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Na początku sierpnia wspominaliśmy dwie rocznice
z 1944 r. 2 sierpnia minęło 71 lat od likwidacji w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. rodzinnego obozu dla
Cyganów. Zamordowano wówczas ostatnich romskich
więźniów obozu, blisko 3 tysiące mężczyzn, kobiet
i dzieci. 2 sierpnia jest obchodzony dziś w Polsce jako
Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Relację z obchodów
znajdą Państwo wewnątrz numeru.

Jak wygląda współczesne miasto Oświęcim? Czy
i w jaki sposób Polacy pamiętają o swoich dawnych
żydowskich sąsiadach? Na takie pytania odpowiedzi
szukała grupa 14 doktorantów oraz wykładowców
z USA, Kanady, Hiszpanii, Niemiec i Słowacji. Wzięli oni udział w trzytygodniowym pobycie studyjnym
Most do historii, którego organizatorem było Centrum
Żydowskie. Relacja wewnątrz numeru.

Natomiast dzień wcześniej, 1 sierpnia, w 71. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego, hołd jego bohaterom i ofiarom – w tym tysiącom mieszkańców stolicy
deportowanym przez Niemców do obozu Auschwitz,
oddał dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński.
Na stronach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży podsumowujemy warsztaty edukacyjne dla
młodzieży z oświęcimskich szkół Jestem stąd. Świadomy
przeszłości, odpowiedzialny za przeszłość, a także wydarzenia VIII Sceny Alternatywnej MDSM.

W sierpniowym wydaniu „Osi” przeczytają Państwo
również o przygotowaniach Episkopatu Niemiec do
przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. W Centrum Dialogu i Modlitwy gościła niedawno specjalna
delegacja osób, które bedą odpowiadać za udział młodych Niemców w tym wydarzeniu.
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We własnych szufladach, zakamarkach biurek i szaf czasami znaleźć można coś, o czym zapomniało się zupełnie i co odnalezione
jest nieoczekiwaną niespodzianką! Jak prezentowane dziś zapiski z okresu mojej pracy w Monopolu Tytoniowym, sporządzone
ołówkiem na przypadkowej kartce papieru – dlaczego i po co? Aby zapamiętać i ocalić czas!
„Taboret stoi obok stołu w »monopolowej« dyżurce! Wielkie kominy buchają za oknem kłębami fermentującego tytoniu, na wszystkich piętrach uwija się setka kobiet w tytoniowym zatrudnieniu. W środku rozgardiaszu mała pracownicza dyżurka: służbowa
szafka, apteczka wisząca na ścianie pełna trujących, bo przeterminowanych leków. Stary stół porysowany nacięciami i taboret
krzepko trzymający się na szeroko rozstawionych nogach. Siadam przy nim, gdy pochylam się nad stołem ze służbowymi papierkami lub najzupełniej prywatną książką. Tutaj – w służbówce – oprócz apteczki wszystko jest z tamtych lat: lat wojny i obozu śmierci, gdy monopolowe gmachy stanowiły eksterminacyjne obozowe rewiry! Taboret »wystrugali« heblem, piłą i młotkiem
więźniowie w warsztacie stolarskim, jest prosty w konstrukcji i trwale sprawny do dziś. Służył za podręczne – choć o inną część
ciała chodzi – twarde siedzisko, a nie do wygodnego rozsiadania się w nim! Kto na nim siadywał w tamtych śmiertelnych latach,
komu i jak długo służył? Dziś w służbowej dyżurce dyżuruje nadal, pełniąc historyczną rolę milczącego, ale wymownego świadka
wydarzeń sprzed lat!”.
Na załączonym zdjęciu budynek Wyższej Szkoły Zawodowej, kiedyś Monopolu Tytoniowego, miejsca umieszczenia w czerwcu
1940 r. więźniów z pierwszego transportu polskich więźniów politycznych przywiezionych do obozu Auschwitz.
Październik 1965 r.
Andrzej Winogrodzki

Centrum Dialogu
i Modlitwy
www.cdim.pl

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
www.mdsm.pl
Adres redakcji:
„Oś – Oświęcim, Ludzie,
Historia, Kultura”
Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32‑603 Oświęcim
e‑mail: os@auschwitz.org
Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

nakład: 5000 egz.

Budynek Wyższej Szkoły Zawodowej, kiedyś Monopolu Tytoniowego
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71. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

W

71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, hołd jego bohaterom i ofiarom – w tym tysiącom mieszkańców stolicy, deportowanym przez Niemców do obozu Auschwitz, oddał dyrektor
Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński. Punktualnie o godzinie 17.00 – rozpoczynającej powstańcze
walki godzinie „W” – złożył on wieniec pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu Bloku 11.
To ponad połowa ogólnej
liczby Polaków deportowanych z całego dystryktu warszawskiego od sierpnia 1940
r. do września 1944 r. Wyzwolenia w obozie Auschwitz doczekało co najmniej
400 osób z transportów
pruszkowskich, w tym co
najmniej 125 dzieci i młodocianych.
Losy osób deportowanych
do Auschwitz po wybuchu
Powstania w Warszawie
opisują m.in. lekcja internetowa Z powstańczej Warszawy do Auschwitz, a także
10. tom serii edukacyjnej
Głosy Pamięci.
Wspomnienia
Henryka
Duszyka, więźnia Auschwitz nr 192692, urodzonego 2 stycznia 1935 r.
w Warszawie.
Do obozu skierowany został z ojcem Marianem,
starszą siostrą Apolonią
oraz macochą Genowefą
(matka zmarła, gdy miał
dwa lata) transportem
z Pruszkowa w sierpniu
1944 r. Wyzwolenia doczekał w Auschwitz II-Birkenau. Siostra zginęła w Bergen-Belsen, ojciec zginął
w Auschwitz w paździer-

niku 1944 r. Przeżyła jedynie macocha – wyzwolona
w Bergen-Belsen, z którą
dopiero w latach 50. nawiązał kontakt.
„Choć w Auschwitz-Birkenau uwięziony zostałem
z całą rodziną, to niebawem mając zaledwie 9 lat,
zostałem w obozie sam.
Mamy nie znałem. Zmarła,
gdy miałem 2 lata, więc jej
bliskości nawet nie umiem
sobie wyobrazić. 14-letnią siostrę Polę i macochę
umieszczono początkowo
w macierzystym obozie
FKL-u, wkrótce potem wywieziono z obozu. Wiele,
wiele lat po wojnie dowiedziałem się, że był to obóz
koncentracyjny
Bergen-Belsen w głębi Niemiec,
gdzie siostra zmarła na
tyfus. A ojciec? Tak bliskiego mi Ojca również
zabrakło. Pozostało tylko
pieczołowicie zachowane
o nim wspomnienie, które
głęboko zapadło w mej pamięci na zawsze. Oto ono:
Niedługo po przeniesieniu
mnie wraz z innymi chłopcami z bloku dziecięcego
16A odcinka kobiecego,
na kwarantannę męskiego
lagru BIIa, przyszedł do

mnie ojciec. To był jedyny
raz, kiedy spotkaliśmy się
w obozie. Usiadł na progu
mojego bloku. Popatrzył
na mnie, gdy przybiegłem,
a ja rzuciłem się mu na szyję.
Czasu na rozmowę już
nie starczyło. Ojciec musiał pospiesznie wracać
na swój blok. Następnego
dnia szukałem go wśród
więźniów, lecz bezskutecznie. Nie odnalazłem.
Był to ostatni raz w życiu,
gdy widziałem Ojca! Dużo
później, bo w październiku, dowiedziałem się, że
nie żyje! Wtedy poczułem
się na świecie zupełnie
sam. Do dziś nie wiem, co
się z nim dokładnie stało.
Co gorsza, uświadomiłem
sobie, że nie było już nikogo, komu mógłbym się
poskarżyć i wypłakać. Że
brutalny blokowy męczył
ćwiczeniami, każąc skakać
żabką dookoła bloku do
utraty sił albo dotkliwie
bił; [...] że dwa razy bezlitośnie zostałem pobity. Raz
przez esesmana napotkanego pomiędzy blokami,
który po spoliczkowaniu
jeszcze mnie skopał i nawet
nie wiem, za co. Za drugim

Fot. Paweł Sawicki

Historia Powstania splata
się nierozerwalnie z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
– Powstanie Warszawskie
to nie tylko wielki zryw
zbrojny, największy zryw
powstańczy całej II wojny
światowej. Powstanie to
także gehenna dziesiątek
tysięcy rodzin. Dla około
13 tysięcy warszawiaków
Powstanie skończyło się
w Auschwitz – powiedział
dyrektor Cywiński, który
sam pochodzi z Warszawy.
W trakcie Powstania Warszawskiego i po jego stłumieniu Niemcy deportowali z Warszawy ok. 550
tys. jej mieszkańców i około 100 tys. ludzi z najbliższych okolic miasta. Skierowano ich do specjalnie
w tym celu uruchomionego obozu przejściowego
w Pruszkowie pod Warszawą, Durchgangslager
121. 55 tysięcy osób wywieziono do obozów koncentracyjnych.
W obozie Auschwitz II-Birkenau Niemcy osadzili ok.
13 tysięcy z nich, począwszy od noworodków do
ludzi w podeszłym wieku.

