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O roli wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu nienawiści i dyskryminacji debatowali w Miejscu Pamięci Auschwitz specjalni goście: Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, a także Prokurator Generalny Andrzej Seremet. Panel dyskusyjny, który odbył się w budynku
tzw. Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau,
otworzył dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr M.A. Cywiński. Tekst jego wystąpienia, a także podsumowanie debaty,
znajdą Państwo w listopadowym numerze „Osi”.
Na stronach miesięcznika podsumowujemy również kilkudniowe seminarium dla nauczycieli z państw Rady Europy,
które odbyło się w październiku w Krakowie i w Oświęcimiu. Głównym celem wydarzenia było upamiętnienie wydarzeń mających miejsce 70 lat temu, w 1944 r. Było to także
swoistym przygotowaniem do zbliżającej się 70. rocznicy
wyzwolenia obozu Auschwitz.
Polecamy Państwa uwadze również tekst dotyczący pierw-
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szego polsko-niemieckiego projektu dotyczącego liryki Holokaustu Poezja ofiar Holokaustu w badaniach młodego pokolenia.
Jego uczestnicy gościli niedawno w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży. Celem projektu było przygotowanie przez studentów z Niemiec i Polski komentarzy do
mało znanych tekstów lirycznych autorstwa ofiar Holokaustu. W „Osi” podsumowujemy także VI Scenę Alternatywną
w MDSM.
O świat bez przemocy apelowali uczestnicy IV Międzynarodowego Spotkania Młodych Europejczyków. Ok. 1000 młodych ludzi z państw Europy Środkowo-Wschodniej powiedziało „nie” przemocy, nienawiści i kulturze nieprzyjaźni
podczas swojej pielgrzymki do Miejsca Pamięci Auschwitz.
Uczestników spotkania gościło Centrum Dialogu i Modlitwy.
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Uczestnicy dyskusji panelowej
składają hołd przedstawicielom
wymiaru sprawiedliwości, którzy
byli ofiarami Auschwitz.
Fot. Kamil Będkowski

Niedawno Muzeum Historyczne Miasta Krakowa nabyło do swych zbiorów album z portretowymi fotografiami uczestników Powstania Styczniowego w 1863 r. Spora liczba zdjęć w owym albumie pochodzi z pracowni fotograficznej Walerego Rzewuskiego, a jego imię nosi dziś Muzeum Historii Fotografii w tym mieście. Walery Rzewuski (1837-1888) to
zasłużony prekursor, mistrz i artysta fotografii z najwcześniejszych lat jej rozwoju, działacz społeczny, radny miejski,
współpracownik Jana Matejki w próbach transformacji obrazów na technikę fotografii.
Z jego pracowni pochodzi zdjęcie, które jest ilustracją dzisiejszego felietonu, będące podwójnym portretem kobiecym
przedstawiającym moją babkę Stanisławę Longchamps de Berier – z lewej strony – i jej przyjaciółkę. Jest ono późniejsze
od zdjęć z albumu powstańców styczniowych, gdyż pochodzi z lat 80. XIX wieku. Jest delikatne w nastroju i technice wykonania i ma cenny walor historyczny. Przedstawiam obie jego strony, awers i rewers, gdyż są tak samo interesujące.
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Zdjęcie z lat 80. XIX wieku i jego rewers
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Historia – Pamięć – Edukacja.
Seminarium dla europejskich
nauczycieli

2

0 nauczycieli z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Gruzji, Hiszpanii, Mołdawii, Portugalii, Rumunii, Serbii oraz
Słowenii wzięło udział w seminarium Historia – Pamięć – Edukacja: KL Auschwitz na rok przed wyzwoleniem, które
odbyło się w dniach 18-23 października b.r. Jego organizatorami była Rada Europy, Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie.

Historia – Pamięć – Edukacja – seminarium dla nauczycieli

Historia – Pamięć – Edukacja – seminarium dla nauczycieli

cy w przyszłości – dodała
r., przedstawiła dr MałgoReich.
rzata Kołaczek ze StowarzyIstotnym elementem semiszenia Romów w Polsce. Dr
narium była także wizyta
Franciszek Piper wygłosił
w muzealnych Zbiorach,
natomiast wykład na temat
gdzie uczestnicy mogli nie
losu Polaków w KL Auschtylko zapoznać się z pracami
witz, po którym wywiązała
artystyczsię interesunymi odnojąca dyskuszącymi się
sja.
do tematyki
–
Ważną
obozowej,
częścią seale mieli też
minarium
możliwość
były
liczzobaczenia
ne
zajęcia
historyczwarsztatonych waliz
we, m.in. na
podróżnych,
wystawach
znajdująnarodocych się w
wych oraz
zmoderniw Sali Rezowanym
fleksji wyw ubiegłym
stawy Szoa
roku magaw
bloku
zynie.
27. UczestHistoria – Pamięć – Edukacja – seminarium dla nauczycieli
Seminanicy zwiedzili również krakowski uczycieli na zajęciach – po- rium było ponadto okazją
Kazimierz, teren byłego wiedziała dr Carole Reich do wymiany doświadczeń i
getta w dzielnicy Podgórze z Rady Europy. – Semina- dobrych praktyk nauczania
oraz Żydowskie Muzeum rium to stanowi przykład o Holokauście dla nauczyGalicja i Fabrykę Emalia owocnej współpracy po- cieli z różnych państw EuOskara Schindlera. Goście między Miejscem Pamięci ropy. Jak powiedział Danny
Muzeum
Auschwitz Silveira, nauczyciel historii
podczas seminarium mieli i
także możliwość poznania a Radą Europy. Mam nadzie- z São Roque do Pico na porlicznych materiałów edu- ję na kontynuację współpra- tugalskich Azorach, było ono

także możliwością lepszego
poznania tego wyjątkowego
miejsca, jakim jest Auschwitz
oraz impulsem do dalszego
działania i współpracy. – 27
stycznia 2015 r., w 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz,
w szkole, w której pracuję,
zorganizowanych zostanie
szereg wydarzeń związanych z tym tematem. Robimy to po to, by uczcić
ofiary Holokaustu, ale także
by przypomnieć, że wzajemny szacunek i tolerancja
to najlepsza broń, by zapobiec masowym zbrodniom,
takim jak te popełnione
w Auschwitz – dodał Silveira.
Zachęcamy do tego, aby
wszystkie wydarzenia związane z 70. rocznicą wyzwolenia Auschwitz dodawać do
„Światowej Mapy Pamięci”
znajdującej się na stronie
70.auschwitz.org.
Program został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Rady Europy, Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
MCEAH

Fot. Tomasz Kobylański

Fot. Tomasz Kobylański

Głównym celem seminarium
było upamiętnienie wydarzeń z historii KL Auschwitz
mającym miejsce w 1944 r.,
m.in. 70. rocznicy deportacji
Żydów z Węgier oraz likwidacji tzw. Zigeunerfamilienlager.
Uczestnicy, poza studyjnym
zwiedzaniem terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz,
wzięli udział w szeregu
wykładów i warsztatów. Dr
Piotr Setkiewicz, kierownik
muzealnego Centrum Badań
wygłosił wykład na temat
KL Auschwitz jako ośrodka zagłady europejskich
Żydów, ze szczególnym
uwzględnieniem deportacji
węgierskich Żydów. Uczestnicy seminarium mieli także
możliwość zapoznania się
z obozowymi dokumentami
dotyczącymi
transportów
węgierskich, które scharakteryzował dr Wojciech
Płosa, kierownik muzealnego Archiwum. Sytuację
Romów w KL Auschwitz,
wraz z uwzględnieniem likwidacji obozu dla Romów
w Birkenau w sierpniu 1944

Fot. Tomasz Kobylański

Fot. Tomasz Kobylański

kacyjnych Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście,
w tym pakietu pomocniczego
dla nauczycieli planujących
wizytę w Miejscu Pamięci
Auschwitz, wydanego przez
Radę Europy, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz
Muzeum Auschwitz – powiedział Tomasz Kobylański, koordynator seminarium
z ramienia MCEAH.
– Na program seminarium
składały się zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i warsztaty
praktyczne, mające na celu
umożliwienie lepszego zrozumienia
problematyki
i wyposażenia uczestników
w edukacyjne i pedagogiczne narzędzia, które mogą
być stosowane przez na-
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PRAWO NIE MOŻE BYĆ WOLNE OD WARTOŚCI

R

Rola wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu nienawiści
i dyskryminacji

przez wymiar sprawiedliwości
umarzane. – W każdym z tych
wyroków, tryumf metodycznie
zorganizowanej, ideologicznie
zespolonej nienawiści i pogardy znajduje bezpośrednią
zachętę do podniesienia coraz
dumniej głowy – mówił.
– Z pobłażliwości rodzi się
przyzwolenie. Przyzwolenie
rodzi bezkarność, zachęca do
eskalacji, odsuwa granice. Przyzwolenie jest pojęciem, którego
brzmienie w Miejscu, w którym
się znajdujemy, powoduje ciarki na plecach. Wolnością słowa
nie można uzasadniać chowania głowy w piasek. Zwłaszcza
w Polsce, gdzie w tymże piasku
nadal leżą ludzkie popioły –
podkreślił dyrektor Cywiński.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński

Fot. Jarosław Praszkiewicz

Wzięli w niej udział: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, Wiceprezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski,
Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz, Prokurator
Generalny Andrzej Seremet
oraz dyrektor Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
Piotr M.A. Cywiński. Słuchaczami byli polscy prokuratorzy,
sędziowie i inni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.
W swoim wystąpieniu, które
otwierało konferencję, dyrektor Cywiński przypomniał kilka najgłośniejszych wydarzeń
z ostatnich lat, kiedy to sprawy związane z użyciem nazistowskich symboli i gestów,
antysemickich sformułowań,
czy też języka nienawiści były

