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We wrześniowym numerze miesięcznika „Oś” mogą Państwo
przeczytać o polsko-niemiecko-rosyjskim projekcie Edukacja
na rzecz praw człowieka w miejscach pamięci w kontekście europejskich doświadczeń zbrodni. Bierze w nim udział, poza Miejscami
Pamięci Auschwitz i Bergen-Belsen, Muzeum Historii Represji Politycznych Perm-36 z Rosji. Jego istnienie jest obecnie zagrożone. Być może wizyta uczestników projektu latem
tego roku była jedną z ostatnich szans zobaczenia wystaw
i przestrzeni tego miejsca.
Państwa uwadze polecamy także rozmowę z dyrektorem Muzeum Auschwitz dr. Piotrem M.A. Cywińskim, która poświęcona jest zbliżającej się 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.
„Musimy to jasno powiedzieć: to ostatnia okrągła rocznica,
którą będziemy jeszcze obchodzić w obecności licznej grupy ocalałych. Dotychczas to oni uczyli nas patrzeć na tragedię ofiar niemieckiej Trzeciej Rzeszy i na całkowite zburzenie
świata europejskich Żydów. To ich głos stał się najpełniejszym
ostrzeżeniem przed naszą ludzką zdolnością do skrajnego poniżenia, pogardy i ludobójstwa” – czytamy. Więcej informacji
o 70. rocznicy wyzwolenia znaleźć można na specjalnej stronie
internetowej 70.auschwitz.org. Znajduje się na niej m.in. Światowa Mapa Pamięci, na której będziemy odnotowywać wszystkie wydarzenia upamiętniające związane z 27 stycznia 2015 r.
Organizatorzy wydarzeń związanych z rocznicą wyzwolenia
mogą skorzystać ze znajdującego się na stronie formularza. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do tej akcji.

GALERIA XX WIEKU

Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau

Partnerzy:
Centrum
Żydowskie

Zapraszamy także – wraz z Centrum Żydowskim – na projekcje w ramach festiwalu Żydowskie Motywy. W dniach od
6 do 27 października 2014 r. w Cafe Bergson będzie można
obejrzeć 12 filmów poświęconych tematyce żydowskiej, m.in.
dokument w reżyserii Michała Bukojemskiego Mój najszczęśliwszy dzień opowiadający o życiu Mariana Turskiego, byłego więźnia Auschwitz, dziennikarza i historyka, dziś członka
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Na stronach Centrum
Żydowskiego znajdą Państwo również relację z wizyty Wolfa
Blitzera, dziennikarza telewizji CNN, którego ojciec urodził się
w Oświęcimiu.

Centrum Dialogu i Modlitwy gościło niedawno młodzież
z niemieckiego miasta Burghausen, którzy brali udział w projekcie Naziści kontra Demokracja. Jego celem jest wykazanie związków między czasami Trzeciej Rzeszy oraz współczesnym prawicowym ekstremizmem. Z zebranych materiałów powstanie film,
Poza tym na stronach Międzynarodowego Domu Spotkań który będzie służył edukacji i pracy na rzecz pamięci.

WYDAWCA:

www.auschwitz.org

Młodzieży przeczytają Państwo artykuły o międzynarodowym projekcie służącym upamiętnieniu i uporządkowaniu
Cmentarza Żydowskiego w Oświęcimiu, a także drugiej edycji seminarium Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia,
pamięć. Głównym celem tego drugiego spotkania było przeanalizowanie procesu pozbawiania praw, wykluczania i eksterminacji Sinti i Romów w czasach narodowego socjalizmu,
a także zwrócenie uwagi na to, jak wygląda życie tej najliczniejszej mniejszości etnicznej we współczesnych społeczeństwach
europejskich.

Zamieszczona poniżej widokówka wysłana została z Rzymu do Lwowa 5 maja 1900 r. Był to Rok Święty ogłoszony
przez papieża Leona XIII. Kartka przedstawia postać błogosławiącego papieża, zdjęcia czterech głównych bazylik rzymskich oraz Świętych Drzwi. Uczestnicząca w uroczystościach Roku Świętego pątniczka ze Lwowa pozdrawia z Wiecznego Miasta rodzinę we Lwowie oraz zapewnia o swoim potrzebnym w przypadku takich podróży zdrowiu. Świętość
i prywatność w jednym!
Andrzej Winogrodzki

www.ajcf.pl

Centrum Dialogu
i Modlitwy
www.cdim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl

Współpraca:
Kasztelania

Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

www.kasztelania.pl

Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
Historia, Kultura”
Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32‑603 Oświęcim
e‑mail: os@auschwitz.org
nakład: 5000 egz.
Widokówka wysłana z Rzymu do Lwowa 5 maja 1900 r.
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Międzynarodowa Akademia Letnia
w języku niemieckim

W

dniach 23-29 sierpnia w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście odbyła
się Międzynarodowa Akademia Letnia w języku niemieckim. W tegorocznej edycji udział wzięło 22
uczestników: nauczycieli, studentów, edukatorów z miejsc pamięci w Dachau i Mauthausen oraz
wykładowca z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver.
szczegółowe zapoznanie się
z miejscem, odkrywanie nowych aspektów kompleksowej historii Auschwitz,
możliwość ciągłego zadawania pytań w czasie zwiedzania, jak również praca
z archiwaliami, niemieckimi
dokumentami obozowymi –
powiedziała Katharina Winter, uczestniczka Akademii
z Niemiec. – Konfrontacja z historią w tym miejscu, namacalny kontakt
z
przeszłością
pozwala lepiej zrozumieć wiele kwestii – dodał Florian
Wahl, uczestnik Akademii
z Austrii.

łego getta na Podgórzu –
poinformowała Urbaniak.
W
kolejnych
dniach
uczestnicy akademii zapoznali się z historią i terenem byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Podczas zwiedzania
odwiedzili
również te miejsca,
które nie są zwykle
dostępne dla odwiedzających m.in.
jedyny zachowany
barak drewniany
na odcinku BIa byłego obozu Auschwitz II-Birkenau,
Pierwszy dzień semina- który pełnił funkrium uczestnicy spędzili cję ambulatorium.
w Krakowie, w Centrum
Kultury Żydowskiej Ju- Ostatni dzień sedaica, gdzie uczestnicy minarium uczestwysłuchali wykładu dr. nicy spędzili poJoachima Russka o przed- znając
miejsca
wojennej historii krakow- w
przestrzeni
– Najcenniejsze dla mnie, skich Żydów, zwiedzili p r z y o b o z o w e j ,
studentki
historii,
było Kazimierz oraz tereny by- w których mieściły

się podobozy KL Auschwitz
w Budach i Jawiszowicach.
Wizyta ta była możliwa
dzięki współpracy z Fundacją Pobliskie Miejsca
Pamięci Auschwitz-Birkenau. Ostatnim punktem
wizyty było zwiedzenie

terenu Sola-Hütte w Międzybrodziu, gdzie mieścił
się ośrodek wypoczynkowy dla załogi SS.
agju

Fot. Agnieszka Juskowiak-Sawicka

Ważną częścią seminarium było spotkanie z prof.
Wacławem Długoborskim,
byłym więźniem Auschwitz.
W programie akademii znalazły się wykłady i dyskusje
na tematy związane z historią obozu, edukacją w miejscu pamięci i zachowaniem
autentyzmu. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli
się m.in. prof. Ryszard Kaczmarek z Instytutu Historii
Uniwersytetu
Śląskiego,
który mówił na temat obecnych badań nad niemiecką
okupacją Polski – ideologii
nazistowskiej i jej wpływu
na system okupacyjny, oraz
Marek Zając, dziennikarz
i publicysta, który przedstawił zajęcia warsztatowe
Auschwitz jako lekcja etyki bez
moralizowania – poinformowała Magdalena Urbaniak,
koordynatorka
programu
z Centrum Edukacji.

Międzynarodowa Akademia Letnia

Edukacja na rzecz praw człowieka
w miejscach pamięci w kontekście
europejskich doświadczeń zbrodni

W

jaki sposób konfrontacja z historią może prowadzić do uświadomienia sobie znaczenia demokracji i praw
człowieka oraz ich ciągłego zagrożenia? Prowadzić do refleksji na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością? Uwrażliwić uczniów na współczesne tendencje zagrażające prawom człowieka? Te pytania
znalazły się w centrum rozważań uczestników projektu, którzy pracowali w Miejscu Pamięci nad koncepcją edukacyjną uwzględniającą odniesienia do współczesności.
Celem projektu było wypracowanie metodologicznych
i merytorycznych rozwiązań
potrzebnych do realizacji
edukacji w zakresie łączenia nauczania o zbrodniach
dwóch
totalitaryzmów,
nazizmu i komunizmu,
w latach II wojny światowej
z edukacją na rzecz praw
człowieka.
Wypracowane
w czasie seminarium metody, idee i wskazówki będą
udostępnione innym edukatorom podejmującym w
swojej pracy tę tematykę.
Istotnym elementem projektu było poznanie historii trzech miejsc pamięci:
Auschwitz, Bergen-Belsen
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oraz Perm-36. Projekt obejmował cykl pięciu spotkań:
dwóch w grupach narodowych i trzech na poziomie
międzynarodowym. Pierwsze spotkania w grupach
narodowych odbyły się
w poszczególnych miejscach
pamięci w połowie kwietnia
2014 r. Kolejne spotkanie
w grupie międzynarodowej
odbyło się w Miejscu Pamięci Auschwitz w dniach
7-9 maja. Uczestnicy wzięli
udział w zajęciach warsztatowych na temat łączenia
edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka na przykładzie konkretnych modeli edukacyjnych,
zapoznali się z projektem
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Ośrodka KARTA Relacje
pomiędzy mniejszością a większością w kontekście edukacji
o prawach człowieka i/lub na
ich rzecz, a także dyskutowali
o metodach nauczania łączących edukację o prawach
człowieka z wydarzeniami
historycznymi w odniesieniu do II wojny światowej,
w szczególności do Holokaustu, reżimu nacjonalistycznego i komunistycznego oraz
okresu Zimnej Wojny.
Podczas kolejnego spotkania
w Miejscu Pamięci Bergen-Belsen w dniach 11-13 maja
edukatorzy zapoznali się
z koncepcją nowego projektu
muzeum The Right to Have

9

10

11

12

Rights, autorstwa dr Urlike
Bartels, oraz pracowali nad
scenariuszami zajęć edukacyjnych w formule jednodniowego pobytu studyjnego w miejscu pamięci lub
trzech jednostek lekcyjnych,
które w przyszłości będą realizowane w ramach edukacji pozaszkolnej.

skiej zachowanego byłego
łagru Perm-36, gdzie początkowo zsyłani byli żołnierze Armii Czerwonej, m.in.
z niemieckich obozów jenieckich i koncentracyjnych,
następnie, po 1953 r., osoby
uznane za winne „błędów
i wypaczeń” doby stalinizmu, a od 1972 r. więźniowie polityczni, dysydenci
Opracowane scenariusze za- i obrońcy praw człowieka.
jęć z dobranymi metodami
edukacyjnymi i ćwiczenia- Ważną częścią seminarium
mi zostały zaprezentowane było spotkanie z Tatianą
w czasie kolejnego spotkania Kursiną, partnerem projekmiędzynarodowego, które tu, byłą dyrektor Muzeum
odbyło się pod koniec lipca Historii Represji Polityczw Permie. Uczestnicy zapo- nych Perm-36, na temat hiznali się z historią i terenem storii powstania Memoriajedynego w Federacji Rosyj- łu, zbierania przedmiotów
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Refleksje uczestników:

Fot. Magdalena Urbaniak

Agnieszka Kudełka, Ośrodek KARTA

Uczestnicy projektu w Miejscu Pamięci Auschwitz

z terenów, gdzie istniały gułagi
sowieckie, otwarcia w 1995 r.
pierwszej wystawy prezentującej najistotniejsze zagadnienia
historii łagru. Polacy i Niemcy
zapoznali się także z nową, niezwykle trudną sytuacją tego
unikatowego Muzeum, któremu władze wstrzymały ostatnio dotację federalną i krajową,
odebrały tereny i zabudowania
poobozowe oraz uderzyły weń
specyficzną kampanią dezinformacyjną i propagandową. Być
może była to jedna z zupełnie
ostatnich szans zobaczenia wystawy i przestrzeni tego zagrożonego zamknięciem Miejsca
Pamięci.