Składanie wieńca przez Dyrektora Miejsca Pamięci M.A. Cywińskiego
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razem, zimą, gdy nieświadomie ośmieliłem się pośliznąć na zamarzniętym basenie przeciwpożarowym,
funkcyjny z bloku mnie
tylko skatował, ale jednocześnie pozbawił obiadu
i kolacji, co było niebywałą
karą przy takim zagłodzeniu; [...] że załadowany olbrzymi wóz zwany rollwagą, pomimo że był bardzo
ciężki, to my chłopcy, choć
w kilkunastu, musieliśmy
go pchać i ciągnąć, nierzadko po błocie.
Zabrakło także mojego
współczującego Ojca, któremu mógłbym się wyżalić z mej samotności i lęku
o życie na widok komina
krematoryjnego, z którego
buchały płomienie, a nad
nim wisiała gęsta, czarna
chmura dymu. Nie było go
także, kiedy przeraziły słowa przygodnego więźnia,
który oznajmił: Tam się
palą ludzie! Nas to czeka!”.
Źródło: Fragment relacji
Henryka Duszyka udzielonej
podczas spotkania z młodzieżą
w Oświęcimiu 4 marca 2014
r.
Paweł Sawicki
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PIERWSZE TRANSPORTY POLAKÓW DO
AUSCHWITZ – LEKCJA INTERNETOWA

P

ierwsze transporty Polaków do Auschwitz to tytuł nowej lekcji internetowej dostępnej na stronie www.auschwitz.org. Opowiada ona o pierwszych tygodniach nowo tworzonego niemieckiego nazistowskiego obozu
Auschwitz i o jego pierwszych więźniach – Polakach deportowanych z dystryktu krakowskiego i z rejencji
katowickiej. Autorką lekcji jest Irena Strzelecka, wieloletni pracownik naukowy Muzeum. Lekcja opublikowana
została w języku polskim, we wrześniu dostępna będzie jej wersja angielska.
Internauci poznają m.in.
charakterystykę pierwszych
transportów, procedurę przyjęcia do obozu, warunki kwarantanny i niewolniczej pracy. W lekcji opisany jest także
proces formowania więźniarskiego ruchu oporu, a także
dalsze losy niektórych więźniów. – Z upływem czasu,
w miarę stale rosnącego stanu liczbowego obozu, więźniowie z pierwszych transportów ulegli rozproszeniu
we wciąż powiększającej się
społeczności obozowej. Wielu
z nich po przeżyciu trudnego
okresu kwarantanny i zdobyciu obozowego doświadczenia zaczęło pracować w różnych komandach wewnętrznych. Niektórzy, z uwagi na
znajomość języka niemieckiego, zostali z konieczności
zatrudnieni w biurach obozowych, m.in. w izbie pisarskiej, oddziale zatrudnienia
i oddziale politycznym. Komanda te umożliwiały pracę
pod dachem i dawały pewną
szansę przeżycia obozu – czytamy w lekcji.
– Lekcja pozwala w ciekawy
i wnikliwy sposób zapoznać
się z historią pierwszych ofiar
Auschwitz. Mam nadzieję, że
wzbudzi u użytkowników
refleksję nie tylko na temat
przeżyć więźniów w pierw-

Fragment lekcji internetowej

szych dniach ich pobytu
w obozie, ale i przyczyni się
do zastanowienia nad wymiarem moralnej, etycznej
i historycznej winy autorów
publikacji, w których Auschwitz określany jest jako „polski obóz” – podkreślił Kacorzyk.
Co najmniej 405 więźniów
z pierwszych trzech transportów z dystryktu krakow-

skiego zginęło bądź jeszcze
w Auschwitz, bądź w obozach położonych na terenie
Niemiec, dokąd przenoszono
zwłaszcza Polaków już od listopada 1940 r. Wielu z nich
zginęło w trakcie ewakuacji
z obozów położonych w głębi
Trzeciej Rzeszy, m.in. w maju
1945 r. w wyniku zatopienia statków „Athen”, „Cap
Arcona” i „Thielbeck”. Los

około 250 więźniów pozostaje nieznany. Można tylko
przypuszczać, iż nie doczekali wolności, gdyż ani oni, ani
nikt z ich rodziny nie nawiązał kontaktu z Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Bartosz Bartyzel

Fot. PMA-B

Materiał dostępny na stronie
internetowej Muzeum przybliża historię transportów
Polaków z dystryktu krakowskiego w Generalnym Gubernatorstwie: z więzień w Tarnowie (14 czerwca 1940 r.),
Nowym Wiśniczu (20 czerwca 1940 r.) i Montelupich
w Krakowie (18 lipca 1940
r.), oraz grupy 271 więźniów
przywiezionych do obozu
Auschwitz w czerwcu i na
początku lipca 1940 r., z obozu przejściowego w Sosnowcu w rejencji katowickiej.
– KL Auschwitz powstał
z myślą umieszczania i zabijania tam Polaków, którzy
choćby w najmniejszy sposób
przejawiali wolę sprzeciwu
wobec okupacyjnych władz
niemieckich – powiedział
Andrzej Kacorzyk, dyrektor
Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście. – Nie wolno zapomnieć tej okrutnej i ponurej
atmosfery, w jakiej doszło do
powstania obozu: podbój kolejnych europejskich państw
przez Niemcy, bezwzględny
terror na okupowanych przez
Niemcy i Związek Radziecki
obszarach. Pierwsi więźniowie trafili do miejsca, z którego wyjście miało być tylko
jedno: „przez komin krematorium” – dodał Kacorzyk.

Pierwszy transport Polaków do Auschwitz. Tarnów
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EDUKATORZY Z IZRAELA NA SEMINARIUM
W MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ

17

Fot. Tomasz Kobylański

Fot. Tomasz Kobylański

edukatorów z Izraela wzięło udział w seminarium Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie.
Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków, zorganizowanym przez Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Wśród nich znajdowali się przewodnicy po Instytucie Yad
Vashem, pracownicy archiwum Yad Vashem, a także pracownicy Beit Ha-Edut oraz Lochamej Hagetaot.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W programie seminarium
znalazły się także wykłady
poświęcone m.in. losom różnych grup ofiar Auschwitz,
roli obozu w nazistowskim
programie zagłady europejskich Żydów czy też załodze
SS w KL Auschwitz. Uczestnicy seminarium wzięli także
udział w wyjazdach studyjnych do Monowic i Jawiszowic, gdzie w czasie wojny
znajdowały się podobozy
Auschwitz. W ramach przejazdu wzdłuż jednej z tras tzw.
Marszów Śmierci z Oświęcimia do Gliwic uczestnicy zapoznali się z kolei z powojennymi upamiętnieniami ofiar
ewakuacji obozu oraz oddali
hołd ich ofiarom.
– Bardzo ciekawe było słuchanie innej perspektywy. Generalnie jest to ta sama historia,
ale opowiedziana inaczej. To

bardzo dobrze, bo pojawiło
się tu wiele tematów, których
nie poruszamy podczas nauki i szkolenia przewodnickiego. To przede wszystkim
doświadczenie polskich więźniów, które jest bardzo ważne, jeżeli chce się zrozumieć
głębiej to, co wydarzyło się
w czasie II wojny światowej.
Mówię o tym podczas swojej
pracy, ale tutaj poszerzyłam
swoją wiedzę i zrozumienie
tej sytuacji – powiedziała Ilona
Angert, koordynatorka seminarium z ramienia Yad Vashem, przewodniczka po Yad
Vashem.
– Przyjechałem na to seminarium głównie po nowe spojrzenie na rzeczy już mi znane
związane z historią Holokaustu, historią Auschwitz i historią żydowską. To wszystko
spełniło moje oczekiwania.

