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Ostatni w tym roku numer „Osi” zaczynamy od pokazania
kilku niezwykłych pamiątek, które w ostatnim czasie trafiły do
Zbiorów Muzeum Auschwitz. Jednocześnie ponawiamy apel
o przekazywanie osobistych przedmiotów związanych z historią Auschwitz, bowiem w Miejscu Pamięci będą one chronione,
konserwowane, badane i eksponowane.
Poprawa warunków przechowywania i bezpieczeństwa archiwaliów oraz historycznych przedmiotów pochodzących
z okresu funkcjonowania obozu Auschwitz, konserwacja oryginalnych budynków, dokumentów i zbiorów, zakup specjalistycznego sprzętu konserwatorsko-badawczego, badania
umożliwiające realizację prac konserwatorskich oraz rozbudowa cyfrowego systemu przechowywania danych o ofiarach
– tego dotyczyły zadania zrealizowane w ramach projektu Zachowanie autentyzmu – dziewięć zadań na lata 2012-2015. Podsumujemy go na kolejnych stronach.
Na stronach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
piszemy o dwóch polsko-niemiecko-ukraińskich projektach.
Celem pierwszego – Historia zaczyna się w rodzinie – jest umiejscowienie indywidualnych historii rodzin polskich, niemiec-
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List nielegalnie przeszmuglowany i wysłany potajemnie
przez Felicję Wanke-Lutobarską
w czasie ewakuacji z Auschwitz

kich oraz ukraińskich w szerszym kontekście historycznym,
politycznym i kulturowym oraz przez pryzmat historii rodzinnych zbadanie sposobu, w jaki tworzona jest pamięć pokoleń
o drugiej wojnie światowej. Natomiast tematem spotkania
Uczymy się z historii była aktualna kwestia migracji i azylu w Europie. W Centrum Dialogu i Modlitwy natomiast spotkali się
oficerowie z Polski, Niemiec i Francji po to, aby wspólnie uczyć
się historii.
W „Osi” piszemy też o dwóch filmach. Powrót w reżyserii Adama Zuckera, pokazany w Centrum Żydowskim, opowiada
historie czterech kobiet żyjących w Polsce, poszukujących żydowskiej tożsamości. Natomiast obraz Między piekłem a Niebem.
Wizja Auschwitz w twórczości Mariana Kołodzieja Stanisława Markowskiego ukazuje historię ludzkiego poniżenia w Auschwitz
poprzez słowa, a także prace artystyczne byłego więźnia obozu
nr 432 Mariana Kołodzieja.

Już kiedyś wspominałem
o tym, że w latach 70. minionego wieku pewien Amerykanin
o bardzo z angielska brzmiącym nazwisku, używający
bezbłędnie języka polskiego,
odnalazł mnie poprzez moje
wiersze i Zakładowy Dom

Kultury w Oświęcimiu – prosząc o przesłanie informacji
o współczesności tego miasta
oraz zdjęć historycznych jego
fragmentów. Uczyniłem to,
a on odwzajemnił się przesyłką amerykańskich albumów
historyczno-krajobrazowych,

płyt gramofonowych, obrazu własnego pędzla przedstawiającego bukiet hortensji
w kryształowym wazonie –
był bowiem artystą malarzem
– który do dziś wisi u mnie
w domu, oraz różnego rodzaju amerykańskich i kana-

dyjskich widokówek i kart
świątecznych. W załączeniu
jedna z nich przedstawiająca
wędrówkę Marii i Józefa do
Betlejem: The Journey to Bethlehem.
Andrzej Winogrodzki
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Fot. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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Wędrówka Marii i Józefa do Betlejem
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Zbiory PMA-B