Rola wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu nienawiści
i dyskryminacji
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podkreślił, że istnieją narzędzia
ku temu, aby przeciwdziałać
nienawiści i dyskryminacji, jednak pamiętać należy, że wolność słowa jest jedną z dwóch
podstawowych wolności, które
nam przysługują. – Ci, którzy
chcą przeciwdziałać nienawiści, zawsze będą słabsi i zawsze
limituje ich prawo, którego chcą
przestrzegać. Zawsze testowani są przez to, że konstytucja na
coś nie pozwala, że musimy nawet tym najgorszym zapewnić
uczciwy proces – powiedział.
– Dla sędziów i prawników
takie sprawy są wielkim wyzwaniem, bo stąpają po cienkiej
linii. Musimy przeciwdziałać,
ale tu naszymi sojusznikami
muszą być nauczyciele, a także rodzice. Bez nich jesteśmy
niewiele w stanie zrobić. Tylko
do pewnego stopnia jesteśmy
w stanie osiągnąć sukces. Zawsze będą przypadki takie,
których nie sposób nie tylko tolerować, ale i potem zrozumieć
– zaznaczył Prezes Trybunału
Konstytucyjnego.
Wiceprezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego
Marek
Zirk-Sadowski podkreślił, że
prawo jest sądzeniem człowieka przez człowieka. – Jakość
człowieka decyduje o jakości
sądu. Sprawiedliwość jest właściwością, która ma aspekt moralny. To nie może być aspekt
tylko proceduralny czy formalny. Jeżeli orzekamy, to musimy
o tym myśleć – zaznaczył.
– Zamknięcie się w legalizmie
i niedostrzeganie potrzeby
budowy naszych wyroków
i orzeczeń również na zasadzie
proporcjonalności, a także niedostrzeganie podłoża, jakim
są prawa człowieka, prowadzi do pewnych wynaturzeń
nawet bardzo dobrych systemów prawnych. Bardzo łatwo
wpaść w mechanizmy prawa
nieludzkiego poprzez złą interpretację, przez niedostrzeganie
pewnych wartości, które trzeba
do systemu prawa wprowadzić, żeby nie zapłacić takiej
ceny, jaką zapłacili Niemcy,
zapominając o tym wymiarze
prawa – powiedział.
– Zaraza prawna zaczęła się
od przekonania, że może być
prawo wolne od wartości. My
wiemy, że prawo wolne od
wartości nie istnieje. Nie poddawajmy się pesymizmowi.
Usuwanie zła to konkretna
praca, konkretna misja do zrobienia. Elity społeczne mają
konkretne zadanie w społeczeństwie – mówiła Rzecznik
Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.
– Dzisiejszy dzień jest dla mnie
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dniem przełomu, a nie momentem pesymizmu. Jest nowym
otwarciem. Mam nadzieję, że
w zakresie sądownictwa też
będziemy mieli takie przebudzenie, w coraz trudniejszym
otoczeniu międzynarodowym.
Nie ma już czasu na zamykanie
oczu. I dlatego mam nadzieję,
że to początek nowej zmiany.
Za to, że państwo jesteście,
chciałam podziękować, i poprosić o wolę walki i podjęcie
przewodnictwa elit, która jest
obowiązkiem sędziów i prokuratorów – podkreśliła Lipowicz.
Rzecznik Praw Obywatelskich
wyraziła nadzieję, że podobne
spotkania prawników w Miejscu Pamięci Auschwitz będą
odbywały się każdego roku.
Do miejsca, w którym odbywała się debata, odniósł się
Prokurator Generalny Andrzej
Seremet – Ta machina śmierci,
w sercu której się znajdujemy,
została w niemałym zakresie
inicjowana przez prawników.
Nie byłoby tych haniebnych
Ustaw Norymberskich, gdyby
nie prawnicy, nie byłoby organizacji administracyjnej państwa niemieckiego, gdyby nie
udział prawników. My, jako
prawnicy w ogóle, powinniśmy być zmuszeni do głębszej
refleksji, także od tej strony –
mówił.
– To nie tylko my, jako prawnicy, prokuratorzy i sędziowie,
mamy tu swoją rolę. Trzeba
patrzeć na to znacznie szerzej,
jak na problem społeczny – zaznaczył Prokurator Generalny.
– Mamy trzy filary: rodzina, kościół i szkoła. Jeżeli te trzy filary
nie spełnią swojego zadania
w procesie wychowania młodego człowieka i uświadamia-

nia mu tego, czym jest nienawiść rasowa i do czego może
doprowadzić, to wtedy my,
na samym końcu, jako ostatnie
ogniwo, jesteśmy zdani na to,
żeby stosować elementy prawa
karnego, które może, ale nie
musi, przynieść rezultatu – powiedział.
Podczas konferencji Rzecznik
Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wręczyła dyrektorowi
Muzeum odznakę honorową
RPO „Za Zasługi dla Ochrony
Praw Człowieka”. Jest to wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony
praw człowieka. – To było
nasze wspólne przekonanie –
zarówno mojego poprzednika
Janusza Kochanowskiego, jak
i moje – że osobą zasługującą
na to wyróżnienie jest Piotr
Cywiński – osoba, która pozwoliła nam odzyskać miejsce
w międzynarodowej debacie
mówienia o Zagładzie i przedstawiania Polski jako strażnika
pamięci – powiedziała prof.
Lipowicz.
Na zakończenie spotkania
wszyscy uczestnicy oddali hołd
ludziom, którzy oddali swoje
życie w walce o ideały państwa
prawa – przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, którzy
byli ofiarami obozu Auschwitz.
Według historyków Miejsca
Pamięci do obozu Auschwitz
Niemcy skierowali ok. 500
polskich adwokatów, sędziów,
prokuratorów i notariuszy.
Przy znajdujących się w pobliżu budynku Sauny ruinach komory gazowej i krematorium
V goście pozostawili symboliczne znicze.
Bartosz Bartyzel

Fot. Bartosz Bartyzel

Fot. Kamil Będkowski

ola wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu nienawiści i dyskryminacji – to tytuł dyskusji panelowej, która 4
listopada odbyła się w budynku tzw. Sauny na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz-Birkenau.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wręczyła dyrektorowi Miejsca Pamięci Auschwitz Piotrowi M.A. Cywińskiemu odznakę honorową
RPO „Za zasługi dla Ojczyzny”
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Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau

TREŚĆ PRZEMÓWIENIA PIOTRA M. A. CYWIŃSKIEGO,
DYREKTORA MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
W 2013 r. prokuratura kielecka umorzyła postępowanie w sprawie obelg względem ofiary nazywanej m.in. „typowym rasowym
Żydem” oraz „żydowskim ścierwem”. Prokurator uznała, że owe wyrażenia mają charakter ironiczny oraz że nie uwłaczają godności
i nie wyrażają lekceważenia lub pogardy.
W lutym 2008 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich umorzył sprawę członków ONR hajlujących w brunatnych koszulach pod
pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Brak antycznych tog na sprawcach nie zraził sędzi, która uznała, że
prezentowali oni jednakowoż salut rzymski sprzed dwóch tysięcy lat.
***
Podczas jednej z manifestacji członkowie NOP wznosili okrzyki: „Polska cała tylko biała”, „Biała siła, czarna kiła” i „Nasza święta
rzecz, czarni z Polski precz”. Na transparentach nieśli treści: „Europa dla białych, Afryka dla HIV”. Całości dopełniła odezwa: „Polska
jest krajem cywilizacji białego człowieka. Nie pozwolimy, by nasze dziedzictwo zastąpiła kultura buszu i bambusa”. W drugiej
instancji, Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał w 2011 r., że wznoszone przez nich hasła o wyższości białej rasy to jedynie klasyka
„francuskich i angielskich XIX i XX-wiecznych doktrynerów”, a w uzasadnieniu uniewinnienia stwierdził, że „propagując hasło
czystości krwi, nie deprecjonuje [się] równocześnie żadnego koloru skóry”, podkreślając, że stanowić ma to „gwarant zachowania
w mozaice ras ludzkich biologicznych cech własnego narodu, jego oryginalnego, niepowtarzalnego piękna”.
***
Rzeszowska prokuratura w 2011 r. częściowo umorzyła postępowanie w sprawie o nawoływanie do nienawiści na tle różnic etnicznych.
Na transparentach kibiców Resovii widniały napisy: „Śmierć garbatym nosom” oraz karykatura Żyda w jarmułce. Wiceszef tamtejszej
prokuratury stwierdził, że gdyby było to hasło: „Jude won”, sprawa byłaby bardziej jednoznaczna.
***
Warszawska prokuratura w 2012 r. umorzyła sprawę wyciągnięcia ręki w faszystowskim geście na zakończenie manifestacji ONR.
Członek ONR, który wykonał ten gest, przekonał prokuratora, że tylko pozdrawiał zgromadzonych. To, że wówczas wznosili okrzyki
„Polska nie Izrael” nie wpłynęło na zdanie organów ścigania.
***
W 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia umorzył bez przeprowadzenia rozprawy sprawę kilkunastu zidentyfikowanych
kibiców Legii, którzy podczas meczu wznosili okrzyki „Hamas, Hamas, Juden auf den Gas”. W tym przypadku prokuratura zaskarżyła
sprawę do sądu drugiej instancji, gdzie doszło do skazania.
***
W czerwcu 2013 r. prokuratura Białystok-Północ odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie namalowanych swastyk, argumentując,
że są to hinduskie symbole szczęścia i pomyślności.
***
Latem 2013 r. prokuratura kielecka umorzyła postępowanie w sprawie obelg wysuwanych publicznie, w internecie, względem ofiary
nazywanej m.in. „typowym rasowym Żydem” oraz „żydowskim ścierwem”. Prokurator uznała, że owe wyrażenia mają charakter
sarkastyczny, ironiczny oraz że nie uwłaczają godności i nie wyrażają lekceważenia lub pogardy. Prokurator potrzebowała do tego
analizy biegłej, która uznała m.in. że „myślenia stereotypowego, nie można uznać za obelżywe, jest ono bowiem uwarunkowane
historycznie, kulturowo, a nawet środowiskowo”.
***
We wrześniu 2013 r. na stadionie w Poznaniu kibice śpiewali pod adresem łódzkiej drużyny: „Waszym domem Auschwitz jest, cała
Polska o tym wie, że czerwona armia ta, cała pójdzie do pieca!”, „jazda z Żydami!” i „do gazu!”. Okrzyki te nie zamierzały jednak
najwyraźniej wyrażać nienawiści rasowej czy narodowościowej; chodziło – wedle prokuratury – po prostu o okazanie antypatii wobec
piłkarzy i kibiców Widzewa. „Okrzyki co prawda ewidentnie wyrażały szczególną niechęć wobec osób pochodzenia żydowskiego,
ale ponieważ nie były wznoszone podczas wiecu politycznego, tylko podczas meczu, trudno je uznać za wyrażanie poglądów
politycznych i rasizm” – uznała w uzasadnieniu umorzenia prokuratura poznańska.
***
W Andrychowie, w kawiarni odmówiono obsłużenia Romki, która chciała kupić ciastka swoim dzieciom, tłumacząc, że właściciel
nie życzy sobie w kawiarni Romów. Kilkanaście dni temu wadowicka prokuratura rejonowa uznała, że sprawa nie miała charakteru
znieważenia na tle rasistowskim i umorzyła postępowanie.
***
To tylko wąski wycinek, kilka zaledwie głośniejszych przykładów z ostatnich kilku lat. Wszyscy wiemy, że problem jest głębszy i że
lista ta mogłaby być dłuższa. Wszyscy wiemy również, że nie można tego bagatelizować. Że z pobłażliwości rodzi się przyzwolenie.
Przyzwolenie jest natomiast pojęciem, którego brzmienie w Miejscu (Muzeum Auschwitz-Birkenau), w którym się znajdujemy,
powoduje ciarki na plecach.
Wolnością słowa nie można uzasadniać chowania głowy w piasek. Zwłaszcza w Polsce, gdzie w tymże piasku nadal leżą ludzkie
popioły.
Kto kiedykolwiek widział we Wrocławiu lub Białymstoku zorganizowane grupy łysawych szczęśliwych do obłędu hindusów,
paradujących w brunatnych koszulach i – radośnie podnosząc ręce na cześć cesarza Imperium Romanum – wznoszących satyryczne
hasła zaczerpnięte z XIX-wiecznych klasyków gatunku, na temat niepowtarzalnego biologicznego piękna swojego narodu? Brzmi jak
parodia. Owszem, a ta parodia – jak widzieliśmy – bywa, niestety, naszą rzeczywistością. Bywa parodią sprawiedliwości.
Jak to się dzieje, że zaledwie jedno lub dwa pokolenia wcześniej mordowano niewinnych ludzi przy łopocie flag ze swastykami,
w cieniu wyciągniętych rąk i w myśl haseł o czystości rasy, a już dziś – tak wcześnie – w Polsce, kraju chyba najboleśniej dotkniętym
skutkami polityki Trzeciej Rzeszy, zdarzają się przedstawiciele prawa z tak poważnymi trudnościami analitycznymi? I nie dotyczą
one bynajmniej konfliktów wartości lub zawiłości prawnych, ale samego banalnego nazwania symboli, gestów i haseł po imieniu.
Takie przypadki nie są obojętne dla samego orzecznictwa. Ale nie są przede wszystkim obojętne dla dalszego rozwoju wydarzeń.
Przyzwolenie rodzi bezkarność, zachęca do eskalacji, odsuwa granice. W każdym z tych wyroków, tryumf metodycznie zorganizowanej,
ideologicznie zespolonej nienawiści i pogardy znajduje bezpośrednią zachętę do podniesienia coraz dumniej głowy.
Jak słaba moneta wypiera mocną, tak tchórzliwe umorzenia są w stanie wyprzeć mądrość prawa. Z tego miejsca, z przestrzeni
Auschwitz-Birkenau, z największej rany zadanej Polsce, chciałoby się wołać – nie tędy droga dla naszego kraju, naszego narodu
i społeczeństwa, jego pamięci, najszlachetniejszych tradycji i oparcia w prawdzie oraz elementarnej sprawiedliwości.
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2500 ŚWIATÓW
2014 r. w Domu Ciszy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu została otwar27tapaździernika
wystawa Krystyny Spisak-Madejczyk 2500 Światów, poświęcona Irenie Sendlerowej.

Instalacja Krystyny Spisak-Madejczyk,
utrzymana
w czarno-białej kolorystyce, robi wielkie wra-

żenie. Składa się z dwóch
i pół tysiąca zdjęć, co symbolizować ma dwa i pół
tysiąca dzieci uratowanych
przez Irenę Sendlerową.
Zwielokrotniona
twarz
małego dziecka (każde ze
zdjęć wykonane i numerowane jest oddzielnie) tworzy niezwykle sugestywny
kolaż. Zamysłem autorki
było unaocznienie osobom
zwiedzającym
wystawę
faktycznej liczby ocalonych
istnień oraz oddanie hołdu
Irenie Sendlerowej – bo, jak
mówi motto wystawy zaczerpnięte z Talmudu: „Kto
ratuje jedno życie, ratuje
cały świat”. Inspiracją do
stworzenia wystawy było
zainteresowanie autorki historią, tematyką Holokaustu oraz osobą Ireny Sendlerowej. Instalacja wcześniej prezentowana była w
Stanach Zjednoczonych, w
galeriach w Nowym Jorku
i na Florydzie, gdzie spotkała się z wielkim zainteresowaniem publiczności
oraz pozytywnymi reakcjami mediów. Wydaje się, że
wystawa przywołująca pamięć o Irenie Sendlerowej
nabiera szczególnej wagi
w dobie kiedy, szczególnie
w Stanach Zjednoczonych,
pojęcie „polskie obozy koncentracyjne” pojawia się
nader często.

Fot. Krzysztof Janik

nie wydała ani dzieci, ani
współpracowników. Kiedyś powiedziała: „Każde
uratowane przeze mnie
dziecko jest uzasadnieniem mojej egzystencji na
tej Ziemi, a nie tytułem do
chwały”. W 1965 r. została
uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem
medalem
Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata,
a w 2003 r. Orderem Orła
Białego przez Prezydenta
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Zmarła w wieku 98 lat.

Fragment wystawy 2500 Światów

stwowej Szkoły Muzycznej
w Oświęcimiu, która na
skrzypcach zagrała Mazurka Adama Wrońskiego.
Po powitaniu i przedstawieniu dorobku artystki,
Leszek Szuster – dyrektor
MDSM, zaprosił gości do
Domu Ciszy, gdzie Krystyna
Spisak-Madejczyk
krótko wprowadziła do
wystawy. Następnie goście wrócili do Sali Forum,
aby zwiedzić wystawę
towarzyszącą Fragmenty,
na której zaprezentowane zostały zdjęcia rzeźb
tworzonych przez KryWernisaż w MDSM otwo- stynę
Spisak-Madejczyk,
rzył koncert Weroniki Li- w większości z brązu, stali
sowskiej, uczennicy Pań- i tworzyw sztucznych.

Fot. Krzysztof Janik

Irena Sendlerowa uratowała 2500 żydowskich dzieci z warszawskiego getta
podczas II wojny światowej.
Współpracowała
z polskim podziemiem
w okupowanej Warszawie,
a jako pracownica opieki
społecznej miała dostęp do
getta, skąd przemycała żydowskie dzieci, ratując je
od śmierci. Tworzyła spis
ich prawdziwych tożsamości, które przechowywała
w słoikach zakopanych
w ogrodzie, z nadzieją, że
kiedyś połączy dzieci z ich
rodzinami. W czasie okupacji została aresztowana,
była torturowana i skazana na śmierć, ale nigdy

Autorka wystawy Krystyna Spisak-Madejczyk
i dyrektor MDSM Leszek Szuster

Krystyna
Spisak-Madejczyk
urodziła
się
w
Krakowie.
Ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Poznaniu.
Od 1981 r. mieszka
i pracuje w USA. Artystka tworzy m.in.: rzeźby,
fotografie,
instalacje.
Jest laureatką wielu nagród, swoje prace prezentowała m.in.: w Polsce, Meksyku, Kanadzie,
Francji, Włoszech, Niemczech, Słowenii, Szwecji,
Danii oraz USA.

Bożena Grzywa

PAMIĘĆ O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

W

wielu krajach, również w Niemczech, Polsce i na Ukrainie, Auschwitz jest symbolem zbrodni narodowosocjalistycznych. Jednak w narracjach i dyskursach o Auschwitz i jego symbolice w tych trzech krajach widoczne są różnice. We wrześniu bieżącego roku młodzież i studenci z Niemiec, Polski i Ukrainy spotkali się w
Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, by podczas wspólnych rozmów i warsztatów omówić
różnice dotyczące zarówno Auschwitz, jak i Holokaustu.

