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W tym numerze „Osi” wiele miejsca poświęcamy
najważniejszej czerwcowej rocznicy. 75 lat temu, 14
czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tar‑
nowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród
nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie
podziemnych organizacji niepodległościowych, gim‑
nazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich
Żydów.
Wydarzenia rocznicowe miały miejsce w Tarnowie
i w Oświęcimiu. W numerze znajdą Państwo podsumo‑
wanie obchodów, wiele fotografii, a także informacje
o specjalnej publikacji wydanej w związku z rocznicą
pt. Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych autorstwa dyrektora
Muzeum Auschwitz dr. Piotra M.A. Cywińskiego.
Piszemy również m.in. o polsko-niemieckim semina‑
rium Auschwitz i Holokaust – historia i współczesność
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży.
Przeczytają Państwo także o kolejnym spotkaniu

z kulturą alternatywną w MDSM, jak również o 55.
Krakowskim Salonie Poezji. Dom Spotkań jest także
jednym z bohaterów kolejnej odsłony opowieści dr.
Andrzeja Strzeleckiego o topografii pamięci w Oświę‑
cimiu.
W „Osi” przeczytać można także artykuł poświęco‑
ny tematyce odmowy służby wojskowej i dezercji
w III Rzeszy. Tym zagadnieniom poświęcona była
ekspozycja prezentowana w Centrum Dialogu i Mo‑
dlitwy. Podczas II wojny światowej niemiecki wymiar
sprawiedliwości wydał w sumie 30 tysięcy wyroków
z powodu dezercji, uchylania się od służby wojskowej
i rzekomej zdrady wojennej.
Wspominamy również o wydarzeniach Nocy Muzeów
w Centrum Żydowskim.
Paweł Sawicki
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Kontynuując spojrzenie na Schonkerowskie wspomnienia jeszcze jeden ich wątek. W swojej książce Dotknięcie anioła
i w filmie o nią opartej wspomina Henryk Schonker o chłopcu nieco upośledzonym umysłowo, który pewnego razu, wskazu‑
jąc na drugą stronę rzeki Soły, kiedy spacerowali po Plantach, powiedział: tam będzie miejsce śmierci Żydów. Zapytany przez
autora książki, skąd o tym wie, odrzekł, że powiedziały mu o tym przelotne ptaki.
Profetyczne przeczucie! Ów chłopiec to mieszkający w budynku tzw. starego sądu na skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Parko‑
wej, a więc niedaleko od willi Schonkerów, Miecio G. Pochodził z licznej i nie najlepiej sytuowanej rodziny. Choć był od nas
starszy, dołączał czasem na naszej „bandy” grasującej wokół naszej kamienicy, obecnego budynku Urzędu Miasta i tzw. dziś
Pałacyku!
Dość trudny był z nim kontakt słowny, bardziej rozumiał mowę i znaczenie gestów. Którychś Świąt Wielkanocnych, w latach
50. minionego wieku, przyglądając się naszej zabawie, wyraził ochotę... na zjedzenie kilku jajek, więc zaprosiłem go do siebie,
gdzie grzecznie siedząc przy stole, spałaszował kilka świątecznych pisanek! W tamtych latach było w Oświęcimiu kilku tzw.
dziwaków i odmieńców: Maniuś w zawsze założonej na bakier czapce, uczestnik wszystkich pogrzebów przechodzących
wtedy ulicami miasta; Szczepan – stale przeziębiony, kaszlący i kichający, który, jak mówił, przeziębił się „od lodów”, czy
właśnie Miecio z ulicy Jagiełły. Nikt z nich nie kpił i nie drwił, nie okazywał im niechęci czy pogardy! W późniejszych latach
„urzędowała” w mieście „królowa Polski”, pozostawiająca na ścianach budynków swoje autografy i rysunki królewskich
insygniów, oraz „zbieraczka makulatury”, z kartonami pełnymi... śmieci! Im też nikt nie dokuczał!
Na zdjęciu budynek przy ulicy Jagiełły, w którym mieszkał nasz bohater.

Centrum Dialogu
i Modlitwy

Andrzej Winogrodzki
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Budynek przy ulicy Jagiełły
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67. ROCZNICA ŚMIERCI ROTMISTRZA
WITOLDA PILECKIEGO

67

lat temu, 25 maja 1948 r. rotmistrz Witold Pilecki, jeden z twórców konspiracji w niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, został stracony przez władze
komunistyczne. W rocznicę tego wydarzenia, przy murach aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie, gdzie zamordowany został rotmistrz, zastępca dyrektora Muzeum Andrzej Kacorzyk złożył
wieniec, oddając hołd Witoldowi Pileckiemu w imieniu wszystkich pracowników Miejsca Pamięci.

– Przez całe dekady jego nazwi‑
sko zostało wymazane przez
komunistów z dziejów Polski,
pamięć o tym bohaterze prze‑
trwała jednak wśród emigracji.
W wolnej Polsce pierwsze mo‑
nografie na temat rotmistrza
Pileckiego autorstwa dr. Adama
Cyry i prof. Wiesława Wysockie‑
go ukazały się w latach dziewięć‑
dziesiątych – dodał Cywiński.

Delegacja Miejsca Pamięci zło‑
żyła wieniec razem z przedsta‑
wicielami Centralnego Zarządu
Służby Więziennej, Dyrektor
Okręgową Służby Więziennej w
Warszawie oraz pracownikami
aresztu śledczego na ul. Rako‑
wieckiej w Warszawie.

życia, działalność konspiracyjną,
zawarł też informacje o terrorze
panującym w obozie, metodach
mordowania więźniów, ekster‑
minacji Polaków, jeńców sowiec‑
kich, zagładzie Żydów, a także
o utworzeniu obozu dla Ro‑
mów. Pilecki przedstawił także
AK swój plan ataku na obóz, któ‑
Witold Pilecki został przywie‑ ry jednak nie uzyskał aprobaty
ziony do Auschwitz 22 września dowództwa.
1940 r., tzw. drugim transportem
warszawskim. W obozie został Historię polskiego wojskowego
zarejestrowany pod nazwiskiem ruch oporu w obozie Auschwitz,
Tomasz Serafiński, którego uży‑ którego współtwórcą był rot‑
wał w konspiracji. Podczas reje‑ mistrz Witold Pilecki, opowiada
stracji otrzymał numer 4859.
nowa wystawa przygotowana
przez Muzeum w Google Cultu‑
Był jednym z twórców obozo‑ ral Institute.
wego ruchu oporu. W nocy z 26 W sierpniu 1944 r. Witold Pilecki
na 27 kwietnia 1943 r., Witold Pi‑ walczył w Powstaniu Warszaw‑
lecki, zagrożony dekonspiracją, skim, po upadku którego dostał
zbiegł z obozu razem z dwoma się do niewoli (stalag Lamsdorf,
kolegami. W czerwcu 1943 r., następnie oflag Murnau). Wy‑
przebywając w ukryciu, sporzą‑ zwolony przez żołnierzy ame‑
dził raport przekazany następnie rykańskich przedostał się do
Komendzie Głównej Armii Kra‑ Włoch, gdzie wstąpił do II Kor‑
jowej. Opisał w nim swoje prze‑ pusu Polskiego. Po powrocie do

kraju jesienią 1945 r. prowadził
działalność wywiadowczą na
rzecz II Korpusu. Dwa lata póź‑
niej został aresztowany przez
władze komunistyczne. 15
marca 1948 r. kazano go na karę
śmierci za rzekome szpiegostwo
i stracono w więzieniu na Moko‑
towie 25 maja 1948 r. Zrehabilito‑

wany został dopiero w 1990 r. 30
lipca 2006 r. Witold Pilecki został
pośmiertnie odznaczony Orde‑
rem Orła Białego, a 6 września
2013 r. został pośmiertnie awan‑
sowany do stopnia pułkownika.
Paweł Sawicki

Fot. por. Michał Grodner

– Życie rotmistrza Witolda Pi‑
leckiego – nie tylko w wymiarze
obozowym – było przykładem
postawy propaństwowej naj‑
wyższej próby. Po roku pobytu
w więzieniu na Rakowieckiej,
przejściu przez tortury m.in.
oprawcy ubeckiego Eugeniusza
Chimczaka, został skazany na
karę śmierci przez sąd wojsko‑
wy w składzie Jan Hryckowian
i Józef Badecki i zabity strzałem
w tył głowy przez kata Piotra
Śmietańskiego, w wieku 47 lat –
powiedział dr Piotr M.A. Cywiń‑
ski, dyrektor Muzeum.

Oddanie hołdu rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu

RELACJE OCALONYCH Z AUSCHWITZ
DOSTĘPNE W AUTENTYCZNEJ PRZESTRZENI
MIEJSCA PAMIĘCI

R

elacje byłych więźniów Auschwitz zostały udostępnione w historycznej przestrzeni byłego niemieckiego
obozu koncentracyjnego i zagłady. Odwiedzający mogą w konkretnych miejscach posłuchać historii bezpo‑
średnich świadków wydarzeń.

Dostęp do relacji możliwy
z telefonów komórkowych
i tabletów mających możliwość
skanowania tzw. QR kodów,
które zostały umieszczone na
kilku tablicach informacyjnych
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znajdujących się na terenie Mu‑ specjalna bezpłatna sieć WiFi
zeum.
(QR_MEMORIAL), która daje
możliwość dostępu do stron
– Na początku zdecydowa‑ z wybranymi relacjami.
liśmy się umieścić relacje
świadków w kilku najbardziej Projekt jest efektem debat i prac
symbolicznych miejscach na rozpoczętych z inicjatywy fran‑
terenie byłego obozu. To m.in. cuskiej Unii Deportowanych
brama „Arbeit macht frei” do Auschwitz, a powstał dzię‑
i plac apelowy w Auschwitz ki współpracy Muzeum oraz
I, a także rampa wyładowcza różnych instytucji, które mają
i ruiny jednej z komór gazowych w swoich archiwach relacje by‑
i krematoriów oraz obozy mę‑ łych więźniów Auschwitz: Unii
ski i kobiecy w Birkenau – po‑ Deportowanych do Ausch‑
wiedział Andrzej Kacorzyk, witz, Instytutu Yad Vashem
dyrektor Międzynarodowego w Jerozolimie oraz Muzeum
Centrum Edukacji o Auschwitz Holokaustu w Waszyngtonie.
i Holokauście.
W przyszłości – po analizie
funkcjonowania projektu udo‑
Wybrane relacje dostępne są stępniania relacji przy pomocy
w językach polskim, angielskim QR kodów – możliwe będzie
i francuskim. Można je oglądać dalsze rozszerzanie tematyczne
na każdym urządzeniu mobil‑ doboru relacji.
nym z dostępem do Internetu.
Na terenie Miejsca Pamięci uru‑
Paweł Sawicki
chomiona została w tym celu
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Fot. PMA-B

– W dobie, w której zaczyna
nam przenikliwie brakować
ostatnich świadków dramatu
Auschwitz, podjęliśmy próbę
włączenia ich nagrań w do‑
świadczenie autentyzmu Miej‑
sca Pamięci – powiedział dy‑
rektor Muzeum dr Piotr M.A.
Cywiński. – To współgranie ich
słów z pozostałościami poobo‑
zowymi może w pełni pozwo‑
lić nowym pokoleniom uzmy‑
słowić sobie realność tego, co
niemieccy naziści wyrządzili
tak wielkiej liczbie niewinnych
osób, europejskim Żydom,
a także Polakom, Romom, jeń‑
com sowieckich i wielu innym
ludziom – dodał Cywiński.