Interesujące były też dla mnie
poznanie tematów mniej mi
znanych, jak na przykład
struktury SS w obozie Auschwitz, czy też losu Sinti i Romów, czy radzieckich jeńców
wojennych w obozie – powiedział Niv Zonis, uczestnik
seminarium, przewodnik po
Yad Vashem.
Przedostatniego dnia seminarium dużą uwagę poświęcono misji edukacyjnej Miejsca
Pamięci Auschwitz. Uczestnicy, będący w większości
przewodnikami po Instytucie
Pamięci Yad Vashem, spotkali
się z edukatorami-przewodnikami Muzeum, co było szansą na wymianę doświadczeń
i dyskusję o dobrych praktykach.
Na program seminarium
składały się także wizyta
w Muzeum Żydowskim,

synagodze Chewra Lomdej
Misznajot oraz cmentarzu
żydowskim w Oświęcimiu.
Uczestnicy zwiedzili również
teren warszawskiego getta,
cmentarz żydowski, Muzeum
Powstania
Warszawskiego
oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także
m.in. krakowski Kazimierz,
Podgórze, Fabrykę Schindlera
oraz Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, gdzie wysłuchali
wykładów dr Edyty Gawron
i dr. hab. Marka Kuci.
Po raz pierwszy w programie
seminarium znalazła się wizyta w Centrum Dialogu Marka
Edelmana i Parku Ocalałych,
uczestnicy zwiedzili tereny
byłego getta oraz cmentarza
żydowskiego w Łodzi.
MCEAH

Fot. Tomasz Kobylański

Fot. Tomasz Kobylański

– Uczestnicy seminarium
mieli możliwość dokładnego
poznania historii niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz, w tym wyjątkową
możliwość zobaczenia miejsc
rezerwatowych, niedostępnych dla zwiedzających – powiedział Tomasz Kobylański,
koordynator seminarium z ramienia MCEAH. – Niezwykle
ważnym elementem pobytu
w Miejscu Pamięci Auschwitz
było także spotkanie z byłym
więźniem Auschwitz Bogdanem Bartnikowskim, który
podzielił się z uczestnikami
seminarium swoimi przeżyciami obozowymi. Bogdan
Bartnikowski, jako 12-letni
chłopiec został przywieziony
przez Niemców do Auschwitz z powstańczej Warszawy
– dodał Kobylański.

Tereny byłego obozu Auschwitz III - Monovitz

Spotkanie z byłym więźniem Bogdanem Bartnikowskim
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JESTEM STĄD. ŚWIADOMY PRZESZŁOŚCI,
ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYSZŁOŚĆ
PODSUMOWANIE WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA MŁODZIEŻY
Z OŚWIĘCIMSKICH SZKÓŁW MIĘDZYNARODOWYM DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
W OŚWIĘCIMIU

W

Fot. MDSM

Fot. MDSM

minionym roku szkolnym MDSM Oświęcim zaprosił uczennice i uczniów z oświęcimskich szkół do
udziału w cyklu warsztatów, które miały na celu poznanie codziennego życia mieszkańców Oświęcimia
w okresie okupacji (1939-1945) i ówczesnej topografii miasta Oświęcimia/Auschwitz, spotkanie się ze
świadkami tamtych zdarzeń, udział we współczesnym dyskursie o symbolice „Auschwitz” i kulturze pamięci
w Polsce oraz analizę współczesnych wyzwań stojących przed młodymi ludźmi w obszarze kształtowania tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.

Warsztaty w MDSM Jestem stąd. Świadomy przeszłości, odpowiedzialny za przyszłość

Refleksje uczestniczek projektu Jestem stąd. Świadomy
przeszłości, odpowiedzialny za
przyszłość:

należy do grupy Ludzi
dobrej woli – osób, które
w okresie okupacji udzielały pomocy więźniom KL
Auschwitz. Warsztaty Prawa dzieci – historia i współczesność zwróciły naszą uwagę
na los dzieci i młodzieży
w KL Auschwitz oraz problem łamania praw dziecka
we współczesnym świecie.
Dyskutowaliśmy o pamięci
i współczesnych relacjach

polsko-niemieckich, dzieląc
się refleksjami po projekcji
filmu A na końcu przyszli turyści i wykładzie na temat
symboliki Auschwitz i kultury pamięci o Auschwitz
i Holokauście w Polsce.
Tuż przed przerwą świąteczną
spotkaliśmy
się
z niemieckimi i austriackimi
wolontariuszami MDSM, by
w nieco luźniejszej formie
dowiedzieć się, jak wyglą-

Fot. MDSM

niami jego mieszkańców,
dotyczących codziennego
życia w okresie okupacji.
Przed zwiedzaniem Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau wzięliśmy udział
w warsztatach Antyjudaizm
– Antysemityzm – Auschwitz
oraz Obrazy w głowie.
Na kolejnych warsztatach
poznawaliśmy los »cichej
bohaterki«, pani Aleksandry Kołodziejczyk, która

Fot. MDSM

z projektem, zgłosili się za
namową innych osób, jednak w miarę upływu kolejnych zajęć ich zainteresowanie rosło, a rezultaty przera„Jedni z nas bez wahania stały oczekiwania.
zgłosili się do projektu, jako
że na co dzień interesują się Wstępem do projektu było
historią, innych interesowa- zwiedzanie historycznych,
ły odniesienia do teraźniej- a często już zapomnianych
szości, szczególnie do praw miejsc na mapie przedwoczłowieka. Jeszcze inni nie jennego Oświęcimia i praca
wiązali wielkich nadziei nad relacjami i wspomnie-

Warsztaty w MDSM Jestem stąd. Świadomy przeszłości, odpowiedzialny za przyszłość

Warsztaty w MDSM Jestem stąd. Świadomy przeszłości, odpowiedzialny za przyszłość
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dają święta w ich krajach,
a nawet samodzielnie spróbować sił w kolędowaniu,
czy cukiernictwie. Wyjątkowo ciekawym punktem programu była wizyta w Gminie Żydowskiej w Bielsku-Białej. Zostaliśmy wprowadzeni w tajniki tradycyjnej
kuchni żydowskiej, okazało
się, że ma wiele wspólnego
z naszą domową, polską
kuchnią.
Z
każdymi
kolejnymi
warsztatami nabywaliśmy
nowej wiedzy oraz umiejętności pracy w grupie. Edukatorzy MDSM nie tylko
przekazywali nam potrzebną wiedzę, ale zachęcali do
jej samodzielnego zdobywania. Pierwszym efektem
samodzielnej pracy było
stworzenie przez nas wideo-relacji świadków okupacji: naszych krewnych lub
sąsiadów. Podręcznikowej

historii nie da się odczuć
tak, jak tej, opowiedzianej przez człowieka, który
sam jej doświadczył. Dzięki
temu projektowi zdaliśmy
sobie sprawę, że historii
można uczyć się także poprzez zwykłe rozmowy.
Zaczęliśmy doceniać wspomnienia, które są dosłownie
na wyciągnięcie ręki.
Spróbowaliśmy
również
naszych sił w przekazywaniu wiedzy – 19 kwietnia
włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Żonkile upamiętniającą 72. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.
Przypominaliśmy
o tym wydarzeniu rozdając
w Oświęcimiu symboliczne żonkile, upamiętniające
m.in. postać Marka Edelmana, oraz przeprowadzając
akcję w naszym liceum im.
St. Konarskiego. Staraliśmy
się przybliżyć aspekt hi-

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

storyczny nie tylko miesz- i w wernisażu Przybyliśmy
kańcom Oświęcimia ale z Polski. Wkład polskich Żyrównież zagranicznym tu- dów w budowę państwa Izrael.
rystom.
W końcu przyszedł czas na
Przez kilka miesięcy pracu- nasze finałowe przedsięjąc w grupie, nie tylko mie- wzięcie. Wspólnie, ale i każliśmy możliwość wymiany dy z osobna, zagłębiliśmy
poglądów i spojrzenia na się w relacje Żydów z Trzeróżne zjawiska historyczne bini. Państwowe Muzeum
i współczesne z innej per- Auschwitz-Birkenau umożspektywy, ale zrozumieli- liwiło nam dostęp do Arśmy też, jak wiele korzy- chiwum oraz niepublikości może przynieść dobra wanych dotąd zdjęć i dowspółpraca. Oprócz nauki kumentów. Wizyta w Arpłynącej od edukatorów chiwum była ekscytującym
i zdobytego doświadczenia momentem, w którym pomogliśmy się uczyć od sie- czuliśmy, że możemy stwobie wzajemnie.
rzyć dzieło, w którym słowa
dopasowane do zdjęć na
Przed realizacją naszego nowo opowiedzą historię.
samodzielnego
projektu A właściwie wiele historii,
wzięliśmy jeszcze udział które odkrywane przez nas
w dwóch warsztatach: Pra- z zachwytem, dostarczyły
wa człowieka w sztuce plaka- tak wiele ciekawostek, nie
tu oraz Argument – Biogra- tylko o samej Trzebini, ale
fia. Wartości humanistyczne i wydarzeniach, obrzędach,
w świecie odczłowieczonym ludziach, ich zwyczajach

i relacjach. Odkryliśmy historie, które czekały na »ujrzenie światła dziennego«.
I doczekały się. Rezultatem
naszej pracy jest wirtualna wystawa Historia Żydów
z Trzebini.
Na zakończenie warsztatów każdy z nas otrzymał
certyfikat Ambasador Pamięci. Dumni ze zdobytych
certyfikatów nie zamierzamy spocząć na laurach.
Mając już wiele kiełkujących w głowach pomysłów,
chcemy we wrześniu rozpocząć nowy projekt, ale tym
razem jako jego inicjatorzy
i prowadzący. Każdy może
się do nas przyłączyć, dlatego zachęcamy do śledzenia
informacji na oficjalnej stronie internetowej oraz facebook’u MDSM!”
Barbara Boba
Magdalena Kawczak

