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Moja przygoda z fotografią zaczęła się cztery lata
temu na polsko-niemieckich warsztatach w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Niezwykła
atmosfera międzynarodowego spotkania, czarno-białe zdjęcia, nocne dyskusje o fotografii, zapach odczynników w ciemni i oczywiście emocje towarzyszące otwarciu wystawy pozostały w pamięci do dziś.
Dlatego cieszę się, że możemy oddać do dyspozycji
kilka stron czwartego numeru uczestnikom polsko-niemiecko-izraelskiego seminarium fotograficznego.
Polecamy Państwu nie tylko zdjęcia, ale także słowa
młodych ludzi, którzy przez kilka dni próbowali
z aparatem znaleźć swój sposób na pokazanie Miejsca Pamięci Auschwitz i odkryć miasto Oświęcim.
W tym roku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau przyznało nagrodę za najlepszą fotografię poświęconą Auschwitz. Album z pracami Mariana Kołodzieja otrzymała Sonja Zell z Niemiec.
W „Osi” pisze ona w osobistym i mądrym tekście
o swojej narodowej tożsamości, która w Oświęcimiu
poddana została niezwykłej próbie.
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nie znajdą Państwo rozmowę z byłą więźniarką
KL Auschwitz Zofią Posmysz, która przekazała do
muzealnego archiwum zeszyt z wierszami pisanymi
w obozie. W wywiadzie przeczytać można nie tylko
o historii tego tomu, ale także o roli, jaką sztuka pełniła w obozowej rzeczywistości.
W sierpniowej „Osi” Państwa uwadze polecamy także artykuły o pielgrzymach z Rosji, którzy odwiedzili Centrum Dialogu i Modlitwy, oraz o projekcie
„Bridge to History” Centrum Żydowskiego, na którego zaproszenie do Polski przyjechała grupa ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz Oświęcimia odwiedzili
oni m.in. także Łódź. Fotografia spod tamtejszego
centrum Manufaktura, wybudowanego na terenach
pofabrycznych Izraela Poznańskiego, zdobi naszą
okładkę.
Zapraszam do lektury.
Paweł Sawicki
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org.pl

Fotografia to nie jedyna dziedzina sztuki, o której
piszemy w tym numerze „Osi”. Na następnej stro-
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Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”
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Towarzystwo Sportowe „Czarni” Oświęcim powstało
w 1921 r. TS „Czarni” Oświęcim występowali w barwach: koszulki w pionowe biało-czarne pasy i czarne spodenki. Przez długie lata kierownikiem drużyny „Czarnych” był Józef Żaczek. Zdjęcie, które
jest prezentowane w „Galerii XX wieku”, pochodzi
z 1933 r. – z meczu „Czarni” kontra „Leszczyński”
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z Bielska, zakończonym wygraną „Czarnych” 5:1.
Drużyna TS „Czarnych” w 1932 r. osiągnęła duży
sukces grając w klasie A. Zdobyła tytuł wicemistrza
i prawo gry w Lidze Śląskiej. Nie osiągnęła jednak dobrych wyników i po roku gry w tej lidze powróciła do bielskiej klasy A.
Szczegóły w Internecie: www.kasztelania.pl/galeria20.php
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BYŁAM DOSYĆ POWAŻANĄ RECYTATORKĄ
ZOFIA POSMYSZ – BYŁA WIĘŹNIARKA AUSCHWITZ, PISARKA, AUTORKA M.IN. SŁYNNEJ
PASAŻERKI PRZENIESIONEJ NA EKRAN PRZEZ ANDRZEJA MUNKA – PRZEKAZAŁA MUZEUM
W OŚWIĘCIMIU ZESZYT Z WIERSZAMI PISANYMI W OBOZIE. NIEZWYKŁA PAMIĄTKA TRAFIŁA
DO ARCHIWUM DZIĘKI POMOCY PRACOWNIKÓW BIURA DS. WSPÓŁPRACY Z BYŁYMI WIĘŹNIAMI
brzmiewała czasem również
w blokach szpitalnych. Odbywały się także recytacje.
W obozie było mnóstwo
dziewczyn z liceów, a nawet
z gimnazjów. Wtedy poezji
uczyło się na pamięć, tak że
jedna recytowała coś z Mickiewicza, inna ze Słowackiego, Tetmajera. To były takie

Sama się sobie teraz dziwię, ile tam jest
napisane o skowronkach, o spacerach w parku.
To była chyba ucieczka, niepoddawanie się tej
koszmarnej codzienności
łam się do pracy w kuchni,
czyli we wrześniu 1942 r.
Na to wskazywałby wiersz,
którego w tym tomiku nie
ma. On mówi o tym, jak
pracowałam jeszcze w polu.
Nie ma go w zeszycie, ale
prawdopodobnie ja z wielu
luźnych karteczek zaczęłam
później przepisywać wiersze
do zeszytu, kiedy byłam już
schreiberką u Aufseherin
Franz. Zaczęło się to w czerwcu 1943 r. Wtedy miałam już
warunki, że po apelu mogłam pisać. Przypuszczam,
że zapisywałam wszystko na luźnych kartkach.
A jak doszłam do posiadania tego kajetu? Możliwe, że
w tej schreibschtubie były
tego rodzaju materiały piśmienne. Widzę, że jest tu zachowana jakaś chronologia.
Wszystko jest datowane od
jakiegoś 1943 r. Notowałam
wtedy swoje przemyślenia,
przeżycia, tęsknoty za wolnością, za domem. Są tu też
jakieś wspomnienia z domu
dziadków. Pisałam w czasie,
kiedy byłam w takiej kondycji, że mogłam sobie na
to pozwolić. W czasie, kiedy
pracowałam w polu w karnej
kompanii w Budach, o czymś
takim nie było mowy.
Czy w obozie miała pani
kontakt z jakimiś przejawami sztuki?
Nie wiem, czy można to
nazwać sztuką, ale nawet
w tych ciężkich czasach,
kiedy odbywały się wielogodzinne apele wieczorne
i już nie można było ustać,
zdarzało się, że nagle któraś więźniarka zaczynała
śpiewać. Z tych czasów pamiętam pieśń „Słuchaj Jezu,
jak Cię błaga lud”. Jedna
zaczynała śpiewać, a potem
się dołączały inne. Ten tłum
okropnie zmęczonych kobiet
nagle znajdował jeszcze siły,
żeby śpiewać. Ale to była
modlitwa. Modlitwa roz-
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wieczorki literackie, które
były przeniesione na bloki
robocze, np. niedziela była
deszczowa i nie wypędzano
komanda do pracy. W ten
sposób organizowano sobie
czas.
Pani też recytowała?
Tak. Dzięki temu do dziś,
co wprawia wszystkich
w osłupienie, pamiętam
niemal całego Ojca zadżumionych Juliusza Słowackiego. Utrwalił się przez ciągłe
powtarzanie. Byłam dosyć
poważaną recytatorką.
Czy zeszyt, w którym
zapisywała pani wiersze, był jakoś szczególnie ukrywany?
Ja byłam wtedy na odcinku
BIb, gdzie wcześniej był obóz
męski. W ostatnim szeregu
baraków drewnianych, których teraz już nie ma, mieściła się brotkamera, czyli magazyn chleba i magazyn produktów potrzebnych do kuchni.
W baraku był mały kantorek,
w którym urzędowała Aufseherin Franz, szefowa kuchni. Ja w tym kantorku prowadziłam księgę przychodów
i rozchodów. Było tam
biurko, szafka na papiery,
kozetka dla pani Franz, niewielki piecyk, który ogrzewał pomieszczenie, a także
dwa krzesła – dla mnie i dla
Aufseherin Franz. Miałam
możność ukryć ten kajet albo
w tym kantorku, albo –
z czego chętniej korzystałam
– w zamkniętej, pełnej półek
przegrodzie po drugiej stronie baraku. Tam przechowywało się chleb po przywiezieniu go z głównego obozu.
Bardzo łatwo było tam ten
zeszyt ukryć. W ten sposób
przetrwał on aż do 1944 r.,
kiedy wiadomo było, że będziemy ewakuowani lub zlikwidowani, ponieważ zaczęły się pierwsze wywózki do
Niemiec. To był październik/
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listopad 1944 r. Wtedy zlikwidowano nasz odcinek obozu
i przeniesiono nas na odcinek
BIIb, gdzie też pracowałam
w takim samym magazynie
z kantorkiem. Przychodziła
tam jedna kapo – przełożona grupy roboczej. Miała
na imię Katia. Pochodziła
z komanda, które wychodziło poza obóz do pracy
w polu. Któregoś wieczoru
po odebraniu chleba z magazynu powiedziała – Słuchaj,
jeśli chcesz posłać do rodziny jakąś wiadomość, ja mogę to zrobić. Wówczas nie mogłyśmy
już oficjalnie wysyłać listów
z obozu. Napisałam list do
rodziny, żeby się nie martwili, że ja nie piszę, bo korespondencja jest zawieszona.
Oczywiście nie miałam żadnego potwierdzenia, że list
doszedł. Katia zapewniała
mnie, że na pewno doszedł,
bo człowiek, który jej pomagał, pracował w organizacji
pozaobozowej. On zapewnił,
że list do mamy dostarczył.
Wysłałam jeszcze jeden list
i zdecydowałam się wysłać
także ten zeszyt. Wiedziałam, że cokolwiek się stanie
po wywiezieniu do Niemiec
ten tomik nie ocaleje. Potem
o nim zapomniałam. Byłam
w obozie Ravensbrück, następnie
Neustadt-Glewe.
Gdy wróciłam do domu,
z ogromnym zdumieniem
zobaczyłam, że list doszedł.
Mama opowiedziała, że do
domu przyszedł jakiś kolejarz i powiedział, że córka
przesyła list. W zeszycie była
kartka zapisana moim charakterem pisma.

Co dla pani w tym obozowym świecie oznaczało pisanie poezji?
To było przecież bardzo
niebezpieczne. Gdyby
ktoś nakrył panią na pisaniu wierszy, mogło się
to skończyć tragicznie.
Chodziło chyba o przeniesienie się w inny świat.
Odcięcie się od rzeczywistości. Sama się sobie teraz
dziwię, ile tam jest napisane
o skowronkach, o spacerach w parku. To była chyba
ucieczka,
niepoddawanie
się tej koszmarnej codzienności. Co z tego, że miałam

nieco inne warunki, przez
co mogłam myśleć o przetrwaniu. To, co się działo
wokół, było koszmarne.
Gdybym nie potrafiła oderwać się od tego obozowego
koszmaru, to trudno byłoby
mi przetrwać w nienaruszonej kondycji psychicznej. To
była jakaś próba oporu, żeby
nie pozwolić się tak całkiem
zdeptać.
Jak po latach ocenia
pani jakość tej poezji?
Wolę do tego nie zaglądać.
To była szkolna poezja. Byłam wychowana na poetach
romantycznych. To taka
poetyka: rytm, rym, to się
dopasowywało, szukało się
rymu nie z tej dziedziny,
która była odpowiednia. No,
ale musiał być rym. To było

Tom obozowych wierszy Zofii Posmysz
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takie wędzidło. Chociaż niektóre wiersze nawet i dziś
nie są najgorsze. Są to opowieści w formie rymowanej.
Są też obozowe. Jest nawet
taki wiersz pt. Dym, gdzie
się strasznie szarpnęłam
z atakiem na Anglię. Anglio
ty dusisz. Mowa o tym, że
dyplomaci się naradzają,
a dym się unosi. Wiersz bardzo buńczuczny. Były też
wspomnienia dawnych dni,
ale były też wiersze, np. list
do matki Do matusi.
Piszesz mi droga,
że u was są już czereśnie,
że u was już są jabłka...