Kod QR z relacją
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75. ROCZNICA TRANSPORTU PIERWSZYCH
WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH DO OBOZU
AUSCHWITZ

Były więzień Kazimierz Albin składa kwiaty na
Pomniku Pierwszego Transportu w Tarnowie

Honorowy patronat nad
obchodami objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław
Komorowski.
Ich organizatorami byli:
miasto Oświęcim, miasto
Tarnów, Państwowe Mu‑
zeum Auschwitz-Birkenau
oraz tarnowski oddział
Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem.
14 czerwca 1940 r. Niem‑
cy skierowali z więzienia
w Tarnowie do obozu
Auschwitz grupę 728 Pola‑
ków. Wśród nich byli żoł‑
nierze kampanii wrześnio‑
wej, członkowie podziem‑
nych organizacji niepodle‑
głościowych, gimnazjaliści
i studenci, a także niewiel‑
ka grupa polskich Żydów.
Otrzymali oni numery
od 31 do 758. Pierwsze
obozowe numery otrzy‑
mali przybyli wcześniej
do Auschwitz niemieccy
więźniowie
kryminalni
z obozu Sachsenhausen,
którzy objęli stanowiska
funkcyjnych.
Gościem
rocznicowych
obchodów był więzień
pierwszego transportu Ka‑
zimierz Albin (nr 118).
12 czerwca w tarnowskiej
Państwowej Wyższej Szko‑
le Zawodowej odbyła się
sesja naukowa dla uczniów
szkół Tarnowa i Oświęci‑
mia przygotowana przez
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Ho‑
lokauście w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birke‑
nau. Z młodzieżą spotkał
się m.in. Kazimierz Albin.
„Uczyliśmy się, że przy‑
kład niemieckiego obo‑
zu
koncentracyjnego
w Auschwitz miał być
przestrogą dla całego świa‑
ta przed powtórzeniem się
zbrodni na ludzkości. Wo‑
łanie o pokój i współpracę

międzynarodową jest jed‑
nak zbyt ciche” – czytamy
w specjalnym apelu pod‑
pisanych przez młodzież,
która zwróciła się w nim
do rządów całego świa‑
ta „o podjęcie wysiłków
w celu zapewnienia po‑
koju. Chcemy, by nasze
i kolejne pokolenia cie‑
szyły się wolnością i spra‑
wiedliwością, a prawda
i dobro zostały przekute
w rzeczywistość”.
W miejskim ratuszu spo‑
tkali się reprezentanci
miast Tarnowa i Oświęci‑
mia. Podpisali oni wspól‑
ną rezolucję, w której
czytamy:
„Deklarujemy
wolę współpracy na rzecz
utrwalania pamięci o ofia‑
rach niemieckich nazi‑
stowskich obozów koncen‑
tracyjnych. Równocześnie
zapewniamy, że nie usta‑
niemy w działaniach zmie‑
rzających do przekazywa‑
nia prawdy o tych tragicz‑
nych wydarzeniach, które
odcisnęły swoje piętno na
historii naszych miast, Pol‑
ski, Europy i świata”.
Główna część uroczysto‑
ści odbyła się na pl. Więź‑
niów KL Auschwitz przed
pomnikiem poświęconym
więźniom
pierwszego
transportu. O jego symbo‑
lice opowiadał prezes tar‑
nowskiego Towarzystwa
Opieki nad Oświęcimiem
Ryszard Lis. Zbudowa‑
ny 40 lat temu monument
przeszedł ostatnio gene‑
ralny remont, zmieniono
widniejący na nim napis,
a przed pomnikiem wy‑
łożono oryginalny bruk
odnaleziony
niedawno
podczas remontu linii ko‑
lejowej w Tarnowie, po
którym szli więźniowie 14
czerwca 1940 r.
– W Europie są jeszcze dzi‑
siaj sytuacje konfliktów
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wojennych. W wielu czę‑
ściach świata dekady wo‑
jen niszczą całe pokolenia.
Głód powraca w różnych
rejonach Afryki, są pań‑
stwa totalitarne, gdzie na‑
dal niewinni ludzie maso‑
wo są zamykani w więzie‑
niach, które bardziej przy‑
pominają obozy. A my od
czasu do czasu podpisuje‑
my jakiś list protestacyjny,
popieramy jakieś hasło
na portalu społecznościo‑
wym, czy wspieramy or‑
ganizację
charytatywną
i myślimy, że zrobiliśmy
dosyć – mówił pod pomni‑
kiem dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M.A.
Cywiński.
Przywołał on słowa Pro‑
fesora Władysława Bar‑
toszewskiego, jego odpo‑
wiedź na pytanie dzien‑
nikarki, która zapytała go
właśnie o to, czy zrobił
dosyć: – On odpowiedział,
że nie, nie zrobił dosyć. Bo
jedynie, ci, którzy ginęli ra‑
tując, mogli powiedzieć, że
zrobili dosyć.
– Tu, na tym pomniku,
w tym właśnie dniu,
w obecności pana Kazi‑
mierza Albina, chciałbym,
żebyśmy spróbowali spoj‑
rzeć na naszą pamięć i na
odpowiedzialność, która
z niej wynika. Żeby ta nuta
moralnego niepokoju wy‑
płynęła z naszej pamięci –
podkreślił Piotr Cywiński.
Prezydent Oświęcimia Ja‑
nusz Chwierut podzięko‑
wał wszystkim uczestni‑
kom uroczystości, a szcze‑
gólnie młodym ludziom:
– Dziękuję za to, że dajecie
świadectwo, pamięć, sza‑
cunek. Za to, że nie zapo‑
minacie. – Nasze czyny,
nasze działania, powinny
wynikać z tej historii. Każ‑
dy z nas powinien odrobić
tą lekcję Auschwitz, każdy
z nas powinien dbać o to,
żeby ten świat był lepszy.
On może być lepszy, ale to
zależy od każdego z nas –
mówił Janusz Chwierut.
Prezydent Tarnowa Ro‑
man Ciepiela podkreślił,
że o wydarzeniach sprzed
75 lat pamiętamy nie tylko
jako o ważnym momencie
z przeszłości. – Robimy
to też dlatego, aby mło‑
dzieży powiedzieć, iż nie
chcemy kiedykolwiek w
przyszłości
powtórzenia
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tamtych wydarzeń. Można
zadać sobie pytanie, co zro‑
bić, żeby nigdy taki trans‑
port nie był organizowany
z żadnego miasta na świę‑
cie: trzeba uczyć się tole‑
rancji, szacunku i poszano‑
wania godności każdego
człowieka – powiedział
Ciepiela.
Rocznicę
upamiętniono
także w Zakładzie Karnym
w Tarnowie, gdzie 13
czerwca 1940 r. Niemcy for‑
mowali pierwszy transport
do powstającego obozu
koncentracyjnego Ausch‑
witz.
13 czerwca rano spod tar‑
nowskiego pomnika grupa
m.in. młodzieży ze szkół
tarnowskich przeszła tra‑
są przemarszu więźniów
sprzed 75 lat na dworzec
kolejowy, gdzie przy obe‑
lisku pamięci pierwszego
transportu złożono upa‑
miętniające znicze. Następ‑
nie młodzież przejechała do
Oświęcimia, gdzie zwiedzi‑
ła tereny byłego niemieckie‑
go nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz.
Natomiast w Centrum św.
Maksymiliana w Harmę‑
żach, gdzie m.in. prezen‑
towana jest wystawa prac
więźnia pierwszego trans‑
portu Mariana Kołodzieja
„Klisze pamięci. Labiryn‑
ty” odprawiono uroczystą
mszę świętą, której prze‑
wodniczył biskup Roman
Pindel, ordynariusz diecezji
bielsko-żywieckiej.
W czasie homilii przypo‑
mniał on m.in. słowa bi‑
blijnego proroka Izajasza
i odniósł je do obchodzo‑
nej rocznicy: „Możemy
się w czasie tej eucharystii
modlić o pokój, o usta‑
nie wszelkiej nienawiści,
z jakiegokolwiek powodu,
o pojednanie pomiędzy

stronami konfliktu i wojny,
także ludobójczej. Możemy
prosić o wybaczenie i od‑
budowanie pokoju wedle
Bożych zamysłów. Prorok
Izajasz także to przewidział
i zapowiedział to:
Zaiste, jak ziemia wydaje
swe plony jak ogród roz‑
plenia swe zasiewy tak Pan
Bóg sprawi, że się rozpleni
sprawiedliwość i chwała
wobec wszystkich naro‑
dów.
Przyjmijmy to słowo pro‑
roka Izajasza, które oświe‑
tla tyle wydarzeń w dzie‑
jach
zbawienia
świata.
Przyjmijmy to słowo tak‑
że na ten dzisiejszy dzień
i przeżywanie 75. roczni‑
cy transportu pierwszych
więźniów do Auschwitz”.
Na zakończenie obcho‑
dów pod Ścianą Śmierci
na dziedzińcu bloku 11
w Auschwitz I złożono
wieńce i upamiętniono
wszystkie ofiary obozu.
W związku z rocznicą na
rynku w Tarnowie, a także
przed wejściem do Miejsca
Pamięci Auschwitz oglą‑
dać można przygotowaną
przez Muzeum wystawę
„14 czerwca 1940” opowia‑
dającą o losach Polaków,
którzy trafili do Auschwitz
w pierwszym transporcie.
W 2006 r. Sejm RP usta‑
nowił dzień 14 czerwca,
rocznicę pierwszego trans‑
portu Polaków z więzienia
w Tarnowie do obozu
Auschwitz,
Narodowym
Dniem Pamięci Ofiar Nazi‑
stowskich Obozów Koncen‑
tracyjnych. 12 czerwca 2015
r. parlament podjął decyzję
o zmianie tej nazwy na Na‑
rodowy Dzień Pamięci Ofiar
Niemieckich Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady.
Paweł Sawicki

Fot. Bartosz Bartyzel

Fot. Marek Lach

W

Tarnowie i w Oświęcimiu odbyły się wydarzenia upamiętniające 75. rocznicę pierwszego transportu
polskich więźniów politycznych do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz.

Złożenie wieńców przy Ścianie Śmierci na dziedzińcu bloku 11
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FRAGMENTY KSIĄŻKI PIOTRA M.A.
CYWIŃSKIEGO POCZĄTKI AUSCHWITZ
W PAMIĘCI PIERWSZEGO TRANSPORTU
POLSKICH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

Z

okazji 75. rocznicy przybycia do Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych uka‑
zała się książka Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Szer‑
szy opis tej publikacji znajdą Państwo na stronie 14, natomiast poniżej publikujemy krótki fragment
rozdziału Przyjazd do Auschwitz.
Stanisław Ryniak (31)
Wielokrotnie zastanawiałem się
nad tym, jak to się stało, że otrzy‑
małem numer 31 – pierwszy nu‑
mer więźnia politycznego Pola‑
ka. Wiadomo, iż numerami 1-30
oznaczeni zostali więźniowie
kryminalni Niemcy. Być może
nazwisko moje figurowało jako
pierwsze na liście transportowej,
a może był to po prostu przypa‑
dek.

więźniów oczekujących na ką‑
piel, wybuchła burza z pioruna‑
mi i ulewnym deszczem. Burza
ta spowodowała chwilowy ba‑
łagan.

Jan Pierzchała (55)
Ja otrzymałem numer: 55.

Wiesław Kielar (290)
Padła jakaś komenda, po której
reszta „pasiaków” rozbiegła się,
formując nas po chwili w rzędy
w pobliżu wejścia do budynku.
Przez wąskie drzwi wpuszczano
nas grupami do środka, skiero‑
wując na schody prowadzące do
piwnic.

