pieniężnych
Oświęcimia. Pierwszy transsarsko-Królewskiej Uprzydla potrzeb Legionów Polport skierowano do getta
wilejowanej Kolei Północskich, w szeregach których
w Chrzanowie.
nej Cesarza Ferdynanda.
walczyło ok. 700 żołnieJednotorowe połączenie
rzy pochodzących z ziemi • 10 marca 1962 r.
z Czechowicami było
oświęcimskiej.
Prezes Rady Ministrów
zwiastunem nadejścia lepPRL dokonał uroczysteszych dni dla Oświęcimia • 5 marca 1424 r.
go otwarcia Zakładowego
i wyjścia z upadku gospoKs. oświęcimski Kazimierz,
Domu Kultury w Oświędarczego. Po 28 latach, gdy
wraz z innymi książętami
cimiu.
Zaprojektowany
miasto uzyskało połączenia
śląskimi, uczestniczył w
w 1958 r. przez warszawz Trzebinią, Mysłowicami i
koronacji Zofii Holszańskich architektów gmach
przez Skawinę z Pogórzem
skiej – czwartej żony Włazostał
wybudowany
– Krakowem, stacja przeładysława Jagiełły – na króprzez Zakłady Chemiczne
dunkowa „Oświęcim” stalową Polski.
„Oświęcim” dla potrzeb
ła się ważnym węzłem kopracowników kombinatu.
lejowym, a miasto urosło • 6 marca 1985 r.
Popularny w tamtych czado rangi znaczącego grodu
Za udział ludności cywilsach „Zetdek” w latach 90.
granicznego.
nej w ruchu oporu i niesiezostał przejęty przez samonie pomocy więźniom KL
rząd miejski, zmieniono jego
• 1 marca 1930 r.
Auschwitz-Birkenau Rada
nazwę na Oświęcimskie
Ukazał się pierwszy numer
Państwa PRL nadała miaCentrum Kultury (OCK).
„Głosu Ziemi Oświęcimstu Oświęcim Krzyż Grunskiej”, czasopisma, które
waldu II klasy, a 30 marca • 29 marca 1611 r.
wydawane było z wolą
tego samego roku podczas
W Krakowie zmarł Szymon
redaktorów (naczelny Jan
międzynarodowej manifeSyreński (Simonis Syrenius
Macek) ... nie dla zaspokostacji w Brzezince sztandar
Sacrani) oświęcimski szlachjenia własnych ambicji, ale
miasta został udekorowacic, profesor Akademii
dla wielkiej sprawy służenia
ny tym odznaczeniem.
Krakowskiej, doktor nauk
wszystkim obywatelom namedycznych i botanik. Jego
szego powiatu, bez względu • 7 marca 1842 r.
liczne podróże po Europie,
na takie czy inne wyznanie,
Zmarł w Oświęcimiu Kajestudia w Ingolstadcie i Paczy przekonanie polityczne
tan z Brzezia Russocki. W
dwie oraz renesansowe poji przynależność partyjną...
czasie kampanii napolemowanie świata przyczyniońskiej stał u boku cesarza
ły się do napisania liczącego
• 2 marca 1820 r.
Francuzów, był jego adiu1540 stron dzieła Zielnik, herCesarz austriacki Francitantem. W 1818 r. uruchobarzem z łacińskiego języka
szek I wydał dekret o wymił stację poczty konnej
zowią [...] Pilnie zebrane a połączeniu z Galicji księstw
w Oświęcimiu, a w 1841 r.
rządnie spisane przez Dr Simooświęcimskiego oraz zazakupił zamek wraz z terena Syreniusza. Opracowanie
torskiego i włączeniu ich
nami przyległymi.
to, wielokrotnie wznawiane
do Związku Niemieckienawet jeszcze w XVIII w.,
go.
było pionierskim dziełem
• 7 i 8 marca 1920 r.
z zakresu botaniki lekarskiej.
Do osady barakowej, zwa• 4 marca 1915 r.
nej również Oświęcim III,
Opracował przewodnik
W Oświęcimiu powstała
przybyli pierwsi uchodźcy
terenowy i beskidzki
Liga Kobiet – organizacja
z Zaolzia z okręgu ostrawLeszek Żak
oświęcimianek, które barskiego.
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OBIEKTYWEM MÓLA
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7 lutego 2009 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny na rzecz chorego na mukowiscydozę mieszkańca Oświęcimia
Patryka Wieczorka. Podczas trwania koncertu odbywały się licytacje, z których dochód został przekazany na leczenie chłopca. Gwiazdami sobotniego
koncertu były zespoły: Trick, Jedyny Sensowny Wybór, Who know’s, Marcin Boiński z Dzikim, Krzywa Alternatywa. Wystąpili także m.in.: Jean i Robert Lubera, Artur Malik, Marek Piekarczyk, Paweł Mąciwoda z legendarnej grupy Scorpions.
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