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu:

Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau

Katarzyna Odrzywołek – doktorantka w Instytucie Historii UP w Krakowie

Europejski Fundusz Społeczny
jako część programu Inkluzja
przez kulturową socjalizację
Ostatnie
podsumowują- Ministerstwa Edukacji i Kultuce spotkania odbędą się w
ry Dolnej Saksonii
poszczególnych
krajach
pod koniec bieżącego roku.
W ich trakcie uczestnicy przedstawią wnioski, wymienią się
doświadczeniami z dotychczasowo zrealizowanych zajęć oraz wymienią się swoimi
spostrzeżeniami na temat
wypracowanych
rozwiązań
i możliwości ich dostosowania
do konkretnych celów eduka- Kancelaria Państwa Dolna Sakcyjnych.
sonia i Ministerstwo Edukacji
i Kultury Dolnej Saksonii
Ten polsko-niemiecko-rosyjski
projekt jest wspólnym przedsięwzięciem
Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Międzynarodowego
Domu Polsko-Niemiecka Współpraca
Spotkań Młodzieży w OświęciMłodzieży
miu, Muzeum Historii Represji
Politycznych Perm-36 oraz Miejsca Pamięci Bergen-Belsen. W
projekcie wzięło udział 12 edukatorów, po czterech z każdego
kraju: Polski, Rosji i Niemiec.
Instytut Polski w Moskwie

Fot. Magdalena Urbaniak

Magdalena Urbaniak

Cieszymy się, że Ośrodek KARTA został zaproszony do udziału w projekcie. Udział
w nim stanowi dla nas nie tylko impuls do przyjrzenia się działaniom edukacyjnym w muzeach-miejscach pamięci w Polsce, Niemczech i Rosji oraz w instytucjach współpracujących
z muzeami, takich jak MDSM. Przede wszystkim jest to możliwość rozszerzenia dotychczasowych działań edukacyjnych Ośrodka wokół problematyki praw człowieka.
Zależy nam na stworzeniu w Polsce sieci osób i instytucji zainteresowanych łączeniem historii i praw człowieka oraz na powstaniu zbioru dobrych praktyk na styku tych dziedzin.
Takie praktyki zamieszczamy na portalu Historia a prawa człowieka (zintegrowanym z portalem edukacyjnym Uczyć się z historii). Jest to też szansa na rozwinięcie idei i materiałów zawartych w naszym podręczniku Historia a prawa człowieka oraz rozszerzenie palety szkoleń
dla edukatorów w oparciu o ten podręcznik i włączenia do nich metod pracy wychodzących od wizyt w miejscach pamięci.
Projekt wnosi zatem do naszej pracy nową perspektywę, a dzięki zadaniom postawionym
w jego ramach możliwość wypracowania własnego konspektu pracy z nauczycielami, bibliotekarzami oraz edukatorami z sektora pozarządowego, stawiającego w centrum edukację historyczną w połączeniu z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz.
Organizatorzy nie tylko stworzyli odpowiednie warunki do międzynarodowej wymiany
wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się, ale także zadbali o zdobywanie
przez uczestników nowych umiejętności poprzez pokazywanie w praktyce metod edukacji
historycznej i tej o prawach człowieka i na ich rzecz.
Uczestnicy wybrani do projektu wnosząc zaangażowanie, doświadczenie i chęć uczenia się
i upowszechniania wypracowanych efektów, stają się kolejnymi ogniwami istniejącej sieci
i autorami nowych, dobrych praktyk łączenia obu dziedzin, tym razem skupionych wokół
– stale jeszcze najsilniej oddziałujących – muzeów – miejsc pamięci.

Udział w projekcie był dla mnie, jako młodego pedagoga, niezwykle cennym doświadczeniem, ale też dużym wyzwaniem. Podczas spotkań w Oświęcimiu, Bergen-Belsen
i Permie wypracowałam swój autorski konspekt zajęć tzw. Learning Module (Children from
pictures…. Polish, Gypsy, and Jews). Nie było to jednak zadanie łatwe, wymagało bowiem
od wszystkich uczestników wielogodzinnych konsultacji grupowych i indywidulanych.
Nieoceniona okazała się pomoc naszych koordynatorów międzynarodowych: Magdaleny
Urbanik, Yana Mazitowa oraz Daniela Seeiferta. Szczególnie ważne były dla mnie wizyty
w trzech miejscach pamięci oraz warsztaty i wykłady im towarzyszące. Dzięki temu każdemu z uczestników udało się zbudować własny projekt. Warsztaty przeze mnie stworzone
adresowane są do młodzieży licealnej, która posiada podstawową wiedzę na temat II wojny
światowej i Shoa. Jednodniowa wizyta w Oświęcimiu łączyć będzie zwiedzanie Miejsca Pamięci oraz naukę na temat praw dziecka w kontekście historycznym i współcześnie. Zajęcia, które trwać mają cały dzień, podzielone zostały na trzy następujące bloki tematyczne:
1.
2.
3.

Prawa człowieka i życie dzieci przed wojną
Pobyt dzieci w Auschwitz
Naruszanie i łamanie praw dzieci we współczesnym świecie

Teoria jest ważna, ale praktyka ważniejsza i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się
wcielić ten stosunkowo innowacyjny projekt w życie oraz zrealizować go wraz z wybraną
grupą licealistów przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście oraz MDSM.
Andrzej Grzegorczyk z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie
Projekt Edukacja na rzecz praw człowieka w miejscach pamięci w kontekście europejskich doświadczeń zbrodni jest jedną z najważniejszych inicjatyw podjętych na tej płaszczyźnie w ostatnich
latach. Realizowany w oparciu o międzynarodowe standardy i doświadczenia, stanowi
płaszczyznę wymiany wiedzy oraz doświadczenia. Zakłada on stworzenie konspektów
edukacyjnych, łączących edukację na rzecz praw człowieka z edukacją historyczną w Miejscach Pamięci.
Działanie to wpisuje się w dyskusję nad współczesnym postrzeganiem roli i zadań Miejsc
Pamięci. Jest ważnym i potrzebnym głosem na rzecz włączenia edukacji na rzecz praw
człowieka w działalność edukacyjną tego rodzaju instytucji. W tym sensie stanowi ogniwo
łączące historyczne doświadczenia totalitaryzmów (narodowego socjalizmu i komunizmu)
ze współczesnym rozumieniem praw i wolności ogólnoludzkich. Tak rozumiana edukacja
na rzecz praw człowieka wykorzystuje warstwę historyczną do ukazania współczesnych
zagrożeń. Z kolei teraźniejsze przykłady łamania praw człowieka w pryzmacie historycznych doświadczeń wskazują na wciąż realne zagrożenie płynące z pogwałcania podstawowych praw człowieka.
Udział w projekcie umożliwia stworzenie szeregu konspektów edukacyjnych, łączących
działania na rzecz praw człowieka z wiedzą historyczną. Zaangażowanie i efekty prac
uczestników wskazują na świadomość wagi podejmowanego zagadnienia. Wpływa to
bezpośrednio na wzrost wiedzy edukatorów i pracowników muzealnych. Zdobyte umiejętności i metody będą mogły być wykorzystywane w dalszej pracy osób biorących udział
w projekcie. Ma to szczególne znaczenie dla reprezentowanej instytucji – Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (o. Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie) poszukującej nowych możliwości edukacyjnych. W tym sensie
edukacja na rzecz praw człowieka stanowi nową drogę oddziaływania, mogąc stać się
w przyszłości ważnym elementem oferty edukacyjnej Miejsc Pamięci – zachowujących pamięć historycznych doświadczeń i odziaływujących na współczesną rzeczywistość. .

Uczestnicy programu w Miejscu Pamięci Perm – 36
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DRUGA EDYCJA SEMINARIUM
SINTI I ROMOWIE W EUROPIE
– TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA, PAMIĘĆ

W

Fot. Elżbieta Pasternak

czasie jednego wakacyjnego tygodnia (28.07-03.08) młodzi ludzie z Polski i Niemiec spotkali się, aby wspólnie
pracować nad trudnym tematem, jakim jest pamięć i sposoby upamiętnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o ofiary
przerażającej zbrodni, jaką był Holokaust.

Historia Romów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski – prezentacja i dyskusja
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Sinti i Romów, a także stereotypów ich dotyczących.
Pracowaliśmy w grupach
polsko-niemieckich, co okazało się bardzo efektywnym
pomysłem, gdyż mogliśmy

na bieżąco konfrontować fakty znane z naszych krajów
i środowisk, a także „na gorąco” wymieniać się opiniami.
Zastanawialiśmy się, jakie
stereotypy – bardzo często

prezentacja Piotra Wójcika,
podczas której obejrzeliśmy
wyjątkowy materiał fotograficzny i filmowy ukazujący ich
– w znacznej mierze wprost
przerażające – warunki bytowe w europejskich krajach od
Francji po Rumunię.
Seminarium wymagało także
od nas – uczestników – bezpośredniego zaangażowania
i praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy. Na
podstawie materiałów archiwalnych,
dokumentów,
fotografii i ekspozycji w bloku 13 w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau
w kilkuosobowych grupach
opracowywaliśmy poszczególne zagadnienia dotyczące
problematyki
dyskryminacji, wykluczenia, a w efekcie
eksterminacji Sinti i Romów.
Rezultatem naszego działania było wspólne oprowadzanie po wystawie. Dzięki
samodzielnej,
intensywnej
pracy mieliśmy okazję lepiej zapoznać się z tematyką,
a przekazywane przez współuczestników informacje lepiej
zapadały w pamięć.
Aby zarysować szerszy kontekst i uświadomić sobie, jakie
były realia obozowe, czego
musieli doświadczyć ludzie,