Ten tomik to rymowany zapis mojej
prywatnej kondycji psychicznej
w tamtych czasach, w tamtym piekle

Fot. Paweł Sawicki

Jaka jest historia tego zeszytu?
Zofia Posmysz: Pierwsze
wiersze powstały chyba
wtedy, kiedy miałam już
czym pisać, miałam kawałek miejsca i nie byłam totalnie zmęczona, żeby pisać.
Przypuszczam, że stało się
to wówczas, kiedy dosta-
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Są tam odniesienia do domu.
Dziś powiedziałabym, że
ten tomik to rymowany zapis mojej prywatnej kondycji psychicznej w tamtych
czasach, w tamtym piekle.
Czy potem pisała pani
wiersze?
Potem już nie pisałam.
Dlaczego?
Uznałam, że to nie jest mój
sposób wyrażania się. Poetą trzeba się urodzić. Tego
się nie da nauczyć. Skierowałam się w stronę dziennikarstwa. Potem zaowocowało to słuchowiskiem
i w tej dziedzinie poczułam
się u siebie.
Rozmawiali: Paweł Sawicki
i Jarek Mensfelt
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POWSTRZYMAĆ DYSKRYMINACJĘ
WOBEC ROMÓW

M

Fot. Paweł Sawicki

y, potomkowie naszych wymordowanych współbraci,
przypominamy światu o bezprzykładnej zbrodni ludobójstwa popełnionego na Romach przez hitlerowców, dając jednocześnie świadectwo triumfu życia nad śmiercią
i fiaska faszystowskiej ideologii nienawiści – mówił przewodniczący Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman Kwiatkowski
podczas uroczystości Dnia Pamięci o Zagładzie Romów.

Uroczystości na ternie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

Obchodzony jest on 2 sierpnia – w rocznicę likwidacji
tzw. cygańskiego obozu
rodzinnego w Birkenau.
W ceremonii na terenie byłego obozu wzięło udział
około 300 osób, m.in. Romowie z wielu krajów świata,

wcześniej delegacja Romów,
w tym byli więźniowie ze
swoimi wnukami, złożyli
wieńce pod Ścianą Śmierci
przy bloku nr 11 na terenie
byłego obozu Auschwitz I.

Żądamy dziś stanowczej reakcji ze strony
Unii Europejskiej i podjęcia przez nią kroków
celem powstrzymania rosnącej fali nienawiści
i przemocy wobec Romów

byli więźniowie KL AuschPełnoprawne
witz, przedstawiciele rządów Polski, Czech, Słowacji partnerstwo
i Węgier, przedstawiciele dla Romów
korpusu dyplomatycznego,
dyrekcja Państwowego Mu- Podczas uroczystości najzeum Auschwitz-Birkenau więcej słów padło jednak
oraz władze lokalne. Dzień nie o tragicznej przeszłości,

Kiedy przyjeżdżam do Miejsca Pamięci Auschwitz, mam uczucie, jakbym udawał
się na cmentarz. W tym miejscu znajdują się prochy moich rodziców, siostry wraz
z jej trójką dzieci oraz 21 bliskich krewnych. Do roku 1942 wiodłem szczęśliwy żywot
w pewnej wiosce w Dolnej Austrii. Mój ojciec pracował w firmie budowlanej. Ja po
ukończeniu szkoły pracowałem na kolei. Miałem 15 lat, kiedy gestapowcy aresztowali
ojca. Rok później mnie zabrano z miejsca pracy. Wraz z matką zostałem umieszczony na kilka miesięcy w więzieniu gestapo w Wiedniu. Stamtąd, w styczniu 1944 r.,
zostaliśmy deportowani do Auschwitz. Podczas selekcji w kwietniu 1944 r. lekarze
SS zakwalifikowali mnie jako osobę zdolną do pracy. Przewieziono mnie do Buchenwaldu i Mittelbau-Dora. W Auschwitz musiałem zostawić matkę i siostrę. Dokładnie
przed 64 laty, 2 sierpnia 1944 r., matka i siostra zostały zaprowadzone do komory
gazowej. W 1950 r. w Norymberdze spotkałem moje dwie siostry. Tylko nasza trójka
z całej rodziny przeżyła ten nazistowski obłęd.
(Franz Rosenbaum, były więzień KL Auschwitz nr Z-9762)
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całego świata jest symbolem skutków rasowej nienawiści, przedstawiciele
romskich organizacji chcieli zwrócić uwagę świata
na dyskryminację Romów
we współczesnej Europie.
– Ponad 60 lat od zakończenia drugiej wojny światowej, w demokratycznej
i zjednoczonej Europie, Romowie nadal cierpią szykany i są dyskryminowani na
wszystkich polach aktywności społecznej. Od blisko

mocy, tak aby Romowie
włączyli się w nurt budowy europejskiego społeczeństwa obywatelskiego
– powiedział Rose.

Szkoła wolna
od rasowej
segregacji
Roman Kwiatkowski mówił także, że ze wstydem obserwuje przypadki
dyskryminacji w Polsce,
a zwłaszcza segregację
szkolną dzieci polskich
i romskich. Z satysfakcją
przyjął jednak stanowisko Ministerstwa Edukacji
Narodowej i podjęte ostatnio przez resort działania.
Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
powiedział w swoim wystąpieniu: – Spotkaliśmy
się dziś, żeby zachować
pamięć romskich ofiar

Tylko ścisła współpraca z romskimi
organizacjami i instytucjami pozwoli
na stworzenie długofalowej strategii pomocy,
tak aby Romowie włączyli się
w nurt budowy europejskiego
społeczeństwa obywatelskiego

Fot. Paweł Sawicki

Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, składa wieniec pod Ścianą Śmierci
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ale o współczesnej sytuacji społeczności romskiej,
przede wszystkim o wydarzeniach we Włoszech.
Z byłego obozu KL Auschwitz II-Birkenau, który dla

roku we Włoszech mamy
do czynienia z falą ataków
rasistowskich. Dla mnie,
jako dla Europejczyka, jest
to trudne do uwierzenia –
mówił Roman Kwiatkowski. Żądamy dziś stanowczej reakcji ze strony Unii
Europejskiej i podjęcia
przez nią kroków celem
powstrzymania rosnącej
fali nienawiści i przemocy
wobec Romów. Tej sytuacji nie można bagatelizować – dodał Kwiatkowski.
Lider niemieckich Sinti
i Romów, Romani Rose,
zarzucił Unii Europejskiej,
że do tej pory nie wypracowała spójnej strategii
pomocy i aktywizacji społeczności romskiej. – Unia
Europejska musi w końcu
zacząć traktować Romów
jako pełnoprawnych partnerów, gdyż tylko ścisła
współpraca z romskimi
organizacjami i instytucjami pozwoli na stworzenie
długofalowej strategii po-
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hitlerowskiego
ludobójstwa. Niestety, o ofiarach
tej społeczności znacznie
mniej mówimy i wiemy,
a przecież nie mamy prawa porównywać ofiar
ludobójstwa. W szczególny sposób chciałbym
wspomnieć dziewięć i pół

W szczególny sposób
chciałbym wspomnieć
dziewięć i pół tysiąca
romskich dzieci,
które żyły tutaj, na
nieludzkiej ziemi.
Wcześniej lato było
dla nich czasem
wakacji, odpoczynku
i radości. Lato 64 lata
temu okazało się dla
nich czasem śmierci
tysiąca romskich dzieci,
które żyły tutaj, na nieludzkiej ziemi. Wcześniej
lato było dla nich cza-

13

14

15

16

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 4, sierpień 2008

ROMOWIE W AUSCHWITZ

Fot. Paweł Sawicki

Romowie stanowili pod względem liczebności trzecią
grupę deportowanych do KL Auschwitz, po Żydach
i Polakach. Transporty przyjechały do obozu z 14 państw.
W grudniu 1942 r. Romowie byli deportowani całymi
rodzinami do obozu Auschwitz II-Birkenau. Między
26 lutego 1943 r. a 21 lipca 1944 r. w obozie cygańskim osadzono łącznie 20967 dzieci, kobiet i mężczyzn. Większość
zmarła wskutek chorób. Szczególnie cierpiały dzieci, deportowane lub urodzone w obozie. Wśród nich szerzyły
się choroby: noma, szkarlatyna, odra i dyfteryt. Niektóre
stały się obiektem zbrodniczych eksperymentów obozowego lekarza Josefa Mengele. Zagłada ostatniej grupy Romów w Birkenau dokonała się w nocy z 2 na 3 sierpnia
1944 r. Na rozkaz Reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera
obóz cygański został zlikwidowany. Wieczorem 2 sierpnia ogłoszono zakaz opuszczania bloków i mimo oporu
załadowano na ciężarówki 2897 dzieci, kobiet i mężczyzn,
zawieziono do komory gazowej numer V i zgładzono.
Ich ciała spłonęły w dołach obok krematorium. Ogółem
w KL Auschwitz więzionych było około 23 tysięcy
Romów. Życie straciło tu około 21 tysięcy. Pozostałych przeniesiono do innych obozów. Pracowali w przemyśle. Byli
także ofiarami eksperymentów medycznych. W KL Buchenwald na Romach badano skutki picia wody morskiej.
Szacuje się, że w wyniku prześladowań i terroru w latach
panowania III Rzeszy śmierć poniosła około połowa populacji, zamieszkującej obszary okupowane przez Niemców.

W obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów wzięło udział ponad 300 osób

sem wakacji, odpoczynku
i radości. Lato 64 lata temu
okazało się dla nich czasem
śmierci. Nasza pamięć nie
powinna odnosić się tylko
do przeszłości. Powinniśmy zrobić wszystko, aby
nie dopuścić do jakiejkolwiek formy dyskryminacji
ani w pracy, ani w polityce, ani w edukacji. Chcąc
uczcić pamięć, postaramy

wiele lat z tego miejsca
padały apele do rządu
Niemiec o stworzenie w
Berlinie pomnika poświęconego Sinti i Romom zaprzez naziPomnik dla lepszej mordowanym
stów. – Cieszę się, że mogę
przyszłości
poinformować, że od kilku
miesięcy trwają prace buByły romski więzień Ausch- dowlane nad tym pomniwitz Franz Rosenbach kiem. Mamy nadzieję, że
przypomniał, że przez pomnik stanie i będzie

się zrobić wszystko, aby
– szczególnie w edukacji
– dzieci nie doświadczały
żadnej dyskryminacji.

poświęcony w następnym nam patrzeć w przyszłość
roku – powiedział. – To z większą ufnością – mówił
niezwykły akt dla całej spo- Kwiatkowski.
łeczności romskiej w Europie i na świecie. Pozwala to
Paweł Sawicki

MUZEUM POMAGA PARAFII

P

aństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zwróciło się do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu, która sąsiaduje
z terenem Muzeum, z propozycją odnowienia figurki Matki Bożej Niepokalanej zniszczonej przez nieznanych sprawców
w nocy z 11 na 12 lipca. Prace zostaną wykonane nieodpłatnie
w muzealnej pracowni konserwatorskiej.
stały wyrzucone za płot, na
teren przyobozowy. Dodatkowo pod krzyżem misyjnym stojącym przy kościele
nieznani sprawcy postawili
kosz na śmieci – powiedział
salezjanin ksiądz Robert Bieleń z parafii pw. Miłosierdzia
Bożego.
Zdaniem szefowej Sekcji
Konserwatorskiej Muzeum
Jolanty Banaś, która obejrzała zniszczoną figurkę, możliwa będzie jej całkowita rekonstrukcja. – Największym
problemem jest brak wielu
elementów, bowiem te części
trzeba będzie uzupełnić. Na
szczęście parafia dysponuje
dobrym materiałem dokumentacyjnym, więc figurkę
będziemy w stanie dokładnie odtworzyć – powiedziała
Jolanta Banaś. – Zachowane

zrekonstruowaniu
formy
wykonana zostanie także rekonstrukcja malatury
i cała powierzchnia zostanie starannie zabezpieczona
specjalnym lakierem. Całość
prac powinna zająć nam ok.
dwóch miesięcy – dodała Jolanta Banaś.
Prace konserwatorskie będą
mogły rozpocząć się po zakończeniu dochodzenia policji oraz po wyrażeniu zgody
przez władze kościelne.
Nie wiadomo jeszcze, czy
zrekonstruowana
figurka
trafi na swoje pierwotne
miejsce. Zdaniem księdza
Bielenia powinna ona zostać
wyeksponowana w kościele.
– Będzie to znak i przypomnienie tego, do czego prowadzi serce ludzkie, gdy nie
wzrasta w dobru. Człowiek,
który nad sobą nie pracuje,
najpierw zaczyna niszczyć
Nie wyobrażamy sobie życia w świecie
wspólne mienie, potem zaopanowanym przez głupotę i agresję
czyna profanować świętości
i potem jest w stanie zro– Chuligani stłukli stojącą fragmenty zostaną najpierw bić innym ludziom wszystw grocie figurę Matki Bożej, oczyszczone,
następnie ko, co złe – powiedział
oderwaną głowę podrzucili skleimy zachowane części, ksiądz Bieleń.
pod drzwi plebanii, nato- a później wszystkie ubytPaweł Sawicki
miast pozostałe części zo- ki zostaną uzupełnione. Po
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Fot. ks. Robert Bieleń

Dla dyrektora Muzeum, dr.
Piotra Cywińskiego, który
jest także prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie, jest to coś
więcej niż tylko naturalna
sąsiedzka pomoc. – Działania policyjne i prewencja
mają w takich sytuacjach jak
najgłębszy sens, ale bardzo
istotne jest pokazanie, że
w takich momentach jesteśmy solidarni i nie ma społecznej zgody na wandalizm
i chuligaństwo – powiedział.
– To nie dotyczy tylko parafii, księży i wiernych,
którzy zostali w ten sposób
potraktowani. Wszyscy jednoczymy się, ponieważ nie
wyobrażamy sobie życia
w świecie opanowanym
przez głupotę i agresję – dodał dyrektor Cywiński.