KTO? MACIERZYŃSKI NA ULICY
VLADIMIRSKIEJ, CZYLI VIII SCENA
ALTERNATYWNA MDSM

W

gorący, czerwcowy wieczór Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zaprosił wszystkich spragnionych kontaktu ze sztuką na kolejną edycję MDSM S.A. Ciekawa inicjatywa, firmowana logo ryby wyciąganej z kapelusza i mottem Zygmunta Baumana: „Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów; z
propozycji, a nie norm” zgromadziła grono „klientów” podatnych na uwiedzenie przez teatr, poezję i muzykę.
Przystanek TEATR: „Wy- wieszak na ubrania, storywamy ząbki czy jak jak na parasole oraz gazetnik) aktorzy zaaranzwykle gąbkę z fotela?”
żowali przestrzeń, która
Teatr KTO z Krakowa go- – w zależności od potrzeb
ścił w MDSM w zeszłym – była to sklepem z kaperoku – na V Biennale Pla- luszami, to restauracją, to
katu Społeczno-Politycz- salą koncertową, wykłanego mogliśmy obejrzeć dową, gabinetem stomarobiący duże wrażenie i na tologicznym czy redakcją
pewno
niezapomniany, wydawnictwa. Coraz koplenerowy spektakl Ślep- miczniejsze dialogi osnute
cy, inspirowany książką były wokół prozaicznych
portugalskiego
laureata czynności, które wykonuNagrody Nobla Jose Sara- je każdy z nas: parzenie
herbaty, łowienie natrętnej
mago.
muchy, spożywanie zupy
Tym razem przyszedł czas w restauracji. Najwięcej
na o wiele lżejszy kaliber w przedstawieniu było hutematu. Czwórka profe- moru słownego: związki
sjonalnych aktorów za- frazeologiczne traktowabawiła widzów komedią ne zbyt dosłownie („niech
absurdalną pt. Atrament cię świnia powącha” czy
dla leworęcznych, autorstwa „prąd płynie”) prowadziKrzysztofa Niedźwiedz- ły do dyskusji kończących
kiego (twórcy grupy ka- się zawsze narastającym
baretowej Formacji Chate- brakiem porozumienia polet), który również sztukę między stronami. Humor
wyreżyserował i w niej sytuacyjny charakteryzozagrał. Już sam tytuł pach- wał zaś świetnie zagraną
nie absurdem i zapowiada scenę u dentysty, kiedy to
cały szereg gagów sytu- lekarz rozmawia z pacjenacyjno-słownych, z któ- tem (sami wiemy, jak trudrych składa się przedsta- ny to dialog, gdy ma się
wienie. Przy pomocy kilku usta szeroko otwarte, a na
standardowych i ogranych dodatek pełne wacików).
elementów
scenografii Z kolei scena wykładu,
(krzesła, stolik, stojący rozpoczynająca się zapo-
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wiedzią: „Mówienie to nie
jest to samo, co jakieś tam
głupie pisanie czy durnowate myślenie” przerodziła się w niezrozumiały
dialog bohaterów z ustami wypchanymi bułką, by
w finale jeden z nich spuentował sytuację: „Taka
jest prawda. Wszystko
poza tym jest ordynarną
konsumpcją”. Gry słowne, śmieszna treść zestawiona z powagą wypowiadających tekst postaci,
zawodowe aktorstwo – to
niewątpliwe atuty tego widowiska, które można zagrać wszędzie, gdzie tylko
znajdą się widzowie chcący słuchać o zupie makaronowej z ryżem, tudzież
dmuchaniu w bęben lub
fortepian.
Anty-Salon Poezji: Piotr
Macierzyński raz jeszcze
Poeta z Łodzi, rocznik
1971, gościł na I edycji Alternatywnej Sceny MDSM,
wyznaczając poziom, ale
i charakter wierszy, których na Salonie Poezji
z jakichś względów nie
usłyszymy.
Cenzurowany nawet tutaj (zachęcam
do samodzielnego zapo-
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znania się z utworami P.
Macierzyńskiego z jego
najbardziej kontrowersyjnego tomu antologia wierszy ss-mańskich – www.
piotr macierzynski.republika.pl), ma już swoich
wielbicieli w naszym mieście i nie tylko (niektórzy
przyjechali na to spotkanie
z Krakowa) i nieodmiennie sprzedaje bardzo dużo
tomików, przy czym wiele
osób dopytuje o wcześniejsze (na razie, niestety, niewznawiane, bo porządnego wydawcy brak): Danse
macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu (2001),
tfu, tfu (2004), Odrzuty
(2007), Zbiór zadań z chemii
i metafizyki (2009).
W ogrodach MDSM, obok
sadzawki, autor przeczytał
w większości wiersze ze
swojego ostatniego (2013
r.) tomu kwik. I oczarował,
rozgrzał, nakręcił tak, że
chciało się krzyknąć: „jeszcze jeden!”.
Humor mieszał się z powagą dzięki zaskakującym
pointom. Ale to, co najbardziej wciąga i nie pozwala o sobie zapomnieć – to
treść, szerokie spektrum
tematów, choć sam tom
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podzielony jest na dwie
części.
Kwik pierwszy to poruszająca analiza relacji między
ojcem a synem (z punktu
widzenia syna) oraz wielu dziecięcych grzechów
(świętokradztwo podczas
„białego tygodnia”, pobicie słabszej, onanizm, gdy
się zostało wychowanym
po katolicku) i lęków (bycie klasowym „chłopcem
do bicia”, nieumiejętność
sprostania wymaganiom
ojca, brak wsparcia, głód
uczucia). Ojciec, z demoniczną protezą jednej nogi,
jest tyranem i surowym
sędzią, przy którym własny syn czuje się jak robak;
wymaga
bezwzględnego posłuchu i musztruje
dziecko po pijanemu, myśląc, że tym sposobem wykrzesze z niego mężczyznę. W obecności takiego
ojca nie można się rozpłakać czy okazać jakichkolwiek cieplejszych uczuć.
Dlatego podmiot liryczny
posuwa się do ekstremum
– „jakby było cudownie/
gdyby ojciec umarł/gdy
byłem mały/i mógłbym
myśleć że mi go brakuje”.
Kwik drugi bierze na ta-
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szlifował. Aby to robić dobrze (a Macierzyńskiemu
żadnego
niedopracowanego, słabszego wiersza
zarzucić nie sposób), nie
można jeszcze dodatkowo
„normalnie pracować”.
Powierzchowna
obrazoburczość tych utworów
może wynikać z faktu, że
autor nie szczędzi czytelnikom szczegółów anatomicznych i fizjologicznych
(np. Błona dziewicza Justyny), akcentuje rolę fizycznego zbliżenia, nie istnieje
dla niego pojęcie intymności. Ale nie o ciało tu tylko
chodzi:
w poezji jest trochę inaczej
niż w boksie
liczą się ci którzy potrafią
maksymalnie się odsłonić

Fot. MDSM

a w innym wierszu:

Niszowe Studio Dźwięku – zespół Vladimirska

swojej wybranki. Choć
czasem wydaje się, iż miłosne perypetie podmiotu
lirycznego dają tylko powód do snucia refleksji na
temat kondycji ludzkiej
duszy i ciała.
Sama Justyna to całkiem
normalna kobieta – pragnie zdrowego związku,
opartego na uczuciu, szacunku, ale i jasnym podziale ról. Jest w stanie
dużo znieść (utrzymywać

chłopaka-poetę, sprzeciwić się rodzicom), ale nie
wszystko. A męski podmiot liryczny? Próbuje
usatysfakcjonować partnerkę za cenę wyrzeczeń,
ale nie bezgranicznie. Co
prawda podejmuje pracę zarobkową (z której
i tak wcześniej czy później
go zwolnią), jest prawie
zdecydowany na dzieci,
a w desperacji (atak kamienia w woreczku żółciowym) przyrzeka, że już ni-