Marian Kołodziej (432)
Stały one [stoliki] przed budyn‑
kiem Monopolu Tytoniowego.
Tam nas zapisywano i dawano
nam numerki. Najpierw pytano
nas, kto rozumie po niemiecku.
Kilku kolegów zgłosiło się i oni
jak gdyby rejestrowali przy tych
stolikach. Numery, jakie otrzy‑
mali moi koledzy – Marian Kaj‑
dasz nr 179 i Zdzisio Michalak nr
180 – potwierdzają mi jak gdyby
to spisywanie nas setkami przy
każdym stoliku. Oni byli reje‑
strowani przy drugim stoliku,
a wszystkich nas było ponad
siedemset, więc pasowałoby te
siedem stolików. Ja dostałem nu‑
mer 432, bo byłem parę stolików
dalej. I to wielu kolegów potwier‑
dza.

Józef Paczyński (121)
Wyczytywanie nazwisk trwało
dosyć długo. Było już pod wie‑
czór i zbliżała się burza, więc
wpakowali nas do dolnej kondy‑
gnacji tego budynku.

Jan Zdebik (378)
Wejście do bloku było bardzo
wąskie. Wśród nas było sporo
młodych chłopców. Jak Niem‑
cy pędzili nas do budynku, to
przy drzwiach robił się okropny
ścisk. My, młodzi, a tym samym
sprawniejsi fizycznie, szybciej
byliśmy przy drzwiach. Ci, któ‑
rzy byli z tyłu, zawsze obrywali.
Starsi mieli do nas pretensje, że
nie chcemy ich uszanować. Ale
jeśli bili ze wszystkich stron, to
każdy chciał być jak najszybciej w
budynku.

Bogumił Antoniewicz (517)
Wśród więźniów pierwszego
transportu większość stanowili
ludzie młodzi, najstarsi z nas nie
mieli powyżej lat 50. Pod wzglę‑
dem pochodzenia społecznego,
wykształcenia, wykonywanych
zawodów byliśmy grupą niejed‑
nolitą. Znajdowało się wśród nas
sporo uczniów gimnazjalnych,
byłych wojskowych, inteligen‑
cji, byli też hrabiowie i chłopi.
W pierwszym transporcie było
też kilku Żydów, księży nie przy‑
pominam sobie.
Zbigniew Damasiewicz (260)
Byli wśród nas zakonnicy, księża,
a także Żydzi.
Jerzy Korczowski (625)
Do obozu przywożono w tym
okresie przede wszystkim Pola‑
ków. Żydzi mogli przypadkowo
znaleźć się w tych transportach.
Na przykład jeden z moich ko‑
legów, Żyd Sack Naftali, zdawał
maturę wraz ze mną. Do obozu
dotarł, ponieważ aresztowa‑
no całe społeczności, całe klasy
szkolne. Znalazł się na jednej li‑
ście z Polakami, swoimi szkolny‑
mi kolegami.
Jan Komski (564)
Byłem w obozie koncentracyj‑
nym. Przed wojną czytałem
o niemieckich obozach koncen‑
tracyjnych, ale nigdy nie przy‑
puszczałem, że i ja znajdę się
w takim obozie.

Fot. APMA-B

Jan Bogusz (61)
Ja otrzymałem numer 61. Pa‑ Józef Paczyński (121)
miętam, że w czasie, gdy na po‑ Tam nas ostrzygli i wręczyli ja‑
dwórzu stała jeszcze duża grupa kieś kartki. I ja taką dostałem, na

której była wypisana liczba 121. w języku niemieckim. Ja otrzy‑
Schowałem ją do kieszeni, nie małem numer 44. Pamiętam, na
orientując się, co ona oznaczała.
drugi dzień niemiecki więzień
kryminalny Bernard Bonitz, mój
Kazimierz Albin (118)
późniejszy blokowy, ustawiał
Tutaj odebrano nam rzeczy oso‑ nas w szeregu przed budyn‑
biste, ostrzyżono głowy i pozo‑ kiem. Uczył nas, jak należy stać.
stałe części ciała i skierowano do Zapytał mnie, nie wiem dlaczego
kąpieli. Następnie kierowano nas akurat mnie, jaki mam numer
do stolików, spisywano persona‑ obozowy. Ja nie mogłem znaleźć
lia i wręczano tekturkę z wypisa‑ tego kartoniku z numerem i za‑
nym na niej numerem, który miał raz za to dostałem w „mordę”.
od tej pory zastąpić nazwisko. Skończyło się to tym, że podbił
Przede mną znalazł się brat, któ‑ mi oko. Nie zapamiętałem nu‑
ry otrzymał numer 116, oraz rot‑ meru, chociaż był bardzo łatwy.
mistrz Stachowicz – numer 117; ja Jak odszedł Bonitz, znalazłem
otrzymałem numer 118.
tę kartkę. Była w spodniach
w kieszonce na zegarek. Włoży‑
Wiesław Kielar (290)
łem ją tam osobiście, a kiedy spy‑
Otrzymałem numer 290. Romek tał mnie Bonitz o numer, zupełnie
Trojanowski, znalazłszy się przy‑ zapomniałem, gdzie ta kartka się
padkowo w innej grupie, miał znajdowała. Szukałem jej gorącz‑
numer 44, a będący w jeszcze kowo w kieszeniach marynarki
innej grupie Edek Galiński otrzy‑ i – oczywiście – nie znalazłem.
mał numer 537. Tak w prosty
sposób staliśmy się numerami.
Włodzimierz Borkowski (360)
Dostaliśmy jeszcze menażki,
Marian Kołodziej (432)
kubki, łyżki i bardzo sztywne
Początkowo nawet żartowano ręczniki. Wszystko to odbywało
sobie, kiedy spotykaliśmy się się przy ogłupiających krzykach
i pytali – jakie Twoje nazwisko? i biciu.
– numer siedemset ileś – a Two‑
je nazwisko? – numer taki a taki. Bogumił Antoniewicz (517)
Mówiliśmy o numerach żartobli‑ Wszystkie opisane czynności
wie, nikt nie wiedział, gdzie się odbywały się przy akompania‑
dostał, nikt się nie spodziewał, co mencie krzyków esesmanów
to za obóz.
i kapo, przypominających ryk
dzikich zwierząt. Nawet ci nie‑
Roman Trojanowski (44)
liczni spośród nas, którzy znali
O dziwo, numery się łatwo za‑ język niemiecki, nie mogli zro‑
pominało, w szczególności, jeśli zumieć wydawanych w takiej
trzeba było to jeszcze powiedzieć formie rozkazów.

Więźniowie pierwszego transportu na ulicy w Tarnowie
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MARTIN SCHULZ W MDSM

Z

a każdym razem z prawdziwą przyjemnością obserwuję, z jak wielkim zaangażowaniem i intensywnością
prowadzona jest tu praca. Pragnę wyrazić moje podziękowania i ogromny podziw. Wasza praca należy do
najważniejszych w Europie – napisał w Księdze Gości przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin
Schulz, podsumowując wizytę w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
grupy belgijskiej i niemiec‑
kiej młodzieży przesłanie,
w którym podkreślił rolę
młodego pokolenia w wal‑
ce z antysemityzmem, rasi‑
zmem i nacjonalizmem.
Była to już druga wizyta
Martina Schulza w Domu
Spotkań. W roku 2013 prze‑
wodniczący PE spotkał się
z pracownikami, wolonta‑
riuszami oraz byłym więź‑
niem KL Auschwitz, Józefem
Paczyńskim. Taka instytu‑
cja, jak ta tutaj, zalicza się być
może do najważniejszych,
które znajdują się w ogóle
w Unii Europejskiej – napi‑
sał wówczas, zaznaczając,

że rozmowy o znaczeniu
pracy MDSM powinny
zostać pogłębione. Warto
przypomnieć, że Martin
Schulz jest trzecim kolej‑
nym
przewodniczącym
Parlamentu
Oświęcim‑
skiego, który odwiedził
Dom Spotkań. W roku 2010
w MDSM gościli jego po‑
przednicy:
Hans-Gert
Pöttering oraz Jerzy Bu‑
zek, którzy uczestniczyli
w projekcie 1939/1989 Czas
winy i czas nadziei.

Fot. MDSM

Na gościu duże wraże‑
nie zrobiła prezentowana
obecnie wystawa Alfabet
Auschwitz Pawła Warcho‑
ła, a portret Władysława
Bartoszewskiego
autor‑
stwa oświęcimskiego arty‑
sty, przywołał wspomnie‑
nie jego dobrych relacji
z profesorem.
Przewodniczący PE gościł w
MDSM 8 maja br., towarzy‑
sząc uczestnikom projektu
Pociąg 1000, organizowane‑
go przez Fondation Ausch‑
witz z Brukseli. Wcześniej
na terenie Miejsca Pamięci
Martin Schulz skierował
do niemal 1000-osobowej

Joanna Klęczar

Martin Schulz w MDSM

MALOWANE KOTY W MDSM

W

Spektakl Kot Faktor w wykonaniu uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu

wie, z Zespołu Szkół
Specjalnych w Czecho‑
wicach-Dziedzicach
i Wadowicach oraz z Ze‑
społu szkół Specjalnych
im. K.I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej. Spo‑
śród nadesłanych prac
komisja
konkursowa

Fot. MDSM

Na konkurs nadesła‑
no 187 prac, o tematy‑
ce przewodniej „kot”,
z placówek oświato‑
wych: Ośrodków Szkol‑
no-Wychowawczych
w Oświęcimiu, Chrza‑
nowie,
Kalwarii
Ze‑
brzydowskiej,
Tarno‑

Rozstrzygnięcie VIII Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Z przyrodą za pan brat
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Fot. MDSM

przyznała 17 nagród, 15
wyróżnień i 22 kwalifi‑
kacje do wystawy, bio‑
rąc pod uwagę wartości
artystyczne,
inwencję
twórczą,
wrażliwość
autora, rodzaj i stopień
niepełnosprawności
oraz wiek.
Wernisaż otworzył Ja‑
cek
Polak,
dyrektor
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowaw‑
czego, który powitał
zgromadzone
dzieci
i młodzież, pogratulo‑
wał laureatom nagród
i wyróżnień, zwracając
uwagę na wysoki po‑
ziom
prezentowanych
prac oraz podziękował
pedagogom, opiekunom
i organizatorom kon‑
kursu. Gratulacje i po‑
dziękowania skierowała
do młodych artystów
i organizatorów także
Joanna Karp, wizyta‑
tor Małopolskiego Ku‑
ratorium Oświaty. Le‑
szek Szuster, dyrektor
MDSM, powitał gości,
podkreślając znaczenie
współpracy ze Specjal‑
nym Ośrodkiem Szkol‑
no-Wychowawczym
w Oświęcimiu: – To Dom
cieszy się na Waszą wy‑
stawę. Nie wyobrażamy
sobie kalendarza dzia‑
łań wystawienniczych

Jacek Polak, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu

Domu Spotkań bez pre‑
zentacji tych prac. Mam
nadzieję,
że
kolejne
Wasze wernisaże rów‑
nież będą odbywały się
w MDSM.
Oprócz wręczeniu dy‑
plomów i upominków,
wernisaż uświetnił ta‑

niec kotów oraz spek‑
takl Kot Faktor w wy‑
konaniu uczniów Spe‑
cjalnego Ośrodka Szkol‑
no-Wychowawczego
w Oświęcimiu.
MDSM

Fot. MDSM

Fot. MDSM

czwartek 14 maja, po raz ósmy w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu mia‑
ło miejsce rozstrzygnięcie VIII Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Z przyrodą za pan brat, organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu
oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” Społeczny Komitet przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy‑
chowawczym w Oświęcimiu.