Zniszczona figurka Matki Bożej Niepokalanej
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P

o zamknięciu obozu w większości budynków umieszczono szpital dla psychicznie chorych. W celach więźniarskich znów zamknięto ludzi. To chyba najlepiej ukazuje, jak reżim sowiecki traktował niezłomnych myślicieli
i niezależnych artystów. Wariaci! Do dziś jeden z budynków administracji gości przytułek dla chorych psychicznie
mężczyzn. Nie są to ciężkie klinicznie przypadki. Można
ich spotkać spacerujących po okolicy, wśród pozostałości
drutów i wieżyczek. Uśmiechają się do przybyłych. Dziś są
już częścią tego miejsca. I jak tu nie pamiętać o neuropsychiatrycznych badaniach na dysydentach. Historia zabliźnia się bardzo powoli.

PERM-36
I

nstytucja Gułagu przestała
istnieć w 1960 r. rozwiązana decyzją ministra spraw
wewnętrznych ZSRR. Setki
tysięcy więźniów wracało do
domów, do rodzin, do pracy
i życia. Nie wszyscy. System
nadal potrzebował miejsc
odosobnienia dla „najgroźniejszych” elementów sowieckiego społeczeństwa: filozofów, poetów i artystów.
W ten sposób łagier o kryptonimie Perm-36 przetrwał
do 1988 r. Więziono w nim
obrońców praw człowieka,
dysydentów, niepokorną inteligencję i bardów.

W

Fot. Jarek Mensfelt

ciągu roku przyjeżdżają tu wycieczki z dużej części
Rosji. Często młodzi ludzie. Z setek i tysięcy miejsc
katorgi dziś Perm-36 jako jedyny ukazuje im to, czym był
system sowiecki w jego najbardziej intymnej sferze. Z poetów próbowano zrobić drwali i w ten sposób „wyrąbać”
im poezję z głów. W Rosji istnieje kilka wystaw i ośrodków
badawczych na temat represji sowieckich. Jednak to jedno
Podziwiam i wielbię mój wiek, mego stwórcę i mistrza
miejsce jest zachowane jako były łagier. Dobrze, że młodzi
Genialny mój wiek, piękny wiek pragnę cenić i czcić
ludzie chcą tu przyjechać i – jako wolni ludzie – pośpiewać
A przecież mi żal, że jak dawniej śnią nam się bożyszcza
Okudżawę lub Boba Marleya. Tak rośnie nowe pokolenie
rosyjskiej inteligencji – demokratycznej, ceniącej wolność
I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić
– Bułat Okudżawa (1924-1997) i prawa człowieka. Sól ziemi. Wielkiej ziemi.
asieki wokół baraków składały się z systemu sześciu
uschwitz wpisał się
zabezpieczeń. Najpierw niski drut kolczasty, potem
wyjątkowo w historię
ogrodzenie pod napięciem, wreszcie wysoki płot z desek
XX w. Gułag zapisał swouwieńczony kolczatką, siatka z drutu kolczastego i drugi
ją odrębną kartę w histopłot – wyższy. A dalej najwierniejsi, mimowolni strażnicy
rii. Jednakże z jednego
niepokornej myśli: gęsta tajga, bezdroża i bezludzia, rzeki
i z drugiego miejsca pai bagna oraz jedna jedyna droga, która i tak łączyła tylko ze
mięć krzywd ludzkich
Związkiem Radzieckim. Stąd się nie uciekało.
zadaje nieustannie pyta-

A

D

nie o świat, który chcemy
budować. O miejsce dla
tych, którzy mają inne od
nas poglądy, inną religię,
czy paszport innego koloru. Jest to wielkie pytanie
o przyszłość ludzką. Tragedie historyczne bywają
bardzo różne. Nie sposób
ich porównywać. Jednak to
pytanie wyrasta z historii
w sposób tym wszystkim
tragediom wspólny.

ziś przyjechało do obozu ponad 4 tys. osób z całej Rosji. Przyjechali, by rozmawiać o wolności, o prawach
człowieka i wspominać historię. Przyjechali tu nie z przyczyn ideologicznych czy politycznej poprawności. Nie ma
w tym cierpiętnictwa, nie ma patosu, nie ma sztandarów,
przemówień polityków, orderów ani honorowych salw. Są
ludzie – wolni i ceniący tę wolność. Słuchają więc bardów
śpiewających o marzeniach, o których śpiewali już Wysocki
i Okudżawa. Drudzy, na łące grają na gitarze piosenki Boba
Marleya. Inni jeszcze kąpią się w rzece albo w pobliskim
sklepie spod lady kupują puszkę schłodzonego piwa Baltika. Normalnie.

Fot. Piotr Cywiński

Z

R

D

ziś wieżyczki są puste. Nie miałem śmiałości zapytać, co
się stało z wartownikami. Na wystawie nie pokazano ich
twarzy. Ich nazwisk nie ma w przewodniku. Widzimy Berię,
Mołotowa i Stalina. A gdzie lokalny Ivan, Misza czy Grigorij?
Czy mieszkają w okolicy? Czy wyjechali do większych miast?
Nie chodzi o zemstę czy sądową sprawiedliwość. Ciekaw jestem jedynie, w jaki sposób oni oprowadzaliby po Permie-36.

G

dy patrzę dziś na pozostałości obozu, na baraki więźniarskie, na plac pracy i na izby karceru, zastanawiam
się, gdzie była prawdziwa przestrzeń wolności. Czy aby na
zewnątrz obozu, gdzie wszystko grało w rytm totalitarnej
ideologii? Gdzie każdy bał się sąsiada i przyjaciela? Gdzie
myśl wyrażona w aplauzie dnia pierwszego, w dniu drugim mogła okazać się przyczyną zguby? Gdzie życie mijało
w cieniu portretów wodzów, w czerwonych chustach pionierów, w pogłosach przemówień politruków i pomrukach
aparatu bezpieczeństwa? A może jednak tutaj? Wewnątrz
drutów. W tej oazie ludzi odważnych, mówiących to, co
myśleli, mających do stracenia już tylko życie.

Fot. Piotr Cywiński

osja jest wielka, po prostu wielka. Wielkość
jest chyba tą cechą, którą
najszybciej można dostrzec.
Szkoda tylko, że nie potrafi
o siebie dbać. Młodzi ludzie
z niewielkich miast mówili,
że nie mają w domach Internetu. Niewielu umie mówić
po angielsku. Zatem pozostają poza nurtem cywilizacji. A byli dysydenci – po
obejrzeniu Katynia – zastanawiali się, dlaczego w Rosji
nie powstają filmy o ofiarach
rewolucji, NKWD, Gułagu.
Wielkość nie musi iść w parze ze świetnością. Choć często obie bywają mylone.

W

śród nich są byli więźniowie. Pięćdziesięcio-,
sześćdziesięcioletni dziś ludzie. Prawdziwi bohaterowie. Oni przeciwstawili się
systemowi, a system ich nie
złamał. To są ludzie, którzy
siedząc w gułagu, nieśli Rosji
wolność. Chyba każdy z nich
grał na gitarze. Nikt nie zadawał pytań o to, jak kto wygląda w świetle archiwów, kto
z kim rozmawiał, a kogo nawet przesłuchiwać nie chcieli.
W Rosji najpełniej wolna była
jedynie pieśń poety. Ona rozmawiała z każdym – nawet
z oficerem bezpieki.

programie spotkania w byłym łagrze jest projekcja filmu Andrzeja Wajdy Katyń. Od tej chwili
toczą się dyskusje. Oficjalne, prywatne, spontaniczne.
Dowiedziałem się, że wiele osób przyjechało tu właśnie, by ten film zobaczyć. Odbiór jest dobry – bardzo
emocjonalny, ale sprawiedliwy. Większość uznała, że
nie jest to film antyrosyjski, ale antykomunistyczny. Że
to uniwersalna przestroga wobec totalitaryzmu. Jeden
starszy Pan mówi, że w filmie brakuje obrazu czerwonoarmistów jako wyzwolicieli: – Z chlebem w jednej
ręce i dzieckiem w drugiej. – A kałasznikowem dopiero
w trzeciej? – śmieje się były dysydent. Dodaje, że aby
zmienić świat, trzeba zacząć od zmieniania samego
siebie. Celowo nie zabieram głosu w tych dyskusjach.
Katyń nie jest tutaj filmem polskim. W Permie-36 Katyń jest filmem tutejszym. To debata rosyjsko-rosyjska.
Czuję, że nie ma sensu tego utrudniać.
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Fot. Piotr Cywiński

W

4

dr Piotr M.A. Cywiński
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PRACOWAĆ FAIR

M

iędzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży we współpracy z Międzynarodowym Forum Kształcenia w
Bad Liebenzell w Niemczech od kilku lat organizuje polsko-niemieckie spotkania młodzieży poświęcone
problematyce praw człowieka. Ostatni dwuczęściowy projekt dotyczył praw człowieka w miejscu pracy.
Uczestnicy, studenci miejscowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, oświęcimscy i przemyscy licealiści,
jak również młodzież z niemieckiego Weil der Stadt, mieli okazję zająć się zagadnieniem z dwóch perspektyw −
historycznej i współczesnej.
Z deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dowiadujemy się, że „podstawą powszechnego i trwałego
pokoju jest sprawiedliwość
społeczna, dla której zapewnienia konieczny jest wzrost
gospodarczy, idący w parze
z postępem społecznym i likwidacją ubóstwa, a polityka gospodarcza i społeczna
powinny stanowić elementy,
które wzajemnie się uzupełniają i tworzą rozwój oparty
na szerokich podstawach”.
Przed społecznością międzynarodową w zakresie prawa
pracy stoją współcześnie ta-

cym spotkaniu z mieszkańcem Oświęcimia, Eugeniuszem Daczyńskim, który był
przymusowo zatrudniony
w zakładach Buna Werke
w Monowicach, należących
do IG Farben.

Co to znaczy „pracować fair”?
Po seminarium uczestnicy
przygotowali teksty prasowe, stanowiące próbę
opisania zjawiska pracy
przymusowej jako jednego
z nazistowskich narzędzi
eksterminacji i biologicznego wyniszczenia człowieka.

Tradycyjnie ceniona punktualność, dyscyplina,
wydajność, techniczne kompetencje ustępują
dzisiaj miejsca kreatywności, fantazji,
kompetencjom komunikacyjnym oraz
możliwości udziału w podejmowaniu decyzji
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Tematyka drugiej części
projektu,
przeprowadzonego w czerwcu tego roku
w Bad Liebenzell w Niemczech, dotyczyła zagadnień
związanych z zasadami
panującymi
współcześnie
w miejscu pracy oraz zagrożeniami dyskryminacji
w zatrudnieniu. Młodzi Po-

Czy w warunkach demokracji istnieją poważne zagrożenia dla sprawiedliwości
społecznej w zakresie prawa
pracy, a jeżeli tak, to jakie
to są zagrożenia? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania uczestnicy, pod okiem
profesjonalistów w grupach
warsztatu teatralnego lub
medialnego, zmierzyli się
z problemem współczesnych
warunków
pracy
w kontekście integracji
europejskiej i globalizacji.
Poszukiwali
informacji,
przeprowadzali
ankiety
i sondy uliczne, nagrywali
wywiady zarówno z pracującymi, jak i bezrobotnymi,
a także z przedstawicielami
niemieckich związków zawodowych. Młodzież porównała
także rynek pracy w Polsce i
w Niemczech, przeanalizowała międzynarodowe standardy pracy i minima socjalne.