Fot. Elżbieta Pasternak

Grupa dwudziestu młodych,
aktywnych społecznie osób
(skupionych w Alternatives Jugendzentrum Dessau,
doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
studentów
Uniwersytetu
Śląskiego,
przedstawicieli Ochotniczych
Hufców Pracy oraz organizacji pozarządowych) połączyła
swe siły w czasie drugiej edycji seminarium Sinti i Romowie
w Europie – tożsamość, historia,
pamięć organizowanego przez
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży i Alternatives
Jugendzentrum Dessau w kooperacji ze Stowarzyszeniem
Romów w Polsce.
Specyfika miejsca i atmosfera
panująca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu sprzyjała
twórczej współpracy uczestników seminarium. Jego głównym celem było przeanalizowanie procesu pozbawiania
praw, wykluczania i eksterminacji Sinti i Romów w czasach narodowego socjalizmu,
a także zwrócenie uwagi na to,
jak wygląda życie tej najliczniejszej mniejszości etnicznej
we współczesnych społeczeństwach europejskich.
Seminarium rozpoczęliśmy
od interesujących warsztatów,
podczas których zajęliśmy się
kwestiami historii i kultury

krzywdzące i nie mające żadnego związku z rzeczywistością – społeczności „większościowe” najczęściej wiążą
z Sinti i Romami oraz jakie są
skutki funkcjonowania tego
typu opinii fałszujących obraz
wspomnianej grupy etnicznej,
której liczbę w Europie szacuje
się na 10 milionów osób, z czego ok. 60% to obywatele Unii
Europejskiej.
Historię Romów na kontynencie europejskim przybliżyła nam dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, która zwróciła
szczególną uwagę na sytuację
poszczególnych grup romskich w Polsce – Lowarów,
Kalderaszy, Bergitka i Polska
Roma. Podczas prezentacji
mieliśmy okazję dowiedzieć
się, jak wyglądała powojenna
rzeczywistość Romów, którym tak bardzo doświadczonym podczas Holokaustu,
po raz kolejny odebrano to,
co kochali – wolność. Zmiana
nomadycznego trybu życia
na osiadły miała wpływ na
każdy aspekt egzystencji polskich Romów, pozbawiła ich
tym samym części ich tradycji
i kultury.
Uzupełnieniem wiedzy na
temat sytuacji Sinti i Romów
we współczesnej Europie była

Od pozbawienia praw do zagłady Sinti i Romów w czasie narodowego socjalizmu
– oprowadzanie po wystawie w bloku 13 Muzeum Auschwitz przez grupę polską i niemiecką
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Rozmowa ze świadkiem historii – panem Edwardem Paczkowskim

W przede dniu ceremonii
upamiętniającej 70. rocznicę
likwidacji dawnego „Zigeunerlager” z uczestnikami
seminarium oraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których

Od pozbawienia praw do zagłady Sinti i Romów w czasie narodowego socjalizmu oprowadzanie po wystawie w bloku 13 Muzeum Auschwitz przez grupę polską i niemiecką

był m.in. prof. Rudolf Sarközi,
dyskutował Minister Stanu
ds. Europy w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych RFN
Michael Roth. Tematem debaty była europejska polityka
wobec mniejszości.
Udział w obchodach 70. rocznicy likwidacji byłego Obozu
Cygańskiego – Zigeunerlager
w Auschwitz II-Birkenau,
które odbyły się 2 sierpnia był
dla uczestników seminarium
szczególnym przeżyciem. Widok setek osób z flagami romskimi, członków społeczności
romskiej w każdym wieku,
oficjalnych gości, przedstawicieli świata polityki, a także
osób, które po prostu przyszły oddać cześć ofiarom,
napawał nas optymizmem –
temat, którym zajmowaliśmy
się przez seminaryjny tydzień
jest ważny nie tylko dla naszej
grupy.
Niezwykle
poruszający,
a przez niektórych uczestników określony jako „zapierający dech w piersiach”, był,
wieńczący obchody rocznicy
likwidacji „Zigeunerlager”,
koncert Ja Mare Jasva skomponowany przez Edwarda

Dębickiego. Tradycyjne romskie melodie w połączeniu ze
śpiewem operowym i chóralnym, wykonane na scenie Filharmonii Krakowskiej stworzyły niepowtarzalny klimat
i dla wielu osób stanowiły
bodziec do głębszej refleksji.
Tegoroczna edycja seminarium z pewnością wzbogaciła
wiedzę uczestników na temat
historii i współczesności Sinti
i Romów, ale także stanowiła
dobry punkt wyjścia do refleksji, jakie działania należy
podjąć, aby nie dopuścić do
przejawów nienawiści i dyskryminacji grup mniejszościowych. Wszystkie przeprowadzone zajęcia, spotkania i inne

Podsumowanie seminarium
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formy aktywności, w których
wzięliśmy udział, z pewnością będą inspiracją do podejmowania działań w naszych
społecznościach
lokalnych,
a współpraca polsko-niemiecko-romska będzie się rozwijać.
Larysa Michalska
Magdalena Bednarz
współpraca – Vanessa Beckert
(uczestniczki seminarium)
Seminarium finansowane było ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży i AJZ Dessau. Koordynacja
seminarium: Elżbieta Pasternak/
MDSM Oświęcim, Jana Müller/AJZ
Dessau, Joanna Talewicz-Kwiatkowska/Stowarzyszenie Romów w Polsce

Edward Paczkowski

Fot. Elżbieta Pasternak

się konkretnymi osobami
z indywidualnymi historiami
i doświadczeniami.
Otwartość pana Paczkowskiego i chęć przekazywania
swojej wiedzy zrobiły na nas

Fot. Elżbieta Pasternak

ogromne wrażenie i zachęciły
do zadawania pytań, które –
gdyby nie ograniczony czas
i stan zdrowia naszego rozmówcy – mogłyby padać do
późnego wieczora.
Swego rodzaju spotkaniem
ze świadkiem historii była
projekcja filmu Nicht Wiedergekommen autorstwa Jany
Müller, niemieckiej koordynatorki seminarium na co dzień
pracującej w AJZ Dessau.
W filmie ukazana jest historia
rodziny Franz – niemieckich
Sinti, nakreślona przez Wald-Friedę Weiss, jedną z czterech
członków dwudziestotrzyosobowej rodziny Franz, która przeżyła wojnę. Pozostali
są właśnie tymi, którzy nie
wrócili. Jej opowieść – przejmująca i pełna emocji – była
istotnym dopełnieniem naszej
pracy w bloku 13 w Miejscu
Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Ukazała los konkretnej rodziny funkcjonującej w schemacie, o którym dowiedzieliśmy
się podczas warsztatów.

Fot. Elżbieta Pasternak

o których opowiadaliśmy w
bloku 13, odwiedziliśmy teren
byłych obozów Auschwitz
I i Auschwitz II-Birkenau.
Dzięki wykwalifikowanym
przewodnikom i rozszerzonemu programowi wizyty
w Miejscu Pamięci mieliśmy
możliwość poznania wielu
nieznanych do tej pory faktów, które stały się przedmiotem licznych dyskusji,
kontynuowanych nawet po
zakończeniu zajęć.
Szczególnym przeżyciem dla
wielu uczestników seminarium było spotkanie ze świadkiem historii – panem Edwardem Paczkowskim, który
podzielił się z nami swoimi
wspomnieniami z okresu
wojny, a także opowiedział
o swojej – oraz innych polskich Romów – historii powojennej, nierzadko bardzo
dramatycznej. Dzięki jego
opowieści ofiary Holokaustu
zyskały ludzki wymiar, przestały być kolejnymi numerami w statystykach, a stały
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Rom z grupy Polska Roma, który wieku 12 lat trafił do
obozu Auschwitz (numer obozowy 66 485). Były więzień obozu Buchenwald, Dora, Harzungen i Bergen-Belsen. Jego cała rodzina straciła życie podczas likwidacji
„Zigeunerlager” 2.08.1944 r.
Moja służba dla Polski trwała kilka miesięcy do lata 1942 r.
Później zostałem wraz z bratem aresztowany i w końcu po
wielu przesłuchaniach w Gestapo połączonych ze strasznym
biciem znaleźliśmy się w więzieniu w Radomiu. Mimo
licznych szykan i tortur zdołałem wszystko wytrzymać i co
najważniejsze nie złamać przysięgi złożonej bratu przed
Panem Bogiem. Z końcem września 1942 r. załadowali mnie
do wagonu kolejowego. Po kilkugodzinnej jeździe pociąg
się zatrzymał. Z łoskotem ktoś otworzył drzwi i po chwili
usłyszeliśmy głośny ryk „raus!, raus!, raus!”. Wyskoczyłem z
wagonu, jako jeden z pierwszych i od razu zostałem uderzony
przez esesmana kolbą karabinu w brzuch. Po pewnej chwili
zorientowałem się, że obok uzbrojonych w karabiny niemieckich
żołnierzy znajdowało się także wielu mężczyzn ubranych w
dziwne pasiaste ubrania, którzy w rękach dzierżyli kije. Po
chwili ogólnego zamętu wspomniani mężczyźni (później się
dowiedziałem, że to więźniowie kapo) ustawili nas w piątki i
w takiej kolumnie pod eskortą esesmanów pognano nas dalej.
Może po pięciu minutach stanąłem przez bramą z napisem
„Arbeit macht frei” i równocześnie zobaczyłem ogrodzenie
z drutu kolczastego. Następnie wprowadzono nas na ten
ogrodzony teren i przez kilka godzin musieliśmy stać. Po
czym kolejno podchodziliśmy do rozstawionych stołów, przy
których również siedzieli mężczyźni w pasiastych ubraniach.
Musiałem podać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
zawód, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki. Od
człowieka, który to wszystko zapisał, dostałem wypisany na
karteczce numer 66 485, a mój brat o jeden wyższy, tj. 66 486.
Wówczas wspomniany człowiek powiedział nam, że jesteśmy
więźniami Konzentrationslager Auschwitz.
Fragment relacji Edwarda Paczkowskiego, źródło: Romski Instytut Historyczny.

9

10

11

12

13

14

15

16

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 77, wrzesień 2014

POLSKO-NIEMIECKI OBÓZ LETNI:
PAMIĘTAMY!

A

kcja Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju organizuje corocznie około 20 międzynarodowych obozów dla
uczestników z różnych krajów. Mieszkają oni, uczą się i pracują wspólnie przez okres dwóch do trzech tygodni. Ważnym punktem projektów jest pielęgnacja żydowskich cmentarzy w Europie Środkowej i Wschodniej, praca w miejscach pamięci znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyjnych, w różnie ukierunkowanych instytucjach socjalnych, a także wspólne spędzanie wolnego czasu i praca z osobami niepełnosprawnymi.