Rozstrzygnięcie VIII Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Z przyrodą za pan brat i otwarcie wernisażu
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55. KRAKOWSKI SALON POEZJI

24

maja 2015 r. w ramach 55. Krakowskiego Salonu Poezji w Oświęcimiu, poświęconego twórczości Juliu‑
sza Słowackiego, w MDSM zaprezentowany został spektakl pt. Beniowski. Na scenie wystąpili studenci
II roku Wydz. Aktorskiego PWST im. L. Solskiego w Krakowie: Paulina Kondrak, Jędrzej Bigosiński,
Kamil Kołodziński oraz Jan Romanowski, którzy brawurowo przygotowali i przedstawili sztukę (Pieśń I) pod
artystyczną opieką Ewy Kaim, aktorki Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.
ledwie pretekst dla zaist‑
nienia jego warstwy dy‑
gresyjnej. Dygresje, choć
nierozerwalnie związane
z fabułą, obejmują bez
przesady cały niemal za‑
kres romantycznego świa‑
toodczucia. To istny popis
finezji,
błyskotliwości,
inteligencji, wrażliwości
i przenikliwości, zapra‑
wionej przy tym rzadkiej
próby humorem i mądrą
ironią, jakich daremnie
szukać w całej światowej
literaturze. Beniowski za‑
tem to nie tylko barwna
opowieść o perypetiach
»polskiego
prostaczka«
(nb. żywego zaprzeczenia
romantycznych herosów
i indywidualistów), ale
i autoportret mającego

do siebie dystans artysty,
jak i czytelnika, bo i jego
Słowacki czyni bohaterem
swego arcydzieła.”
Tego wieczoru twórczość
Słowackiego zgromadziła
wielu Salonowych Gości.
Gospodarzami spotkania
byli Janusz Toczek i Le‑
szek Szuster.
Projekt zrealizowano przy
wsparciu
finansowym
Urzędu Miasta Oświęcim,
Starostwa powiatowego
Oświęcim, Joachima S.
Russka, Drukarni Dimo‑
graf, Banku Pekao oraz
Firmy Orlicki.

Fot. Krzysztof Janik

Beniowski określany jest
jako jedno z największych
arcydzieł światowego ro‑
mantyzmu. Jak jednak
zauważa Janusz Toczek,
jest dziełem jednocześnie
romantycznym i antyro‑
mantycznym: „Już sama
fabuła poematu, luźno
oparta na słynnych pa‑
miętnikach siedmiogrodz‑
kiego podróżnika Maury‑
cego Mochnackiego, tyleż
zaspokaja
romantycz‑
ne zapotrzebowanie na
dziwność i niezwykłość
zdarzeń, co i z niej drwi,
gdy Słowacki wręcz paro‑
diuje ulubione i zastygłe
już w pewne schematy
typowe dla epoki wątki
i motywy. Ale warstwa
fabularna poematu to za‑

Jan Romanowski, Paulina Kondrak

Bożena Grzywa

SEMINARIUM W MIEJSCU PAMIĘCI
DLA WOLONTARIUSZY AKCJI ZNAKU
POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU (AKTION
SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENSTE, ASF)
wiele znaczeń może mieć Oświęcim, pokazał pobyt wolontariuszy niemieckiej organizacji ASF w Międzyna‑
Jakrodowym
Domu Spotkań Młodzieży.
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część seminarium było
zwiedzanie Państwowe‑
go Muzeum Auschwitz‑
-Birkenau.
Uczestnicy
mieli czas także na indy‑
widualne zapoznanie się
z wystawami narodowy‑
mi i refleksję nad tym,
jak państwa, z których
pochodzą, prowadzą nar‑
rację o Auschwitz-Birke‑
nau.
Dla wielu wolontariuszy
bezpośrednia konfronta‑
cja z historią związana
była z silnymi emocjami,
dla niektórych pobyt był
okazją do złożenia hołdu
pamięci krewnym-więź‑
niom obozu koncentra‑
cyjnego. Ważną częścią
seminarium były dysku‑
sje inicjowane przez pro‑
wadzących i rozwijające
się spontanicznie między
uczestnikami nad historią
Oświęcimia i jej znacze‑
niem dla współczesnego
świata. W czasie tych roz‑
mów do głosu dochodziły
różne spojrzenia na histo‑
rię XX wieku. Uczestnicy

5

6

7

8

mieli okazję przekonać
się, jak wiele czynników –
historia rodzinna, kraj po‑
chodzenia, kultura, język
– kształtuje ich sposób ro‑
zumienia przeszłości. Na
zakończenie seminarium
wolontariusze ASF poje‑
chali do Krakowa, gdzie
dowiedzieli się kilku no‑
wych faktów o historii
Polski, ale też zobaczyli,
jak wygląda teraźniej‑
szość polskiego miasta
w 2015 r.
Fot. Krzysztof Janik

Młodzi ludzie z Polski, Ro‑
sji, Serbii, Bośni, Stanów
Zjednoczonych, Francji,
Holandii, Wielkiej Bry‑
tanii i Izraela przyjechali
na rok do Niemiec, żeby
jako wolontariusze po‑
magać uchodźcom, pro‑
wadzić zajęcia dla mło‑
dzieży zagrożonej mar‑
ginalizacją oraz wspierać
instytucje upamiętniające
ofiary zbrodni nazistow‑
skich. W maju spotkali się
w
Oświęcimiu,
żeby
poznać historię miasta
o ośmiusetletniej historii,
w którym do wybuchu
drugiej wojny światowej
ponad połowę mieszkań‑
ców stanowili Żydzi. Mia‑
sta, które pod swoją nie‑
miecką nazwą Auschwitz
weszło do historii jako
symbol Zagłady.
Swój tygodniowy pobyt
wolontariusze ASF rozpo‑
częli od spaceru ulicami
starego Oświecimia i wi‑
zyty w Muzeum Żydow‑
skim i Synagodze Chewra
Lomdej Misznajot. Ważną

Projekt został sfinansowane przez: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(PNWM), Fundacja Bethe
Cmentarz Rehmu

Aleksandra Janowska

Zostań wolontariuszem!
Akcja Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju oferuje wolontariat w Anglii
i w Niemczech dla Polaków.
Więcej informacji:
https://www.asf-ev.de/pl/zostan-wolontariuszem/jak-zostac-wolontariuszem.html
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

PRZYMUSOWA MIGRACJA POLAKÓW
I NIEMCÓW W CZASACH DRUGIEJ WOJNY
ŚWIATOWEJ I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

P

Fot. Krzysztof Janik

olscy i niemieccy studenci uniwersytetów w Rostoku i Krakowie spotkali się na drugiej części seminarium,
które jest corocznie organizowane we współpracy z Akademią Europejską w Waren/Niemcy pt. Auschwitz
i Holokaust – historia i współczesność. Przymusowe migracje Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej i po
wojnie. Głównym celem spotkania, odbywającego się w dniach od 15 do 20 maja 2015 r., była dyskusja na temat
przymusowych migracji Polaków i Niemców.

Intro

i zbiorowej społeczeństwa –
normy, cele i refleksje indywidualne.
W pierwszym dniu za‑
jęcia zaczęliśmy od roz‑
mowy w dwu-trzyosobo‑
wych grupach na temat
własnej historii rodzinnej,
związanej z omawianym
zagadnieniem.
Okazało
się, że większość uczest‑
ników miała możliwość
usłyszenia historii zwią‑
zanej z przesiedleniami,
przymusowymi
migra‑
cjami bezpośrednio od
najbliższych.
Mogliśmy
porozmawiać o historiach
rodzinnych i porównać
własne poglądy na temat
przymusu migracyjnego.

kazano nam najważniej‑
sze zabytki.
Podczas tego wyjazdu
mieliśmy możliwość po‑
dzielenia się naszymi re‑
fleksjami, poszerzenia na‑
szej wiedzy, a wszystko to
odbyło się w bardzo miłej
i przyjaznej atmosferze.
Chcemy
podziękować
panu dr. hab. Jerzemu Cie‑
cielągowi, panu Svenowi
Hartigowi za zaangażo‑
wanie,
przygotowanie
i prowadzenie naszego se‑
minarium, pani Katarzy‑
nie Ciurapińskiej, która
tłumaczyła nasze rozwa‑
żania, oraz pani dr Annie
Zapalec i pani Elżbiecie
Pasternak, które nadzoro‑
wały pracę z Polski.
Seminarium dało nam
wiele nowych doświad‑
czeń, inspiracji, przemy‑
śleń, a także możliwość
współpracy międzynaro‑
dowej.

Ostatni dzień spędziliśmy
w Rostoku. Nasi niemiec‑
cy przyjaciele oprowadzi‑
li nas po Warnemünde.
Zwiedziliśmy port, la‑
tarnie, a także mieliśmy
możliwość spacerowania
po plaży. Następnie uda‑
liśmy się do centrum Ro‑
stoku gdzie przedstawio‑
no nam historię miasta,
uniwersytetu, a także po‑

studentki Instytutu Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Agnieszka Kluska,
Barbara Miziura

Projekt zrealizowany dzięki
wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży i Landeszentrale
für Politische Bildung Mecklenbung – Vorpommern.

Fot. Krzysztof Janik

Prezentacje
studenckie,
przygotowywane
pod
nadzorem dr. hab. Jerze‑
go Ciecieląga z Instytu‑
tu Historii Uniwersytetu
Pedagogicznego i Svena
Hartiga z Uniwersytetu
w Rostoku, były przemy‑
ślane i starannie dopra‑
cowane. Najciekawszym
tematem okazała się kul‑
tura pamięci – podczas
omawiania przedstawia‑
ne były fragmenty kulto‑
wych filmów wiążących
Przed pracą w grupach się z tematem, m.in. Sami
wysłuchaliśmy interesu‑ swoi, Die Flucht.
jących wykładów: Wypę- Bardzo interesująca była

wizyta w Muzeum Lin‑
stow, gdzie zobaczyliśmy
skansen przedstawiający
historię
przesiedlonych
i wypędzonych Niemców
Wołyńskich.
Mieliśmy
okazję spotkać się z ko‑
lejnymi świadkami cza‑
su, którzy w niesamowity
sposób opowiadali swoje
przeżycia. Mówili o ak‑
ceptacji na nowych zie‑
miach, pewnego rodzaju
asymilacji oraz odwiedzi‑
nach dawnych ziem. Po
raz kolejny bardzo ważną
rolę odegrał przewodnik
mówiący o przesiedla‑
nych, który kocha swoją
pracę i nadaje sens takim
małym miejscom. Ujrzeli‑
śmy, jak wyglądał wów‑
czas ich dom, jak wiele
pracy musieli włożyć
w tworzenie „nowego”
życia. W tym dniu odsła‑
niano także pomnik upa‑
miętniający przesiedleń‑
ców. Na uroczystości ze‑
brało się wiele ciekawych
osób, z którymi mogliśmy
porozmawiać.