Teoretycznych
podstaw
dla pracy warsztatowej dostarczyły wykłady i spotkania, m.in. w siedzibie
Zrzeszenia
Niemieckich
Związków Zawodowych
w Stuttgarcie. Dotyczyły
one zmian, zachodzących
obecnie w świecie pracy.
Ciekawe dla uczestników
okazały się np. informacje
o tym, że tradycyjnie ceniona punktualność, dyscyplina, wydajność i techniczne
kompetencje ustępują dzisiaj miejsca kreatywności,
fantazji, kompetencjom komunikacyjnym oraz możliwości udziału w podejmowaniu decyzji.

Tematem uznanym przez
młodzież za najistotniejszy
była kwestia wykorzystywania dzieci i młodzieży
przez wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Motyw ten pojawiał się
jako wiodący w dyskusjach, w przygotowywanych
przez młodzież ankietach,
sondach i wywiadach. Oka-

Uczestnicy warsztatów
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zało się, że problem jest
tylko w niewielkim stopniu znany ankietowanym,
natomiast
poszukiwania
w Internecie doprowadziły
uczestników do przekonania, że skala zjawiska jest
ogromna i niepokojąca.
Pytanie, które się nasunęło, to pytanie o możliwości wpływu organizacji
międzynarodowych
na
zwalczanie tego zjawiska.
Tematyka obu części projektu proponowana przez
organizatorów była trudna
i złożona, w wielu wypadkach nowa. Mimo to, wybór treści jako przedmiotu
pracy podczas projektu

Czy w warunkach demokracji istnieją
poważnie zagrożenia dla sprawiedliwości
społecznej w zakresie prawa pracy?

Fot. Teresa Miłoń-Czepiec

kie wyzwania jak: praca dla
każdego, poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo,
edukacja i kształcenie zawodowe, wolność zrzeszania się, likwidacja patologii
i zwalczanie łamania praw
człowieka w miejscu pracy.
W społeczeństwie konieczne jest wykształcenie świadomości własnych praw
w miejscu pracy oraz zagrożeń wynikających ze współżycia w zglobalizowanej
rzeczywistości.
Pierwsza część projektu,
zatytułowana „Praca przymusowa w III Rzeszy”, odbyła się w listopadzie 2007 r.
w MDSM i koncentrowała uwagę uczestników na
problematyce historycznej
dotyczącej wykorzystywania narodów okupowanych
do pracy przymusowej na
rzecz Niemiec nazistowskich. Podczas tygodniowego pobytu w Oświęcimiu
młodzież zapoznała się
z historią i topografią byłego obozu Auschwitz-Birkenau, odwiedziła dawne getto krakowskie i były obóz
w Płaszowie. Wprowadzenie teoretyczne zapewnił
dr Piotr Setkiewicz, pracownik naukowy Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau, który wygłosił wykład
na temat wykorzystywania
więźniów obozu Auschwitz
przez przedsiębiorstwa SS
oraz prywatne firmy niemieckie – głównie koncern
IG Farben. Młodzież wzięła
również udział w poruszają-

lacy i Niemcy, biorący udział
w programie, sami będą niedługo poszukiwać pracy.
W polsko-niemieckim gronie próbowali więc znaleźć
odpowiedź na pytanie: Co
to znaczy „pracować fair”?
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okazał się trafny. Uczestnicy podeszli do zagadnienia profesjonalnie, a efekty
warsztatów (film wideo, gazeta, etiuda teatralna i prezentacje medialne) w pełni
oddały ich zaangażowanie
i przekonanie o ważności
tematu praw człowieka
i prawa pracy.
Teresa Miłoń-Czepiec, MDSM
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„HOPES” – „NADZIEJE”

C

POLSKO-IZRAELSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
W MIĘDZYNARODOWYM DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
11-19 LIPCA 2008 r.

elem spotkania było przede wszystkim wzajemne poznanie się uczestników. Zależało nam również na zaprezentowaniu różnych perspektyw narracji historycznej. Istotna była oczywiście wymiana doświadczeń z zakresu
fotografiki. Młodzieży z Polski, Niemiec i Izraela stworzono przestrzeń do wspólnej nauki i pracy.
helm Brasse. Po zwiedzaniu
miasta i indywidualnych
poszukiwaniach motywów
fotograficznych, grupa spotkała się z panem Wilhelmem
na uroczystej kolacji.
Całe warsztaty, mówiąc
górnolotnie, były próbą wie-

lopłaszczyznowej
refleksji
nad znaczeniem fotografii
w procesie tworzenia kolektywnej pamięci. Fotografii
jako formy ekspresji artysty,
jako dzieła sztuki oraz jako
katalizatora emocji powstałych w wyniku konfrontacji

z Miejscem Pamięci Auschwitz i Miastem Oświęcim.
Pomimo drobnych trudności,
wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Indywidualna praca twórcza została połączona z integracją całej
grupy, która musiała wspól-

nie działać i wspólnie podejmować decyzje – również te
dotyczące artystycznej kulminacji całego projektu, którą
jest wystawa w MDSM.
Joanna Dyduch, MDSM
Jacek Olejnik,
Muzeum Historii Żydów Polskich

Fot. Neil Hickey

Na uwagę, w kontekście
tegorocznego projektu, zasługuje połączenie projekcji
filmu Portrecista z wizytą
w Żywcu – mieście, z którego pochodzi i w którym żyje
jego bohater – były więzień,
fotograf z Auschwitz – Wil-

FOTOGRAFIA JEST NASZĄ WSPÓLNĄ PASJĄ

K

ażdy z uczestników miał swój cel udziału w warsztatach. Dla niektórych było to poznawanie historii swoich
przodków i swojego narodu. Inni przyjechali, aby poznać nowych ludzi i interesująco spędzić wakacje. Znaleźli
się i tacy, których głównym zamierzeniem było fotografowanie.
Wśród nas znaleźli się zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy fotografii. Wzajemnie
sobie pomagaliśmy, wspieraliśmy się na każdym kroku.
Wspólnie
przeżywaliśmy
wzloty i upadki, radość ze
wspólnej pracy w ciemni oraz
dumę – oglądając nasze małe
dzieła sztuki.

miejsce miało swoją aurę,
było wypełnione naszymi
zdjęciami, tablicami na których znajdowały się nasze notatki i plany na najbliższe dni.
W sali spotykaliśmy się zaraz
po kolacji i do później nocy,
siedząc w kręgu, dyskutowaliśmy, podsumowywaliśmy
miniony dzień, rozmawiali-

Połączyło nas podobne postrzeganie świata,
podejście do życia, wspólne problemy,
a także chęć poznawania obcej kultury
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śmy o emocjach, które nam
towarzyszyły, o tym, jak czas
spędzony w tym specyficznym miejscu, wśród właśnie
„tych” ludzi, nas zmienia.

Joanna i Gwidona Golec, Polska

Dla niektórych z nas
była to pierwsza okazja
do pracy w ciemni
i pierwsza wystawa
Dla niektórych z nas była to
pierwsza okazja do pracy
w ciemni, pierwsza wystawa,
a także szansa poznania ludzi różniących się pochodzeniem, temperamentem, a także kulturą. Podsumowaniem

Fot. Gwidona Golec

Fot. Inbal Ginat

Jednym z celów seminarium
było poznanie ludzi z innych
krajów i różnych środowisk.
Każdy z nas mógł się podzielić swoją osobistą refleksją.
Przez te parę dni większość
z nas zżyła się ze sobą. Połączyło nas podobne postrzeganie świata, podejście do
życia, wspólne problemy,
a także chęć poznawania obcej kultury. Fotografia jest naszą wspólną pasją – pewnego
rodzaju oderwaniem się od
rzeczywistości.
Zapewne dla każdego z nas
ważnym elementem warsztatów były wieczorne spotkania w sali seminaryjnej. To

tych wspaniałych dni była
wystawa fotografii „Hopes”
(„Nadzieje”). Zdjęcia, które zostały wystawione, były
owocem naszej ciężkiej, a zarazem przyjemnej pracy. Po
wielu godzinach spędzonych
w ciemni i niezliczonej liczbie
minut szukania motywów,
z dumą oglądaliśmy nasze
prace.
Te parę dni pozostawi po
sobie ślad na długie lata,
a w pamięci utkwią wspomnienia o ludziach i wspólnie spędzonych chwilach.
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SPEŁNIONA „NADZIEJA”
Kiedy zapisywałem się na
seminarium, zastanawiałem
się, skąd wzięła się nazwa
„Hopes” („Nadzieje”). Oczywiście tak wieloznaczny tytuł
pozwala na ogromną różnorodność interpretacji, dlatego
też ciężko odnieść się do niego
bezpośrednio. Wystawa, która zakończyła seminarium,
podsumowała nasz wspólny,
tygodniowy pobyt w MDSM.
Przechadzając się po sali, na-

gle zdałem sobie sprawę, że
przy prezentowanych pracach nie ma nazwisk autorów.
Okazało się, że nie można odróżnić pochodzenia i narodowości twórców. Na pierwszy
rzut oka to zaskakujące, zważywszy na znaczenie historii
Oświęcimia i Auschwitz dla
narodowych tożsamości Polski, Niemiec i Izraela. Jednak
każdy z uczestników seminarium zaproponował własny,

niepowtarzalny punkt widzenia, jakby nie przywiózł tu ze
sobą wszystkich narodowych
skojarzeń i ciężaru interpretacji. Sztuka powinna być osobistym przesłaniem artysty i to,
że udało się odłożyć na bok
narodową perspektywę, jest
bardzo obiecujące. Teraz wierzę, że to jest jedna z owych
„Nadziei”, która właśnie została spełniona.
Evgeny Muzychuk, Izrael

OBSERWOWAĆ Z DYSTANSU

P

moich zdjęciach poprzez po- Program seminarium stanoszukiwanie abstrakcyjnych wił katalizator prawdziweform i wzorów.
go dialogu – przypadkowe

Fotografie potrafią zachować zapomniane
wspomnienia na wieki
Muszę przyznać, że o ile warsztaty i wiedza na nich zdobyta były bardzo przydatne,
to spotkanie z uczestnikami pochodzącymi z trzech
różnych narodów było co
najmniej równie ważne.

spotkania na korytarzach,
nocne rozmowy i przyjaźń.
Nigdy nie wszedłbym w ten
temat tak głęboko, gdyby
nie to połączenie. Za to jestem wdzięczny.

Ya’akov Yefet, Izrael

ZŁOŚĆ ZE ZŁYCH ZDJĘĆ
– ŁZY SZCZĘŚCIA
Z DOBRYCH

Fot. Julia Klinge i Eugen Wassiliwizky

W przeciwieństwie do natury ludzkiej fotografie potrafią zachować zapomniane wspomnienia na wieki.
Aparat stanowi barierę pomiędzy człowiekiem i tematem. Fotografujący zamienia
się w zdystansowanego obserwatora, dokumentalistę,
obcego. Trzeba zapomnieć
o fizycznej obecności w konkretnym miejscu. Trzeba
stać się nieobecnym. Idea
alienacji widoczna jest na

Fot. Hadas Tapouchi

odróż do Oświęcimia i byłego obozu Auschwitz jest pełna
sprzeczności – zwłaszcza, kiedy aparatem trzeba pokazać jakiś punkt widzenia. Natura ludzka dąży do wymazania z pamięci bolesnych doświadczeń – to pewna forma samoobrony. Jeżeli
żyje się w bólu na co dzień, nie można przetrwać.