Fot. MDSM

Wstępem do seminarium
było zapoznanie się z genezą
nazizmu i systemu obozów
koncentracyjnych, w celu pogłębienia wiedzy uczestników
o narodowym socjalizmie i roli
Auschwitz w tym systemie,
a także osobiste przygotowanie do wizyty w Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Seminarzyści oprócz zapoznania
się z autentycznym miejscem
historycznym, zajmowali się
narodową pamięcią o Auschwitz. Z tego właśnie powodu
uczestnicy zwiedzili wystawy
narodowe na terenie byłego

Polsko-niemiecko-ukraińska grupa w MDSM
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obozu Auschwitz I – wystawę
zagłady Romów, wystawę rosyjską, polską i węgierską oraz
dyskutowali o różnych narracjach, które zostały na nich
zaprezentowane.
Ważnym elementem seminarium była wymiana opinii
i doświadczeń. „Podobała mi
się możliwość dyskusji i dzielenia się naszymi emocjami
w ramach grupy. To było bardzo ciekawe, móc zobaczyć
inne punkty widzenia historii”
– napisał jeden z uczestników
po zakończeniu seminarium.
Symbolika i znaczenie Ausch-
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witz w trzech krajach zostały
przeanalizowane, a w szczególności rola Auschwitz i Holokaustu w pamięci kolektywnej. W grupach narodowych
uczestnicy
zaprezentowali
rożne formy upamiętniania takie jak: muzea, symbole, rocznice, pomniki i zdjęcia historyczne, w celu poddania ich
pod dalszą dyskusję. Zróżnicowana percepcja autentycznego miejsca i jego znaczenie,
umożliwiły ciekawą dyskusję.
Jedna seminarzystek napisała:
„Najważniejszymi rzeczami
w tym seminarium były
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rozmowy i dyskusje między
uczestnikami. Różnimy się, lecz
ta część seminarium pomagała
zrozumieć siebie nawzajem”.
Ważne było również budowanie wspólnoty pomimo różnic.
Wielu uczestników podzieliło
zdanie wyrażające wypowiedź:
„Nauczyłam się, że skądkolwiek jesteś, możesz poczuć
wagę pamięci historycznej
i o Holokauście w ten sam sposób”.
Judith Hoehne
Tłumaczenie: Barbara Daczyńska
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PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ I DZIŚ – RUCH
OPORU I ODWAGA CYWILNA

P

Sonderkommando – oraz
wizyta w Aptece pod Orłem na krakowskim Kazimierzu i poznanie bohaterstwa jej pracowników
w czasach istnienia getta,
dostarczyły uczestnikom
wielu przykładów nadzwyczajnej odwagi cywilnej więźniów obozu
oraz ludności cywilnej.
Zebrane podczas seminarium wiadomości, poznane wzorce bohaterskich
zachowań oraz narastające w tym procesie poznawczym emocje znalazły swoje odzwierciedlenie w przygotowanym
przez uczestników spektaklu teatralnym.
Każdego wieczoru, pod
czujnym okiem instruktorki teatralnej Moniki
Opalach, która krok po
kroku wprowadzała młodzież w arkana wyrazu
aktorskiego, młodzi Polacy i Niemcy rozwijali
swoje mini-etiudy poświęcone różnym formom łamania praw człowieka: pozbawienia wolności, ograniczenia prawa do dostępu do opieki

Uczestnicy seminarium

medycznej, łamania prawa do miłości, ograniczenia wolności słowa.
Udział w warsztatach
teatralnych sprawił młodzieży wiele radości.
Dla Anny, która od czasu do czasu w swoim
czasie wolnym uczestniczy w przedstawieniach teatralnych, było
to nowe doświadczenie
wspólnej pracy w dwóch
językach, z rówieśnikami z innego kraju. Dla
większości uczestników
wspólna praca nad spektaklem była zarówno
„super przeżyciem”, jak
i ciekawym doświadczeniem.
Była
także
przełamywaniem
własnej nieśmiałości, rozwijaniem kreatywności
i w efekcie końcowym
wielkiej dumy, że tak
dobrze się udało. – Na
początku myślałam, że
będzie ciężko, ponieważ bariera językowa
była bardzo duża – powiedziała po spektaklu
jego twórczyni Monika
Opalach – ale uczestnicy
szybko się przełamali,

Fot. MDSM

Po bardzo udanym pierwszym spotkaniu młodych
Polaków
i
Niemców
wiosną bieżącego roku
w Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell, położonym w malowniczym
uzdrowisku Bad Liebenzell (pisaliśmy o nim
w 75. numerze „Osi”),
uczniowie spotkali się
ponownie w Oświęcimiu.
Tematem
przewodnim
tygodniowego projektu
była historyczna analiza
ruchu oporu w okupowanej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz-Birkenau. Ze względu
na 70. rocznicę wybuchu
powstania w Sonderkommando skoncentrowaliśmy się głównie na wydarzeniach związanych
z tym Arbeitskommando w roku 1944. Wizyta
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau,
praca z relacjami Świadków zdarzeń oraz warsztaty poświęcone Henrykowi
Mandelbaumowi
– jednemu z członków

Fot. MDSM

rojekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży wpisał się już do tradycji jesiennych spotkań w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży uczniów z liceów ogólnokształcących w Kętach i Sławkowie oraz ich niemieckich partnerów ze szkół w Badenii-Wirtemberdze. Nie mogło więc i w tym roku zabraknąć w naszym kalendarium tego wydarzenia.

Przygotowania do spektaklu
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potrafili porozumieć się
bez słów, używając tylko
gestów, mimiki. I to wystarczyło, żeby odnaleźć
jedność w grupie.
Dla prowadzących seminarium Gertrud Gandenberger z Międzynarodowego Forum Burg Liebenzell oraz Olgi Onyszkiewicz z Domu Spotkań
istotą projektu są trzy
płaszczyzny:
wspólna
praca nad tematem, zrozumienie znaczenia historii dla teraźniejszości
oraz wspólne przepracowanie istoty poszanowania praw człowieka.
Ważne jest, by młodzi
ludzie dostrzegli kwestię
praw człowieka w swoim
codziennym życiu i mieli
świadomość, jakich praw
powinni bronić.
Bożena Grzywa

Projekt został zrealizowany
dzięki finansowemu wsparciu
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży oraz Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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POEZJA OFIAR HOLOKAUSTU W BADANIACH
MŁODEGO POKOLENIA

S

tudenci dwóch uniwersytetów z Łodzi i Monachium przeprowadzili po raz pierwszy polsko-niemiecki projekt
dotyczący liryki Holokaustu pod tytułem Poezja ofiar Holokaustu w badaniach młodego pokolenia. MDSM został zaproszony do współprowadzenia części seminarium realizowanego w Oświęcimiu.
Zofia Posmysz

„Patrzę za druty…”

Patrzę za druty w dal nieprzytomnie,
Kędy gałęźmi drzew wiatr porusza…
Patrzę – tak tępo… a w fali wspomnień
Tonie zmęczona dusza. –

Na horyzoncie góry majaczą,
Fot. MDSM

Niby potęga nieprzełamana –
Patrzę… a w sercu marzenia płaczą
I znów… znów boli rana.
Podczas pracy nad tekstami

Celem
projektu
było
przygotowanie przez studentów z Niemiec i Polski komentarzy do mało
znanych lub nieznanych
tekstów lirycznych ofiar
Holokaustu.
Uczestnicy badali w dokumentach
archiwalnych w Dachau, Łodzi
i Oświęcimiu losy osób
prześladowanych i ofiar
Holokaustu, starając się
odkryć wymiar ich cierpienia i nadać przestrzeń
Zagłady w czasach narodowego socjalizmu.

utwory poetyckie zostały
poddane interpretacji historycznej i biograficznej,
przeanalizowano ich znaczenie dla różnych pokoleń, aby całości nadać
nowy komentarz.

Podczas pobytu w MDSM
studenci poznali historię
KL Auschwitz. Szczególne miejsce zajęła biografia Zofii Posmysz i jej literackie dzieło. Zofia Posmysz była deportowana
do KL Auschwitz w maju
1942 r., a w maju 1945 r.
została wyzwolona w KL
Podczas wspólnej pracy Neustadt-Glewe.
Trzy
seminaryjnej
nieznane lata swojej młodości prze-

żyła w ekstremalnych warunkach obozowych. Tym
niemniej na uwagę zasługuje fakt, że jej twórczość
z tych czasów dotyczyła
nie tylko obozowej rzeczywistości. Uczestnicy
seminarium poddali intensywnej analizie trzy
nieznane utwory Zofii
Posmysz z czasów obozowych, nadając im nowy
wymiar i komentarz.

Patrzę za druty już – bez tęsknoty…
Dziś mi niewola już nie okrutna. –
A szczęścia zmarły, zabity motyw
Roztrząsa dusza smutna.

Patrzę za druty… już – bez pragnienia…
Dziś mi już niczem Wolność wyśniona. –
Ciężarem śmiertelnego znużenia
Ma dusza przytłoczona.

Po cóż za druty?! – Tu – śpią zabite

Judith Hoehne

Myśli jak wzniosłych kwiatów kielichy,
Kirem popiołów szarych pokryte –
Duch ich – śmiertelnie cichy…

Po cóż za druty?... – Gdy część mej jaźni
Tutaj zamarła zbrodnia wstrząśnięta –
Jak pomnik ciemny męczeństwa, kaźni,
Jak ziemia ta przeklęta. –

Patrzę za druty – tak obojętnie…
Myśl o wolności serca nie wzrusza…
W popiół się spala do cna, doszczętnie –

Fot. MDSM

Śmiertelnie smutna dusza…

Dnia 20 października 1943 r.
Polsko-niemiecka grupa seminarium
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NIEPOKOJĄCO DOBRE ALTERNATYWY

V

I Scena Alternatywna MDSM przebiegła, jak zwykle, pod znakiem autentycznych i żywiołowych emocji.
Potrafiła je rozbudzić swoim spektaklem, będącym dogłębną analizą relacji ojca i córki, aktorka Agnieszka
Przepiórska. Na pozór nieśmiała poetka Elżbieta Michalska ze Złotorii pod Białymstokiem sprawiła, że
publiczność oklaskiwała każdy jej wiersz. A hałaśliwy, lecz wielce muzykalny wirtuoz skrzypiec – Michał Jelonek
wraz z kapelą – porwali widzów do upojnego tańca, aż jabłka pospadały z drzewa. Ale po kolei...
z dzieciństwa, wierszyki,
podkreślające młodociany
wiek postaci, a także jej niedojrzałość, której powodem
jest niedosyt ojcowskiej miłości, troski, a nawet samej
obecności. Minimalizmowi
środków towarzyszy maksymalizacja emocji. Czyżby
autentyczność tej historii
miała tu decydujące znaczenie? Wychodzenie do
publiczności: bezpośredni
zwrot do konkretnej osoby
z widowni, siadanie na kolanach, przytulanie się do
mężczyzn w poszukiwaniu
niespełnionych uczuć do
ojca – wszystko to intensyfikuje aktorski przekaz, ale
przede wszystkim angażuje
uczuciowo widzów.