Fot. Krzysztof Janik

Aby łatwiej było nam
zrozumieć temat, zostali‑
śmy podzieleni na cztery,
polsko-niemieckie
gru‑
py robocze, w których
prowadziliśmy
dysku‑
sje i opracowywaliśmy
prezentacje
dotyczące
zagadnień:
Przymusowe
migracje po drugiej wojnie
światowej: Cele polityczne
– zamierzenia – podstawy
prawne i umowy międzynarodowe; Utrata ojczyzny: Organizacja, realizacja
i przebieg przymusowych
przesiedleń w latach 19451950; W obcym niechcianym
domu” – wypędzeni znajdują nową ojczyznę – utrata korzeni – dostosowanie
– integracja – asymilacja
w Polsce i Niemczech; Kultura pamięci a historia jako
nauka: Ucieczka, i wypędzenie w pamięci indywidualnej

dzenia i przesiedlenia ludności polskiej w trakcie drugiej wojny światowej – dr.
hab. Dariusza Wojtaszyna
oraz Związek wypędzonych
i dziedzictwo faszystowskie
– prof. Michaela Schwa‑
rza, dzięki którym łatwiej
było nam zrozumieć prze‑
bieg przymusowej mi‑
gracji. Najważniejszym,
zarazem najciekawszym
punktem
programu,
było spotkanie z panią
Edith Malchow urodzoną
w 1935 r. Po raz kolejny
przekonaliśmy się, jak
ważne są spotkania ze
świadkami historii. Wzru‑
szająca opowieść pani
Malchow skłoniła nas do
refleksji i jednocześnie za‑
inspirowała do czytania
pamiętników i spotykania
się z takimi osobami jak
ona.

Praca w grupie
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Wykłady i dyskusje
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ALTERNATYWNIE O RZECZACH WAŻNYCH

T

ak, tak... to już siódma arcyciekawa propozycja kulturalna MDSM w ramach Sceny Alternatywnej. Kto bar‑
dziej od wieczoru wyborczego ceni sobie obcowanie ze sztuką, ten przybył, aby spotkać się z poetą Woj‑
ciechem Brzoską i jego wierszami, zobaczyć fotografie oświęcimianina Krzysztofa Janika, obejrzeć spektakl
pt. Carmen Funebre poznańskiego Teatru „Biuro Podróży” i posłuchać koncertu utytułowanego zespołu Lao Che.
interpretacji, wieloznaczna,
rozbudowana, rozrastająca
się w poetycki obraz, zaha‑
czająca o surrealizm np.
architekt chmur
próbuje zdążyć przed deszczem,
smołując na dachu słowa
(fragment wiersza jedni i drudzy)

Fot. Krzysztof Janik

Nie sposób się oprzeć Brzo‑
skowym porównaniom, jak
w wierszu koło:
życie przepływa przeze mnie
jak resztki kry, wyławianej przez
młodą
dziewczynę, która trzymając w
dłoniach lód

Wystawa Krzysztofa Janika Portrety
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już np. w tomiku przez judasza eksploatowany jest temat
wiary, religii, Biblii – każdy
z 33 wierszy ma w tytule
słowo „modlitwa”: Modlitwa godna polecenia, Modlitwa
poprzez żaluzje, Modlitwa trumienna, Modlitwa z pielgrzymki, Modlitwa z opóźnieniem.
Ale każdy utwór dotyka od‑
rębnego, świeckiego tematu.
Sacrum sąsiaduje tu z profanum, to, co wysokie z tym,
co niskie. Wiersze ironiczne
nie gryzą się z poważnymi,
skomplikowane z łatwiej
przyswajalnymi. Ale tym, co
decyduje o sile, a także orygi‑
nalności jego poezji, jest me‑
taforyka – momentami her‑
metyczna, dosyć trudna do

W pamięci pozostają epitety:
„sakramenckie »tak«”, „wy‑
krochmalone palce”, „za‑
wstydzone groby”.
Brzoska jest mistrzem gry
słownej, co ma swój wyraz
już w tytułach tomików: przez
judasza, blisko coraz dalej, Sacro
casco, Drugi koniec wszystkiego. Jego wiersze uświada‑
miają, jak ważny jest język,
który z jednej strony ciągle
się rozwija, a z drugiej – licz‑
ba zaskakujących zestawień
słów, znaczeń, kontekstów
jest w nim nieskończona.
W jednym z wywiadów au‑
tor przyznał, że sam już nie
wie, czy to on panuje nad ję‑
zykiem, czy to język go niesie.
Ale okazuje się, że sam język
nie wystarczy. Poeta przy‑
jechał do Oświęcimia nie
z tomikiem, a płytomikiem
(płyta + tomik) wierszy. Płyta
zespołu Brzoska i Gawroński

Jak niebagatelną rolę odgry‑
wa w życiu Wojciecha Brzo‑
ski pisanie wierszy, niech
świadczą
wypowiedziane
przez niego poruszająco
mądre słowa: „Poezja jest
dla mnie ważną formą ar‑
tystycznej wypowiedzi. Jest
pasją, którą, od lat realizuję
i w której, mniej lub bar‑
dziej, się spełniam. Wreszcie
– bywa uwolnieniem pew‑
nych emocji, próbą nazwa‑
nia i usystematyzowania
w języku istotnych kwestii.
Jest wreszcie okazją do za‑
dawania pytań, czasem bez
szukania na nie odpowiedzi.
Poezja jest czymś, co mnie
jakoś tam określa, poprzez
co istnieję i funkcjonuję bar‑
dziej niż przez coś innego.
Poezja jest dosyć poważną
grą z samym sobą. Pozwala
»załatwiać« niektóre osobiste
sprawy. Pisanie przynosi mi
ulgę, czytanie cudzych rze‑
czy – przyjemność”1.

Fot. Krzysztof Janik

„W każdym momencie, na państwowa, ma chyba tyl‑
przyjście i odejście”
ko jedną misję: zadowalanie
najprostszych gustów telewi‑
I znowu mistrz słowa poetyc‑ dzów). W kraju, który wydał
kiego z rozdania (polecenia) dwoje noblistów poetów,
Piotra Macierzyńskiego, któ‑ średni nakład tomików po‑
ry jako pierwszy gościł na etyckich to 300-500 sztuk.
MDSM S.A. (2012 r.). Woj‑ Dlatego tym bardziej cenna
ciech Brzoska, rocznik 1978, wydaje się inicjatywa MDSM.
przyjechał z Katowic. W cza‑
sie wolnym od wymyślania Na spotkaniu poeta czy‑
i pisania wierszy, czytania ta wiersze sam. I, niestety,
książek, oglądania filmów w tym czytaniu coś za‑
i prób muzycznych zespołu szwankowało. Mało było
Brzoska i Gawroński – pra‑ reakcji publiczności. Sama
cownik służby więziennej wyszłam lekko rozczaro‑
w Areszcie Śledczym w Ka‑ wana. Zrozumiałam, co się
towicach (gdzie od czasu do stało, gdy wzięłam do ręki
czasu organizuje spotkania tomik, a resztę wierszy do‑
literackie i muzyczne). Zade‑ czytałam sobie z Interne‑
biutował w 2000 r., wydał sie‑ tu. Pan Wojciech czytał za
dem tomików wierszy, które szybko, by słuchacze mogli
zdobyły pochlebne recenzje nadążyć wyobraźnią za la‑
krytyki literackiej. Druko‑ winą poetyckich obrazów
wał swoją poezję w prawie i metafor. Przede wszystkim
wszystkich
ważniejszych nie wytrzymywał pauz po‑
pismach literackich w kraju między wersami, które nale‑
i kilku za granicą. Tłumaczo‑ żało słuchającym dawkować,
ny na siedem języków, brał gdyż Brzoska tak konstruuje
udział w paru międzynaro‑ swoje wiersze, iż każdy na‑
dowych festiwalach poetyc‑ stępny wers rzuca całkiem
kich, odbył wiele spotkań nowe światło znaczeniowe
z czytelnikami. Nagrał dwie na poprzedni np.
płyty z melodeklamacjami
swoich wierszy z towarzy‑ z braku laku, kolego
szeniem muzyki elektronicz‑ na szyi noszę klucz
nej i nie tylko.
wiolinowy do wszystkiego
dobrego
Całkiem nieźle – można by
pomyśleć: kariera. A jednak (fragment wiersza talizman)
kto, poza wąskim gronem
współczesnych poetów, kry‑ Brzoska uprawia poezję bar‑
tyków i czytelników, wie, dzo bogatą w wątki, moty‑
kto to jest Wojciech Brzoska? wy, odniesienia. Trudno tu
Przecież współczesna po‑ wyznaczyć jakieś wybijające
ezja jest nieobecna w wyso‑ się: są motywy miłosne, oby‑
konakładowej prasie, radiu czajowe, dziecięce, cmentar‑
czy telewizji (która, nawet ne, rodzinne, zwierzęce. Ale

zaczyna w nim rzeźbić.

pt. Słońce, lupa i mrówki za‑
wiera osiem elektronicznych
ilustracji muzycznych do
melorecytowanych przez sa‑
mego autora wierszy. Zmę‑
czony formułą spotkań po‑
etyckich Brzoska postanowił
poszerzyć spektrum oddzia‑
ływania słowa o oryginalne
dźwięki. Słucha się tego za‑
skakująco dobrze, zwłaszcza
że tutaj poeta nie szczędzi
nam wielokrotnych, wręcz
hipnotyzujących powtórzeń
poszczególnych fraz. Dzię‑
ki temu działaniu nie jest
już samotnym autorem, lecz
otwartym na współpracę
z muzykami twórcą.

Wojciech Brzoska
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tuż obok tesco.
będzie go widać z bliska
i daleka.
nawet z odległości
czterdziestu kilometrów.

mały chłopiec trzyma na
rękach psagłaszcze go i całuje. star‑
szy kolega
dziwi się: „co ty, poje…
jesteś, psa całujesz?!”
– „wiesz, że psy są dwa
razy cieplejsze od lu‑
dzi?” –

Fot. Krzysztof Janik

dzisiaj ulepili większego
i ładniejszego
boga niż
do tej pory.

zwierzę

od dzisiaj każdy miesz‑
kaniec
będzie robił tylko prze‑
myślane
zakupy, a wózek parko‑
wał
w wyznaczonym miej‑
scu.

odpowiada
spokojnie
tamten, a dumny ze swo‑
jego

wraz z nowym bogiem
pojawią się
nowe pytania:
czy chrystusowi aby nic
nie odpadnie,
a może właśnie czegoś
mu przybędzie?

modela w interesującym oto‑
czeniu (również na zasadzie
układanki): dziewczyna na tle
liści drzew, chłopak – osiedla
z blokami. Artysta stosuje też
zabieg stopniowania odległo‑
ści – ustawia poszczególne ka‑
wałki tak, by na kolejnym de‑
tal sukcesywnie zbliżał się lub
oddalał. Nakłada też obrazy
na siebie – te zrobione z bliska
na te wykonane w większym
dystansie. Z kolei zdjęcie męż‑
czyzny o długich, siwych, po‑
targanych przez wiatr włosach,
w płaszczu – zostało tak skro‑
jone, byśmy mieli wrażenie
przechodzenia modela przed
naszymi oczami.

którędy najlepiej będzie
do niego dotrzeć,
tak ,żeby znaleźć się pod
nim,
jednocześnie patrząc na
niego
z góry?
i czy nie pojawi się cza‑
sem
jakaś konkurencja?
wszyscy pewni są tylko
jednego:
skoro
tesco jest wszędzie
i bóg jest.
bóg jest.
Z bliska i z daleka
W Domu Ciszy obejrzeć moż‑
na było zdjęcia Krzysztofa Jani‑
ka pod wspólnym tytułem Portrety. Autor pokazał nam swoje
prace, które sfragmentaryzo‑
wał, powiększając niektóre
z części i zestawiając obok sie‑
bie. Dzięki temu na jednym
z kawałków widzimy twarz
osoby, na innym naszą uwa‑
gę przekierowuje fotografik
na detal: kolczyk, tatuaż albo
część ciała – zarost, nos, oczy,
usta. Elementy obrazu są
przesunięte względem siebie.
Paradoksalnie – efekt pocięcia
pracuje na oddanie wrażenia
całości, bo dzięki niemu mo‑
żemy jednocześnie zobaczyć
obiekt w kilku planach, z róż‑
nej odległości.
Zdjęcia są zarówno biało‑
-czarne, jak i kolorowe. Autor
bawi się też umieszczaniem

pana pies uśmiecha się
tylko pokazując

Anty-Salon Poezji

język.