O

święcim jest miastem naznaczonym przez historię i świadkiem nieprawdopodobnego zła, irracjonalnej
nienawiści i dehumanizacji, jakie zdołał stworzyć nazizm. Ponad pół wieku po tych wydarzeniach czas
pozwolił odbudować wojenne zniszczenia, postawić nowe budowle i odmalować to, co szare i zadymione.
Czy jednak przeszłość została wraz z tym zapomniana? Wspomnienia związane z obozową gehenną wciąż są tak
samo żywe i bolesne. Żyją jeszcze świadkowie, którzy pamiętają stosy martwych ciał, setki wagonów z kolejnymi
„dostawami” więźniów i zapach krematoryjnego dymu. Te straszne wydarzenia uczą o błędach, które nie mogą
się powtórzyć i stanowią przestrogę dla kolejnych pokoleń. Ponad pół wieku po wojnie Miejsce Pamięci Auschwitz stało się miejscem swoistych „pielgrzymek”. Codziennie tysiące ludzi przyjeżdżają tu, aby zobaczyć relikt
piekła przeszłości.
zania nowych przyjaźni.
Wspólny projekt fotograficzny jest tylko pretekstem
do międzynarodowej „rozmowy”. Fotografia stanowi
wspólny mianownik, choć
paradoksalnie schodzi na
drugi plan.

wości i przede wszystkim
dobrej zabawy.
Śmiech,
radość, złość ze złych zdjęć,
łzy szczęścia z dobrych,
wspólne plenery fotograficzne, rozmowy zbliżyły
ludzi do siebie. Tym samym cel seminarium został
osiągnięty.
Wspólne plenery fotograficzne
Ekipa polska
dziękuje
wszystkim za przecudowi rozmowy zbliżyły nas do siebie.
ny tydzień. Wszyscy bęTym samym cel seminarium został osiągnięty
dziemy na pewno długo go
stereotypów,
znalezienia Tydzień warsztatów był wspominać.
Paweł Frenczak, Polska
wspólnego języka i zawią- świętem uśmiechu, życzli-
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Fot. Evgeny Muzychuk

Oświęcim stał się także miejscem dialogu. Od wielu lat
podejmują go grupy m.in.
z Polski, Niemiec, Izraela. To
cudowna okazja do wspólnego poznania historii, odmiennych światopoglądów,
a także przełamania złych
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MASZYNERIA ŚMIERCI

W

zbiorach sztuki Muzeum w Oświęcimiu, które nie są dostępne dla odwiedzających, znajdują się cztery litografie, przedstawiające instruktażowe rysunki dla strażników SS. Pokazują, jak wygląda „złe”, a jak „dobre”
zachowanie w ich codziennej pracy i w pewnym sensie są wyrazem zawodowej etyki strażnika, który na
przykład powinien unikać rozpraszania uwagi przez kobietę albo do pociągu wpuszczać najpierw więźniów.
niż powitanie przełożonego.
Dwaj inni więźniowie, którzy na poprzedniej ilustracji
pracowali, teraz leżą martwi
na ziemi. Być może przełożony zastrzelił ich na oczach
„uciekiniera”. Tutaj napisano „richtig”.
Przez te stylistycznie niegroźne ilustracje, uczące zabijania, zdałam sobie sprawę, że dla esesmanów były
to po prostu normalne zachowania. Prosty, edukacyjny obrazek symbolizuje akt
zabijania. Zadałam sobie py-

Fot. Sonja Zell

Jedna ilustracja przedstawia
dwóch esesmanów. Jeden
z nich wita drugiego hitlerowskim
pozdrowieniem
„Heil Hitler”. Przy okazji
obaj tracą z oczu pracujących w oddali więźniów,
a przede wszystkim ich próbę ucieczki. Na tym obrazie
napisano „falsch”. Zachowanie prawidłowe widzimy na
drugim obrazku – esesman,
zamiast przywitać drugiego, mierzy z karabinu do
uciekającego. Zapobieganie
ucieczkom jest ważniejsze
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tanie, czy można w taki sposób manipulować społeczną
moralnością? Kto tworzy
takie zasady? Kto manipuluje społeczeństwem, aby

nej sytuacji lub wobec określonej grupy ludzi? W takiej
sytuacji człowiek przestaje
być Człowiekiem i staje się
jedynie ciałem.

– wartość leżała we włosach
i mieniu. Martwy człowiek
zmniejszał strach prześladowców. Wartością była
śmierć, nie życie. Więźniów

Holokaust jest dla mnie czymś abstrakcyjnym – rozdziałem w historii,
z którym mierzę się od czwartej klasy szkoły podstawowej.
W świecie niewolnictwa życie miało pewną wartość, choć ludzie zostali
sprowadzeni do roli maszyn. W Auschwitz wartością była śmierć.
Nadal nie wiem, co to znaczy być Niemką, ale zrozumiałam,
że z odrzucaniem odpowiedzialności trzeba być bardzo ostrożnym
wierzyło, że zabijanie jest w Auschwitz był możliwy,
porządku w pewnej określo- ponieważ esesmani naprawdę wierzyli, że to, co robią,
jest właściwe. Przypominam sobie Zatokę Guantanamo i publiczną egzekucję
Saddama Husseina. Myślę
o wiadomościach, mówiących o zbrodniach wojennych w Iraku i Afganistanie.
Fragment dźwiękowej relacji
przypomina słowa Rudolfa
Hoessa, który mówi o rozkazie Hitlera, dotyczącym
eliminacji Żydów: jeśli tego
nie zrobimy, Żydzi zniszczą
naród niemiecki. Te słowa
przedstawiały Żydów jako
zagrożenie, a Niemców jako
pozbawionych obrony.
Ta wypowiedź jest dla mnie
odbiciem słabości społeczeństwa. Stawiając się nad
innymi ludźmi, można zyskać poczucie, że jest się
uprawnionym do stosowania represji. Im niższe jest
poczucie własnej wartości,
tym bardziej potrzeba świadomości własnej wyższości.
Pojawia się zatem pytanie:
jak słabe musiało być nazistowskie społeczeństwo, że
stało się to, co się stało? Jak
to możliwe, że nie jednostka,
ale wielu ludzi przekroczyło
pewną granicę i doprowadziło do sytuacji tak ekstremalnej?
W czasach, kiedy formowały się Stany Zjednoczone,
całe afrykańskie narody
były porywane i zamieniane w niewolników. To
także wskazuje na poziom
choroby społeczeństwa uciskającego. To oczywiście
haniebny akt rasizmu, ale
przyglądając się mu bez
moralnego oceniania, dostrzegam pewną różnicę
w porównaniu z Auschwitz.
W świecie niewolnictwa życie miało pewną wartość,
choć ludzie zostali sprowadzeni do roli maszyn.
W tym systemie martwy
niewolnik tracił wartość.
W Auschwitz wartością była
śmierć. Trup przynosił zysk
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nie trzymano przy życiu, ale
zapracowywano na śmierć.
W wyprodukowanie śmierci włożono wiele pieniędzy
i wysiłku. Całe społeczeństwo zostało ukształtowane
od nowa – jego moralność
i sposób myślenia zostały
przedefiniowane tak, aby
usprawiedliwić akt nadania
wartości śmierci.
Kiedy w 1989 r. upadła Narodowa Republika Demokratyczna, zawalił się także
system wartości wielu ludzi.
Panowała atmosfera paniki
i dezorientacji. Niektórzy
popełnili samobójstwo, inni
wycofywali się w goryczy.
Zastanawiam się, w jaki sposób system wartości traciło
społeczeństwo Holokaustu
i jak wyglądał proces „wybudzenia”.
Maria Mandel, kierowniczka obozu kobiecego w Birkenau, oczekując w więzieniu na wykonanie wyroku
śmierci, poprosiła jedną
z więźniarek o przebaczenie. Jestem zaskoczona, że
moment, w którym upadła
cała jej ideologia, nie zabił
jej na miejscu. Wyobrażam
sobie zawroty głowy, ból
i duszące poczucie narastającej paniki, dosłownie rozpruwające żyły i ciało. Co
zrobiła jej rodzina? Co robią
dzieci i wnuki byłych esesmanów? Jak radzą sobie
z rodzinną historią?
Auschwitz prowokuje do
wielu pytań. Kiedy zacznie
się je zadawać, nie można
już przestać. Próba otrzymania odpowiedzi i zrozumienia staje się nałogiem.
Jednak musimy być ostrożni, aby nie tracić kontaktu
ze współczesnym światem.
Maszyneria śmierci Auschwitz pozostawiła brzemię
na kolejnych pokoleniach,
jednak sama idea takiej machiny nie zniknęła – kryje
się w naszym otoczeniu
i atakuje, kiedy pozwalamy
innym mówić nam, co jest
dobre, a co złe.
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Podczas seminarium fotograficznego „Hopes” w
MDSM kilka razy zadano mi
pytanie, co – jako Niemka –
myślę i czuję na temat Holokaustu. Nadal nie rozumiem
tego pytania. Jestem obywatelką niemiecką, ale nie czuję
się Niemką. Nie potrafię mówić za wszystkich, nie jestem
w stanie powiedzieć, co to
znaczy być Niemcem. Pomimo obywatelstwa, nie mam
narodowej tożsamości. Holokaust jest dla mnie czymś
abstrakcyjnym – rozdziałem
w historii, z którym mierzę
się od czwartej klasy szko-

ły podstawowej. Wychowałam się w socjalistycznej
i antyfaszystowskiej rodzinie,
ale czasami ten temat mnie
drażni. Jako dziecko odczuwałam
niewytłumaczalne
poczucie winy, którego próbowałam się pozbyć, przeciwstawiając się niemieckiemu rządowi i niemieckiemu
systemowi. Opuściłam kraj
i przez wiele lat mieszkałam
za granicą.
Niektórzy uczestnicy tego
seminarium stali mi się bardzo bliscy. Z jedną z Izraelek
poszłam szukać w Birkenau
baraku jej babci. Znalazły-

śmy go i wtedy odeszłam na
bok, pozwalając jej pozostać
w ciszy. Przyglądałam się jej
z dystansu przez obiektyw
aparatu. Załamałam się. To
było tak, jakbym czuła przez
nią. W tym momencie zrozumiałam. Wcześniej zadawałam sobie pytanie, czy odrzucanie narodowej tożsamości
– szczególnie dla Niemca
– może pociągnąć za sobą
uciekanie od odpowiedzialności. Nadal nie wiem, co to
znaczy być Niemką, ale zrozumiałam, że z odrzucaniem
odpowiedzialności
trzeba
być bardzo ostrożnym.

Seminarium w Oświęcimiu
zmieniło mnie w sposób, którego jeszcze nie potrafię określić. Chcę pojechać do Izraela. Chcę zbadać historię mojej
babci, która w przedziwny
sposób nie została dotknięta
przez Holokaust, mimo że
mieszkała w Berlinie ze statusem „mieszańca żydowskiego drugiego stopnia”
(jüdischer Mischling zweiten
Grades). Mam w sobie całą
walizkę wrażeń i po powrocie do Berlina będę ją musiała
otworzyć.
Sonja Zell, Niemcy

P

Fot. Karolina Kosowicz

BARAK NUMER 32

rzyjechałam do Birkenau po raz drugi. Ostatnio byłam tu dwa lata temu. Teraz jest zupełnie inaczej. Jestem bardziej dojrzała i bardziej świadoma. Chcę zobaczyć wszystko,
wszystko poczuć, usłyszeć i powąchać. Ale nie chcę dotknąć. Zaczynam wyobrażać sobie babcię. Jest – tam na rampie, z Martą. Obie wybrane na stronę życia.
Czy zobaczę? Czy usłyszę?
Czy powącham?
Wzdłuż drogi na odcinku BIIc
są ruiny baraków. Tu była
kuchnia. Pod stopami czuję duże kamienie. Nie mam
wygodnych butów i trudno
mi chodzić. Jakie buty miała
ona? Czy w ogóle miała jakieś? Czy było jej trudno? Co

tyle zdjęć, ile się da. Zając siedzi w ruinach jednego z baraków, jakieś dziesięć metrów
od nas i szuka jedzenia. Taki
chudy, chory, zupełnie mu
nie przeszkadza, że gapimy
się na niego i robimy zdjęcia.
To nie jego miejsce, tylko moje
i babci. Zaprosiłam Sonję, ale
nie zapraszałam zająca.