Fot. MDSM

http://oswiecimsummer- ką Współpracę Młodzieży
camp.blogsport.eu/
(PNWM).
Judith Hoehne
Projekt został dofinansowaTłumaczenie: Agata Dworzak
ny przez: Polsko-Niemiec-

Fot. MDSM

Tegoroczny
obóz
letni
w MDSM, organizowany
wspólnie przez Akcję Znaku
Pokuty Służby dla Pokoju
w Berlinie oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, trwał
od 2 do 11 sierpnia 2014 r.
Poza pracami porządkowymi na Cmentarzu Żydowskim w Oświęcimiu, które
były prowadzone wspólnie
z Fundacją Matzevah, celem
polsko-niemieckiego projektu było poznawanie historii
Auschwitz oraz żydowskiej
historii Oświęcimia. Uczestnicy poznali również tragiczny los kobiet, mężczyzn
i dzieci deportowanych
z Węgier i zamordowanych
w Auschwitz 70 lat temu.
Prowadzili blog, na którym
udokumentowany
został
przebieg projektu:

Uczestnicy obozu letniego odnawiają mur cmentarny

Uczestnicy obozu letniego i z Fundacji Matzevah

UPAMIĘTNIENIE I PRACE PORZĄDKOWE NA
CMENTARZU ŻYDOWSKIM W OŚWIĘCIMIU

W

pierwszym tygodniu sierpnia uczestnicy polsko-niemieckiego obozu letniego, organizowanego wspólnie
przez Akcję Znaku Pokuty Służby dla Pokoju w Berlinie oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, spotkali się w MDSM z grupą Amerykanów, członków Fundacji Matzevah (The Matzevah
Foundation – TMF) z Atlanty w stanie Georgia.
Uczestników obu grup połączyła idea uporządkowania terenu Cmentarza Żydowskiego
w Oświęcimiu. Przez kolejne
dni młodzi Polacy, Niemcy
i austriaccy wolontariusze
MDSM wspólnie z Amerykanami usuwali chwasty,
przycinali krzewy, naprawiali
zniszczone fragmenty muru
cmentarnego,
pielęgnowali
macewy i ohele.
Prace porządkowe – oprócz
ich praktycznego wymiaru
– stały się swoistym upamiętnieniem ofiar Holokaustu. Cytując Judith Lewis Herman*:
„upamiętnienie i opowiadanie
prawdy o strasznych wydarzeniach są wstępnymi warunkami dla odbudowy porządku
socjalnego oraz uzdrowienia
pojedynczych ofiar”. Pamiętać
– oznacza przypominać przeszłość. Pojednanie oznacza
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zbliżenie i zjednoczenie różnorodnych elementów. Zgodnie
z ideą TMF, „jako chrześcijanie
nie możemy szukać pojednania bez okazania najpierw
pokory i służenia w czystości.
Pragnieniem TMF jest otwarty
dialog i praca na rzecz odnowienia popsutych relacji między żydami i chrześcijanami”.
Fundacja Matzevah jest publiczną organizacją charytatywną.
Jej
członkowie,
chrześcijanie,
współpracują
z wspólnotą żydowską oraz
społecznością polską w Stanach Zjednoczonych i w Polsce w obszarze upamiętnienia
i uhonorowania dziedzictwa
żydowskiego w Polsce. – Poprzez wspólne projekty renowacji cmentarzy żydowskich
(uważanych za micwę) pragniemy umożliwić otwarty
dialog na rzecz żydowsko-
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-chrześcijańskiego pojednania
– powiedział Steven D. Reece,
prezes TMF. Misją Fundacji jest
po pierwsze, zmobilizowanie
ludzi i środków finansowych
w celu pielęgnowania i zachowania dziedzictwa żydowskiego w Polsce przez renowację
cmentarzy żydowskich, po
drugie, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie
historii Polski i polskich Żydów w czasie Holokaustu i po
II wojnie.
W roku 2012 TMF rozpoczęła
współpracę z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, która zaowocowała ogromnym
zaangażowaniem członków
Fundacji w restaurowanie
Cmentarza
Żydowskiego
w Oświęcimiu. W sierpniu 2013
r. wolontariusze TMF wspólnie z wolontariuszami z Polski,
Izraela, Niemiec i Stanów Zjed-
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noczonych po raz pierwszy
porządkowali Cmentarz Żydowski. Dodatkowo, wolontariusze wyczyścili i pomalowali
bramę wejściową i dwa ohele
znajdujące się na terenie cmentarza. W bieżącym roku dzięki połączeniu doświadczenia
i dobrego wyposażenia technicznego grupy wolontariuszy
TMF z zapałem i zaangażowaniem uczestników obozu letniego udało się uporządkować
teren cmentarza, częściowo
naprawić wykruszony tynk na
zewnętrznej ścianie ogrodzenia cmentarnego i przenieść
fragmenty macew do wejściowej części cmentarza, by
w przyszłym roku wykorzystać
je do budowy ściany upamiętnienia. Na 2015 r. zaplanowane jest bowiem wybudowanie
z fragmentów rozbitych macew lapidarium. Oczywiście,
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pod warunkiem otrzymania
pozwolenia od rządu polskiego i wspólnoty żydowskiej.
Jeżeli uda się pozytywnie załatwić wszystkie formalności,
to w sierpniu 2015 r. amerykańscy, polscy i niemieccy
wolontariusze będą ponownie
wspólnie pracować na oświęcimskim Cmentarzu Żydowskim na rzecz upamiętnienia
ofiar Holokaustu.
Opracowanie: Olga Onyszkiewicz

* Krondorfer, B. (2012). The
art of dialogue: Jewish-Christian
relations in a post-Shoah world
(The Jerome Cardin Memorial
Lecture). Cross Currents, 62(3),
301-317. doi: 10.1111/j.1939-3881.2012.00242.x.
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70.auschwitz.org – Ta rocznica
nie będzie taka sama…

M

uzeum uruchomiło specjalny serwis internetowy 70.auschwitz.org, poświęcony zbliżającej się 70. rocznicy
wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Znajduje
się na nim m.in. „Światowa Mapa Pamięci”, na której będziemy odnotowywać wszystkie wydarzenia
upamiętniające 27 stycznia 2015 r.
„Główne obchody 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz
będą miały miejsce przed
Bramą Śmierci byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau. W
bardzo wielu krajach, w tym

nia: konferencje, wystawy,
obchody, spotkania… Będzie to niezwykły symbol
tego, że pamięć o dramacie
Auschwitz i pamięć o jego
Ofiarach leży w sercach lu-

dniu – będącym od dziesięciu lat Międzynarodowym
Dniem Pamięci o Ofiarach
Holokaustu – odbędą się
różne doniosłe wydarze-

Na stronie znaleźć można
także historyczny tekst opisujący moment wyzwolenia
obozu Auschwitz, a także
wybór relacji świadków.
W miarę zbliżania się 27
stycznia 2015 r. będą tam
dodawane wszystkie szczegółowe informacje związane z programem rocznicy, a
70.auschwitz.org
także informacje dotyczące
dzi na całym świecie. Chce- trafiać będą na „Światową pitału Wieczystego Fundacji akredytacji o obsługi memy pokazać ogrom tej świa- Mapę Pamięci”.
Auschwitz-Birkenau. Zysk dialnej tego wydarzenia.
towej mapy pamięci” – czyz Kapitału przeznaczony
Bartosz Bartyzel
tamy na stronie 70.ausch- Jednym z wyrazów odpo- będzie na finansowanie
Paweł Sawicki
wiedzialności
przyszłych konserwacji wszystkich auwitz org.

Organizatorzy
wydarzeń
związanych z rocznicą wyzwolenia Auschwitz, mogą
skorzystać z przygotowanego przez nas formularza.
Dzięki temu informacje

pokoleń za zachowanie historii Auschwitz ma być projekt 18 Filarów Pamięci. Jego
celem jest zebranie 18 milionów euro, które pozwolą
zakończyć budowanie Ka-

tentycznych
pozostałości
po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.
„Autentyczność Auschwitz-Birkenau i płynąca z niej
możliwość
opowiedzenia
historii Holokaustu nie ma
precedensu. Pokolenia ocalonych powoli od nas odchodzą. Niedługo nie będzie
z nami naocznych świadków mogących opowiedzieć
swoją historię. Auschwitz-Birkenau musi zostać ocalony, aby ludzie młodzi, starzy, obywatele świata mieli
szanse zrozumienia tego, co
się wydarzyło i co może się
powtórzyć. Tylko poprzez
zmierzenie się z realiami
naszej przeszłości możemy
mieć nadzieję na uwolnienie
naszej przyszłości od nietolerancji” – czytamy na stronie 70.auschwitz.org.

Rozmowa z dr. Piotrem M.A. Cywińskim,
dyrektorem Miejsca Pamięci i Muzeum
Auschwitz
Zbliża się 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Jaka
dziś jest wymowa i znaczenie tego dnia?
Siedemdziesiąta rocznica nie
będzie taka sama, jak poprzednie okrągłe rocznice.
Musimy to jasno powiedzieć:
to ostatnia okrągła rocznica,
którą będziemy jeszcze obchodzić w obecności licznej
grupy ocalałych. Dotychczas

to oni uczyli nas patrzeć na
tragedię ofiar niemieckiej
Trzeciej Rzeszy i na całkowite zburzenie świata europejskich Żydów. To ich
głos stał się najpełniejszym
ostrzeżeniem przed naszą
ludzką zdolnością do skrajnego poniżenia, pogardy
i ludobójstwa. Niedługo
jednak to już nie świadkowie tamtych lat, ale my –
powojenne pokolenia – bę-
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dziemy nieśli dalej tę potworną naukę i wynikające z niej
przytłaczające wnioski.
W tym dniu musimy zrozumieć, że ocaleni, byli więźniowie, zrobili wszystko, co
mogli, by uzmysłowić nam,
że do największych tragedii
dochodzi zaskakująco łatwo.
Wystarczają społeczne frustracje, nuta demagogii, wyimaginowany wróg, chwila
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szaleństwa…
Konstrukcja
pokoju jest bardzo krucha
i nigdy nie można przyjąć, że
jakikolwiek acquis communautaire jest tak naprawdę nabyty raz na zawsze. Widać to
dziś bardzo dobrze przynajmniej w kilku rejonach świata i jest to tym bardziej niepokojące. A przyszłość naszej
cywilizacji leży tak naprawdę
w naszych rękach i musimy być odpowiedzialni za
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kształt tej przyszłości. Natomiast mądra wizja przyszłości musi być zakorzeniona
w pamięci.
Dzień wyzwolenia Auschwitz został przyjęty dziesięć
lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako międzynarodowy dzień pamięci
o ofiarach Zagłady. Czy to
nie jest pomocne?
To politycznie ważny sy-
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gnał, gdyż Zgromadzenie
Ogólne zrzesza reprezentantów wszystkich państw
członkowskich. Natomiast,
gdy mówię o pamięci, nie
chodzi mi o jej zinstytucjonalizowaną formę. Ona też
jest potrzebna, lecz dużo
ważniejsze jest powszechne
przeniknięcie świadomości
o znaczeniu Zagłady europejskich Żydów i całej tragedii obozów koncentracyjnych
do naszej kultury, polityki
i edukacji. Bez przyswojenia i zrozumienia realności
tego dramatu, nie będziemy
w stanie rozpoznać właściwie dzisiejszych wyzwań.
Nie będziemy nawet w stanie
odczytać ze zrozumieniem
dekad powojennych wysiłków, które miały na celu

tych samych patologicznych
namiętności: nienawiści, pogardy, antysemityzmu, rasizmu, nacjonalizmów… Edukacja ma do przejścia jeszcze
wiele ważnych kroków, zanim nauczanie o Auschwitz
i o Zagładzie nie umiejscowi
się w sposób możliwie sensowny w systemach nauki
o społeczeństwie, w edukacji
obywatelskiej, a nawet w nauczaniu o historii najnowszej.
Mam wielką nadzieję, że obchody tego dnia będą miały
swoje odzwierciedlenie na całym świecie, wszędzie gdzie
żyją ludzie świadomi naszego zobowiązania. Bardzo zachęcamy do włączania się w
tworzenie różnych wyrazów
pamięci na całym świecie.
Najbardziej – muszę powie-

wej przestrzeni, kilometry
drutów, rzędy baraków, ruiny komór gazowych i krematoriów uzmysławiają najpełniej rozmiar tragedii i jej
absolutną realność. Poniekąd
jest tak, że tak jak brama dziś
stoi pośrodku, tak i my wszyscy jesteśmy dziś w pewnym
środku – znamy fakty, wiemy
co się stało, ale przed nami
najważniejsze: uświadomienie sobie znaczenia tychże
faktów, Zagłady i całej wręcz
ludobójczej polityki Trzeciej
Rzeszy. Bez tej świadomości
nie ma co liczyć na wzrost odpowiedzialności.