Demony wojny
Teatr Biuro Podróży to kolej‑
na teatralna gwiazda pleneru
w progach MDSM (po Teatrze
Ósmego Dnia z Poznania oraz
KTO z Krakowa) i kolejny
monumentalny spektakl, wpi‑
sujący się nie tylko (niestety!)
w aktualną rzeczywistość
(choćby wojna na Ukrainie),
ale i w misję Domu. Założony
został w 1988 r. przez Pawła
Szkotaka – psychologa, któ‑
ry chciał robić teatr i który do
dziś nim kieruje i reżyseruje
wszystkie spektakle. W tam‑
tych czasach teatr niereper‑
tuarowy, studencki, offowy,
czyli działający na obrzeżach
oficjalnego teatru – obok ko‑
ścioła – pozostawał azylem
wolności, stanowił alternatywę
kontestującą ustrój. Nikt wtedy
nie przeczuwał, że za rok oba‑
lony zostanie Mur Berliński,
a razem z nim komunizm.

takl. Od tamtego czasu zagrali
go prawie wszędzie na świecie,
zwłaszcza ceniąc sobie miejsca
doświadczone przez wojnę.
Porusza z równą siłą Europej‑
czyków, jak i Azjatów czy Au‑
stralijczyków.
Inspiracją do powstania wi‑
dowiska stała się niechlubna
wojna na Bałkanach (lata 90.
XX w.), która, zdawałoby się,
obróciła wniwecz całą pacyfi‑
styczną robotę wykonaną po
II wojnie światowej. Znowu
powróciły obozy koncentra‑
cyjne, rzezie, egzekucje, zbio‑
rowe mogiły, bombardowa‑
nia obiektów cywilnych – i to
w sercu szczycącej się swym
humanizmem Europy. Szybko
jednak jasnym się stało, że Carmen Funebre to obraz ponad‑
czasowy – nie tylko o wojnie
w Jugosławii, ale o wojnie
w ogóle, o każdej wojnie i jej
symptomatycznych okropno‑
ściach.
Przestrzeń gry wyznacza as‑
faltowy kwadrat boiska do
koszykówki,
obudowany
z jednej strony wielkimi wro‑
tami. Publiczność otacza tę
plenerową scenę z trzech stron.

Przedstawienie Carmen Funebre pokazane w ogrodach
MDSM ma 20 lat! W 1995 r.,
na najważniejszym europej‑
skim festiwalu teatralnym
w Edynburgu, Teatr Biuro
Podróży zdobył dwie główne
nagrody: Fringe First i Critic
Award – właśnie za ten spek‑
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Za chwilę zjawią się tutaj sie‑
pacze w skórzanych maskach
i na szczudłach, stylizowani na
rzymskich żołdaków, którzy
szczuć będą najpierw widow‑
nię batem i kopniakami.
Spektakl bazuje na suge‑
stywnych obrazach, których
budulcem jest ciało aktora,
wszechobejmująca,
dobie‑
gająca z głośników muzyka
i emocje konstruowane świa‑
domie w danej scenie, które
udzielają się widzom. Działa‑
nie zastępuje słowo. W pamię‑
ci oglądających pozostaną na
pewno:
– uchodźcy wojenni – z piecy‑
kiem na kółkach, czerwonym
czajniczkiem, cynową miską
i workiem ziemi z rodzinnych
stron,
– scena gwałtu – żołnierze pę‑
tają kobietę sznurem, śmieją
się, opluwają winem, które na
jej twarzy, włosach i ubraniu
wygląda jak krew,
– żołnierze – żebracy, okalecze‑
ni przez wojnę,
– puszczanie w wieczorne
niebo domków-lampionów,
symbolizujących
marzenie
o bezpiecznej przystani,
–
szczudlasta
Śmierć

w czarnej szacie, rozrzucająca
ogromnymi widłami ubrania
jak nawóz na polach,
– tryumfalny dance macabre
z czarną flagą i wiele innych.
Twórcy przedstawienia świado‑
mie sięgają w swym teatralnym
języku do średniowiecznych
moralitetów, które pokazywały
człowieka – Everymana (Każde‑
go), jak radzi sobie pomiędzy pie‑
kłem a niebem, pokusą a naka‑
zem moralnym, dobrem i złem.
O jego duszę nieustannie wal‑
czą siły światła i ciemności,
a postać Śmierci nieodmiennie
głosi swe memento... W teatrze
plenerowym, jaki uprawia
Biuro Podróży, wykorzystuje
się również rytualne korzenie
tej sztuki. Podobnie, jak pod‑
czas starożytnych Dionizji czy
średniowiecznych misteriów
pasyjnych
(odgrywanych
zresztą do dzisiaj w Kalwa‑
rii Zebrzydowskiej) – aktorzy
mieszają się z widzami, wszy‑
scy emocjonalnie uczestniczą
w spektaklu. W Carmen Funebre
reżyser postawił nas, widzów, w
roli przestraszonych, milczących
więźniów na placu apelowym,
którzy biernie patrzą na męczeń‑

Fot. Krzysztof Janik

tesco jest
wszędzie

Publiczność podczas koncertu Lao Che
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podporządkowanymi treści
(jak w utworze Dżin). Na‑
prawdę, nie ma się do czego
przyczepić. Jedynie do nagło‑
śnienia podczas koncertu, bo
nie można było zrozumieć
90 procent tekstów, w któ‑
rych autor i wokalista Hubert
„Spięty” Dobaczewski raczył
nas – pozostając w konwencji
„dzieciom”– odwołaniami do
wierszy Brzechwy czy Mic‑
kiewicza oraz – dla dorosłych
– odkrywczymi pointami.
Można słuchać w nieskoń‑
czoność.

Fot. Krzysztof Janik

zmu, radykalizmu, nietole‑
rancji, rasizmu, przemocy,
lizusostwa,
sprzedajności,
tchórzostwa,
pornografii.
Wypadałoby coś dzieciom ob‑
jaśnić, przestrzec, bo inaczej
zginą w okrutnym świecie.
A czasem postraszyć wil‑
kiem... Nie, lepiej ruskimi, ży‑
dami, gejami, wojnami, kry‑
zysami, kredytami, szaleńca‑
mi za sterami. Jak zatroskany
ojciec ma uchronić swoje
dzieci przed całym złem tego
świata? Nawet Bóg pojawia
się jako dość „grząski trop”.

Przystanek Teatr – spektakl Teatru Biuro Podróży Carmen Funebre

stwo współbraci w niewoli. Ak‑
torzy wbiegają na „scenę” z tłu‑
mu, spomiędzy nas, rozpychając
się, czasem boleśnie, łokciami.
Spomiędzy nas wychodzą także
oprawcy...
Ten rodzaj teatralnego przekazu
bazuje na intensywnym, przeży‑
wającym aktorstwie „tu i teraz”.
Artyści nie odgrywają, oni są. To
sztuka pełna poświęcenia – na
wietrze, chłodzie, deszczu, mro‑
zie.
Aktorzy–Żołnierze rzeczywi‑
ście biorą do ust łyk najpraw‑
dziwszego wina, a potem
autentycznie plują na aktorkę
– Kobietę w Czerwieni. Sznur,
którym jest opięta w pasie i za
który pociągają mężczyźni, re‑
alnie wrzyna się w jej ciało. Tu
nie ma żadnej iluzji. Jest tylko
symbolika – to scena gwałtu.
Trzęsąc się z zimna w kurtce
i spodniach, obserwowałam na‑
stępnie aktorkę, która półnaga,
w częściowo mokrym ubraniu,
przeleżała na zimnych deskach,
bez ruchu, dobre 10 minut. I nie
zadrżała!

lecz sztuką. Powodem jego
powstania jest zawsze ko‑
nieczność mówienia o jakimś
problemie. I choć świata dzię‑
ki temu nie zmienią, to jednak
nadal pragną mówić o tym,
co ważne. Konfrontując się
z widzami, podczas spekta‑
klu są im w stanie przekazać
więcej emocji, niż reporterska
fotografia z pola walki, za‑
mieszczona w mediach2. Prze‑
cież demony wojny drzemią
w nas...
Płyta z przesłaniem

Lao Che pochodzą z Płocka.
Sławę przyniosła im płyta Powstanie warszawskie (2005 r.),
w której zaprezentowali nie‑
szablonowy punkt widzenia
na to wydarzenie historyczne.
Docenił to prezydent Komo‑
rowski i odznaczył wszystkich
członków zespołu Srebrnymi
Krzyżami Zasługi za działal‑
ność na rzecz popularyzacji
i upamiętniania powstania
warszawskiego. Wielokrotnie
występowali na Przystanku
Woodstock, a raz nawet na
Teatr w wykonaniu artystów Przeglądzie Piosenki Aktor‑
z Poznania nie jest rozrywką, skiej we Wrocławiu. Ich trzeci

album – Gospel – zyskał status
platynowej płyty.
Do Oświęcimia przyjechali
z promocją najnowszego
albumu Dzieciom. Tytuł
mógłby sugerować, że to
albo dedykacja, albo wyraź‑
ne określenie adresata. Jed‑
nak po wysłuchaniu choćby
jednego utworu okazuje się,
że nie włączymy jej w dzie‑
cięcym pokoju na dobranoc.
Co prawda w kilku pio‑
senkach podmiot liryczny
zwraca się do dziecka, ale to
tylko forma, rodzaj sztafażu
ożywiającego i uatrakcyj‑
niającego wymowę albumu.
Należą do niego również
legenda (Legenda o smoku),
baśń (Bajka o Misiu), telewi‑
zyjny program edukacyjny
dla najmłodszych (Z kamerą
wśród zwierząt...). Pozorna
błahość, infantylność, ale
i pojemność wspomnianych
konwencji zderzona zostaje
z ciężkiego kalibru treścią.
Zespół przedstawia nam
porażająco głęboką analizę
i krytykę moralnych chorób
cywilizacyjnych: totalitary‑

Niszowe Studio Dźwięku – koncert zespołu Lao Che

Fot. Krzysztof Janik

Przy pomocy fantastycznie in‑
teligentnych tekstów Lao Che
pouczają dorosłych, bo wielu
z nich nadal błądzi jak dzieci.
Egzystencjalna prawda, jaka
się z tekstów wyłania, jest
prosta: jesteśmy zdani sami
na siebie. I nie zwalajmy na
Boga, diabła czy okoliczności.
Bądźmy odpowiedzialni – za
siebie, rodzinę, przyjaciół,
a świat nabierze rumieńców.
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Projekt sfinansowany został ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz firmy Enco.
_______________________
1 www.literaturajestsexy.pl/”Samotność długodystansowca” –
rozmowa z W. Brzoską.

Od strony muzycznej – bo‑
gactwo rytmu i melodii, 2 Między ziemią a niebem. Teatr
z licznymi nawiązaniami do Biuro Podróży, Instytut Adama
różnych stylów i gatunków, Mickiewicza, 2011.