Fot. MDSM

petę temat uniwersalny
w jednostkowym ujęciu:
miłość Piotra Macierzyńskiego (podmiotu lirycznego) do Justyny. Żeby
miało literacką wartość,
musi być to uczucie nasycone
dramatyzmem:
chwile szczęścia i burzliwe rozstanie, świetny seks
i onanizowanie się przed
zdjęciem byłej dziewczyny, niemożność pogodzenia bycia poetą z byciem
idealnym mężczyzną dla

nie mam nic do ukrycia
moje myśli są otwarte jak powłoki brzuszne
leżą w wersach jak bebechy
na stole w prosektorium
wystarczy rzucić okiem
co skrywa mózg klatka piergdy nie będzie pił wódki. siowa i lędźwie
Ale to poeta, dla którego
poezja wydaje się jednak Poezja Piotra Macierzyńnajważniejsza, co Justy- skiego, jak zresztą każda
na zrozumiała szybciej od (tak przynajmniej marzy
samego zainteresowane- odbiorca), to osobiste wygo i odeszła. Zresztą, sam znanie – bo w wierszach
autor zdecydował się na musi być człowiek, któbycie poetą 24 godziny na ry je pisze, przepuszcza
dobę. Nie rusza się z domu przez siebie, niejednokrotbez kartki i długopisu. nie boleśnie. Dlatego tak
Teksty do rzeczonego to- trudno zadać mu pytanie
miku zbierał przez siedem na „wieczorku poetyclat (powieść pisze się kró- kim”: Czy pan cierpi? Czy
cej) – obrabiał, doskonalił, Justyna istnieje naprawdę?

Anty-Salon Poezji z udziałem Piotra Macierzyńskiego
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Fot. MDSM

Czy to rzeczywiście pański
ojciec?
Wiersze
Macierzyńskiego powtarzają: pamiętaj
jesteś tylko człowiekiem.
Nie można pozostać wobec nich obojętnym. Są
prześmiewcze, ale głęboko
poruszające – jednocześnie
(w poezji liczą się śmiech
łzy i ciarki). Każdy odnajdzie w nich jakiś własny
element, kawałek siebie.
Wielu dopatruje się w nich
prowokacji, sam autor
mówi o buncie, a tak naprawdę wyziera z tego
przeraźliwie szczery obraz ludzkiej natury, jakżeż
bliskiej czytelnikowi, rozdygotanej, miotającej się
pomiędzy skrajnościami
świata tego, bez żadnych
szans na złoty środek, tęskniącej za prawdziwą miłością, dopasowaniem ciał
i dusz, z proporcją sukcesów do porażek życiowych
jak 1:10. Ale bije z tej słabości jakaś siła i prawda,
bo... czy w kwiku głodnej,
przestraszonej, zarzynanej
świni jest miejsce na fałsz?
Przystanek Teatr – spektakl Atrament dla leworęcznych. Komedia absurdalna teatru KTO

nego w Saragossie). Grupa
tworzy też utwory instrumentalne, swego rodzaju
muzykę obrazową – przy
pomocy
instrumentów
próbują wyrazić jakiś temat np. Płonący dom. Na
jednej z krakowskich Nocy
Muzeów
skomponowali
Piosenki są po angielsku, i wykonali na żywo muzyale pomysły do nich czer- kę do filmu z okresu kina
pie Scotia z tego, co wokół. niemego.
Stąd utwór opowiadający
Organizatorzy
o Dolnym Śląsku (pokło- Uwaga!
sie wycieczki rowerowej), MDSM S.A. apelują do
spacerach po nocnym Kra- wszystkich o nadsyłanie
kowie czy wilkołaku (in- na adres mailowy instyspirowana życiem i twór- tucji propozycji muzyczczością Jana Potockiego, no-poetycko-teatralnych,
autora Rękopisu znalezio- nazwisk artystów, któgetyczne; muzykalnie, melodyjnie – wpada w ucho
i porywa; jest odrobinę
tajemniczo, klimatycznie,
po prostu ciekawie – zespół reprezentuje naprawdę wysoki poziom kultury
muzycznej.

Fot. MDSM

Niszowe Studio Dźwięku:
Pop inspirowany
wa tu wszystko, co uda
się usłyszeć: żydowscy
Zespół Vladimirska po- klezmerzy, Bałkany, Rowstał pięć lat temu w Kra- sja, Irlandia, amerykańkowie. Jego założycielką, ski indie-pop, Nino Rota.
liderką, autorką tekstów, Przypominają
podwórwokalistką i instrumen- kową kapelę sprzed stu
talistką (akordeon) jest lat, dlatego klimat jest
Scotia Gilroy, Kanadyjka. odrobinę retro. Akordeon
Jako jedyna w zespole jest dyktuje swojską, uliczną
od początku, pozostali nutę. Świeżości dodaje
muzycy zmieniają się dość im wspaniała aranżacja –
często. Akordeon, gitara każdy z artystów ma tu
akustyczna i elektryczna, wiele do zaoferowania.
trąbka, saksofon/flet po- Zachwyca zwłaszcza trąbprzeczny i perkusja oraz ka.
naturalny, „opowiadają- Czasami jest melancholijcy” wokal tworzą muzykę nie, nostalgicznie, jakoś tak
pop, ale inspirowaną fol- „zaciągająco”, ale zawsze
kiem i jazzem. Pobrzmie- żywiołowo i bardzo ener-

Uczestnicy VIII Alternatywnej Sceny MDSM
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rych chcieliby Państwo
zobaczyć, posłuchać i – co
całkiem prawdopodobne
– z którymi będzie można
po występie porozmawiać.
Małgorzata Gwóźdź
Projekt sfinansowany został
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu oraz firmy
Enco.
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DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE
ROMÓW I SINTI

2

sierpnia jest w Polsce obchodzony jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. 71 lat temu, w nocy
z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. obóz rodzinny dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Zamordowano wówczas w komorach gazowych blisko 3 tysiące dzieci, kobiet
i mężczyzn, ostatnich romskich więźniów obozu.
Auschwitz stracił jedenaścioro członków swojej
rodziny, a sam przetrwał
wojnę w ukryciu, w swoim wystąpieniu zaapelował przede wszystkim
do młodego pokolenia,
aby nigdy nie zapomniało o nieopisanych
cierpieniach i prześladowaniach, które stały się
udziałem jego społeczności. – To dzisiejsza młodzież ma za zadanie zadbać o to, by wydarzenia
sprzed lat nigdy się nie
powtórzyły – podkreślił.
– Upamiętniamy dziś
nieopisane cierpienia naszych współbraci, którzy
71 lat temu zostali zagnani do komór gazowych
przez esesmanów. Byli
to ostatni członkowie
naszej mniejszości, którym udało się, aż do tego
momentu, przeżyć piekło
Auschwitz: 2900 kobiet,
dzieci, osób starszych
i chorych – powiedział
Romani Rose, szef Centralnej Rady Niemieckich

Sinti i Romów. Podkreślił
on, że Auschwitz symbolizuje nie tylko zagładę
Romów i Sinti, ale także
całkowity upadek wszelkich wartości, na których
opiera się ludzka cywilizacja.
Prezes
Stowarzyszenia
Romów w Polsce Roman
Kwiatkowski w swoim
wystąpieniu mówił, że
obecność podczas uroczystości odbiera nie tylko jako potrzebę złożenia
hołdu ofiarom zbrodni popełnionych przez
niemieckich
nazistów.
– Obecność tę odbieram
też jako potrzebę sprzeciwu wobec odradzających
się postaw faszystowskich, rasistowskich, nacjonalistycznych, wobec
ksenofobii, ale także jako
wsparcie dla nas, Romów
i Sinti, w utrwaleniu
wiedzy o makabrycznej
zbrodni sprzed ponad 70
lat – mówił. Zaapelował
on także o przestrzeganie
praw obywatelskich wo-

bec przedstawicieli społeczności romskiej w Europie. – Chcemy w sposób
integralny i pełnoprawny uczestniczyć w życiu
społecznym, gospodarczym i kulturalnym przy
zachowaniu własnej kultury i własnych tradycji –
powiedział Kwiatkowski.
– Odczuwam smutek.
Obecność w tym miejscu jest bolesna. Boli
pamięć, boli, gdy staramy się zrozumieć, gdy
odkrywamy fakty – powiedziała Soraya Post,
europarlamentarzystka,
której matka była pochodzenia romskiego. – Aby
zagwarantować, że historia się nie powtórzy, nasze społeczności muszą
przeciwdziałać zjawisku
rasizmu na wszystkich
płaszczyznach. Musimy
zrozumieć, co powoduje
nienawiść, co ją podtrzymuje i co sprawia, że się
rozprzestrzenia. Musimy
wyposażyć się w narzędzia, które pomogą nam

powstrzymać nienawiść
– mówiła.
„Dziś w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym
Auschwitz-Birkenau,
miejscu
symbolicznym dla zagłady
Romów,
przywołując
bezmiar cierpień, jakich
doświadczyli jego więźniowie, zobowiązujemy
się do zachowania pamięci o ich ofierze oraz
do wspólnych działań
na rzecz Polski, Europy
i świata wolnych od rasizmu i dyskryminacji”
– napisała w liście do
uczestników obchodów
Pełnomocnik Rządu do
Spraw Równego Traktowania prof. Małgorzata
Fuszara.
Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
powiedział,
że pamięć jest naszym
wspólnym obowiązkiem:
– Niech pamięć o tych
Romach i Sinti, którzy tu