Fot. Krzysztof Janik

Kulminacją
powyższych
emocji staje się seans psychoterapeutyczny, w który
wciągnięta zostaje publiczność. W zamierzeniu – seans
miłości i nienawiści. W istocie – seans poruszeń i wzruszeń. Wtedy każdy z osobna
ma możliwość pomyślenia
o swoim ojcu – żywym czy
umarłym. Może lepiej nietów prawe nie ma. Kostium które wydarzenia puścić
kobiety biznesu, po zdję- w niepamięć? Może coś
ciu marynarki, przeradza warto przebaczyć?...
się w krótką, dziewczęcą
sukienkę. W tle: fotografie W jednym z wywiadów
z dzieciństwa oraz nagra- Agnieszka Przepiórska pone wypowiedzi osób, które wiedziała: „To jest spektakl
znały ojca. I jeszcze muzy- o moim tacie, którego nie
ka z „epoki” oraz niezbyt ma. To znaczy jest, ale któskomplikowana reżyseria rego nie znam. To jest dla
światła. Kapitalny ruch niego zrobione przedstawiesceniczny i pobrzmiewają- nie. Chciałam raz na zawsze
ce co jakiś czas wyliczanki rozprawić się z tym tema-

Niszowe Studio Dźwięku, koncert Jelonka

1

2

3

4

5

6

7

8

zapaliła pierwszego papierosa, poszła na pierwszą
randkę... To przełożyło się
na jej trudne relacje z mężczyznami: zakochiwanie się
w każdym, kto powiedział
jej miłe słowo, nie rokowało
szczęścia w miłości.
Monodram opiera się na aktorze: jego umiejętnościach,
warsztacie,
charyzmie.
W Tato nie wraca rekwizy-

Fot. Krzysztof Janik

Tato nie wraca; ranki i wie- dramu, 30-letnia bizneswoczory we łzach go czekam... man, pracownica banku na
kierowniczym stanowisku,
Na Przystanku Teatr – kobieta sukcesu, która niemonodram Tato nie wraca źle zarabia i którą wszyw wykonaniu Agnieszki scy szanują, stwierdza bez
Przepiórskiej z teatru WAR- ogródek, odwołując się do
Sawy. Aktorka rozpoczęła bliskich jej zawodowo przeswą edukację artystyczną nośni: „Jak się zakłada konw PWST w stolicy, skąd po to, to trzeba potem ponosić
pierwszym roku wyrzucono konsekwencje”. I tak samo
ją za... nieproporcjonalność powinno być z posiadaniem
głowy do szyi, czyli ogólnie dzieci.
brak warunków scenicznych. Znajomość języka ro- Jej dzieciństwo przypadło
syjskiego (z liceum) pozwo- na czasy komunistyczne,
liła jej na ukończenie szkoły stąd wspomnienia wspólteatralnej w Petersburgu. nych chwil z tatą na lodach
Oprócz teatru WARSawy w Horteksie, na spacerze
jest związana z kultowym ulicami
Świerczewskiewarszawskim
kabaretem go, Nowotki czy zdjęcia
Pożar w burdelu. Sama wy- na kucyku w ZOO. Cóż
chowuje syna, bo jej partne- za wspaniała rodzina! Ale
rzy nie wytrzymują ciśnie- później już tylko żenujące
nia uprawianej przez nią zagraniczne prezenty: buty
sztuki.
księżniczki o dwa numery
za małe (dlatego do dziś ma
Monodram Tato nie wraca obkurczone palce) i pudełko
jest, niestety, autobiogra- po czekoladkach z księciem
ficzny. Jest próbą psycho- Karolem. To niewiele, ale
terapii traumy po stracie coś. Poza tym – ogromna
ojca, który nie umarł, tylko ilość tęsknoty, rozczaroporzucił żonę i trzyletnią wania, miłości wymieszacórkę, by już nigdy więcej nej z nienawiścią. Taty nie
nie pojawić się w ich życiu, było, kiedy go najbardziej
choć mieszka w tym samym potrzebowała: gdy uczyła
mieście i uprawia nader hu- się jeździć na rowerze, płymanitarny zawód lekarza wać, grać w piłkę. Zabrakło
chirurga. Bohaterka mono- go też, gdy jako nastolatka

Przystanek Teatr, publiczność VI MDSM SA
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Poetka Ludowego Undergroundu
I znowu zrobiło się bardzo
autobiograficznie, co jednak
podczas czytania wierszy
przez Elżbietę Michalską
nie było takie jednoznaczne. Dopiero wniknięcie
w jej poezję poprzez wielokrotne przeczytanie tomika
WSIO oraz dopasowanie do
nich skąpych, aczkolwiek
kluczowych
momentów
życiorysu autorki (zamieszczonych na tylnej okładce) –
daje jakiś całościowy obraz,
obnaża i pogłębia kolorystykę emocjonalną wierszy Eli
Michalskiej.
Przyjechała
ze
Złotorii
w województwie podlaskim, w której mieszka od
urodzenia. Nie posiada telefonu komórkowego ani
internetu. Zresztą, w całej
wiosce nikt nie ma internetu.
Edukacja autorki tomiku Tu

jest Tu, Tam jest Tam zakończyła się na szkole zawodowej. Po drodze przyszło jej
jeszcze powtarzać czwartą
klasę szkoły podstawowej
(ze względu na nikomu nieznaną wtedy dysleksję!).
To, że zaczęła pisać dobre,
cenione przez krytykę i kolegów po fachu (m.in. Piotra
Macierzyńskiego) wiersze
– może dziwić mniej lub
bardziej. Ale cudem nazwać
można fakt, że jej twórczość
ujrzała światło dzienne i dotarła do odbiorcy (niemała
w tym zasługa Katarzyny
Zdanowicz-Cyganiak, poetki z Białegostoku, która
była niezapomnianym gościem II Anty-Salonu Poezji
MDSM S.A.). O Elżbiecie
Michalskiej nakręcono film
dokumentalny pt. Takie ze
mnie dziwadło, lecz ona sama
nie ma nawet kopii filmu
w domu. Dwukrotne stypendium marszałka województwa podlaskiego pozwoliło jej wydać drukiem
tomiki swoich wierszy,
które na nieczęstych spotkaniach autorskich sprzedaje,
jak większość poetów, za
niewielkie pieniądze.
Podczas Anty-Salonu wydawała się lekko stremowana,
zakompleksiona, jakby zupełnie pozbawiona wiary
w siłę własnej poezji. Zachowała stoicki spokój i nie dała
się ponieść coraz lepszemu
nastrojowi słuchaczy, którzy
żywo reagowali na kolejne
utwory śmiechem, oklaskami. Czuć było w powietrzu
wielkie, tajemnicze, nieoczekiwane „Ach!”. To nie było
dziwadło, tylko niespodziewane, pozytywne zdziwienie. – Rzadko uczestniczę

w takich spotkaniach. Dziś
jest fajnie, ale potem znowu
będzie długo, długo nic, aż
mnie ktoś zaprosi – szczerze
wyznała na koniec poetka.
Swego czasu zachwyciła się
wierszami Czesława Miłosza. Zdążyła nawet być
gościem swojego mistrza,
który o jej wierszach powiedział, że od czasów Czechowicza nie było poety,
który by tak przejmująco
pisał o wsi. Próżno jednak
szukać w jej utworach jakichkolwiek odwołań do
noblisty. Wczytując się
w poezję Elżbiety Michalskiej, trudno uwierzyć w jej
dysleksję oraz fakt, że nie
ma matury. To osoba oczytana, orientująca się doskonale w kanonie literatury
polskiej i światowej (nawiązania do Norwida, Kołakowskiego oraz bohaterów
literackich: Balladyny, pani
Bovary, Izabeli Łęckiej).
W swoich utworach pochyla
się nad odwiecznymi tematami: na czym polega życie?
Co to znaczy być człowiekiem? I oddaje czytelnikom
siebie: kiedy pisze o swoich
niezapomnianych
szkolnych kompleksach (Szmata,
Olgierd, Drogie dziecko) albo
tęskni za ciepłem, czułością,
po prostu miłością (Zimno mi, Od Bożego Narodzenia wolę Wielkanoc, Styczeń,
Święty Antoni, Mister świata, Wspomnienie, *** Miłość
moja..., Wróżba lipy).
Czasem ma się wrażenie, że
jej samotna, poetycka dusza
„wylatuje nad poziomy”,
jednak wszędobylskie, rozpanoszone chamstwo, prostacka
prowincjonalność,
życiowa siermięga nie tylko
polskiej „ściany wschod-

Elżbieta Michalska
Drogie dziecko
Zapytała mnie kiedyś pani doktor psychiatra
W poradni dla dzieci spóźnionych w rozwoju
– Drogie dziecko, powiedz, co ostatnio czytałaś?...
A zresztą czy ty w ogóle umiesz czytać… Powiedz.
– Tak proszę pani, czasem czytam trochę
choć opornie mi to wychodzi przyznaję, sylabizuję i stękam
jakby składanie liter było najtrudniejszą rzeczą w świecie.
Mimo to niedawno czytałam Przygody Krasnala Hałabały.
– O, to wybitna pozycja – uszminkowane wargi doktorki
zaciamkały.
– A powiedz o czym jest ta książka? Coś rozumiesz?
Coś pamiętasz? Coś sobie wyobrażasz? ... Zaczekaj, zaraz
wyjmę z szuflady centymetr krawiecki i zmierzę ci głowę –
– Akcja powieści rozgrywa się w lesie (właściwie to nieistotne
dokładnie w jakim nadleśnictwie i stuleciu).
W dziupli starej sosny mieszka wiewiórka, a w norze
po zdechłym borsuku Krasnoludek Hałabała.
Krasnal i wiewiórka często się spotykają przy zbieraniu
orzechów i poziomek no i w końcu zakochują się w sobie
ale rzecz jasna nie mogą się pobrać, bo Krasnoludek
nie jest Wiewiórką, a Wiewiórka Krasnoludkiem…
To takie smutne. Wszyscy mieszkańcy lasu są zgorszeni.
W winie z wieczornej rosy wiewiórka topi swoje żale.
Zaś Hałabała rusza w świat daleki zabierając na szczęście
do kieszeni spróchniały ząbek ukochanej.
– A powiedz mi jeszcze, drogie dziecko, jaki ta historia
niesie w sobie morał?
– I siedzę półdupkiem na miękkim krzesełku. Strwożona
blednę to znów czerwienieję, a pani doktor pisze na maszynie
zapewne historię mojego upośledzenia. Klawisze trzeszczą,
za ścianą w przedpokoju jakiś niedorozwój wyje.