Przystanek Teatr – spektakl Teatru Biuro Podróży
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Małgorzata Gwóźdź

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 86, czerwiec 2015

Centrum Żydowskie

NIKOLA DAVID W CENTRUM ŻYDOWSKIM
br. Centrum Żydowskie gościło Nikolę Davida, kantora Liberalnej Gminy Żydowskiej w Mona‑
14maja
chium. Akompaniował mu Piotr Gębiś.
mann, które pozwoliło
mu ukończyć swoją arty‑
styczna edukację w Peter‑
-Cornelius-Conservatoire
w niemieckiej Moguncji,
jak również w Szkole dla

kantorów na Abraham Ge‑
iger College, działającej na
Uniwersytecie w Poczda‑
mie.
Nikola David gościł na
wielu międzynarodowych

festiwalach, m.in. w Bułga‑
rii, Izraelu, Norwegii, Gre‑
cji, Macedonii oraz Czar‑
nogórze. Ponadto, jako
solista – tenor, wcielał się
w szereg znaczących ról z

klasycznego
repertuaru,
wykonywał także utwo‑
ry m.in. Bacha, Mozarta,
Haydna, Schuberta, Men‑
delsohna.
CŻ

Fot. Mykhailo Kapustian

Fot. Mykhailo Kapustian

Nikola David urodził się
w Serbii, gdzie studiował
na Akademii Muzycznej
w Nowym Sadzie. W roku
1998 otrzymał stypendium
Fundacji Anni-Eisler-Leh‑

Koncert Nikoli Davida, kantora Liberalnej Gminy Żydowskiej w Monachium

Fot. Mykhailo Kapustian

Koncert Nikoli Davida, kantora Liberalnej Gminy Żydowskiej w Monachium

Koncert Nikoli Davida, kantora Liberalnej Gminy Żydowskiej w Monachium

NOC MUZEÓW 2015
br. Centrum Żydowskie, w ramach Nocy Muzeów, przygotowało dla najmłodszych uczestników
16maja
warsztat dla dzieci.

Fot. Andrzej Rudiak

Fot. Andrzej Rudiak

Starsi mogli zaś zwiedzić Cmentarz Żydowski z przewodnikiem, dr. Jackiem Proszykiem. Kolejnym punktem programu było indy‑
widualne zwiedzanie Muzeum Żydowskiego, Synagogi Chewra Lomdej Misznajot oraz Domu Klugerów. Całość wydarzeń zakoń‑
czyła się niedługo po północy. Poniżej publikujemy fotografie z tego wydarzenia.
CŻ

Noc Muzeów i Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 16-17.05.2015 r.
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Noc Muzeów i Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 16-17.05.2015 r.
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Centrum Dialogu i Modlitwy

ODMOWA SŁUŻBY WOJSKOWEJ
I DEZERCJA W III RZESZY.
WYSTAWA W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY

D

Otwarcie wystawy w CDiM

W dniach od 1 do 10 maja
w Centrum Dialogu i Mo‑
dlitwy
obejrzeć
można
było wystawę pt. Odmowa
służby wojskowej i dezercja
w III Rzeszy. Ekspozycja jest
owocem wieloletnich po‑
szukiwań Jochena Schmid‑
ta, pracownika Biblioteki
Dla Pokoju przy Muzeum
Antywojennym w Berlinie.
Zachowało się jednak bar‑
dzo niewiele materiałów ar‑
chiwalnych. Jochen Schmidt
mógł wykorzystać jedynie
40 dokumentów. Podczas II
wojny światowej niemiec‑
ki wymiar sprawiedliwości
wydał w sumie, z powodu
dezercji, uchylania się od
służby wojskowej i rzekomej
zdrady wojennej 30 tysięcy
wyroków, z czego dwie trze‑
cie wykonano. W rzeczywi‑
stości tych, którzy zapłacili
życiem, jest nawet więcej, bo
przeniesienie do batalionu
karnego czy zsyłka do obozu
koncentracyjnego też często
oznaczały śmierć.
Każdy, kto sypał piasek
w tryby nazistowskiej ma‑
chiny wojennej, traktowany
był przez hitlerowców z naj‑
wyższą surowością. Paragraf
57. wojskowego kodeksu
karnego przewidywał karę
śmierci za zdradę wojenną.
Taki wyrok groził za najróż‑
niejsze przewinienia: pomoc
Żydom, kontakty z jeńcami,
handel na czarnym rynku,
samowolne
przedłużenie
urlopu, podważanie sensu
wojny, a nawet opowiadanie
dowcipów o Hitlerze.
W niemieckiej kulturze pa‑
mięci odmawiający służby
wojskowej i dezerterzy Rze‑
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szy przez wiele dziesiątek lat
byli uznawani jako rzekomi
zdrajcy, nie zaś jako ofiary
wojny.
– Temat ten jest mocno spy‑
chany, tak szybko się zapo‑
mina – powiedział Schmidt.
– Fakt, że do 2002 r. wyroki
narodowosocjalistycznego
wymiaru sprawiedliwości
były utrzymane w mocy, tzn.
ludzie, którzy zostali skazani
podczas wojny, uważani byli
za winnych, pokazuje, z jak
bardzo delikatnym proble‑
mem mamy do czynienia –
dodał.
Głównym elementem eks‑
pozycji były relacje dezerte‑
rów i odmawiających służby
w armii III Rzeszy, które po‑
dzielone zostały na cztery
części tematyczne i osadzo‑
ne na tle wydarzeń z II woj‑
ny światowej: Następna Wojna, Niemieckie zwycięstwa, Za
Führera i ojczyznę i Nie chcieli
mordować.
150 czarno-białych zdjęć
z odpowiednio dobranymi
tekstami cytatów, korespon‑
dencji listownej, dzienni‑
ków, wspomnień czy też
materiałów z procesów
skazanych osób, ukazywały
przyczyny, dla których opu‑
ścili oni armię Rzeszy bądź
też nie przyjęli rozkazów
stawienia się na wojnę. Nie‑
którzy z nich sprzeciwili się
wstąpieniu do armii faszy‑
stowskiej już na samym jej
początku.
Kiedy 15 sierpnia 1939 r.
Niemcy ogłosiły mobilizację,
Hermann Stöhr nie przyjął
wezwania z powodu swo‑
ich przekonań. Pisał potem:
„Mnie i mojemu narodowi
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Chrystus powiedział: »Kto
bierze miecz, od miecza zgi‑
nie«. Dlatego uważam, że
zbrojenia mojego narodu nie
służą jego obronie, lecz są dla
niego zagrożeniem. Nie mogę
więc popierać tego, co jest dla
mojego narodu niebezpiecz‑
ne i zgubne”.
Został wkrótce aresztowany
pod zarzutem dezercji. Gdy
odmówił złożenia przysięgi
na wierność Hitlerowi, stanął
przed Sądem Wojennym Rze‑
szy. 16 marca 1940 r. został
skazany na śmierć. Wyrok
wykonano 21 czerwca 1940 r.
Chrześcijanie
odmawiali
noszenia mundurów nazi‑
stowskich w Wehrmachcie,
uzasadniając to w bardzo
różny sposób. „Nie wolno
iść na wojnę, przynajmniej na
tę, ponieważ nie jest to wojna
obronna…” – argumentowa‑
li, ale były też inne motywy:
„ponieważ narodowy socja‑
lizm jest nastawiony anty‑
chrześcijańsko, trzeba odmó‑
wić służby jako żołnierz dla
państwa
narodowosocjali‑
stycznego”.
Franz Jägerstätter (beaty‑
fikowany w 2007 r.), pisał
z więzienia: „nijak nie
może być przestępstwem,
nie grzechem, jeśli katolik
w obecnych czasach odma‑
wia po prostu służby wojsko‑
wej, mimo że przez to staje on
ze śmiercią twarzą w twarz.
Czyż nie jest bardziej po
chrześcijańsku samego siebie
dać w ofierze, niż przedtem
jeszcze zmuszonym być do
mordowania innych, którzy
też mają prawo do życia na
tym świecie”. Wyrok przez
ścięcie gilotyną wykonano
9 sierpnia 1943 r.
Inni
odmawiali
służby
w wojsku lub dezerterowa‑
li w trakcie służby na sku‑
tek przeżyć związanych
z wydarzeniami wojennymi.
Stefan Hampel zdezerterował
z wojska i wstąpił do party‑
zantki, po tym jak w Wasilisz‑
kach (Litwa) był świadkiem
okrutnego mordu dokonane‑
go przez Einsatzgruppen na
dwóch tysiącach mieszkań‑
ców getta. Chociaż za swój
czyn skazany został na śmierć
wyrokiem sądu 11 sierpnia
1943 r., to udało mu się jednak
przeżyć.
Przed noszeniem munduru
niemieckiego Wehrmachtu
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wzbraniali się także ludzie
działający przeciwko syste‑
mowi. „ W każdej sekundzie
doznaję bezmiaru cierpień
z powodu mojego zunifi‑
kowanego bytu” – czytamy
w notatkach znanego pisarza
Heinricha Bölla.
Niezależnie od motywacji
żołnierzy, którzy odmawia‑
li służby wojskowej, jeden
aspekt dotyczył ich wszyst‑
kich – „za swoje poglądy
trzeba cierpieć”. Dezerterzy
i odmawiający służby woj‑
skowej zgadzali się, że lepiej
pozostać wiernym swojej
postawie i człowieczeństwu,
niż stać się częścią zbrod‑
ni i odsunąć swoją postawę
w cień. Za swoją zdecydowa‑
ną postawę większość z nich
zapłaciła najwyższą karę.
Kwestia dezerterów i osób
odmawiających służby woj‑
skowej była przez lata mar‑
ginalizowana.
Dezerterów
przez długi czas nie uznawa‑
no za ofiary wojny. 17 maja
2002 r. niemiecki Bundestag

zniósł wyroki, które wydał
nazistowski wymiar sprawie‑
dliwości. Dla większości ofiar
uratowanie honoru przyszło
za późno.
W ostatniej części ekspozy‑
cji, oprócz galerii fotografii
wielkoformatowych z bio‑
grafiami „tych, którzy nie
chcieli mordować”, autor
wystawy zawarł ostrzeżenie
dla przyszłości: „Przemoc,
jaka wówczas miała miejsce,
może się zawsze wydarzyć
na nowo […]. Człowiek musi
nauczyć się, że sensem życia
jest dawanie sobą przykładu.
Człowiek winien postrze‑
gać się tak, jak by świat na
wpół winę i zasługę w sobie
nosił. Każdy jeden uczynek
jest w stanie przechylić języ‑
czek wagi całego świata albo
w stronę winy albo w stronę
zasługi. We wszystkich cza‑
sach każdy człowiek ma swój
udział w zagładzie lub w zba‑
wieniu świata”.
Beata Sereś

Fot. CDIM

Fot. CDIM

laczego ryzykowali swoim życiem? Ponieważ nie mogli lub nie chcieli zabijać. Za swoje zdecydowane –
„nie” – w udziale w wojnie, podyktowane przyczynami religijnymi, pacyfistycznymi lub niewyobrażalnym
okrucieństwem tej wojny, większość z nich zapłaciła najwyższą cenę. Musiało minąć kilkadziesiąt lat, aby
doczekali się uznania ich za ofiary wojny.

Hermann Stör, stracony 21 czerwca 1940 r. Po prawej stronie zdjęcie
dzieci zaprzyjaźnionej rodziny Peter. Poniżej rodzina Stör, obok
Herman Stör podczas I wojny światowej
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Kultura

Początki Auschwitz w pamięci
pierwszego transportu polskich
więźniów politycznych
czerwca 2015 r. upływa 75 lat od przybycia pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do
14
niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Z tej okazji Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
wydało książkę Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych, której autorem
jest dyrektor Muzeum dr. Piotr M.A. Cywiński.