Fot. Marek Lach

W uroczystościach, które odbyły się na terenie
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz II-Birkenau,
wzięło udział kilkaset
osób. Pod pomnikiem
upamiętniającym zagładę Romów i Sinti na terenie byłego Zigeunerfamilienlager w Birkenau
złożono wieńce i oddano
hołd ofiarom.
Wśród uczestników rocznicowych
obchodów
byli m.in. byli więźniowie i ocaleni z zagłady,
przedstawiciele organizacji romskich, polskiego
rządu i parlamentu, Parlamentu Europejskiego,
korpusu
dyplomatycznego, społeczności żydowskiej, dyrekcja i pracownicy
Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz przedstawiciele władz regionalnych
i lokalnych.
Niemiecki Rom Siegfried
Heilig, który w obozie

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 88, sierpień 2015

Fot. Marek Lach

zginęli, nie zaginie. Obyśmy nie zapomnieli lekcji, która wypływa z tego
miejsca.
– Pamięć o ofiarach romskich zmusza nas do aktualnych niestety pytań
o obraz „Innego”, „Obcego” w naszych europejskich społeczeństwach.
Odrzucenie
„Obcego”
i próby jego wykluczenia
nie potrzebują dziś już
spoiwa ideowego w postaci rasizmu. Odrzucenie bywa motywowane
nawet wolnością – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr
M.A. Cywiński.
Szacuje się, że w obozie Auschwitz Niemcy
uwięzili łącznie ok. 23
tys. Romów – mężczyzn,
kobiet i dzieci. W obozie
zmarło lub zostało zamordowanych ok. 20 tys.
Na terenie Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau, w bloku 13, urządzono wystawę upamiętniająca zagładę Romów
i ukazującą szczególny
wymiar nazistowskiego
ludobójstwa
popełnionego na Romach w okupowanej przez nazistów
w Europie. Od 2011 r.
2 sierpnia jest w Polsce
oficjalnym Dniem Pamięci o Zagładzie Romów
i Sinti.
Historię Romskich ofiar
obozu przybliża lekcja
internetowa
Romowie
w Auschwitz, a także 7.
tom serii edukacyjnej
Głosy Pamięci.

Fot. Marek Lach

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

Fot. Marek Lach

Paweł Sawicki

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti
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Centrum Żydowskie

MOST DO HISTORII
ak wygląda współczesne miasto Oświęcim? Czy i w jaki sposób Polacy pamiętają o swoich dawnych
Jgdzie
żydowskich sąsiadach? Kto opiekuje się synagogami i cmentarzami żydowskimi w miejscowościach,
nie ma Żydów? Na te i podobne pytania odpowiedzi szukała grupa 14 doktorantów oraz wykładowców z USA, Kanady, Hiszpanii, Niemiec i Słowacji. Goście przyjechali do Polski na trzytygodniowyintensywny pobyt studyjny w ramach programu Most do historii, organizowanego przez Centrum
Żydowskie w Oświęcimiu.
go obozu Auschwitz oraz
uczestniczyli w zajęciach
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, ale
poznawali także żydowską
historię
Oświęcimia w naszym Centrum,
Muzeum Zamek oraz
współczesne życie miasta. Ponadto w programie
wizyty znalazło się także
spotkanie z siostrą Mary
O’Sullivan z Centrum
Dialogu i Modlitwy oraz
wizyta na wystawie Klisze Pamięci Mariana Kołodzieja w Harmężach.
Jak co roku częścią programu
były
wyjazdy
studyjne do Krakowa,
Warszawy i Łodzi, miast
o
wielkim
znaczeniu
w historii Żydów w Polsce
oraz miejscowości Polski

południowo-wschodniej:
Kielc, Chmielnika, Działoszyc, Szydłowa, Tarnowa i Bobowej, gdzie wciąż
istnieją ślady żydowskiej
obecności,
zachowane
w różnym stanie. W Krakowie, szczególnym wydarzeniem w programie
było spotkanie z panią
Mirosławą Gruszczyńską,
którą izraelski instytut
Yad Vashem odznaczył
medalem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata
za uratowanie żydowskiej dziewczynki z getta
krakowskiego. W Warszawie uczestnicy wysłuchali świadectw dwóch
polskich więźniarek politycznych Auschwitz: pani
Zofii Posmysz i prof. Haliny Ulatowskiej. Obydwa
spotkania ze świadkami

historii wywarły na gościach ogromne wrażenie.
Miejsca na drugie spotkanie użyczyło Muzeum Powstania Warszawskiego.
Aby dobrze zrozumieć
kontekst
żydowskiej
przeszłości
w
Polsce,
odwiedzaliśmy również
miejsca związane z ogólną historią naszego kraju:
Stare Miasto w Warszawie
oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego, a także
krakowską starówkę oraz
Muzeum Historii Miasta
Krakowa oddział Ulica
Pomorska.
Studenci odwiedzili ponadto Bielsko-Białą, gdzie
spotkali się z przewodniczącą miejscowej gminy
żydowskiej Dorotą Wiewiórą, oraz Będzin wraz
z zachowanym przez gru-

pę młodych aktywistów
byłym domem modlitwy
Nuhima Cukermana.
Zakończeniem
programu był spacer po Tatrach
oraz wizyta w Czerwonym Klasztorze na Słowacji. Jak podkreślili zgodnie goście, uczestnictwo
w programie zmieniło ich
sposób postrzegania Polski jako miejsca związanego nie tylko z historią
Zagłady, ale także życia
i wielowiekowej obecności Żydów, ludzi o których pamięć wciąż istnieje, choć nie zawsze uświadomiona.
Maciek Zabierowski

Fot. Colorado Holocaust Educators

Po raz 14. organizujemy
wyjątkowy pobyt zagranicznych
naukowców,
który prezentuje historię
Żydów w szerokim kontekście historii naszego
kraju i wzajemnych kontaktów obu społeczności.
Od początku istnienia
Centrum
Żydowskiego ponad 140 młodych
studentów i studentek
z Ameryki Północnej, Azji
i Europy, odwiedziło Polskę i Oświęcim, poznając
autentyczne miejsca historyczne i pogłębiając
swoje zrozumienie przeszłości i współczesności
żydowskiej w naszym
kraju.
Tegoroczni
uczestnicy
spędzili prawie tydzień
w Oświęcimiu, gdzie nie
tylko zwiedzili teren byłe-

Uczestnicy programu z s. Mary O’Sullivan przed Centrum Dialogu i Modlitwy
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Centrum Dialogu i Modlitwy

IMPULS DLA CIĄGŁEGO PROCESU POJEDNANIA

Fot. Harald Oppitz

J

uż za niespełna rok Kraków będzie gościł uczestników Światowych Dni Młodzieży, których motywem
przewodnim jest temat miłosierdzia Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt. 5,7). Na całym świecie
w kościołach trwają przgotowania do spotkania młodych katolików.