Funduszu. Wówczas przyszłość Miejsca Pamięci i wymowa jego autentyzmu będą
dużo bardziej bezpieczne. Dla
pokoleń.
Większość odwiedzających
to ludzie młodzi, skąd u nich
to wielkie zainteresowanie?

Trzy czwarte odwiedzających
to osoby młode. Przyjeżdżają
one w ramach coraz bardziej
rozbudowywanych programów edukacyjnych. Żyjemy
w czasach, w których dzisiejsi
nauczyciele byli nierzadko
w Auschwitz jako jeszcze
uczniowie, sami więc wiedzą,
Dlaczego zatem ten ogrom jak wiele takie doświadczenie
Birkenau aż tak przemawia? może zmienić w spojrzeniu
na świat i na siebie samego.
Jest autentyczny. Nawet jeśli W wielu krajach decydenci

Ogromna większość Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata to byli ludzie zwyczajni, a gdyby nie ich wielkie
poświęcenie, chciałoby się
rzec – przeciętni. Tymczasem
to oni uratowali w konkretny
sposób oblicze człowieczeństwa. Oczywiście – zasięg oddziaływania decyzji polityka
jest nieproporcjonalnie większy. Ale nie może to zwalniać
nikogo z nas z podjęcia swej
własnej odpowiedzialności.
Czy w takim razie widzi Pan
jakieś uniwersalne przesłanie płynące z tego miejsca?
Przesłanie płynie z ust ocalałych, z ich wspomnień, książek, nagrań. Przesłanie wynika też z ciszy tych, którzy

Dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz

stworzenie
mechanizmów
wczesnego
zapobiegania,
budowania wspólnej Europy
czy uczenia postaw empatii,
wzajemności i szacunku.
Ale czy dziś, w drugiej dekadzie XXI w. nie ma się czasem wrażenia, że w miarę,
jak historia Auschwitz oddala się, wracają tu i ówdzie, w
inny sposób, w innych kontekstach, ale bardzo podobne koszmarne obrazy?
Owszem. I to najpełniej pokazuje, że nauczanie o Auschwitz i o Zagładzie nie jest wyłącznie nauczaniem o pewnej
historii, która miała swój początek i swój koniec, o pewnym zamkniętym zbiorze
oddalających się w czasie faktów. To jest także nauczanie
o człowieku, o społeczeństwie, o sile mediów, o polityce. Jeśli dziś, patrząc na
wydarzenia w niektórych
częściach świata, skojarzenia nasze idą w kierunku II
wojny światowej, a nawet
Auschwitz, to jest tak dlatego, że podskórnie czujemy, iż niezależnie od wielu
zmiennych stoimy w obliczu
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dzieć – niepokoi mnie nasza większości baraków drewnadal przytłaczająca bierność nianych nie ma, nawet jeśli
wobec zorganizowanego zła. esesmani wysadzili komory
gazowe, nawet jeśli trawa
Główne obchody 70. rocz- wróciła na swoje przedwojennicy odbędą się w namiocie ne miejsce, to nadal czytelna
przed Bramą Śmierci byłego jest przestrzeń Zagłady. Nieobozu Auschwitz II-Birke- zmącona przez niemalże żadnau. Jeden z najbardziej roz- ne instalacje muzeograficzne.
poznawalnych wizualnych Przejście wzdłuż rampy, wejsymboli Auschwitz stanie ście do murowanego baraku,
się zatem symbolem tych spojrzenie w ciszy na rozbieuroczystości. Skąd ten wy- ralnie komór gazowych, to
bór?
dużo więcej niż jakakolwiek
wystawa na świecie lub najKażdą niemalże granicę czło- bardziej wyszukany pomnik.
wiek jest zdolny przekro- Oczywiście pod warunkiem
czyć. Ci, którzy przekraczali wcześniejszego poznania hi– najczęściej w wagonach storii.
bydlęcych – próg Bramy Dlatego w ciągu ostatnich
w Birkenau, nie mieli już dro- pięciu lat skupiliśmy się na
gi powrotnej. Dziś natomiast zapewnieniu temu Miejscu
prawie półtora miliona osób Pamięci długofalowych narocznie przechodzi przez rzędzi finansowania komtą samą Bramę, by spróbo- pleksowych prac konserwawać zmierzyć się z wymową torskich. Trzydzieści krajów
Auschwitz. Wizyta rozpo- zgłosiło swój akces do utwoczyna się w byłym obozie rzonego Funduszu WieczyAuschwitz I Stammlager. stego Fundacji AuschwitzTam skupione są narzędzia -Birkenau. Mamy wielką nadydaktyczne,
edukacyjne, dzieję, że dzięki szczególnym
wystawiennicze. One wpro- darczyńcom
prywatnym,
wadzają w historię. Potem „Filarom Pamięci”, uda nam
odwiedzający jadą do Birke- się ogłosić w styczniu 2015 r.
nau, gdzie ogrom poobozo- ukończenie tworzenia tego
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doszli do wniosku, że takie
przyjazdy trzeba przygotowywać i dofinansowywać
w ramach specjalnych programów rządowych lub regionalnych. Ludzie, którzy
za chwilę skończą szkoły,
studia, wchodzą już w życie
dorosłe, powinni spojrzeć
głęboko w jądro zła, jakim był
Auschwitz. To swoisty rite de
passage dla człowieka dziś dorastającego.
Najważniejszymi
gośćmi uroczystości są ocaleni,
świadkowie. Jednak wśród
kilku tysięcy osób będą także delegacje państwowe –
politycy, ludzie kształtujący
oblicze współczesnego świata. Czy Auschwitz może być
lekcją także dla nich?
Auschwitz jest lekcją dla każdego, kto tylko postara się
weń wsłuchać. I wydawać
by się mogło, że jeśli ktoś ma
zwyczajne, przeciętne życie,
to i odpowiedzialność ma
dziś zwyczajną i przeciętną.
A jeśli ktoś jest politykiem,
decydentem, to jego odpowiedzialność bardzo wzrasta. Nie jest tak do końca.
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zostali zamordowani. Chciałbym przywołać zdanie osoby, która nie ocalała, więźnia
Sonderkommando, jednego
z przywódców buntu w krematorium IV, polskiego Żyda
Załmena Gradowskiego. W
swoich zapiskach, które ukrył
w ziemi przy budynku krematorium, napisał między
innymi: „Mamy straszne
przeczucie, gdyż wiemy”.
W tamtym konkretnym momencie chodziło mu o los kolegów wywiezionych nagle w
nieznane. Ale nie chciałbym
sprowadzić brzmienia tych
niepokojących słów jedynie
do tego. My dziś również
wiemy, doskonale wiemy.
I nie powinniśmy dać się
uśpić pozorom dobrobytu i
bezpieczeństwa. Nic nie jest
dane na zawsze. Musimy
także nieustannie wyczuwać
rosnące zagrożenia oraz wielkie wyzwania przyszłości.
A w miejsce bezczynności i
bierności rozwijać nasze postawy
odpowiedzialności.
W pamięci chodzi nie tyle
o samą przeszłość, co o połączenie jej z przyszłością.
Rozmawiał Paweł Sawicki

Centrum Żydowskie
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Żydowskie Motywy – 10. edycja
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy zapraszają na pokazy pofestiwalowe 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy 6-27 października 2014 r.
PROGRAM:
6 października (poniedziałek), godz. 17.00