Czy potrafię sobie wyobrazić wszystko,
poczuć, zobaczyć i powąchać.
Pod stopami czuję duże kamienie.
Nie mam wygodnych butów i trudno mi chodzić.
Jakie buty miała ona? Czy w ogóle miała jakieś?
Czy było jej trudno? Co za pytanie
za pytanie. Opowiedziała mi
tyle rzeczy, ale czuję, że wiem
za mało. Opowiada zawsze,
kiedy do niej przychodzę, ale
ja chcę wiedzieć teraz. Boję
się dowiedzieć wszystkiego.
Sonja dostrzegła zająca. Zając? Co on tu robi? Żyje tutaj?
Nie wygląda ładnie, ale robię

Jest. Barak nr 32. Na podłodze stoją jakieś świeczki.
Siadam na skraju i zaglądam
przez ramię. Nie ma nic.
I jest wszystko. Ściany, prycze i okna. Nie ma ludzi.
Gdzie są wszyscy ludzie?
Wchodzę do środka. Nie
ma ludzi. Czuję ulgę. Tam

Fot. Tomer Kohn
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był prysznic. Brała prysznic
codziennie. Tam chyba odbywały się apele. Jest zimno.
Czy jej zimno? Pierwszą rzeczą, którą widziała rano, był
barak numer 31.
Widzę, wącham i prawie
czuję.
Następnego dnia wracam
– tym razem sama. Chodzę
w środku ruin baraku i słyszę
jej głos: – Tutaj. To było moje
łóżko. Siadam. Widzę. Teraz
naprawdę widzę. Widzę ją
siedzącą na tzw. łóżku z siedmioma innymi kobietami.
Oczy mają szeroko otwarte
i przerażone. Chcą uciec, ale
nie chcą się ruszać. Takie chore, takie chude. „Co tu robisz?
To nie jest twoje miejsce”.
A właśnie, że moje. Chcę tu
usiąść i nie przegonisz mnie.
Siedzę.
Czuję. Widzę. Wącham. Dotykam. Ale nadal nie potrafię
zrozumieć.

Fot. Julia Klinge i Eugen Wassiliwizky

w sierpniu 1944 r. – Zgadza
się. 32 C jest po prawej stronie.
W autobusie do Birkenau
przypomniałam sobie, że
widziałam jakieś baraki po
prawej stronie. Może to jeden
z nich? Co, jeśli go nie ma?
Czy potrafię sobie wyobrazić
wszystko, poczuć, zobaczyć
i powąchać, kiedy niczego nie
ma? Jestem i zobaczę wszystko. A jeśli nie?
Do Birkenau idę z Sonją.
Chciała pójść ze mną i się zgodziłam. Jesteśmy na odcinku
BIIa. Tutaj stoją wszystkie
baraki. Odcinek BIIc jest dalej
i widzę, że tam nie zostało
już prawie nic. Widzimy tylko stado ptaków. Czy wtedy
były tu ptaki? Przechodzimy
przez odcinek BIIa i skręcamy w lewo. Dalej nie ma już
żadnych baraków, oprócz
jednego. To bardzo blisko
rampy, więc to musi być ten.
Przechodzimy obok odcinka
BIIb. Nie – pojedynczy barak
stoi właśnie tam.

Fot. Bartek Dębkowski

Grupa przechodzi na lewą
stronę byłego obozu. Idę dalej. Wchodzę do różnych baraków. Słyszę historie, które już
słyszałam, ale teraz wszystko
jest inne. Teraz wszyscy jesteśmy tutaj i wszystko jest
prawdą. Jutro tu wrócę, żeby
po raz pierwszy zobaczyć barak numer 32. Szukam go, ale
jest ich za dużo, wszystkie są
takie same. Gdzie jest numer
32? Mam nadzieję, że nie po
drugiej stronie. Tam wszystkie baraki są zniszczone. To
musi być któryś z tych zachowanych, jak bowiem poczuję,
zobaczę i powącham, kiedy
nic nie zostało?
Następnego dnia, silna i dumna, wyruszam w swoją misję:
idę do baraku nr 32. Mówią,
że to gdzieś po prawej stronie.
Jak to możliwe? Przecież ona
była w żeńskim obozie, tam
po lewej stronie, gdzie jeszcze
stoją baraki. Pytam raz jeszcze. – 32 C jest po prawej. Skąd
ona przyjechała? – Z Łodzi,
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Gil Ringart, Izrael
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MOST DO HISTORII

W

lipcu Centrum Żydowskie przeprowadziło kolejną edycję programu „Bridge to History” („Most do historii”) skierowanego do studentów z USA. Waitman Beorn, Joanna Chen, James Regier, Aviva Robinson,
Joanna Sliwa i Nina Taub spędzili trzy tygodnie w Polsce, poznając miejsca związane z historią Polaków
i Żydów. W odróżnieniu od czerwcowego programu dla amerykańskich kadetów, poświęconego przede wszystkim etycznemu przesłaniu, które płynie z Holokaustu, sześciu stypendystów „Bridge to History”, będących
w większości doktorantami w USA, studiowało głównie długą wspólną historię Polaków i Żydów.

liczy niemal tysiąc lat. Z drugiej strony program
przypomniał mi o ciągłej potrzebie dialogu
i edukacji na rzecz zwalczania stereotypów.
Prawdziwe zmiany są możliwe nie tylko poprzez
naukę o historii, lecz przede wszystkim świadomy
wysiłek w celu poznania drugiego człowieka,
zamiast osądzania go przez pryzmat własnych
uprzedzeń

(James Regier, Uniwersytet Notre Dame)

kanie z dr Janiną Rościszewską, która została odznaczona medalem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata za
ratowanie Żydów podczas
drugiej wojny światowej.

była wizyta w miejscu upamiętniającym jedno z wydarzeń kluczowych dla polskiej świadomości narodowej – Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wieczorny
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Fot. Centrum Żydowskie

Fot. Centrum Żydowskie

spacer po Warszawie przy- W przedostatniej, najdłuż- nietolerancji w naszym otobliżył uczestnikom skompli- szej części programu Amery- czeniu.
kowaną historię polskiej sto- kanie znaleźli się w Oświę- Auschwitz i religii poświęlicy. Następnego dnia mło- cimiu. Tu po raz pierwszy cone było filozoficzne spotdzi Amerykanie zwiedzili mieli okazję zobaczyć mia- kanie z ks. Manfredem Deseteren byłego warszawskiego sto, kojarzące się często jedy- laersem w Centrum Dialogu
getta – największego w hi- nie z miejscem Zagłady, któ- i Modlitwy. Poruszającym
storii Zagłady – oraz spotkali re jednak jest świadectwem momentem była wizyta we
się z dyrektor Żydowskiego długiej historii współistnie- franciszkańskim klasztorze
Instytutu
Historycznego, nia polskiej i żydowskiej w Harmężach, gdzie studendr Leną Bergman, która opo- społeczności. Dwudniowe ci zwiedzili słynną wystawę
wiedziała o działalności tej zwiedzanie Państwowego Mariana Kołodzieja pt. Klisze
ważnej placówki. O postę- Muzeum Auschwitz-Birke- pamięci. Okazją do powtórpie i trudnościach w poro- nau oraz specjalne warsztaty nego kontaktu z żywą, choć
zumieniu młodych Polaków były ważnym doświadcze- niewielką społecznością żyi Żydów Amerykanie dowie- niem, które zaowocowało dowską, była wizyta w Bieldzieli się od dyrektora war- nowymi pytaniami i dysku- sku-Białej, gdzie przewodniszawskiej fundacji Forum sjami. Poznanie Centrum Ży- cząca gminy żydowskiej DoDialogu Między Narodami, dowskiego oraz miejsc zwią- rota Wiewióra odpowiadała
Andrzeja Folwarcznego.
zanych z żydowską prze- na pytania studentów. PozaUczestnicy programu na warszawskiej starówce
Kolejnym przystankiem sty- szłością Oświęcimia umożli- programową niespodzianką
Studenci swój pierwszy Zanim goście opuścili Ma- pendystów „Bridge to Histo- wiło amerykańskim gościom było zwiedzanie żydowskich
tydzień w Polsce spędzili łopolskę, odbyli podróż po
w Krakowie m.in. uczest- małych miejscowościach re- Stypendium Centrum Żydowskiego umożliwiło mi nawiązanie kontaktu
nicząc w wydarzeniach gionu, w których Żydzi sta- ze współczesną Polską oraz naukę o polskiej historii i kulturze
18. Festiwalu Kultury Ży- nowili przed wojną niekiedy
dowskiej. Dawna stolica ponad połowę mieszkań- z perspektywy ludzi, którzy ją tworzą. Wyjątkowe doświadczenie
Polski odsłoniła przed goś- ców. Odwiedzili Pińczów, spotkania ze Sprawiedliwą wśród Narodów Świata albo Romem
ćmi zza oceanu swoją bogatą Szydłów, Działoszyce, Kiel- ocalonym od Zagłady było możliwe tylko tutaj. Jednocześnie jestem pod
historię ukrytą w zakamar- ce i Nowy Korczyn. Wizyta wielkim wrażeniem wysiłków, jakie podejmuje się w Polsce dla ocalenia
kach Starego Miasta i Wa- w miejscowych synagogach,
welu, który wywarł na nich zachowanych w bardzo róż- żydowskiej historii tego kraju. Jako żydowska nauczycielka w Ameryce
spore wrażenie. W kolejnych nej formie – od muzeum po będę chciała podzielić się moimi obserwacjami ze studentami i bardziej
dniach studenci wysłuchali ruiny – była pretekstem do uwrażliwić ich na wspólną historię Polaków i Żydów
specjalnie przygotowanych ciekawych dyskusji na temat
(Nina Taub, Uniwersytet Columbia)
wykładów w Instytucie Ju- sensu i sposobów upamiętdaistyki UJ, poświęconych niania różnych aspektów
żydowskiej tradycji i kultu- historii Polski. Ważne było ry” była reymontowska Zie- spojrzenie na miasto i jego śladów w pobliskiej Pszczyrze oraz powojennej histo- również zapalenie zniczy na mia Obiecana. Oprócz zwie- otoczenie z zupełnie nowej nie, po której oprowadził
Amerykanów 17-letni Sławek
rii Żydów w Polsce. Po tak ulicy Planty 7 w Kielcach, dzania największego żydow- perspektywy.
doskonałym wprowadzeniu gdzie w lipcu 1946 r. doszło skiego cmentarza w Europie Tradycyjnie, dzięki współ- Pastuszka, licealista zainterezwiedzanie krakowskiego do mordu Żydów ocalonych oraz pomnika ofiar łódzkie- pracy ze Stowarzyszeniem sowany historią miejscowej
Kazimierza i byłego terenu z Holokaustu. Po tak różno- go getta Radegast, studenci Romów w Polsce, studenci społeczności żydowskiej.
getta było czymś więcej niż rodnych doświadczeniach mieli okazję podziwiać XIX- mieli okazję usłyszeć świa- Ostatnim akordem „Bridge
zwykłą wycieczką. Niezwy- grupa znalazła się w War- -wieczne kamienice łódzkich dectwo Edwarda Paczkow- to History” było trzydniowe
kle ciekawym i wyjątkowym szawie, gdzie czekał ją rów- fabrykantów, w tym piękny skiego, polskiego Roma, zwiedzanie dawnych miejpałac Izraela Poznańskiego. byłego więźnia Auschwitz. scowości żydowskich Galicji,
doświadczeniem kończącym nie intensywny program.
interesująca które objęło: Tarnów, Łańpobyt w Krakowie było spot- Pierwszym jego elementem Specjalną niespodzianką było Niezwykle
spotkanie z amerykańską re- dyskusja dotycząca współ- cut, Leżajsk, Bobową i Nowy
żyserką Miną Zielonka-Pa- czesnej sytuacji mniejszości Sącz oraz były obóz zagłady
Program „Bridge to History” pokazał mi, że
cker, która barwnie opowia- romskiej w Polsce po raz w Bełżcu. Tradycyjnym zaPolska jest czymś o wiele większym niż tylko
dała uczestnikom programu kolejny dowiodła, że lekcją, kończeniem pobytu Amerycmentarzem i miejscem, gdzie wydarzyło się
o swoim pobycie w Łodzi jaka płynie z Auschwitz, jest kanów był spływ tratwami
i filmie o tematyce polsko- potrzeba otwartości na dru- po Dunajcu.
największe ludobójstwo w historii. Niezwykle
Maciej Zabierowski,
-żydowskiej, który aktualnie giego człowieka i zwalczabogata historia tutejszej społeczności żydowskiej
Centrum Żydowskie
przygotowuje.
nie wszelkich przejawów

4

Uczestnicy programu przy łódzkiej Manufakturze
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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ZJEDNOCZENI W DUCHU ŚWIĘTYM

P

Fot. Wiktor Boberek

odczas gdy Benedykt XVI spotykał się z młodzieżą z całego świata w Sydney na dorocznych Światowych
Dniach Młodzieży, w Polsce gościła grupa 260 młodych katolików z Rosji, a także mała grupa młodzieży
z Polski i Niemiec. W Oświęcimiu spędzili z nami dwa dni.