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz

parafii, które w przyszłym
roku będą gościły młodych
zza zachodniej granicy. Projekt ten jest realizowany
wspólnie z Centrum Dialogu i Modlitwy od początku
2015 r. Organizatorom zależy, aby nie był to krótkotrwały, pojedynczy akt związany
ze „świętem młodych”, lecz
aby dać impuls dla ciągłego
procesu pojednania.
Pielgrzymka ad limina Misericordiae (z łac. do źródeł miłosierdzia) Komisji Episkopatu
Niemiec, która w dniach od 3
do 5 lipca gościła w Centrum
Dialogu i Modlitwy, miała na
celu duchowe przygotowanie jej uczestników do przyszłorocznych Dni Młodzieży
oraz ustalenie logistycznych
kwestii związanych z udziałem młodych Niemców

rozważania, modlitwę i refleksje w Centrum Dialogu
i Modlitwy. Tutaj uczestnicy wspólnie zastanawiali
się nad tym, w jaki sposób
skonfrontować
młodych
Niemców ze wstrząsającą
przeszłością, której świadectwem jest Auschwitz oraz jak
budować relacje z młodymi
Polakami.
Kilkudniową wizytę niemieckiej delegacji zakończyła Msza Święta sprawowana
w intencji pojednania między
narodami, której przewodniczył bp Karl-Heinz Wiesemann. Niemiecki hierarcha
podkreślił, że z dawnej cywilizacji nienawiści w Oświęcimiu powstaje obowiązek budowania cywilizacji miłości.
Papież Jan Pawł II pokładał
swoją nadzieję w budowaniu
pokojowej i chrześcijańskiej
Europy w szczególny sposób, w młodzieży. To „ona”
została zaproszona na ŚDM
do Krakowa, aby naśladować
miłosierdzie Boga i samemu
wziąć odpowiedzialność za
miłosierne
społeczeństwo.
W trakcie Mszy Świętej,
w której uczestniczyli również przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego ŚDM,
odczytany został telegram
koordynatora ds. przygotowań tych Dni, bp Damiana
Muskusa, w którym napisał
on m.in. „[...] Podczas swojej
pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny papież Franciszek

podkreślał, że naród, który
zapomina o swojej przeszłości, nie ma przyszłości.
Ta przeszłość dla narodów
Niemiec i Polski jest trudna
i bolesna, ale jest także ciągłym wezwaniem do tego,
by mimo trudności wciąż podążać drogą pojednania. Naszą przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość oddajemy miłosiernemu Bogu, by On uleczył niezagojone rany i czynił
nas zdolnymi do przyjęcia
daru pokoju.
Młodzi ludzie, których już za
rok gościć będziemy na polskiej ziemi, chcą iść naprzód.
Ich serca przepełnione są
pragnieniem budowania harmonijnego świata, w którym
nie ma miejsca na zniszczenia
i przemoc. Jak mówi Ojciec
Święty Franciszek, ich powołaniem nie jest wznoszenie
murów, ale budowanie mostów. To jest nasza nadzieja!
To jest nadzieja dla świata
znękanego konfliktami, terrorem i prześladowaniami.
Modlę się w intencji młodzieży niemieckiej i polskiej, by
pamięć o tragicznej przeszłości naszych narodów potrafiła przekuć w dzieło pojednania, przyjaźni i braterskiej
miłości. [...] Czekamy na Was
z radością i otwartymi sercami. Do zobaczenia w przyszłym roku w Krakowie!”.
Beata Sereś

Fot. Harald Oppitz

Dla młodzieży pielgrzymującej z Niemiec to wydarzenie będzie miało szczególne
znaczenie. Komisja Episkopatu Niemiec ds. Młodzieży, odpowiedzialna za
przygotowanie młodych do
Światowych Dni Młodzieży,
w 2016 r. w Krakowie odpowiadając na wezwanie papieża, zawarte w bulli Misercordiae Vultus, do pojednania
z Bogiem, miłosierdzia wobec pokrzywdzonych i pamięci o pojednaniu między
narodami, ze szczególną dbałością troszczy się o niemiecko-polskie pojednanie. Ma
temu służyć cały proces przygotowania młodych pielgrzymów z Niemiec. Obejmuje on podróże do Auschwitz i spotkania z młodzieżą
z zaprzyjaźnionych, polskich

w tym wydarzeniu.
W podróży do Krakowa
i Oświęcimia wzięło udział
20 delegatów, odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Młodzieży katolickiej z różnych
diecezji, zgromadzeń zakonnych i ruchów kościelnych
na terenie Niemiec. – Chcemy przybliżyć sobie orędzie
Bożego Miłosierdzia, które
jest decydującym etapem naszych wewnętrznych przygotowań do ŚDM w Krakowie. Nasza pielgrzymka ma
nam pomóc lepiej przygotować grupy młodych z Niemiec i przybliżyć tajemnicę
Bożego Miłosierdzia – mówił
bp dr Karl-Heinz Wiesemann
(Speyer),
przewodniczący
Komisji Młodzieżowej Niemieckiej Konferencji Episkopatu, towarzyszący grupie
multiplikatorów.
Głównymi punktami trwającej cztery dni pielgrzymki
było odwiedzenie miejsc,
które w przyszłym roku będą
świadkami wielkiego święta wiary młodzieży z całego
świata: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz siedziby Komitetu
Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.
Ostatnią, ale równie ważną stacją w tej podróży,
była wizyta w Oświęcimiu
i odwiedzenie byłego obozu
Auschwitz-Birkenau,
wystawy Mariana Kołodzieja
w Harmężach oraz czas na

ŚDM Kraków
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Kultura

MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA 1945.
WOJNA I POKÓJ
ierwsze skojarzenia z rokiem 1945 to „pamięciowe klisze”:
P
pociągi wypełnione ludźmi, którzy wracają do Polski z nadzieją na odnalezienie bliskich, to całujący się marynarz i pielę-

gniarka na Times Square, to fajerwerki Sowietów pod Dworcem
Głównym w Warszawie 9 maja 1945 r. Jednym słowem: czas patrzenia z optymizmem w przyszłość. Z tymi kliszami zrywa boleśnie Magdalena Grzebałkowska w swojej najnowszej książce
1945. Wojna i pokój.

W tej książce „stare”
jeszcze się tli, a „nowe”
jeszcze nie nadeszło.
„Rok przejściowy”, jak
można określić rok 1945,
to czas strachu, niepewności, ziemi niczyjej,
domów niczyich, odbudowywania „prywatnego świata” na wzór tego
sprzed wojny, z tym że
nic już nie będzie takie
samo, bo to, co przyszło
w ciągu niemal sześciu
lat, zmieniło wszystko
i wszystkich. Wkrótce
nastanie czas odbudowy
i prób powrotu do epoki
„sprzed”, ale najpierw...
Poprzez pojedynczych
bohaterów, których losy
Grzebałkowska
opisuje, czytelnik otrzymuje syntetyczny obraz
całości
społeczeństwa
tamtego okresu. Można stwierdzić, że każ-

Magdalena Grzebałkowska - 1945 Wojna i Pokój

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

• 12 września
Pisanie dobre na chandrę – podsumowanie ogólnopolskiego
konkursu literackiego
12 września 2015 r. o godzinie 16.00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury zostanie podsumowany XVII Ogólnopolski Konkurs
Literacki Pisanie dobre na chandrę objęty patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim. Do udziału w konkursie, organizowanym przez
Oświęcimskie Centrum Kultury, wpłynęło 799 prac – 624 w kategorii
poezji i 175 w kategorii prozy. Prace nadesłane na tegoroczny konkurs
Pisanie dobre na chandrę ocenili: Marcin Hałaś − kulturoznawca,
poeta, krytyk literacki, Marian Kisiel − poeta, krytyk literacki i Adam
Ziemianin − poeta. Jury po zapoznaniu się z pracami prozatorskimi
i poetyckimi przyznało: w kategorii prozy – I, II, III nagrodę i cztery
wyróżnienia, natomiast w kategorii poezji – I, II, i dwie III nagrody.
W gronie laureatów konkursu znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):
w kategorii prozy − Magdalena Majewska-Bielicka (Pruszcz Gdański),
Mirosław Gabryś (Cieszyn), Hanna Górecka (Zalesie Górne), Mariola
Kruszewska (Mińsk Mazowiecki), Aleksandra Mazur (Kleszczów),
Maciej Pietrasiewicz (Dachnów), Marek Warchoł (Mierzyn),
w kategorii poezji − Michał Witold Gajda (Września), Barbara
Marszałek (Jawiszowice), Janusz Pyziński (Dębica), Ewa Włodarska
(Białystok).
Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną
opublikowane w antologii Pisanie dobre na chandrę 2015.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta
Oświęcimia.

• 29-30 sierpnia
Święto Miasta Oświęcimia
W dniach 29-30 sierpnia 2015 r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji będą się odbywały imprezy w ramach Święta Miasta Oświęcimia
2015. Organizatorami imprez przygotowanych z okazji Święta Miasta
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Oświęcim są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (29 sierpnia)
i Oświęcimskie Centrum Kultury (30 sierpnia). Gwiazdą drugiego
dnia Święta Miasta Oświęcimia – 30 sierpnia – będzie Maryla
Rodowicz. 30 sierpnia wystąpią również: Ania Rusowicz, Magda
Femme oraz zespół Panna Marzena i Bizony.