13 października (poniedziałek), godz. 17.00

Regina, reż. Diana Groó (Wielka Holokaust – klej do tapet?, reż.
Brytania, Węgry, Niemcy, 2013, Mumin Shakirov (Rosja 2013,
49’).
56’)
Siostry Karatygin osiągnęły to,
Nagroda specjalna Warszawski o czym marzy wielu młodych
Feniks dla filmu najlepiej obrazu- ludzi – stały się sławne. W tym
jącego współczesne życie żydow- celu wzięły udział w programie
skie oraz nagroda Warszawskiej telewizyjnym „Absolutnie oszaWyznaniowej Gminy Żydow- łamiające”. W tym quizie na ogół
skiej
nie ma tematów pojawiających
się na egzaminach, ale nieoczeRegina opowiada historię Reginy kiwanie dziewczyny zapytano
Jonas (1902-1944), pierwszej na co znaczy słowo „Holokaust”.
świecie rabinki. Dorastała na bied- Odpowiedziały, że to jest rodzaj
nych przedmieściach Berlina jako kleju do tapet. Ta część progracórka ortodoksyjnego żydow- mu otrzymała ogromną ilość
skiego domokrążcy. W 1935 r. kliknięć na YouTube i spowozostała wyświęcona, a jej niezwy- dowała wiele pytań dotyczących
kła religijność dawała nadzieję i edukacji w Rosji oraz samych
odwagę wielu prześladowanym dziewcząt.
niemieckim Żydom. Mimo, że
wielu rabinów wyemigrowało Intruz, reż. Nicky J. Ilan (Izrael
z powodu nazistowskich prze- 2012, 16’).
śladowań, Jonas niestrudzenie
kontynuowała pracę w obozach Dla Yohana jest to ostatni dzień
koncentracyjnych i w wieku 42 lat służby wojskowej w izraelskiej
została zamordowana w Ausch- armii. Jest on niemieckim ochotwitz w 1944 r.
nikiem, który niebawem ma
otrzymać izraelskie obywatelDrugi raz do tej samej rzeki, reż. stwo. Yohan strzeże mało znaEffi Weiss, Amir Borenstein (Bel- czącego posterunku wojskowegia 2013, 111’).
go na granicy między Izraelem
i Egiptem. Podczas ostatniej
W 1869 r. John McGregor, szkocki zmiany, Yohan i jego towarzyodkrywca, przybywa do Palesty- sze – dowodzący oficer Pini
ny by zbadać rzekę Jordan. Latem i komik Shmil – natykają się na
2011 r. Effi i Amir, Izraelczycy, ekscentrycznego afrykańskiego
którzy przez ostatnie dziesięć lat intruza oraz jego udekorowanemieszkali w Europie, rozpoczy- go cielaka. Yohan, entuzjastycznają podróż śladami McGregora, ny patriota, dostaje od Piniego
zaczynając od źródła rzeki aż do kontrowersyjny rozkaz testujący
Morza Galilejskiego. Będąc jed- jego lojalność.
nocześnie miejscowymi i cudzoziemcami, powoli przemieniają Mój najszczęśliwszy dzień, reż.
się z podróżników-badaczy w ba- Michał Bukojemski (Polska,
danych podróżników, ponieważ 2013, 67’).
ludzie spotykani po drodze śmiało indagują ich na temat powiązań Marian Turski jest Polakiem, Żyz krajem, który opuścili.
dem, był komunistą. Historia jego
ocalenia z Holokaustu jest punkPukanie do drzwi, reż. Eliran Elya tem wyjścia do opowiedzenia
(Izrael 2013, 11’).
o życiu tego wybitnego dziennikarza i historyka, wnikliwego obW życie popularnego pisarza serwatora i uczestnika życia powkracza cudzoziemiec z wy- wojennej Polski. Ludzkiej solidarcelowaną w jego głowę bronią ności zawdzięcza przetrwanie
i zmusza go by opowiedział mu wojny. Solidarność lat osiemdziehistoryjkę. Następnie wkracza siątych wyrzuciła na „śmietnik
analityk statystyczny. On również historii” Polską Zjednoczoną Parprzystawia broń do głowy pisarza tię Robotniczą, której był członi żąda opowiedzenia historyjki. kiem. Marian Turski, uczestnik
Sytuacja się mocno komplikuje, i chłodny obserwator, daje świastaje się nieprzyjemna, gwałtow- dectwo epoki.
na i krwawa. Akcja filmu ociera
się o absurd, ale pokazuje wpływ Myśląc o Auschwitz, reż. Assaf
codziennej przemocy na psychikę Machnes (Izrael, Polska, Wielka
Izraelczyków.
Brytania, 2013, 16’).
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Roy, izraelski nastolatek, przyjeżdża do Polski z wycieczką szkolną zwiedzającą obozy zagłady
i miejsca pamięci. Jednakże dla
Roya wspominanie Holokaustu
nie jest jedynym celem podróży;
jest zainteresowany dziewczyną
z klasy o imieniu Vered. Rozdarty pomiędzy obsesją społeczeństwa dotyczącą przeszłości
a obsesją kolegów w sprawie seksu Roy próbuje zdobyć uczucie
Vered, co stwarza dwuznaczne
sytuacje balansujące między tragedią a zabawą.
20 października (poniedziałek), godz. 17.00
Nigdy nie zapomnij kłamać,
reż. Marian Marzyński (USA
2013, 56’) .
W Nigdy nie zapomnij kłamać,
najnowszym z autobiograficznych, docenianych przez krytyków, filmów Marzyńskiego,
reżyser po raz pierwszy zajmuje się swoim dzieciństwem
podczas wojny i doświadczeniami innych dzieci, które
przeżyły Zagładę, ujawniając
ich uczucia wobec Polski, kościoła katolickiego i różnorodne tożsamości ukształtowane w warunkach, w których
przeżycie rozpoczynało się od
instrukcji.

prawie wszystko co dotyczyło
tradycji, będącej częścią jego
kulturowego i genetycznego
dziedzictwa. Dzięki wywiadom z piętnastoma ekspertami film ten rozwija historię
i kolejne mutacje judeofobii,
począwszy od oskarżeń ze
strony chrześcijan o „bogobójstwo” aż do wyłonienia się
nowoczesnego państwa Izrael.
27 października (poniedziałek), godz. 17.00

Niewielu ludzi doświadcza podobnego losu co Jean-Marie Lustiger. Urodził się w rodzinie żydowskiej, a został kardynałem.
W wielu 14 lat, podczas okupacji
Francji, wbrew woli rodziców
przeszedł na katolicyzm. Był już
jakiś czas księdzem, gdy nagle
zaczął się wspinać po drabinie
kościelnej hierarchii dzięki Janowi Pawłowi II, z którym szybko
się zaprzyjaźnił. W 1985 r. polski
zakon Karmelitanek osiadł za
przeklętymi murami Auschwitz, gdzie została zamordowana Giselle Lustiger. Jean-Marie
Lustiger, wyjątkowy człowiek
Kościoła, został wybrany by rozwiązać zaistniały konflikt, który
odzwierciedla również jego osobiste dylematy.
*
*
*
Pokazy filmowe organizowane są dzięki uprzejmości organizatora Miedzynarodowego
Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy – Stowarzyszenia
Żydowskie Motywy (http://
www.jewishmotifs.orgodz. pl).

Żołnierz na dachu, reż. Esther
Hertog (Holandia 2012, 80’).
W Hebronie na Zachodnim
Brzegu, jednym z ważniejszych
świętych miejsc zarówno dla
Żydów, jak i dla muzułmanów,
pośród 120 tysięcy Palestyńczyków mieszka około 800 ekstremistycznych żydowskich osadników. Przez trzy lata Esther
Hertog filmowała życie osadników uwieczniając unikalne,
czasami wręcz surrealistyczne,
sceny z ich życia. Osadników
strzeże cały batalion żołnierzy Filmy posiadają napisy w języku
rozmieszczonych na dachach polskim.
Wstęp wolny. Serdecznie zapramiasta.
szamy.
Żydowski kardynał, reż. Ilan
Duran-Cohen (Francja 2013, www.ajcf.pl / info@ajcf.pl
97’).

Pani spod szóstki, reż. Malcolm Clarke (Kanada, USA,
Wielka Brytania, 2013, 39’).
Pani spod szóstki, laureat Oscara, jest jedną z najbardziej inspirujących, podnoszących na
duchu historii roku. Mająca
109 lat Alice Herz Sommer,
najstarsza osoba, która przeżyła Holocaust, każdego dnia
ćwiczyła na fortepianie przez
dwie i pół godziny. Aż do
śmierci w dniu 24 lutego 2014
była osoba niezależną i przypisywała swoje długie życie nie
„dobrym genom”, ale „dobrej
muzyce”. Pozytywny i optymistyczny ogląd świata oraz
głębokie przekonanie o zasadniczej dobroci rodzaju ludzkiego utrzymywało Alice Herz
Sommer przy życiu przez ponad stulecie.
Piętno?, reż. Martí Sans (Hiszpania 2013, 73’).
Piętno? powstało z potrzeby
autora, Martí Sansa, wytłumaczenia sobie powodów, dla
których przez 50 lat lekceważył
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Centrum Żydowskie

WOLF BLITZER W MUZEUM ŻYDOWSKIM
I SYNAGODZE

U

rodzony w 1948 r. Augsburgu Wolf Blitzer jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskich mediów. Swoją karierę rozpoczął na początku lat 70. w biurze agencji Reutera w Tel Awiwie. Od
1990 r. związany jest ze stacją telewizyjną CNN, gdzie prowadzi swój własny program. Specjalizuje się w
polityce i sprawach międzynarodowych. Jest m.in. laureatem nagrody Emmy, za relację z zamachu terrorystycznego przeprowadzonego w roku 1995 w Oklahoma City. Występował także w szeregu filmów dokumentalnych,
seriali telewizyjnych oraz fabuł (m.in. Skyfall).
Żydowskim i synagodze
oraz na Rynku Głównym.
Ekipa pracowała także w
Miejscu Pamięci Auschwitz.

giczna historia, bowiem na
poczatku wojny została na
nim zamordowana przez
Niemców Fryda, siostra Dawida.

na jest na koniec 2014 r.,
ekipa filmowa odwiedziła także Suchedniów oraz
Skarżysko-Kamienną. Przed
wyjazdem z Oświęcimia ekiNa oświęcimskim cmentapa zatrzymała się także w
rzu żydowskim znajduje W ramach prac nad filmem, Cafe Bergson.
ASz
się nagrobek jednej z jego którego emisja przewidziaprzodkiń. Niestety, dom
przy ulicy Legionów został
rozebrany przez Niemców
w 1940 r., co miało związek
z tworzeniem tzw. strefy
interesów obozu. Z kolei z
Rynkiem związana jest tra-

Fot. Artur Szyndler

W ostatni weekend sierpnia
Wolf Blitzer wraz z ekipą
telewizyjna CNN odwiedził
rodzinne miasto swojego
ojca. Wizyta była związana
z pracą nad filmem dokumentalnym
dotyczącym
historii jego rodziny i polskich korzeni. Jest on także
częścią większego projektu,
przedstawiającego sylwetki amerykańskich celebrytów. Zdjęcia były kręcone
na Cmentarzu Żydowskim,
ulicy Legionów, w Muzeum

Fot. Artur Szyndler

Wolf jest synem ocalałych z
Zagłady, pochodzącej z Suchedniowa, Cesi Zylberfuden i Dawida Blitzera. Jego
ojciec urodził się w Oświęcimiu w 1920 r. Przed II
wojną światową Blitzerowie
mieszkali przy ulicy Legionów 26. W 1941 r., wraz z
resztą żydowskich mieszkańców, zostali wysiedleni
do Sosnowca. Rodzice Dawida zginęli w Auschwitz, a
Zagładę przeżył jedynie on i
jego siostra Rachela.

Wolf Blitzer w Cafe Bergson

Wolf Blitzer w Muzeum Żydowskim

Projekcja filmu HAGSZAMA
Koncepcja Hagszama (hebr. spełnienie) była wpisana w etos każdego pioniera, członka młodzieżowej organizacji
syjonistycznej Haszomer Hacair. Bądź dzielny i prawy – tak brzmiało ich zawołanie. Jak wyglądało to w praktyce,
będzie można przekonać się na projekcji filmu Barbary Maroń.
C z ł o n k i ni
Związku
Polskich Artystów
Plastyków oraz
współzałożycielka krakowskiego
Stowarzyszenia Fort Sztuki. W latach
1987-1989
współprowadziła galerię
“gt” przy teatrze Mandala w Krakowie. W latách
2004-2006
związana była
z
redakcją
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kwartalnika Fort Sztuki
poświęconego sztuce aktualnej i nowym mediom.
Przez szereg lat zajmowała się tkaniną artystyczną,
a od 1992 r. sztuką wideo
i fotografią, w której dotykała m.in. problemów
natury procesu identyfikacji, samo-identyfikacji
i kreacji wizerunku. Od
2006 r. realizuje filmy dokumentalne (m.in. Baw się
razem z nami oraz At their
leisure). Obecnie w kooperacji z Katedrą Mediacji
Sztuki ASP we Wrocławiu kończy materiał poświęcony
Artystycznym
Awangardom Wrocławia lat
60. 70. XX wieku.
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Hagszama (Polska, 150‘)
Kodeks
wymagał
od
każdego członka nienagannej i idealistycznej
postawy, bycia pionierem odrodzenia narodu
i kultury hebrajskiej oraz
dążenia do urzeczywistnienia aliji – powrotu
Żydów do Ziemi Izraela. Członek organizacji
miał być człowiekiem
czynu i utrzymywać się
z pracy własnych rąk,
miał być czysty w mowie, myślach i uczynkach. Czy bohaterom filmu, dawnym członkom
organizacji, udało się
sprostać tym – tak wysokim – wymaganiom?
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Spójrzmy w przeszłość
i zobaczmy ją z dzisiejszej perspektywy. Powędrujmy śladami historii
i zobaczmy, co przetrwało z tamtych ideałów.
Czy realizacja demokratycznej komuny, jaką był
kibuc – model kolektywnego życia, w którym
udział jednostki służyć
miał wspólnemu dobru –
nadal nią pozostaje? Czym
jest obecnie organizacja
Haszomer Hacair? Żywą
ideą, czy tylko wspomnieniem? Czy jej członkowie
realizują dekalog Ojców
Założycieli?
CŻ

Centrum Dialogu i Modlitwy
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NAZIŚCI KONTRA DEMOKRACJA
PROJEKT FILMOWY MŁODZIEŻY
Z BURGHAUSEN

C

o się stało? Kiedy? Tutaj na oświęcimskiej ziemi. Czy te wydarzenia mogą się powtórzyć? Gdzie był i jest
sprzeciw, ruch oporu? Co z ofiarami i sprawcami z przeszłości oraz z tymi obecnymi? Jak silna jest nasza
demokracja, nasze demokracje dzisiaj? Z tymi oraz innymi pytaniami zmierzyła się dziewięcioosobowa
grupa młodzieży z Burghausen w wieku od 16 do 22 lat, która kontynuowała realizację filmu pt: Naziści kontra
Demokracja, podczas tygodniowego pobytu w Oświęcimiu na przełomie lipca i sierpnia.