Fot. Krzysztof Janik

tem. Brak ojca od trzeciego
roku życia to moja trauma
życiowa, ale żeby ten monodram zadziałał leczniczo
na mnie samą... musiałby go
zobaczyć mój tata. Musiałby
przyjść, usiąść na widowni, wysłuchać tych moich
wszystkich obelg i żalów,
obnażania się i wyśmiewania z samej siebie, musiałby
wyjść do mnie, przytulić,
powiedzieć «jestem z ciebie dumny» i od tego czasu odbierać mojego syna ze
szkoły co drugi dzień. Ale
to się nie zdarzy. A nawet
gdyby przyszedł, to najprawdopodobniej by tego
nie wytrzymał. Wysłała mu
pani zaproszenie? Nie. Lęk
przed odrzuceniem jest zbyt
silny”.

Niszowe Studio Dźwięku, koncert Jelonka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

niej”, wreszcie pospolitość
ludzkiego losu – trzymają
ją mocno za nogi i określają kierunek zainteresowań. Dlatego otrzymujemy
w jej wierszach frapujące,
zaskakująco spointowane
obrazki z życia wsi: podróż
wiejskim autobusem (Na
dobrej drodze), deszczowy
festyn (Festyn), szlamowanie kiszek (Pod jaworem),
minimalizm potrzeb (Blaszana Miednica), załatwianie
renty (Wiersz o Rencistach),
świniobicie i wiele innych.
Jedynym sposobem na zdystansowanie się od tych
problemów jest ironia, ale
ta spod znaku „I śmieszno,
i straszno”. Wszystko jest
wadliwe: za czytanie Norwida dostaje się w szkole
dwóję, wdowa jest wesoła,
narzeczony nie rozumie
erotycznych aluzji, a jeśli już
przyjdzie co do czego, to nie
pod sielankowym jaworem,
ale „w mizernym żywopłociku w listkach którego kochały się szczury”. Cztery
utwory pełne są współczucia dla zwierząt (Czarny kot,
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Fot. Krzysztof Janik

wi). Robi to przy pomocy
swojej
charakterystycznej
skrzypcowej
choreografii
(jedyne w swoim rodzaju ruchy bioder), tekstów
kierowanych do widowni,
obrazoburczych
pomruków i oczywiście całkiem
sprawnej gry na skrzypcach, choć od nazywania go
wirtuozem bardzo się odżegnuje. Szybko nawiązuje
kontakt z widownią, która
pod jego dyktando poguje,
tworzy „ścianki”, kuca, macha rączkami albo zasuwa
wężykiem dookoła jabłonki.
Wszystko jednak odbywa
się w atmosferze bardzo
pozytywnych wibracji, bez
żadnych podprogowych treści satanistycznych (choć facet lata po scenie z rogami).
Bliżej nam do natury (podczas koncertu doszło do
spontanicznego happeningu pt. Jabłka lecą z drzew)
i bakchicznego tańca (gdyby
tylko Dionizos był bogiem
tyczek chmielu), z którego
przecież niewątpliwie wywodzi się pogo.

Niszowe Studio Dźwięku, koncert Jelonka

W domu to w domu, Świniobicie, Tchórzyk), którym podobnie jak ludziom, też nie
jest łatwo na tym świecie.
Bezwzględnie warte poznania wiersze Elżbiety
Michalskiej, mimo budzących śmiech konceptów
i odkrywczych metafor, są
podszyte smutkiem życiowego outsidera. Ich nadwrażliwy podmiot liryczny
z reguły nie jest szczęśliwą
osobą, choć tak bardzo by
pragnął...

hard rocka. Występował
z takimi grupami, jak Ankh,
Hunter, Orkiestra Dni Naszych. Nagrywał partie
skrzypiec dla Maryli Rodowicz, Closterkellera, Kasy,
Łez, Mafii, De Press, Szwagierkolaski, Perfectu, T-Raperów znad Wisły, Wilków,
Wojciecha Gąssowskiego,
Stana Borysa i wielu innych.
W końcu dojrzał i znalazł
czas (!) na nagranie dwóch
solowych płyt: Jelonek (2007)
i Revenge (2011).

metalu”, połączył ciężkie,
metalowe brzmienie ze
skrzypcami, często przygrywając na nich konkretne, ograne i osłuchane motywy takich mistrzów, jak
Chopin, Brahms, Paganini,
Beethoven, Vivaldi, Chaczaturian itd. Wyszedł z tego
bardzo umuzykalniony metal. Jednak stary, tradycyjny
instrument nieco obłaskawił
i złagodził pełzające brzuchem po podłodze brzmienie gitar basowych. A z drugiej strony: niepozorne rozPodczas Anty-Salonu Poezji, Nazywany „polskim Nige- miarem skrzypeczki rządzą
odbywającego się jak zwy- lem Kennedym” i „pierw- na scenie – reszta jest tłem.
kle w Domu Ciszy, podzi- szymi skrzypcami polskiego Kompozytor i wykonawca
wiać można było najnowsze obrazy Pawła Warchoła
– w zupełnie innej, abstrakcyjno-wzorzystej poetyce.
Dla chętnych zaistniała
możliwość nabycia płótna.
Elżbieta Michalska od razu
porównała je do dzieł Leona
Tarasewicza. Sama zresztą
jest malarką – amatorką, ilustrującą swoje wiersze.

Jelonek porusza się w gąszczu muzycznych stylów
z gracją ...kozła szukającego
łani. Zawsze jednak dobiega do tego samego miejsca,
wszystko sprowadzając do
metalowej stylistyki. Jemu
z tym dobrze, a fanom –
jeszcze lepiej.
Od pierwszego do ostatniego dźwięku na koncercie
– facet ze skrzypcami ma
niesamowitą energię i hipnotyczną umiejętność skupiania na sobie uwagi słuchaczy (choć reszta kapeli
też niczego sobie i stara się,
jak może, dorównać lidero-

Tym razem Niszowe Studio
Dźwięku przemieściło się
do ogrodu. Dobra to sceneria dla jelonka, pardon,
Michała Jelonka i jego metalowej kapeli. Wspomniany
z imienia i nazwiska frontman zespołu obronił dyplom w klasie skrzypiec w
Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Kielcach. Klasyczne wykształcenie pozwoliło mu zagrać wielokrotnie
z orkiestrą klasyczną, ale
rogata dusza i głowa (na
koncercie wystąpił w hełmie
z dorodnym porożem) poniosły go w kierunku...
popu, folku, rocka, metalu,
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Fot. Krzysztof Janik

Klasyczny łomot

Elżbieta Michalska
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Dzięki temu finałowemu
koncertowi MDSM prawdziwie zatętnił siłą młodości! I widział Leszek Szuster,
że było dobrze.
Małgorzata Gwóźdź

Trzy lata obecności Alternatywnej Sceny MDSM w
ofercie kulturalnej regionu
zawdzięczamy jej partnerom –
Miastu Oświęcim, Powiatowi
Oświęcimskiemu, Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz firmie
EnCo.
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Centrum Żydowskie

DOTKNĄŁ MNIE ANIOŁ

C

zytelnicy książki Dotknięcie anioła, autorstwa Henryka Schönkera, sporo czasu musieli czekać na ukazanie się
jej filmowej adaptacji, ale dzięki staraniom wielu osób, w końcu udało się i 18 listopada miałam przyjemność
uczestniczyć w prapremierze filmu o tym samym tytule w reżyserii Marka Pawłowskiego.