• 21 sierpnia
Wakacyjna przygoda z malarstwem – warsztaty plastyczne
Dom Ludowy w Brzeszczach-Borze zaprasza dzieci na Wakacyjną przygodę
z malarstwem − warsztaty plastyczne. W programie: prezentacja ciekawostek
związanych z impresjonizmem oraz twórczości i prac Iris Grace kilkulatki
malującej jak Monet, malowanie pejzażu (w plenerze lub w świetlicy), w sposób
dynamiczny za pomocą pędzli, paluszków i gąbek, stworzenie małej wystawy
prac. Zapisy i szczegóły w Domu Ludowym w Brzeszczach. Wiek uczestników
od 6 do 15 lat (liczba miejsc ograniczona).
Dom Ludowy w Brzeszczach
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butów, zagubiony pies,
czy chęć przygarnięcia
sieroty.
Pod koniec książki autorka
przyznaje,
że
przystępując do pracy
nad publikacją rok 1945
jawił jej się w zupełnie odmiennym kształcie, jako czas nadziei,
niemalże
euforii
po
zakończonej
wojnie.
Tymczasem pozostawia
czytelnika ze smutną
konstatacją, że był to
czas mentalnego pobojowiska, beznadziejnej
sytuacji, w której jedyną
istotną kwestią było to,
czy przeżyje się kolejny
dzień. Lektura obowiązkowa.

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2015

• 10-14 sierpnia
Robimy film − Wakacyjne Warsztaty Filmowe
Kino Wisła w Brzeszczach już dziś zaprasza zdolną, recytującą, grającą w szkolnych
teatrach i przedstawieniach młodzież do wzięcia udziału w III edycji Wakacyjnych
Warsztatów Filmowych. Od 10 do 14 sierpnia 2015 r. (zajęcia w godz. od 9.00 do
13.00) organizujemy warsztaty produkcji filmu fabularnego pt. Robimy film. Tym
razem będziemy produkować ANIMACJĘ. Warsztaty poprowadzi dr nauk
humanistycznych, filmoznawca, autor programów edukacji filmowo-medialnej,
specjalizujący się w zagadnieniach audiowizualnej komunikacji kulturowej,
manipulacji i perswazji w mediach Marcin Skorek. Liczba uczestników projektu
jest ograniczona, zgłoszenia chętnych przyjmujemy do 20 lipca 2015 pod numerem
telefonu 600 188 238 oraz 32 211 14 90 (koordynator projektu: Renata Kubajczyk, pok.
36 w Ośrodku Kultury w Brzeszczach). Wiek uczestników: 9-14 lat. Opłata za zajęcia:
30 zł.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
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da grupa społeczna ma
swoje miejsce na kartach
tej książki: są uciekający
Niemcy,
nadchodzący
Rosjanie,
powracający
nieliczni Żydzi, przesiedleńcy zza Buga, sieroty, szabrownicy, ofiary,
kaci, źli, dobrzy. Autorka nie generalizuje, za
pomocą poszczególnych
historii tworzy całościową panoramę społeczną tamtego czasu.
Ciekawym
zabiegiem
jest przytoczenie przez
fragmentów
z
prasy
codziennej
wydawanej w roku 1945. Każdy
miesiąc otwiera wybór
cytatów – ogłoszeń, które na swój sposób też
tworzą obraz tego, co
było w tamtym czasie
najistotniejsze dla ogłoszeniodawców:
odnalezienie rodziny, para
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI

O

ogromie tragedii, którą był i spowodował obóz Auschwitz, przypominają w Starym Mieście, poza przedstawionymi w poprzednim artykule Centrum Żydowskim i Muzeum Zamek, także dwie tablice pamiątkowe w Rynku oraz kompleks siedmiu tablic przy głównym wejściu do Kościoła p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny.

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego

przednim miesiącu budynku
dawnego Hotelu Herz, który
w czasie wojny przebudowany został w nazistowskim
stylu, widoczna jest m.in. tablica z napisem: „Różne są
języki naszych modlitw, lecz
łzy są zawsze takie same.
Abraham Joshue Heschel.
Pamięci Żydów obywateli
naszego miasta, mężczyzn,
kobiet i dzieci bestialsko
zamordowanych przez hitlerowskiego
okupanta
w latach II wojny światowej,
mieszkańcy
Oświęcimia,
październik 2001”.
Po prawej stronie od głównego wejścia do pobliskiej Kamienicy Ślebarskich, stanowiącej przed wojną własność
rodziny Enochów, a obecnie
będącej siedzibą Sądu Rejonowego, znajduje się tablica
pamiątkowa poświęcona Polakom, mieszkańcom Ziemi
Oświęcimskiej, którzy w czasie okupacji hitlerowskiej po-

Prześladowania członków
Towarzystwa Salezjańskiego
przez niemieckich nazistów
obszernie przedstawił ks.
Jan Krawiec SDB w książce

Tablica pamiątkowa w Rynku

pt. Działalność duszpastersko-wychowawcza
Salezjanów
w
Oświęcimiu na Zasolu
1916-1983 (Kraków 2013).
W niektórych miejscach
w Oświęcimiu rzucają się
w oczy murale wykonane przez różnych artystów
w ramach organizowanego
od 2010 r. Life Festival Oświęcim. Stanowią one artystyczną reakcję wobec symbolu
Auschwitz. W większości
promują takie wartości jak:
tolerancja, prawa człowieka,
budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi. Silną
wymowę ma m.in. nieduży
mural widoczny na ścianie
parterowego budynku przy
ul. Klasztornej, tuż obok jej
skrzyżowania z ul. Jagiełły.
Przedstawia on podobiznę
św. Jana Pawła II wypowiadającego słowa: „Antysemityzm jest grzechem przeciw
Bogu i ludzkości”.

Dr Andrzej Strzelecki
(Więcej na temat wymienionych
tu miejsc pamięci i wydarzeń
historycznych, do których nawiązują, patrz m.in.: „Ludzie
dobrej woli. Księga pamięci
mieszkańców Ziemi oświęcimskiej niosących pomoc więźniom
KL Auschwitz”, red. Henryk
Świebocki, Oświęcim 2005; Jerzy Klistała, „Martyrologium
mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej,
Andrychowskiej,
Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini,
Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej
w latach 1939-1945. Słownik
biograficzny”,
Bielsko-Biała
2008; Adam Cyra, „Represje
na mieszkańcach Ziemi Oświęcimskiej za ucieczki więźniów
KL Auschwitz”, [w:] Zeszyty
Oświęcimskie nr 28, Oświęcim
2013, s. 123-141; „Szlak murali
w Oświęcimiu”, druk w formie
składanki, wyd. Urzędu Miasta
Oświęcim, Oświęcim 2015).

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

Stare Miasto (część II)
Na wymienionych siedmiu
tablicach widnieje epitafium
w brzmieniu: „W hołdzie
Oświęcimianom – ofiarom
KL Auschwitz [tu wymienionych jest 113 żydowskich
i chrześcijańskich mieszkańców Oświęcimia i okolicy]
oraz tym, których imion
i nazwisk nie zdołano ustalić.
Społeczeństwo Ziemi Oświęcimskiej 2001”. Niewątpliwie
to miejsce pamięci utworzono jako wyraz dążenia do
ciągle dalekiego od urzeczywistnienia kompleksowego
upamiętnienia losu ludności
Oświęcimia podczas drugiej wojny światowej, w tym
szczególnie dotkliwego, ludobójczego potraktowania
przez okupantów niemieckich społeczności żydowskiej.
Na frontowej ścianie położonego przy Rynku i przedstawionego bliżej w po-

W głównym holu Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego,
położonym
w pobliżu Rynku, przy ul.
W. Jagiełły, można zobaczyć obraz przedstawiający
wychowanka szkoły księdza Józefa Kowalskiego (jak
pisałem w artykule opublikowanym w „Osi” nr 85,
jednego z kilkunastu księży
i braci salezjańskich – ofiar
KL Auschwitz, w 1999 r.
uznanego przez Kościół Katolicki za błogosławionego).
Jego postać (w pasiaku obozowym) oraz postacie pięciu innych błogosławionych
wychowanków salezjańskich
uwieczniono także na obrazie stanowiącym część dostępnego w szkole swojego
rodzaju tryptyku upamiętniającego 100-lecie działalności Zespołu Szkół. Wymienioną piątkę zabito w 1942 r.
przez zgilotynowanie w więzieniu w Dreźnie. Jednym
z nich był Edward Klinik,
także wychowanek zakładu
salezjańskiego w Oświęcimiu. W ostatnich latach
podjęto starania o uznanie
za błogosławionych ośmiu
innych Salezjanów.

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

mimo terroru z narażeniem
życia nieśli pomoc więźniom
obozu Auschwitz. Pomoc ta
nie mogła objąć wszystkich
więźniów, miała jednak dla
wielu z nich duże znaczenie
natury psychicznej.

Tablica przy wejściu do Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP
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Mural przedstawiający podobiznę św. Jana Pawła II
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