Wizyta była częścią szerszego i długoterminowego
projektu, którego celem było
wykazanie związków między czasami Trzeciej Rzeszy
oraz współczesnym zagrożeniem prawicowym ekstremizmem.
Pierwszy etap rozpoczął się
w styczniu 2014 r. w Burhghausen i obejmował prace związane ze zbieraniem
materiałów,
szukaniem
partnerów, zdobywaniem
środków finansowych, opracowaniem koncepcji filmu
i planowaniem podróży.
Na kolejne jego części składały się wyjazdy do byłych
obozów koncentracyjnych
i historycznych miejsc: Dachau, Wunsiedel, Schwarzenbach/Saale, Hof, Regnitzlosau, Zossen, Drezno,
Rostock/Lichtenhagen, a na
końcu do Auschwitz i Mauthausen.
W ramach projektu uczestnicy odwiedzali miejsca
pamięci, w których poznawali historię, pracowali nad
jej znaczeniem, a zdobytą

Dwudniowa wizyta w Miejscu Pamięci oraz zaplanowane, a także spontaniczne, wywiady dostarczyły
młodym uczestnikom wiele
interesującej wiedzy i wzbogaciły ich o nowe doświadczenia. Wszyscy byli zgodni,
że była to jedna z najważniejszych części projektu
filmowego. – W tym miejscu niewyobrażalnie wzruszającym i wstrząsającym
widoczny jest jasny punkt
w oddali – podsumował
wrażenia lider grupy, kierownik biura młodzieżowego Hannes Schwanker. Co
zatem najbardziej poruszyło
młodych filmowców?
To dowody okrucieństwa
nazistowskiego reżimu, wyeksponowane włosy i sposób, w jaki były przetwarzaPodczas wywiadu.
ne. Ekspozycja ukazująca los
Sinti i Romów, który bardzo
w ten sposób wiedzę wzbo- Dialogu i Modlitwy Daniel często na lekcjach szkolnych
gacali o doświadczenia Maier, który od sierpnia w Niemczech przysłonięty
wspólnych spotkań z mło- 2013 r. pełni swoją służbę jest przez Holokaust. W tym
dzieżą, ocalałymi i osobami
wspierającymi projekt.
Z materiałów, które zebrali
i nakręcili, powstanie film
pt. Naziści kontra Demokracja,
który będzie służył w ciekawy i nietypowy sposób politycznej edukacji i pracy na
rzecz pamięci.

kontekście również wizyta w Birkenau następnego
ranka nabrała większego
znaczenia, ponieważ w czasie zwiedzania z przewodnikiem-edukatorem, odbywały się uroczystości związane
z 70. rocznicą likwidacji obozu dla Sinti i Romów w Birkenau. Tutaj przypadkowo
spotkali ocalałego z Porajmos, przedstawiciela Sinti i Romów, z którym we
wcześniejszej fazie projektu
przeprowadzili
wywiad.
To właśnie chcieli pokazać
– związek między przeszłością i teraźniejszością. Co
się stało, co dzieje się dzisiaj
i w jaki sposób czci się pamięć o ofiarach w tym miejscu.
Spotkanie z byłym więźniem getta w Łodzi i obozu
Buchenwald, Ignacym Krasnokuckim, było dla całej
grupy wyjątkowym przeżyciem. Opowieść o tym,
jak stracił matkę i krótko po
udanej ucieczce z Marszu
Śmierci dobrego przyjaciela, na zawsze zachowają
w swojej pamięci.

Organizatorem
całego
przedsięwzięcia było biuro
młodzieży z Burghausen –
miejsce aktywności i realizacji różnych zadań, w którego stworzenie i istnienie
zaangażowane jest miasto.
Propozycje zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych, wspieranie współdziałania dzieci
i młodzieży, udzielanie informacji i porad, jak również
budowanie sieci współpracy
ze szkołami, to tylko część
celów, jakie wyznaczyła sobie ta organizacja.

Fot. CDiM

Fot. CDiM

w tym mieście. Pomagał on
w przygotowaniu programu pobytu grupy w Oświęcimiu oraz towarzyszył
w trakcie jego realizacji.

Młodym filmowcom pomagał wolontariusz Centrum
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Młodzież z Berghausen w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau
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Fot. CDiM
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Spotkanie z wolontariuszami i Polakami w Cafe Bergson

Praca w Archiwum, gdzie
szczegółowo przeglądali wybrane dokumenty, przyniosła
szereg nowych spostrzeżeń.
Zaskakująca dla nich była dokładność, z jaką zostało udokumentowane wszystko, co
miało związek z obozem. Ich
uwagę zwróciły listy transportowe więźniów do obozu
koncentracyjnego w Dachau.
W jego filii – Mühldorfer
Hart – ekipa kręciła swój
pierwszy film. Tam powstał
pomysł
zmotywowanych
uczestników, którzy doszli
do przekonania, że troska
o upamiętnienie nie zawsze
jest mile widziana, a niektóre
fakty są po prostu sklasyfikowane jako niewystarczająco
obszerne.

spotkania przy English Café
w Cafe Bergson z wolontariuszami, którzy pracują na
rzecz pamięci w różnych
instytucjach edukacyjnych
miasta, były właśnie tym „jasnym punktem w oddali”, o

którym wspominał Hannes
Schwanker. Szczególnie słowa siostry O’Sullivan: „nie
należy opuszczać Auschwitz
ze smutkiem, lecz z nadzieją”, pozostaną na zawsze w
ich pamięci.

Podczas pobytu w Oświęcimiu ekipa młodych filmowców zebrała wiele nowych
i zaskakujących materiałów,
które zostaną włączone do
filmu. Pracować nad nim
będą do końca tego roku.

Ostatnie wywiady przeprowadzone z ks. dr. Manfredem Deselaersem o Dialogu u progu Auschwitz
i s. Mary O’Sullivan, a także
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Fot. CDiM

To że obok byłego obozu
koncentracyjnego Auschwitz
znajduje się miasto, którego mieszkańcy wiodą zwyczajne życie, stało się jasne
podczas wizyty, której przewodził wolontariusz CDiM
Daniel Maier. Więcej szczegółów dotyczących miasta
młodzi ludzie dowiedzieli
się podczas zwiedzania Muzeum Zamku.

Spotkanie z panem Ignacym Krasnokuckim
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Premierę zaplanowano na
styczeń 2015.
Beata Sereś

Na podstawie opowieści wolontariusza Daniela Maiera.
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„Gdyby nie skrzypce,
nie przeżyłabym”

T

e słowa padły na jednym ze spotkań byłej więźniarki obozu Auschwitz, Heleny Dunicz-Niwińskiej, z przyjaciółmi. Tak ważkie, że znalazły się potem we wspomnieniach spisanych przez Marię Szewczyk, a opublikowanych
przez wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w ubiegłym roku pod tytułem Drogi mojego
życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau. Mijające niedawno jej 99. urodziny były okazją do spotkania z przyjaciółmi,
które było też kolejną lekcją historii przeżytą wraz z jedną z pięciu żyjących jeszcze członkiń kobiecej orkiestry w Birkenau oraz były też okazją do zaprezentowania wydanych właśnie w angielskiej wersji językowej wspomnień.
Auschwitz, Jerzy Vogel, są jak
„odcisk na siatkówce oka”, to
nie znaczy, że łatwo można się
nimi podzielić. Helenie ta decyzja zajęła kilkadziesiąt lat.
W 2013 r. wspomnienia ujrzały
światło dzienne. Dla rodziny,
przyjaciół i znajomych to było
wielkie wydarzenie. Dla osób
zainteresowanych
tematyką
była to również spora dawka
wiedzy, którą już od ponad
roku można się cieszyć z publikacji w języku polskim. Nowe
wydanie angielskie niemal
zbiegło się w czasie z urodzinami autorki. Planując spotkanie,
w kręgu przyjaciół i krewnych
powstał pomysł przygotowania prezentu urodzinowego
w postaci niemieckiego tłumaczenia tekstu wspomnień.
Grono to, powiększone o ludzi, którzy wspierając pomysł,
również chcieli się do tej niespodzianki przyczynić, uzbierało
sumę pieniędzy potrzebną na
przetłumaczenie, które zrobił
pan Ulrich Herbert, Niemiec od
wielu lat mieszkający w Polsce.

Czas wojny światowej to już
cały splot wydarzeń, których
tragiczna kulminacja nastąpiła
w obozie Auschwitz-Birkenau.
Umiejętność gry na skrzypcach pomogła przeżyć obóz
w komandzie kobiecej orkiestry. Niełatwe czasy powojennej rzeczywistości w Polsce nie
sprzyjały spisaniu wspomnień
obozowych. Choć obrazy
z obozu, a także liczne skoja- Zwieńczeniem tych działań
rzenia, jak mawiał inny więzień była uroczystość, która od-

była się 20 września 2014 r.
w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu. Kierowniczka
muzealnego
wydawnictwa,
Jadwiga Pinderska-Lech, wręczyła jubilatce wspomnienia,
które w angielskiej wersji opublikowane zostały pod tytułem One of the Girls in the Band.
The Memoirs of a Violinist from
Birkenau. Rodzina, przyjaciele
i znajomi wręczyli prezent w
postaci tłumaczenia niemieckiego, które jednak nie pozostało
zbyt długo w rękach obdarowanej. Wersja elektroniczna
została przekazana na ręce
pani Pinderskiej-Lech. W wersji
książkowej ukaże się na początku przyszłego roku.