Droga krzyżowa w Birkenau

Idea zebrania poza Sydney
większej grupy młodzieży,
która mogłaby się wspólnie
łączyć duchowo z młodzieżą
w Australii, wypłynęła od
bp. Clemensa Pickela. Pragnął on pokazać młodzieży
katolickiej z Rosji ich wiarę
z nieco innej perspektywy
– w Polsce, gdzie religia katolicka odgrywała i odgrywa
ważną rolę w życiu społecznym. Nad tą wielonarodową pielgrzymką cały czas
można było odczuć ducha
Sydney i hasło tegorocznego spotkania: „Zjednoczeni
w Duchu Świętym”.
W pielgrzymce uczestniczyła młodzież ze wszystkich

parafii rosyjskich. Mogliśmy
spotkać Ormian, mieszkańców z Magadanu, Irkucka,
Nowosybirska czy też znad
Kaukazu.
Niemieccy pielgrzymi pochodzili głównie z Osnabrück i Grimmy, a polscy
z Siedlec. Byli to młodzi ludzie, aktywnie działający
w swoich parafiach.
Pielgrzymi przyjechali do
Oświęcimia 15 lipca. Po
wizycie w Muzeum Auschwitz, na wieczornym spotkaniu, ks. Manfred Deselaers pomagał im zrozumieć,
jakie znaczenie ma pamięć
o Auschwitz dziś. Dzień zakończył się mszą świętą od-

prawioną w Centrum Dialogu i Modlitwy.
Następnego dnia część młodzieży miała okazję odwiedzić wystawę Mariana Kołodzieja w Harmężach, gdzie
oglądała życie obozowe
utrwalone na pracach więźnia Auschwitz nr 423. Obrazy, m.in. przedstawiające
cierpienie św. Maksymiliana Kolbe, wywarły na nich
ogromne wrażenie. Mając w
pamięci obrazy Mariana Kołodzieja i przeżycia dnia poprzedniego, cała pielgrzymka uczestniczyła w Drodze
Krzyżowej na terenie byłego
obozu Birkenau. Młodzież
w skupieniu i w modlitwie
przeżywała kolejne stacje w
miejscach, gdzie dokonała
się ogromna zbrodnia. Jedna
z uczestniczek wspominała
przytaczany fragment wiersza, który odczytano przy
stacji nr 4 w obozie kobiecym:
– Kto was, dzieci, pozabijał,
dzieci maleńkie?
– Ludzie.
– A jacy to byli ludzie? Czy
twarze mieli upiorów? Czy
mieli kły i pazury, i oczy
zwierzęce...
– Zwykli to byli ludzie. Ludzie jak ludzie.
(Elżbieta Piotrowska,
Przesłuchanie)

BISKUP CLEMENS PICKEL

Kościół katolicki w Rosji diametralnie zmienił swoją pozycję po rewolucji październikowej w roku 1917, kiedy
to rozpoczęto walkę z wszelką wiarą: kościoły zrównano
z ziemią bądź zamieniono w obiekty o innym przeznaczeniu, palono księgi liturgiczne, mordowano kapłanów,
likwidacji uległo również życie zakonne. Wiara katolicka
jednak przetrwała w niewielu rodzinach, głównie dzięki
praktykowaniu jej w tajemnicy przed władzą. Sytuacja
zaczęła się zmieniać po 1990 r. Dzięki inicjatywie papieża
Jana Pawła II na Wschodzie zaczęły się odradzać struktury kościelne – odtworzona została sieć parafialna, przybyli nowi księża, biskupi i administratorzy apostolscy.
W grudniu 1999 r. poświęcono katedrę pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie, we wrześniu 2000 r.
katedrę w Irkucku na Syberii oraz w lipcu 2002 r. rekonsekrowano kościół w Pietropawłowsku w Kazachstanie.
Dwie podróże apostolskie papieża Jana Pawła II odbyte
w 2001 r. na Ukrainę i do Kazachstanu wzmocniły duchowo katolików na Wschodzie i ożywiły ich wiarę. Na Ojca
Świętego nadal czekają wierni w Rosji. Potrzeby Kościoła
na Wschodzie są ogromne. Brakuje przede wszystkim kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich wolontariuszy. Konieczna jest pomoc finansowa i rzeczowa dla odradzających się wspólnot parafialnych, zwłaszcza dla dzieci i osób
starszych na Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, w Kazachstanie, Rosji, Gruzji czy Uzbekistanie. Kościół powszechny
stara się pomagać Kościołom na Wschodzie, podobnie jak
katolicy w Polsce. Szeroką akcję pomocy prowadzi Zespół
Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie powołany przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
Informacje pochodzą z portalu: http://www.wspolnota-polska.org.pl
Witryna internetowa o Kościele katolickim w Rosji:
http://www.catholic.ru, Caritas Rosja: http://www.caritas.ru

Bp Clemens Pickel po przebyciu Drogi Krzyżowej powiedział: – Dni tutaj powinny pomóc tej młodzieży poważniej
odnosić się do swojego życia.
Zapoznajemy się z historią,
ale jednocześnie wiemy, że
żyjemy w dniu dzisiejszym
i powinniśmy zdawać sobie
sprawę, iż pokój po czasach
faszyzmu może być bardzo
kruchy.
Wieczorem studenci filologii rosyjskiej z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
przedstawili pielgrzymom
prezentację multimedialną,
w której ukazali krótką historię miasta Oświęcim, wizytę papieży: Jana Pawła II
i Benedykta XVI, a na koniec
wszyscy wspólnie odśpiewali
Barkę – jak się okazało, pieśń

Fot. Wiktor Boberek

ur. 17 sierpnia 1967 r. w Colditz (Saksonia), we wschodniej części Niemiec. 19 grudnia 1987 r., po ukończeniu
studium teologiczno-filozoficznego na Uniwersytecie
w Erfurcie, został mianowany diakonem. W czerwcu
1988 r. wyświęcono go na księdza i przydzielono do parafii w miejscowości Meissen k. Drezna. W roku 1991 trafił
do Rosji, do miejscowości Marks nad Wołgą. 7 lat później
papież Jan Paweł II nadał mu tytularne arcybiskupstwo
Chusira, a także mianował biskupem pomocniczym
administracji apostolskiej dla europejskiej części Rosji.
W 1999 r. bp Pickel został mianowany administratorem apostolskim dla Rosji południowoeuropejskiej.
Od 2002 r. pozostaje na stanowisku biskupa w diecezji
św. Clemansa w Saratowie. Clemens Pickel odpowiada
za pracę z młodzieżą i ruchami kościelnymi w Rosji. Jest
członkiem papieskiej rady „Cor Unum” – stowarzyszenia
działającego na rzecz dzieci i młodzieży.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W ROSJI

Droga krzyżowa w Birkenau
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bardzo dobrze znaną również
w Rosji.
Młodzież rosyjska zrewanżowała się własnym programem
artystycznym: były tańce
narodowe, chóralne śpiewy,
a nawet ćwiczenia gimnastyczne. Dzień zakończył się
spotkaniem przy ognisku.
Dla wszystkich uczestników
tego
rosyjsko-polsko-niemieckiego spotkania było
to głębokie przeżycie. Jeden
z polskich księży pracujących w Rosji powiedział,
że dotychczas Oświęcim
kojarzył mu się głównie
z pamięcią o grozie i cierpieniu. Po pielgrzymce miejsce
to będzie mu kojarzyć się
z doświadczeniem pojednania i nadziei.

Wiktor Boberek
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Kultura

ELŻBIETA CHEREZIŃSKA
– BYŁAM SEKRETARKĄ RUMKOWSKIEGO. DZIENNIKI ETKI DAUM

C

Z jednej strony getto łódzkie
przeżyło stosunkowo wielu
Żydów – szacunkowe dane
mówią o liczbie od 5 do 15
tysięcy. Z drugiej strony
Rumkowskiego zapamięta-

haim Rumkowski, Przełożony Starszeństwa Żydów łódzkiego getta (zwany powszechnie „Prezesem”), to postać legendarna. Do dziś toczone są spory, czy stał
bardziej po stronie ofiar, czy po stronie katów.

no głównie z przemówienia
z 4 września 1942 r.: Przypadło mi w losie, że muszę dziś
wyciągnąć do was ramiona
i błagać: bracia i siostry, ojcowie i matki – wydajcie mi swoje
dzieci [...] Musimy wziąć na
siebie odpowiedzialność za wypełnienie tego dekretu. Ja muszę przeprowadzić tę krwawą
operację. Ja muszę amputować
członki, aby ratować ciało. Ja
muszę odebrać wam dzieci, bo
inaczej inni zginą wraz z nimi.
Książka Elżbiety Cherezińskiej to – odtworzony

na podstawie wspomnień
– dziennik Etki Daum. Przez
1653 dni była ona jedną
z sekretarek Chaima Rumkowskiego. Nie była tak blisko Przełożonego – jak go
określa – aby odsłonić przed
czytelnikiem jego najskrytsze
tajemnice i pozwolić na jednoznaczną ocenę. Ona sama
ma poważne wątpliwości co
do tego, jakim człowiekiem
jest Rumkowski. Jednak jej
wspomnienia pokazują rzeczywistość łódzkiego getta
z nieco innej, niż znana do-

tychczas, perspektywy. To
przede wszystkim świat
administracji getta: zakulisowych gier wewnątrz żydowskiej władzy, skomplikowanych relacji z Niemcami, ale przede wszystkim jest
to historia wzlotu i upadku
„żydowskiego króla”. Życie
getta i osobiste doświadczenia Etki Daum stanowią tylko tło dla świata widzianego
zza biurka. Wątek miłosny,
konflikt z młodszą siostrą
czy zwykłe emocje codziennego dnia w getcie pojawiają

się co prawda od czasu do
czasu na stronach dziennika, ale są one tylko krótką
odskocznią od pokoju przy
gabinecie Rumkowskiego.
Warto też zwrócić uwagę na
język książki – kancelaryjny,
poukładany, daleki od emocji
– niemal sterylny. Polecam.
Paweł Sawicki

Elżbieta Cherezińska,
Byłam sekretarką
Rumkowskiego
– Dzienniki Etki Daum,
Poznań 2008.

ANN KIRSCHNER
– LISTY Z PUDEŁKA. SEKRET MOJEJ MAMY.

L

iteratura faktu, poświęcona czasom II wojny światowej, obfituje we wspomnienia
ocalałych z obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Książka Ann Kirchner jest
oryginalna z dwóch powodów. Po pierwsze, poświęcona jest znacznie mniej znanym nazistowskim obozom pracy, w których pracowali Żydzi. Po drugie, książka jest
zapisem relacji pomiędzy ocalałą a jej córką – między pierwszym a drugim pokoleniem
Holokaustu.

Podobno w „radzeniu” sobie z tematem Holokaustu w
rodzinach ocalałych istnieje
pewna
dwubiegunowość.
Ann Kirschner ukazuje obie
postawy. Pierwsza, to ciągłe
wracanie w opowieściach do
koszmaru obozów. Kirschner

wyraża to w pewnym momencie ustami jednej z bohaterek i pisze o „bawieniu się
w Anne Frank”. Druga postawa, którą reprezentowała
matka Kirschner, to postawa wyparcia, zaprzeczenia
i wieloletniego milczenia.
Matka Ann Kirschner „otworzyła” się przed córką
dopiero po blisko 50 latach
od wydarzeń II wojny światowej. Ann latami próbowa-

ła wydobyć od matki jakiekolwiek informacje, jednak
ta skutecznie omijała temat
przeżyć wojennych. Dopiero
przebyta operacja spowodowała, że Sala postanowiła
opowiedzieć córce o czasach,
kiedy pracowała w obozie.
Symbolicznym gestem było
przekazanie jej pudełka ze
wszystkimi zachowanymi
listami – całej swojej tajemnicy.