Prapremiera filmu Dotknięcie Anioła

Historia Schönkera od
samego początku była
przyjmowana z niedowierzaniem i budziła kontrowersje. Postawił on dość
mocno tezę, że Oświęcim mógł być symbolem
ocalenia tysięcy Żydów,
a nie ich totalnej zakłady, z uwagi na powstałe
w tym mieście w 1939 r.
Biuro Emigracyjne, które
miało koordynować wyjazd Żydów do Palestyny
– światełko w ciemnym
tunelu
nadchodzących
czasów. Owa możliwość
została jednak skutecznie
zablokowana.
Niestety
zachodni świat okazał całkowitą obojętność wobec
dramatycznego wołania
Żydów o pomoc. Od momentu odnalezienia przez
dra Artura Szyndlera dokumentów
potwierdzających działalność biura
w Oświęcimiu, historia
pana Henryka stała się
przedmiotem ponownego
zainteresowania. Obecnie
możemy jedynie spekulować, jak potoczyłyby
się losy tysięcy polskich

Żydów, gdyby ktoś wyciągnął do nich pomocną
dłoń. Jedno jest jednak
pewne – obojętność może
wyrządzić tak samo wiele
krzywdy, co jawna i nieskrywana niechęć.
W oświęcimskiej premierze wziął udział główny
bohater tej opowieści,
obecnie 83-letni Henryk
Schönker wraz z żoną
Heleną. Większość ról
w filmie odegrali aktorzy-amatorzy,
głównie
mieszkańcy Oświęcimia.
Pan Henryk był niezwykle poruszony sfilmowaną wersją jego losów – nie
mógł uwierzyć, jak wielkie podobieństwo zachowań łączy aktorów z realnymi postaciami, które
pozostały w jego pamięci:
– Reżyserowi udało się
dobrać takich aktorów,
którzy zachowują się tak,
jak moi rodzice, moja siostra i ja.
Zdjęcia do filmu były
kręcone w Oświęcimiu,
Krakowie,
Wieliczce,
Bochni i Tarnowie właściwie w większości już
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na zgliszczach budynków
z przeszłości, co dodatkowo podkreślało dramatyzm filmowej narracji.
Film gatunkowo możemy

uznać za paradokument,
bardzo mocno nacechowany emocjonalnie, nie
pozwalający widzowi na
chwilę wytchnienia. Py-

tanie jednak, czy można
opowiedzieć na chłodno
o takich zdarzeniach, biorąc pod uwagę, że narrację snuje sam świadek
historii?
Dotknięcie anioła to niewątpliwie jedna z opowieści
niesamowitych,
prezentująca
wstrząsającą
historię
exodusu
polskiej rodziny, cudem
ocalonej z Holokaustu.
Świadectwo
człowieka
głęboko
przekonanego,
że uratowała go nie tylko
moc przypadku i szczęśliwych zbiegów okoliczności, ale przede wszystkim jakaś mistyczna siła,
która niesie ocalenie pod
warunkiem, że nie zwątpi się w jej istnienie. Zbigniew Herbert w jednym
ze swoich najbardziej
znanych wierszy pisze:
„masz mało czasu, trzeba
dać świadectwo” – tego
że
byłeś,
świadectwo
twojego istnienia, twojego
człowieczeństwa,
które pan Henryk zarówno w filmie, jak i przede
wszystkim w swoich spisanych
wspomnieniach
daje nam, jako dowód
siły i chęci życia mimo
wszystko.

Karolina Turza

Prapremiera filmu Dotknięcie Anioła
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PIELGRZYMKA DO AUSCHWITZ-BIRKENAU
W RAMACH IV MIĘDZYNARODOWEGO
SPOTKANIA MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW
DLA ŚWIATA BEZ PRZEMOCY

Wizyta w Birkenau

ło również około tysiąca
młodych ludzi z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczność przeciwstawienia się przejawom
antysemityzmu, ksenofobii
i rasizmu stanowi naglącą
potrzebę odczuwaną nie
tylko w wymiarze europejskim, ale także globalnym.
Sant’Egidio już od 15 lat prowadzi aktywne działania na
rzecz uwrażliwienia i formacji młodzieży z Europy

Środkowo-Wschodniej poprzez organizację konferencji, cykli seminariów i lekcji
w szkołach i na uniwersytetach, a także publicznych
manifestacji na tematy związane z antysemityzmem,
prześladowaniem Romów
czy dyskryminacją rasową, aby promować kulturę
współistnienia, która potrafi uznać godność w różnorodności.
Tegoroczne spotkanie na-

znaczone było pilną potrzbą podejmowania wysiłków na rzecz pokoju
w świecie, w którym panoszy się wojenny ogień
– także w Europie poprzez
konflikt na wschodnich terytoriach Ukrainy. Wspólne pielgrzymowanie do
Miejsca Pamięci miało na
celu wspomnienie ofiar
Shoah i Porajmos, a także
poszukiwanie sposobów
budowania
pokojowej
przyszłości w Europie zranionej przez wojnę.
Program w Oświęcimiu
rozpoczął się od wizyty
w byłym obozie Auschwitz, w trakcie której
młodzież mogła poznać
historię miejsca, usłyszeć
świadectwa, na własne
oczy zobaczyć zdjęcia tak
wielu deportowanych tutaj
osób oraz dowiedzieć się,
jak wyglądało codzienne
życie w obozie. W Birkenau studentki z Moskwy
i Kijowa w poruszającej
ceremonii przeczytały razem, najpierw po ukraińsku, a potem po rosyjsku,
zdania apelu wystosowanego przez około tysiąc
młodych osób.
W marszu milczenia mło-

Fot. Robert Kielak

Od 2008 r. Centrum Dialogu i Modlitwy gości regularnie u siebie uczestników Międzynarodowego
spotkania Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy
organizowanego
w Krakowie i Oświęcimiu
przez Wspolnotę Sant’Egidio. W tym roku miała
miejsce jego czwarta edycja. Wzięli w niej udział
studenci i uczniowie szkół
średnich z Polski, Czech,
Gruzji, Rosji, Rumunii,
Słowacji, Ukrainy, Węgier
oraz Włoch.
Wspólnota
Sant’Egidio,
międzynarodowe stowarzyszenie obecne w 75
państwach, do którego
należy 60 000 osób, od
ponad dwudziestu lat
jest mocno zakorzeniona
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W sposób
szczególny skupia ludzi
młodych, poprzez działania na rzecz solidarności
z najsłabszymi grupami
w społeczeństwie (bezdomnymi, osamotnionymi
starszymi ludźmi, dziećmi z domow dziecka, Romami) oraz inicjatywy
o charakterze kulturalnym
i społecznym, mające na
celu budowanie kultury
solidarności, współistnienia i dialogu.
W poprzednich edycjach
kongresu, które miały
miejsce w latach 2008,
2010 i 2012 uczestniczy-

Fot. Robert Kielak

O

koło 1000 młodych ludzi pochodzących z państw Europy Środkowo-Wschodniej powiedziało „nie”
przemocy, nienawiści i kulturze nieprzyjaźni podczas pielgrzymki do Auschwitz-Birkenau, która się
odbyła 19 września 2014 r.

Uczestnicy pielgrzymki
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dzi Europejczycy przeszli
od Bramy Śmierci wzdłuż
torów kolejowych, którymi przywożono ofiary, do
Pomnika Ofiar. Zostały
tam złożone dwa wieńce
kwiatów niesione przez
reprezentantów poszczególnych państw, z których pochodzili uczestnicy
spotkania. Jeden wieniec
został złożony przed pomnikiem upamiętniającym
pamięć żydowskich ofiar
obozu, drugi przed tablicą
poświęconą ofiarom romskim i Sinti.
W Auschwitz, sto lat po
wybuchu I wojny światowej, uroczyście wyrażony został sprzeciw wobec
wojny i jasny wybór pokoju. „Wojnę zwycięża się
tylko pokojem. Pokój buduje się poprzez odwagę.
Bez pokoju nie ma przyszłości, zarówno dla tego,
kto zwycięża, jak i tego,
kto przegrywa. Nasz świat
stracił ideały. My mamy
ideał, dla którego chcemy
żyć: Pokój jest naprawdę
przyszłością wszystkich!”.

Beata Sereś
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HELENA KUBICA Z POWSTAŃCZEJ
WARSZAWY DO KL AUSCHWITZ

S

iedemdziesiąt lat po wybuchu zbrojnego Powstania w Warszawie Muzeum Auschwitz opublikowało kolejną
część serii Głosów Pamięci opowiadającą o tych mieszkańcach stolicy Polski, którzy w sierpniu i wrześniu 1944 r.
zostali deportowani do KL Auschwitz II-Birkenau.
Przywiezieni pochodzili z różnych środowisk
społecznych, reprezentowali różne zawody,
byli wśród nich lekarze,
urzędnicy, robotnicy, artyści, naukowcy. Wśród
deportowanych znaleźli
się także nieliczni Żydzi,
ukrywający się na tzw.
aryjskich papierach.

Helena Kubica Z powstańczej
Warszawy do KL Auschwitz

Obecne wydanie Głosów Pamięci jest okazją
do przybliżenia losów
tej grupy ofiar obozu, a
także do przedstawienia
szerszej
perspektywy
historycznej związanej
z samym Powstaniem,
funkcjonowaniem obozu
przejściowego w Pruszkowie oraz losem więźniów z Warszawy po ich
ewakuacji z Auschwitz-Birkenau.

W sumie do Auschwitz
w wyniku deportacji z
powstańczej Warszawy
trafiło blisko 13 tysięcy:
mężczyzn, kobiet i dzieci. Ich droga do Birkenau wiodła z Warszawy
przez obóz przejściowy Publikacja jest dostępna
w Pruszkowie. W Birke- w księgarni internetowej
nau wysiadali na okry- Muzeum.
tej ponurą sławą rampie
kolejowej, a po rejestracji umieszczani byli w
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
barakach więźniarskich.