W publikacji fragmenty rela‑
cji byłych więźniów z pierw‑
szego transportu zestawiono
w siedmiu rozdziałach two‑
rzących płynnie opowiedzia‑
ną historię 728 mężczyzn,
którzy m.in. za działalność
konspiracyjną oraz próby
przedostania się do armii pol‑
skiej we Francji, trafili z wię‑
zienia w Tarnowie do obozu
Auschwitz.
– Widać w tym pierwszym
okresie, niemalże jak w piguł‑
ce, najważniejsze elementy
polityki koncentracyjnej: fak‑
tyczne wyjęcie osadzonych
spod prawa, świadomą dehu‑
manizację, hierarchię struktu‑
ry więźniarskiej oraz totalną
ingerencję w każdy aspekt by‑
towania więźniów – zarówno
w pracy, w czasie niby-wol‑
nym, w porze noclegów, po‑
siłków, w momencie zacho‑
rowania, jak i w namiastkach
życia społecznego – powie‑
dział dr Cywiński. Jego zda‑
niem początki obozu są też
zderzeniem konkretnych osób
– wraz z ich wychowaniem,
wykształceniem, wyobraźnią
świata i dziedzictwem kultu‑

Początki Auschwitz

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

rowym – z niewyobrażalną widualne pamięci i zespolić
brutalnością obozowej co‑ je w wielogłosową narra‑
dzienności.
cję o pobycie w więzieniu
w Tarnowie, o historii samego
Opowieść rozpoczyna się od transportu oraz o pierwszych
samego momentu areszto‑ trzech tygodniach obozu –
wań i przewożenia do wię‑ mówi Cywiński.
zienia w Tarnowie, kończy
się natomiast najdłuższym Oprócz
wyboru
relacji
apelem po pierwszej ucieczce w książce zamieszczono rów‑
więźnia Auschwitz, Tadeusza nież szczegółową listę wszyst‑
Wiejowskiego, która miała kich więźniów z pierwszego
miejsce 6 lipca 1940 r. Wów‑ transportu z datą i miejscem
czas, już po nadaniu nume‑ urodzenia oraz krótką infor‑
rów obozowych, morderczej macją o ich losach obozowych.
kwarantannie,
przebraniu W niektórych przypadkach
w pasiaki i nałożeniu obo‑ dane te nie są kompletne i ich
wiązku niewolniczej pracy, ry‑ ustalenie wymaga dalszych
tuał „lagrowania”, czyli wtła‑ badań historycznych oraz ar‑
czania człowieka w obozowy chiwalnych. Dla ułatwienia
system terroru, dobiegł końca. wyszukiwania konkretnych
osób, na końcu listy został za‑
– Tylko części z więźniów mieszczony alfabetyczny in‑
pierwszego transportu udało deks nazwisk.
się przeżyć Ci, którzy prze‑
trwali, po wojnie złożyli świa‑ Książka jest pierwszą częścią
dectwa tych tragicznych dni, cyklu Miejsce Prawdy, który
ocalając jednocześnie pamięć historię byłego niemieckie‑
o kolegach, którzy w obozie go nazistowskiego obozu
zginęli – podkreśla dr Piotr koncentracyjnego i zagłady
Cywiński. – Ta wielość spoj‑ opisze głosami świadków
rzeń na początkowy okres historii, tych którzy piekło
organizacji obozu pozwala Auschwitz-Birkenau
sami
skonfrontować ze sobą indy‑ przeszli.

Czerwiec/lipiec 2015

• 17 czerwca
British Rock Symphony − widowisko muzyczne LFO2015
17 czerwca 2015 r. o godzinie 19.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się, w ramach VI
Life Festival Oświęcim 2015, widowisko muzyczne pt. British Rock Symphony.
Spektakl będzie muzyczną podróżą w czasie − od muzyki ludowej i klasycznych utworów Jerzego
Fryderyka Haendla − po rock, pop i soul.
Podczas koncertu będzie można usłyszeć przeboje takich wykonawców, jak: The Beatles, Queen,
The Rolling Stones, U2, Led Zeppelin, Depeche Mode czy Eric Clapton. Za sprawą orkiestry
symfonicznej − znane przeboje zyskają zupełnie inny wymiar, a widowisko dopełni wyjątkowa
oprawa, obejmująca pokaz dud szkockich, tańców irlandzkich oraz wizualizacje. Bilety: 65 zł, 55 zł
w sprzedaży tylko w OCK − na koncert nie jest prowadzona sprzedaż internetowa.
Oświęcimskie Centrum Kultury
• 27 czerwca
XI Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na projekcję filmową, która odbędzie się, tradycyjnie na
powitanie lata i wakacji, na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum Kultury. Na plenerowym
ekranie pojawią się dwa filmy - urocza i pełna wdzięku francuska komedia romantyczna pt.
Wspaniała oraz przebojowa polska komedia pt. Wkręceni 2.
• 29 czerwca - 20 lipca
Letnie koncerty organowe w Kościele św. Maksymiliana
29 czerwca, godz. 19.00
Tomasz Kuc − organy, Aleksander Daszkiewicz − skrzypce
6 lipca, godz. 19.00
Witold Zalewski − organy, Ludmiła Staroń − sopran
14 lipca, godz. 19.00
Marek Wolak − organy, Schola Gregoriańska Katedry Wawelskiej w składzie: Kajetan Biernat,
Paweł Fundament, Maciej Michalik, Marcin Wasilewski-Kruk
20 lipca, godz. 19.00
Elżbieta Karolak − organy, Dumitru Harea − fletnia pana
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Historia

Topografia pamięci

C

entrum dzielnicy Zasole stanowi środkowy odcinek ul. Obozowej i jej przecznica ul. Polna. Dominują‑
cą zabudowę tego rejonu i okolic stanowią bloki mieszkalne wybudowane w latach 70. i 80. XX. wieku,
a na pozostałą jej cześć składają się głównie domy jednorodzinne. Wśród tych ostatnich można rozpoznać
jeszcze kilka przedwojennych domów (np. przy ul. Polnej), które podczas wojny przebudowano w charaktery‑
stycznym niemiecko-nazistowskim stylu. Podczas wojny, po wysiedleniu stąd polskiej ludności i wyburzeniu
większości domów, istniało tu osiedle SS, w którym mieszkali wraz z rodzinami wyżsi rangą członkowie załogi
obozu Auschwitz.
u zbiegu ulic Legionów
i Garbarskiej istniały za‑
budowania przedwojennej
garbarni, które podczas
wojny były określane jako
Lederfabrik. Gromadzono
w nich, sortowano i przy‑
gotowywano do dalszego
wykorzystania
obuwie
i inne wytwory skórzane
zagrabione Żydom – ofia‑
rom realizowanej w obozie
Auschwitz masowej za‑
głady. Opróżniano tam też
walizki ofiar. Było to jedno
z najcięższych i najkrwaw‑
szych miejsc zatrudnie‑
nia więźniów Auschwitz.
Zarządzał nim niemiecki
więzień kryminalny Erich
Grönke. W styczniu 1945
r., zaraz po wyzwoleniu
obozu Auschwitz, znale‑
ziono w jednym z maga‑
zynów Lederfabrik siedem
ton włosów ludzkich ob‑
ciętych ze zwłok ofiar za‑
głady.

Natomiast odnośnie do Lederfabrik oraz zamieszkania oficerów
i podoficerów SS wraz z rodzinami w strefie przyobozowej m.in.:
Jerzy Rawicz, „Dzień powszedni
ludobójcy”, Warszawa 1973;

Franciszek Piper, „Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz”,
Oświęcim 1981; „Życie prywatne esesmanów w Auschwitz”,
oprac. Piotr Setkiewicz, Oświęcim 2012).

Dr Andrzej Strzelecki
(Poza artykułami w „Osi” szerzej
na temat MDMS patrz: „Jakże
mam śpiewać...“. 10 lat Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży, red. Susanne Orth,
Oświęcim 1998; Helmut Morlok,
„Ich lasse mein Leben nicht von
Auschwitz
beherrschen!”Aus
dem Leben und Werk des Architekten Alfred Przybylski 19191994. Ein Wegbereiter der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim (Auschwitz)“,
Oświęcim – Isny im Allgäu 2014.

Fot. Paweł Sawicki

Kościół p.w. św. Józefa Robotnika

Fot. Paweł Sawicki

Niedaleko MDSM, u zbie‑
gu ulic Jana Pawła II i
Jana Kilińskiego, wznosi
się kościół p.w. św. Józefa

Robotnika konsekrowany
w 1997 r. przez wysokich
przedstawicieli
włoskie‑
go i polskiego ducho‑
wieństwa
katolickiego,
wybudowany z inicjaty‑
wy biskupa Gianni Danzi
z myślą o upamiętnieniu
40 tys. Żydów włoskich
i innych obywateli Włoch,
których deportowano do
niemieckich obozów zagła‑
dy. Włosi zaprojektowali
i nadzorowali budowę tej
świątyni.
Niewątpliwie
spośród szeregu elemen‑
tów zdobniczych umiesz‑
czonych w jej wnętrzu
i na zewnątrz, nawiązują‑
cych do męczeństwa ofiar
nazizmu
niemieckiego,
najbardziej wymowna jest
polichromia widoczna nad
głównym ołtarzem. Dzieło
artysty malarza prof. Ame‑
rico Mazzotty przedstawia
ofiary Auschwitz wzno‑
szące się do nieba. Nie‑
rzadko w kościele organi‑
zowane są uroczyste kon‑
certy poświęcone ofiarom
hitlerowskiego
aparatu
terroru, w intencji pokoju,
czy też przeciwstawiania
się wszelkim przejawom
szowinizmu i ksenofobii.
W 2011 r., z inicjatywy
Towarzystwa „Droga Na‑
dziei” i przy wsparciu
różnych innych polskich
środowisk, nadano temu
kościołowi zobowiązujący
tytuł Świątyni Pokoju.
Nie sposób nie zaznaczyć,
że jeszcze ok. 10 lat temu

Fot. Paweł Sawicki

Wschodnim skrajem daw‑
nego osiedla SS przebiega
północny odcinek ulicy
Legionów, przebiegającej
na południe wzdłuż Soły,
w kierunku podoświęcim‑
skich Brzeszcz. Znajdu‑
je się przy niej kompleks
zabudowań
Międzyna‑
rodowego Domu Spo‑
tkań Młodzieży (MDSM),
uroczyście
otwartego
w grudniu 1986 r., w wy‑
niku ok. 15-letnich sta‑
rań zainicjowanych przez
niemiecką Akcję Znaków
Pokuty – Służbę Pokojowi
i wspartych przez Pola‑
ków, byłych więźniów
Auschwitz. MDSM zo‑
stał wybudowany według
projektu i pod nadzorem
Helmuta Morloka z Isny/
Allgäu, we współpracy
z polskim architektem, by‑
łym więźniem Alfredem
Przybylskim. Nadzwyczaj
bogata działalność tego
ośrodka znalazła wyraz
w licznych artykułach za‑
mieszczonych na łamach
„Osi”. MDSM jest jednym
z symboli polsko-niemiec‑
kiego pojednania oraz
wychowania
młodzieży
na fundamencie rzetelnej
wiedzy o Auschwitz, Ho‑
lokauście i w ogóle o ludo‑
bójczej geopolityce Trze‑
ciej Rzeszy.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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fotoreportaż
75. rocznicy przywiezienia przez Niemców pierwszego transportu polskich więźniów politycznych z Tar‑
Obchody
nowa do obozu Auschwitz w obiektywie Marka Lacha i Bartosza Bartyzela.
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