Konstrukcja książki jest dosyć oryginalna. Wspomniane listy są przedrukowane
i opatrzone komentarzem
wyjaśniającym
konkretne
wydarzenia. Dzięki temu
książka ma dużą wartość
edukacyjną. Ann Kirschner
nie pisze językiem wyszukanym – to raczej prosta
i zrozumiała proza, ale
pozwalająca na „wejście”
w osobisty i tragiczny świat

bohaterów. To także książka z dziedziny lektur „obowiązkowych”: ilustrująca
kobiecą przyjaźń i kobiety
w zderzeniu z koszmarem
Holokaustu.
Agnieszka Juskowiak

Ann Kirschner,
Listy z pudełka.
Sekret mojej mamy,
Warszawa 2008.

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY
• 1-3.08

X Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczne Dni Przyjaźni
Podczas festiwalu w Kętach wystąpią
zespoły folklorystyczne m.in. z: Polski,
Ukrainy, Słowacji, Węgier oraz Czech,
a także gościnnie wystąpi zespół Balett
Folklorico Orizaba z Meksyku. W programie również parada zespołów na Rynku,
pokaz sztucznych ogni oraz folk-piknik.
Dom Kultury w Kętach

syku, Brazylii, Indii, jak również z Rosji
i Ukrainy. Gościem specjalnym Tygodnia
Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu będzie doskonale znany w Polsce i na świecie zakopiański folkowy zespół Krywań.
Ponadto zaprezentowane będą wystawy:
fotografii oraz kompozycji kwiatowych
z bibuły.
Oświęcimskie Centrum Kultury
Wakacyjna Akademia Przygód – II tura
W programie m.in.: Letnie Kino Bajka,
wycieczka do Zatora ścieżką przyrodniczą po stawach zatorskich, spotkanie z ornitologiem, wycieczka do Ustronia oraz
wyjazd do Witkowic, połączony z plenerem malarskim i ogniskiem. Zapisy do
15 sierpnia.
Dom Kultury w Kętach

45. Tydzień Kultury Beskidzkiej
W dniach 2-10 sierpnia na pięciu głównych estradach: w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu odbywać się będą koncerty w ramach
45. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Oświęcim po raz 17. gościć będzie zespoły z całego świata. W programie zatańczą grupy
m.in. z: Podbeskidzia, Puerto Rico, Mek-

2

Oświęcimski półfinał Małopolskiego
Festiwalu Smaku
Małopolski Festiwal Smaku to największe
w Polsce regionalne wydarzenie o charakterze kulinarnym, promujące małopolskich
producentów żywności, produkty i tradycyjne potrawy lokalne. W największych
miastach regionu organizowane są eliminacje półfinałowe, podczas których małopolscy producenci artykułów rolno-spożywczych prezentują swoje wyroby. Zwycięzcy
półfinałów otrzymują „przepustkę” do krakowskiego finału, w którym wybierane są
najlepsze produkty z całej Małopolski.

• 4-20.08

• 2-10.08

1

• 10.08
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• 28.08

Zakończenie wakacji
Ognisko i zabawy w plenerze przy zbiorniku Piastowskim,
godz. 16.00.
Ośrodek Kultury w Zatorze
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LUDZIE DOBREJ WOLI
Wspominamy mieszkańców Oświęcimia,
niosących pomoc więźniom KL Auschwitz
ANTONI MITORAJ (1905-1982)

Urodził się 19 sierpnia
1905 r. w Malcu k. Oświęcimia, syn Franciszka i Zofii z d. Jekiełek. Chodził do
szkoły podstawowej w Malcu i Osieku, następnie przez

trzy lata uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach.
W latach 1926-28 kontynuował edukację w szkole rolniczej w Pilźnie k. Tarnowa,
a także na kursie nadzorców melioracyjnych przy
Małopolskim Towarzystwie
Rolniczym w Krakowie.
Związał się z ruchem ludowym, działał w Związku
Młodzieży Wiejskiej „Wici”,
powstałym m.in. z jego inicjatywy w 1929 r. w Malcu.
Prowadził także działalność
w Stronnictwie Ludowym.
W 1937 r. wziął ślub z Marią

Tkaczyk. Mieli trójkę dzieci
(dwie córki i syna).
W czasie okupacji niemieckiej uczestniczył w ruchu
oporu na terenie dawnego
powiatu bialskiego. Pod
koniec 1939 r. wstąpił do
Związku Walki Zbrojnej.
Od 1940 r. aktywnie działał w konspiracji ludowców – współorganizator
i członek Chłopskiej Straży
(„Chłostra”), następnie Batalionów Chłopskich. Posługiwał się pseudonimem
„Baca”.
Współzałożyciel
i redaktor konspiracyjnej

Z SZAFY GANOBISA

gazetki publikowanej na terenie Ziemi Oświęcimskiej
„Wiadomości Podziemia”,
przemianowanej później na
„Orkę”, wzywającą ludność
do walki z okupantem i niesienia pomocy więźniom
KL Auschwitz.
Antoni Mitoraj inicjował
zbiórki żywności, leków
i ubrań, które później osobiście dostarczał więźniom
obozu. Pośredniczył w tajnej wymianie korespondencji więźniów z najbliższymi. Przejmował grypsy
i meldunki dokumentujące zbrodnie nazistowskie.
Działalność tę umożliwiał
fakt, że był zatrudniony
w Wasser-Wirtschafts-Amt
(Urząd Gospodarki Wodnej) w Bielsku – pracował
przy pomiarach i regulacji
Soły, także na terenie należącym do obozu.
Uczestnicząc w ruchu oporu, został zdekonspiro-

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.

19 sierpnia 1894 r.

Z HISTORII
OŚWIĘCIMIA
– SIERPIEŃ

W

wany, jednak ostrzeżony
w porę zdołał uniknąć
aresztowania. Po wyzwoleniu włączył się w życie polityczne: współdziałał przy
organizowaniu
samorządów i administracji terenowych, gminnych spółdzielni i banków spółdzielczych,
które to zajęcie godził z pracą zawodową.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką
Grunwaldu.

W Oświęcimiu uroczyście poświęcono odnowioną podominikańską
kaplicę pw. św. Jacka,
którą wykupił od kupców
żydowskich komitet obywatelski (ks. proboszcz
A. Knycz). Wydarzenie
to dało początek wielkim
odpustom
popularnie
zwanym „Jackami”.

znajdowaniu różnych pamiątek
i skarbów często działa przypadek.
Tak było ze srebrnym medalikiem,
który znalazł się w mojej kolekcji. Jego historia jest niezwykła. Został znaleziony
mym ziemia oświęcimska
w Birkenau. Nikt nie pamięta przez kogo, ale 1 sierpnia 1959 r.
znalazła się pod panowaZarządzeniem Naczelnewiadomo, że ten, kto go znalazł, przyniósł
niem Habsburgów. Tego Dyrektora Archiwów
reny te otrzymały wtedy
go do jubilera i sprzedał. Tak się złożyło, że
Państwowych utworzo20 sierpnia 1944 r.
nazwę „Królestwo Galicji
no Powiatowe Archiwum
mój kolega pracował w zakładzie jubilerMiał miejsce pierwszy
i Lodomerii z Księstwem
Państwowe w Oświęcinalot aliancki na buskim, do którego medalik trafił. Kolega odOświęcimskim
i
Zatormiu, którego zadaniem
dowaną w Dworach
kupił go od właściciela zakładu i zachował.
skim”, a cesarzowa Maria
jest gromadzenie, zabezk. Oświęcimia niemieTeresa do szeregu tytuKilka lat później przypomniał sobie, że ja
pieczenie oraz opracocką fabrykę Buna Werke.
łów
własnych
dołączyła
wywanie materiałów hizbieram różne stare rzeczy i zapytał, czy nie
Jedna z bomb uderzyła
tytuł „Księżnej Oświęcistorycznych związanych
w bunkier, gdzie schrochciałbym go od niego przyjąć w prezencie.
mia
i
Zatora”.
z powiatami oświęcimnili się jeńcy brytyjscy.
Oczywiście się zgodziłem, bo jako eksponat
skim i wadowickim.
17 sierpnia 1930 r.
38 z nich zginęło. Zostali
– medalik ma wielką wartość historyczną.
Uroczyście poświęcono
pochowani na cmentarzu
2 sierpnia 1932 r.
W czasie wojny podobne
medaliki otrzymywały dzieci żydowskie, które były
wywożone do obozów. Widać, że to medalik wykonany prymitywną techniką.
Kształtem przypomina serce. Po jednej stronie wyryty
jest napis w języku jidysz.
Dowiedziałem się, że jego
treść oznacza: Niech Cię błogosławi i darzy szczęściem.
Nie wiadomo, kim był jego

W wieku 69 lat zmarł
Aleksander
Orłowski,
długoletni radny „Królewskiego Miasta Oświęcim”, utalentowany kompozytor-samouk. Urodzony w 1862 r. w Kozowie
we wschodniej Galicji,
w 1902 r. otrzymał nominację na naczelnika
poczty w Oświęcimiu.
Był wielkim społecznikiem i patriotą mocno
zaangażowanym w sprawy niepodległościowe.
Odznaczony został m.in.
Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Został pochowany na
cmentarzu parafialnym
w Oświęcimiu. Społeczeństwo miasta uczciło
pamięć Aleksandra Orłowskiego, nadając jego
imię jednej z ulic w dzielnicy Zasole.

właściciel i nie wiadomo też,
jak znalazł się na terenie Birkenau. Czy ktoś go upuścił?
Zgubił? A może umyślnie
wyrzucił, żeby pozostał po
nim ślad? Nie wiadomo.
Jego historia to dzieło przypadku. Mógł już dawno zostać przetopiony, oddany
komuś. Jednak gdzieś się
zachował i w ten sposób
trafił do mojej kolekcji.

kamień węgielny pod budowę gmachu oświęcimskiego gimnazjum, obecnie Powiatowego Zespołu
nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Konarskiego, popularnie
zwanego „Konarem”.

18 sierpnia 1874 r.

Podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia
Straży Ochotniczej Ogniowej w Oświęcimiu.
Pierwszym prezesem został dr Gustaw Nowak,
a komendantem jednogłośnie wybrano Ferdynanda Biale. Nowo powstałej organizacji strażackiej miasto przekazało
wszystkie swoje „rekwizyty ogniowe”.

18 i 19 sierpnia 1919 r.

Na wieść o wybuchu powstania na Górnym Śląsku z Oświęcimia i okolic
wyruszyły dwa oddziały
„peowiaków” (członków
Polskiej Organizacji Wojskowej) złożone z 30 i 80
osób, by wesprzeć zbrojnie powstańców śląskich.

Fot. Klaudia Zaręba

5 sierpnia 1772 r.

W wyniku I rozbioru
Polski południowa część
Rzeczpospolitej Obojga
Narodów została przyłączona do Austrii i tym sa-

Srebrny medalik w kształcie serca
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parafialnym w Oświęcimiu.

29 sierpnia 1863 r.

Miał miejsce wielki pożar
miasta. Spłonął kościół
parafialny, dwie synagogi, ratusz miejski oraz
przytułek dla ubogich.
Na szczęście obyło się
bez ofiar w ludziach.

31 sierpnia 1914 r.

W Oświęcimiu utworzono Powiatowy Komitet
Narodowy pod przewodnictwem burmistrza
Romana Mayzla, terenowy oddział organizacji
niepodległościowej
NKN (Naczelny Komitet
Narodowy), którego zadaniem było wspieranie
materialne i programowe
Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego.
Opracował:
przewodnik terenowy
i beskidzki Leszek Żak
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Fotoreportaż

W środku „Osi” mogli Państwo zobaczyć prace przygotowane przez uczestników polsko-niemiecko-izraelskich
warsztatów fotograficznych „Hopes” („Nadzieje”) na wystawę kończącą seminarium. Na ostatniej stronie kilka impresji pokazujących kulisy warsztowej pracy.
Autorami zdjęć są uczestnicy warsztatów

„HOPES” – „NADZIEJE”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