Fot. rk

Ze wspomnień więźniarki numer 64 118 wyłania się obraz
dróg, którymi w czasie swojego
życia przeszła ta zamieszkała w Krakowie, ale urodzona
w Wiedniu lwowianka. Przyjście na świat w czasie zawieruchy I wojny światowej spowodowało, że już jako małe dziecko zaznała trudów budowania
powojennej stabilizacji. Patriotyczne wychowanie i wielka
uwaga, jaką przywiązywali rodzice do edukacji, zaowocowały w przypadku Heleny Dunicz
Niwińskiej solidnym wykształceniem ogólnym, a miłość ojca
do muzyki również ukończeniem Konserwatorium w klasie
skrzypiec.

Po życzeniach i uroczystym posiłku jubilatka wraz ze swoimi
gośćmi odwiedziła teren obozu
kobiecego w Birkenau. Jak to
ma w zwyczaju, zapaliła świece
i złożyła kwiaty, upamiętniając swoich bliskich, którym nie
udało się przeżyć obozowej
gehenny, a których opisała na
kartach swojej książki.

Helena Niwińska wręcza Jadwidze Pinderskiej-Lech niemieckie
tłumaczenie swoich wspomnień.

Kopyciński, wyraża opinię, że
prawda o obozie jest bardzo
nieuchwytna, „to tak jakby się
chciało zrobić gipsowy odlew
cienia”. Helena Dunicz Niwińska również kończy swoje
wspomnienia opinią, że „okrutny okres wojny próbowała opiNa kartach jednej z książek dy- sać, choć tak naprawdę jest on
rygent orkiestry męskiej, Adam nie do opisania”. Każda próba

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

opisania dróg życia w skomplikowanej wojennej i obozowej rzeczywistości jest jednak
wielką lekcją i przestrogą dla
pokoleń. Warto czekać na nią
wiele lat.
rk

wrzesień/PAŹDZIERNIK

• 21 września
• 27 września
XVII Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą
VI edycja Alternatywnej Sceny MDSM
Serdecznie zapraszamy twórców i wystawców sztuki ludowej i tradycyjnego
W sobotę, 27 września o godzinie 19.30 rusza VI edycja projektu Alternatywrzemiosła, do prezentacji swoich wyrobów w trakcie XVII Folklorystycznego
na Scena MDSM. Tradycyjnie już, na początek zapraszamy na Przystanek TeSpotkania nad Przemszą. W programie m.in.: sceniczne prezentacje zespołów
atr, a na nim… spektakl – niespodzianka. O godz. 20.45 w Anty-Salonie Poezji
folklorystycznych ze Śląska i Małopolski, wręczenie nagród za najpiękniejszy
spotkamy się z Elżbietą Michalską. A na koniec o godz. 21.15, jako gwiazda
ogród i balkon w Chełmku, prezentacja rzemiosła i sztuki ludowej, koncert
Niszowego Studio Dźwięku, w ogrodzie MDSM wystąpi Michał Jelonek
zespołu PoPieronie (godz. 19.00). Rozpoczęcie o godz. 15.00.
z zespołem. Wstęp wolny!
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
• 6-27 października
• 22 września
Żydowskie Motywy
Obietnica Poranka
22 września 2014 r. o godzinie 19.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zoCentrum Żydowskie w Oświęcimiu we współpracy ze Stowarzyszeniem
stanie zaprezentowany spektakl w reżyserii Macieja Wojtyszko, z udziałem
Żydowskie Motywy zapraszają na pokazy 10. Międzynarodowego Festiwalu
Anny Seniuk i Grzegorza Małeckiego, pt. Obietnica poranka. Szczegóły na
Filmowego Żydowskie Motywy. Filmy posiadają napisy w języku polskim.
stronie OCK.
Wstęp wolny!
Oświęcimskie Centrum Kultury.
Cafe Bergson.
Szczegółowy program projekcji na str. 10
• 26 września
Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski
• 16 października
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziaSpotkanie autorskie
łu w 55. wyjeździe studyjnym z cyklu Szlakami dziedzictwa kulturowego
Gościem będzie Jacek Hugo-Bader, dziennikarz i reportażysta. Z wykształŚląska, Zagłębia i Małopolski. Zaułek Niewiernego Tomasza i Loch Camecenia pedagog. Od 1990 r. jest związany z „Gazetą Wyborczą”, ale wcześniej
lot – spacer po wieczornym Krakowie. Wyjazd w piątek 26 września 2014 r.
imał się różnych zajęć (m.in.: był nauczycielem, socjoterapeutą, ładowaczem
o godz. 16.00. spod siedziby MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3. Szczegóły
na kolei czy sprzedawcą w sklepie spożywczym). Autor książek, takich jak
na stronie http://www.moksir.chelmek.pl.
Biała gorączka, czy Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Początek spotkania o godz. 17.00. Wstęp wolny!
Biblioteka Galeria Książki
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Historia

Zdarzyło się
w KL Auschwitz

3

września 1941 roku ok. 600 radzieckich jeńców wojennych, ok.
250 więźniów Polaków, pacjentów obozowego szpitala oraz 10
więźniów karnej kompanii, stłoczono w piwnicach bloku 11
i zamordowano poprzez użycie cyklonu B. Była to pierwsza
masowa próba zabijania więźniów gazem przeprowadzona w
obozie Auschwitz.
Z
propozycją
zastosowania
cyjanowodoru
do
uśmiercania
ludzi
w Auschwitz wyszedł Karl
Fritzsch, kierownik obozu
Auschwitz i zastępca komendanta obozu – Rudolfa
Hössa. Cyklon B stosowano w obozie już wcześniej,
jednak wyłącznie do celów
dezynfekcyjnych
ubrań
i pomieszczeń. Preparat ten
produkowany był przez firmę Degesch. Po raz pierwszy użyto cyklonu na skalę
masową 3 września 1941 r.
w podziemiach bloku 11

Warto wiedzieć
Cyklon B został wynaleziony przez Fritza Habera,
niemieckiego chemika, noblistę z roku 1918, który ze
względu na swoje żydowskie pochodzenie musiał emigrować z Niemiec w 1933 r. Środek ten był produkowany w czasie I wojny światowej przez TASCH (Technischer Ausschuss für Schädlingsbekämpfung – Komisję
Techniczną ds. Walki ze Szkodnikami) jako skuteczny
środek do odwszawiania mundurów i bielizny żołnierzy powracających z frontu.

(wówczas oznaczonego nu- miach bloku 11. Do środka
merem 13).
cel wrzucono cyklon B.
Około 600 radzieckich jeńców wojennych, którzy
nie byli więźniami obozu, i około 250 chorych
Polaków, wybranych w
drodze selekcji z obozowego szpitala, oraz 10
więźniów karnej kompanii
osadzonych w drodze odwetu za ucieczkę więźnia
Nowaczyka – stanowiło
pierwszą grupę skazańców. Stłoczono ich w ciasnych celach w podzie-

Późnym wieczorem rozpoczęto usuwanie zwłok,
które
prowadzono
do
następnego
poranka,
a następnie kontynuowano kolejnej nocy. Pracę tę
wykonywało
kilkudziesięciu pielęgniarzy, którzy
na co dzień pracowali w
obozowym szpitalu oraz
tzw. etatowi nosiciele trupów. Z racji liczby ofiar do
pomocy przydzielono 20
więźniów karnej kompa-

nii. Osadzonym zagrożono
śmiercią, jeśli powiedzą
komukolwiek o tym, co widzieli i robili. Na dziedzińcu bloku 11 wyznaczeni
więźniowie podzielili się
na kilka grup. Każda z nich
realizowała inne zadania.
Pierwsza ekipa, wyposażona w maski przeciwgazowe, wynosiła trupy

z piwnicy, druga rozbierała
zwłoki, kolejna grupa ładowała ciała na wozy, by następni mogli zawieść je do
krematorium. Wydarzenie
to niewątpliwie było tylko
wstępem do jednej z największych zbrodni z historii ludzkości.
Monika Bernacka-Pelc

Fragment relacji Stanisława Pawliczka (nr obozowy 1085),
pracującego w obozowej kartoflarni:
„W kartoflarni rozeszła się pogłoska, że w bloku 13 [wg późniejszej numeracji 11] czyni się jakieś dziwne przygotowania. Plotkami
napychaliśmy się jak głodem., a zwłaszcza plotkami pełnymi nadziei na koniec wojny, na jakiś desant na obóz, na cudowne uwolnienie.
Ale ta plotka miała inny charakter. Była groźna. Zawierała w sobie tragiczną zapowiedź krwawych oświęcimskich wydarzeń. Wszystko
wiedzący, bo i tacy byli w obozie, a zwłaszcza w kartoflarni, twierdzili ponad wszelką wątpliwość, że w podziemiach bloku 13 czynione
były całą noc dziwne i tajemnicze przygotowania. Przygotowania daleko odbiegające od tych, jakie odbywały się zawsze wtedy, kiedy
Palitzsch »rozwalał« pod Ścianą Śmierci, a więc na dziedzińcu bloku 13, później 11. Miano tam uszczelnić okna cel, niektóre drzwi itd.
Przywieziono skrzynie z jakimiś puszkami. Ci bardziej »oblatani« w chemii twierdzili, że w puszkach znajduje się na pewno groźny
gaz, koloru niebieskiego, w stanie trwałym, to znaczy podobny jest w swym kształcie do krochmalu, tylko że innego koloru. W zetknięciu z powietrzem i ciepłotą wydobywającą się z ciała ludzkiego kamyczki
zmieniają się w gaz, trucizna w nich zawarta jest straszliwie zabójcza. Tadek
Lisowski, który niedługo potem został rozwalony w bloku 11, były oficer WP,
którego specjalnością była chemia, sam mi o tym mówił. Siedziałem przy beczce, do której rzucaliśmy obierane ziemniaki, między innymi z prof. Dobrowolskim z Tarnowa. Profesor potwierdził wypowiedź Tadka o cyklonie B. Było
nas w kartoflarni około 100. Padło na nas przerażenie, spowodowane jeszcze
wypowiedzią kapo Maksa, który patrząc przez okno w stronię bloku 13, wyrzekł pamiętne dla mnie, chyba na zawsze, słowa: »naziści wymordują dziś
dużo ruskich, prawdopodobnie bolszewickich komisarzy i wielu chorych«”.
Źródło: Stanisław Kłodziński, Pierwsze zagazowanie więźniów i jeńców w obozie
oświęcimskim, [w:] „Przegląd Lekarski”, 1972, s. 80-94.

Pamiątkowa tablica w bloku 11
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fotoreportaż

T

ransnational Training Program to program, którego adresatami są edukatorzy z Polski, Rosji i Niemiec. W jego
ramach uczestnicy zapoznali się z historią miejsc pamięci oraz dowiedzieli się, w jaki sposób w swojej pracy edukacyjnej podejmować tematykę praw człowieka. Edukacja ta była prowadzona na podstawie historii trzech miejsc
pamięci: Auschwitz, Bergen-Belsen i Perm-36. Poniżej publikujemy fotografie z wizyty w trzech miejscach pamięci:
Auschwitz, Bergen-Belsen i Perm-36. Autorką fotografii jest Magdalena Urbaniak.
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