Zeznanie Anieli Osiadacz, mieszkanki Warszawy dotyczące egzekucji na ul. Wolskiej:
[...] Dnia 8 sierpnia 1944 r. przybyli Mongołowie do naszej kamienicy. Rozwścieczeni od
razu chcieli dom podpalić, szybko wypędzili nas z mieszkań na dziedziniec. Oddzielono
mężczyzn od kobiet i od razu na podwórku ustawiono po prawej stronie mężczyzn,
po lewej kobiety. Krzyk wszczął się przeraźliwy, dzieci i kobiet. W tym czasie, gdy
rozstrzeliwano z karabinu maszynowego mężczyzn, mały mój dwuletni synek podszedł
do jednego z pilnujących nas Mongołów i pocałował go w rękę, a starszy 10-letni syn
prosił, aby uratował nas od śmierci. Mongoł pozwolił nam odejść, ale zbił mnie w okropny
sposób kolbą karabinu, także krew rzuciła mi się ustami. Opuszczając podwórko,
widziałam stos mężczyzn leżących – tam też został zabity i mój mąż – i rozpoczętą
egzekucję kobiet. Wśród palących się domów na ul. Wolskiej szłam z dwojgiem swych
dzieci aż do krańców miasta, a stamtąd dalej drogą w stronę Włoch.
Źródło: Zbrodnia niemiecka w Warszawie..., s. 65. Protokół nr 247.
Fragment zeznań Stanisławy Rachwał, więźniarki Auschwitz nr 26281, złożonych
w sierpniu 1945 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie na temat sierpniowego
transportu z obozu w Pruszkowie:
[...] w jakie dwa tygodnie po wybuchu powstania warszawskiego przybył do Oświęcimia
duży transport więźniów z Pruszkowa, w liczbie 10 000 osób, zarówno kobiet, mężczyzn,
jak i dzieci. Na teren obozu kobiecego przydzielono ponad 5000 osób, a to kobiet z
dziećmi, w tym chłopców do lat czternastu. Transporty te nie były numerowane, a
podlegały zapisowi w biurze politycznym jako „Schutzhäftlingi”. Cały warszawski
transport kobiecy otrzymał numery od 80 000 do 85 000, natomiast 150 chłopców
otrzymało numerację obozu męskiego z Birkenau. Oficjalnie nosił ten transport nazwę
„Evakuierte Warschau” i miał być na specjalnych warunkach. Jednak niestety warunki te
były podobne jak dla wszystkich innych wieźniów, a nawet w chwili powolnej likwidacji
obozu, transport warszawski wysłany był w pierwszym rzedzie do fabryk amunicji na
terenie Reichu. [...]
Żródło: APMA-B, Zespół Proces Hössa, t. 3a, k. 131, sygn. Dpr – Hd/3a.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Listopad/GRUDZIEŃ

• 21 listopada
Kirkuty w Obiektywie – wernisaż wystawy
21 listopada 2014 r. o godzinie 19.00 w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży odbędzie się wernisaż wystawy Kirkuty w Obiektywie,
poświęconej cmentarzom żydowskim w Cieszynie i Bielsku-Białej.
Zaprezentowane zostaną prace uczniów Zespołu Szkół Technicznych i
Handlowych w Bielsku-Białej, kształcących się na kierunku fototechnik.
Wystawa w MDSM jest trzecią prezentacją realizowaną przez grupę
w ramach cyklu Ogrody Pamięci. Stanowi pokłosie licznych plenerów
fotograficznych, wrażliwości młodych twórców na sztukę, kulturę i tradycję
regionu.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
• 1-2 grudnia
Gra Strategiczna – innowacyjna metoda animowania
aktywności społecznej
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PlinEU i Miejska Biblioteka
Publiczna GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zapraszają do udziału w
bezpłatnych warsztatach: Gra Strategiczna – innowacyjna metoda animowania
aktywności społecznej.
W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele, wolontariusze
organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego, grupy
nieformalne, a także liderzy i liderki społeczności lokalnych z obszaru
Małopolski.
Warto wziąć udział w oferowanych warsztatach, gdyż mają charakter
praktyczny i innowacyjny, dają możliwość udziału w grze strategicznej
umożliwiającej wybór i zaplanowanie realizacji własnej inicjatywy lokalnej.
Termin warsztatów: 1-2 grudnia 2014 r., w godzinach 9.00-16.00 w
Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Liczba miejsc jest
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ograniczona (20 osób), liczy się kolejność zgłoszeń.
Do wzięcia udziału w warsztatach wystarczy wypełnienie krótkiego
formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej.
Wypełniony formularz należy zeskanować i odesłać w mailu zwrotnym
lub dostarczyć osobiście do Biblioteki w Oświęcimiu do Działu promocji.
Zapraszamy do udziału.
Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki im. Łukasza Górnickiego
w Oświęcimiu
• 14 grudnia
Wielki Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy
Tworzysz biżuterię, ozdoby świąteczne, decoupage lub szyjesz piękne
przedmioty i chcesz zaprezentować swoją twórczość? Zostań wystawcą
podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego
organizowanego przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz
Oświęcimskie Centrum Kultury. Kiermasz zaplanowaliśmy na 14
grudnia w OCK.
– W tym roku zbierać będziemy na zakup przenośnej pompy do
żywienia pozajelitowego dla Bartusia Smolarka – podkreśla Paulina
Łysak, koordynatorka projektu.
Regulamin jarmarku oraz kartę zgłoszeń można znaleźć na stronie www.
mowp.pl. Zainteresowane osoby mogą również kontaktować się z Alicją
Żak, koordynatorką wystawców, pod adresem e-mail: alicja.mowp@
gmail.com. W ubiegłym roku podczas bożonarodzeniowego
jarmarku swoją twórczość zaprezentowało blisko sześćdziesięciu
wystawców ze Śląska i Małopolski.
Jarmark organizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta
Oświęcimia.
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Zdarzyło się
w KL Auschwitz

Fot. APMA-B

26 listopada 1944 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler zarządził zniszczenie krematoriów w obozie Auschwitz.

Krematorium V

W 1944 r. kompleks obozów Auschwitz osiągnął
swój moment szczytowego rozwoju. Komory
gazowe pochłonęły wówczas więcej istnień ludzkich niż w dwóch poprzednich latach, a stan
liczbowy więźniów przekroczył 130 000. Auschwitz stał się największym
pod względem liczebności obozem wśród nazistowskich obozów koncentracyjnych.
Pomimo zbliżających się
oddziałów Armii Czerwonej jeszcze w grudniu
1944 r., przy hucie w Łagiewnikach kontynuowano urządzanie ostatniego
podobozu KL Auschwitz
–Hubertushütte.
W połowie 1944 r. władze obozowe rozpoczęły
wstępną ewakuację, którą objęto ok. 65 tysięcy
więźniów, głównie Polaków, Rosjan i Czechów.
Więźniów wywieziono w
ponad 130 transportach
do obozów koncentracyjnych w głąb Rzeszy – nie
tylko w celu wykorzy-
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stania ich siły roboczej,
ale również w obawie
przed wybuchem buntu
wśród więźniów. Z obozu wywożono również
zagrabione mienie pomordowanych, materiały
budowlane pochodzące
ze zdemontowanych baraków, różne sprzęty i
instalacje. W ostatnich
miesiącach 1944 r. więźniów rozproszonych w
różnych częściach obozu
Birkenau umieszczono na
terenie sektora BII.
Na przełomie listopada
i grudnia, zgodnie z zarządzeniem
Himmlera
przeprowadzono demontaż urządzeń w komorach gazowych oraz w
krematoriach II i III, które również wywieziono
do Rzeszy. Konstrukcje
obiektów przygotowano
do wysadzenia. Krematorium IV, głównie z powodu buntu Sonderkommando, przeznaczono do
rozbiórki. Jedynym działającym
krematorium,
niemal do ostatnich dni
istnienia obozu, było
krematorium V. Wraz z
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likwidacją głównych narzędzi zagłady niszczono także dokumentację
administracji obozowej
m.in. kartoteki i rejestry
więźniów oraz imienne
wykazy Żydów deportowanych do KL Auschwitz na natychmiastową

śmierć. 17 stycznia 1945
r. rozpoczęto ostateczną
ewakuację KL Auschwitz,
którą objęto ok. 56 tys.
więźniów. Ruszyli oni na
zachód w pieszych kolumnach ewakuacyjnych.
Ocenia się, że w trakcie
całej akcji zginęło co naj-

mniej 9000 więźniów KL
Auschwitz, choć ich liczba może nawet sięgać 15
tys. W obozie pozostało ok. 9000 osadzonych,
głównie chorych i krańcowo wyczerpanych.
Monika Bernacka-Pelc

Warto wiedzieć
Obozy koncentracyjne w Kownie, na Majdanku oraz w Natzweiler zostały zlikwidowane jako jedne z pierwszych. Ich likwidację przeprowadzono już w lipcu i sierpniu
1944 r.
Zabijania ludzi cyklonem B w KL Auschwitz prawdopodobnie zaprzestano w dniu
2 listopada 1944 r. Od tego momentu więźniów uśmiercano przez rozstrzelanie w
komorze gazowej lub na dziedzińcu krematorium V, którego piece wykorzystywano
do spalania zwłok jeszcze w połowie stycznia 1945 r.
W okresie od października do grudnia 1944 r. liczba więźniów wywiezionych z KL
Auschwitz przekraczała liczbę nowo przybyłych. Jest to niezbity dowód na prowadzenie w tym okresie wstępnej ewakuacji obozu.
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Miesiąc

Więźniowie przybyli

Więźniowie wywiezieni z obozu

październik 1944 r.

6000

26 500

listopad 1944 r.

3700

14 000

grudzień 1944 r.

1250

2800

I połowa 1945 r.

270

1800
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fotoreportaż

5

3. salonowy wieczór w MDSM, który odbył się 19 października stał się prawdziwym rarytasem. Wiersze krakowskiego poety Józefa Barana są bez wątpienia dowodem na to, że i współczesna „sztuka słowa” zdolna jest wykraczać daleko poza tradycyjnie wyznaczane jej ramy. Wyjątkowo często i chętnie sięgają po nią muzycy i soliści, bo
na tle „tekściarskiej” mizerii są jego wiersze jak prawdziwe i rzadkiej próby perły. W niedzielny wieczór usłyszeliśmy
je w wykonaniu naszej wiernej niemal od początku istnienia oświęcimskiego Salonu przyjaciółki i ulubienicy Beaty
Paluch-Zaryckiej, której akompaniował fantastyczny muzyk – multiinstrumentalista Walentyn Dubrowskij. Kompozytorem zaś wszystkich śpiewanych przez panią Beatę piosenek jest Andrzej Zarycki. Poniżej publikujemy materiał
ilustracyjny z tego wydarzenia, którego autorem jest Dominik Smolarek.
Agata Dworzak
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