współwięźniarki dzieliły
jedną pryczę, na której
w ukryciu powstała praca.
Do jej wykonania zostały
wykorzystane resztki papieru pakowego, którym
owinięta była kilogramowa paczka, przesłana do
obozu przez matkę portretowanej.
List natomiast został nielegalnie przeszmuglowany i wysłany potajemnie
przez Felicję Wanke-Lutobarską w czasie ewakuacji
z obozu Auschwitz. Podczas przymusowego postoju transportu w Zagłębiu Saary pociąg z więźniarkami kierowanymi do
obozu w KL Ravensbrück
przez dłuższy okres stał
na bocznicy. Zatrudnieni tam robotnicy cywilni
starali się nawiązać kontakt z więźniami. Jeden
z nich, z pochodzenia
Polak, zaproponował, że
może wysłać krótkie listy do rodzin. Pani Felicja
Kręglewska wręczyła mu
ołówkowy portret wraz
z listem skierowanym do
List nielegalnie przeszmuglowany i wysłany potajemnie przez Felicję
matki, Stanisławy KręWanke-Lutobarską w czasie ewakuacji z Auschwitz
glewskiej. Felicja Wanke– Każdy obiekt może mieć z historią tego miejsca -Lutobarska zmarła 31
swoje olbrzymie znaczenie mają ogromne znaczenie października 2015 r.
i powinien odnaleźć swoje zarówno dla upamiętmiejsce w zbiorach Miej- nienia ich właścicieli, jak Portret
i
oznaczenie
sca Pamięci – podkreśla dr i dla uzupełnienia naszej więźniarskie
Piotr M.A.Cywiński, dy- wiedzy o niemieckim na- Oryginalny portret ołówrektor Muzeum. – Tu będą zistowskim obozie kon- kowy na brystolu, przedchronione, konserwowa- centracyjnym i zagłady stawiający
Stanisława
ne, badane, eksponowane. Auschwitz-Birkenau – za- Serafini w ubiorze więźTu jest ich miejsce. Dlate- uważa Sieradzka.
niarskim z numerem „P
go jeszcze raz ponawiamy
9307” wykonany nielegalapel o przekazywanie Mu- Portret i list
nie w KL Auschwitz przez
zeum osobistych poobozo- Do Felicji Wanke-Lutobar- nieznanego z nazwiska
wych pamiątek – podkre- skiej (w obozie Kręglew- współwięźnia, a także
śla.
ska, nr obozowy 46135), oryginalne
oznaczenie
– Wśród najnowszych da- byłej więźniarki obozów więźniarskie z KL Maurów, przekazanych do Auschwitz i Ravensbrück, thausen – numer obozoZbiorów Miejsca Pamięci, należały ołówkowy portret wy „118273” wygrawerosą m.in. prace artystycz- wykonany przez jej obozo- wany na kawałku metalu
ne, listy obozowe, a także wą koleżankę Eugenię Ka- w połączeniu z odręcznie
drobne przedmioty na- czyńską, a także fragment wykonanym
paskiem,
leżące do więźniów obo- formularza listu obozowe- przekazała do Zbiorów
zu – relacjonuje Agniesz- go.
Muzeum rodzina nieżyjąka Sieradzka pracownik Portret wykonany został cego już więźnia.
Zbiorów Muzeum. – Oso- w obozie Auschwitz IIbiste pamiątki związane -Birkenau w 1943 r. Obie Sygnet
Do Zbiorów trafił także
oryginalny sygnet wykonany w obozie Auschwitz
dla więźnia Stanisława
Rudka (nr obozowy 9305)
podarowany przez jego
krewną. Znajdują się na
nim inicjały „RS”, numer
Numer obozowy wygrawerowany na kawałku metalu w połączeniu
więźniarski, a także daty
z odręcznie wykonanym paskiem
aresztowania i osadzenia

Stanisław Serafini – portret wykonany przez nieznanego
z nazwiska współwięźnia

w więzieniu Montelupich
w Krakowie „8 VII 1940”.
Sygnet został dostarczony
do Krakowa przez nieznanego z nazwiska więźnia zwolnionego z KL
Auschwitz i oddany siostrze Stanisława Rudka.
Przekazując go do Muzeum, rodzina uznała, że
przedmiot ten powinien
wrócić w miejsce, gdzie
został wykonany i gdzie
15 czerwca 1942 r. Stani-

sław Rudek został zamordowany.
Obraz
Muzeum otrzymało również współczesny obraz
autorstwa byłego więźnia Carla Schachtera. Jego
tematyka nawiązuje do
przeżyć z okresu okupacji, uwięzienia w getcie
warszawskim oraz w obozie.
Bartosz Bartyzel

Zbiory PMA-B

Zbiory PMA-B

Fot. APMA-B

iejsce Pamięci Auschwitz to nie tylko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże
strażnicze…, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice. Pamięć nie jest dana raz na zawsze. W chwili, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie
i ocalali, musimy wspólnie starać się ją budować na tym, co nam pozostaje: relacjach byłych więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z KL Auschwitz.

Sygnet wykonany w obozie Auschwitz dla więźnia Stanisława Rudka
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE WSPOMOGŁY
ZACHOWANIE AUTENTYZMU MIEJSCA PAMIĘCI

W

Miejscu Pamięci Auschwitz zakończyła się realizacja projektu Zachowanie autentyzmu – dziewięć zadań na
lata 2012-2015, który był współfinansowany z grantu Komisji Europejskiej przyznanego w ramach programu Europa dla Obywateli.
materialne pozostałości po
tragedii Auschwitz” – napisał zastępca dyrektora Muzeum Rafał Pióro w folderze
przygotowanym na zakończenie projektu.
Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński podkreślił symbolicznie znaczenie wsparcia
finansowego
płynącego
z Komisji Europejskiej.
„Szoa i to wszystko, co najpełniej symbolizuje Auschwitz, legło u fundamentów
olbrzymiego powojennego
wysiłku budowy nowej,
innej Europy – bardziej solidarnej, wrażliwej, wspólnotowej. Nie można jednak
tworzyć przyszłości, nie
zachowując w pamięci tych
tragedii, które doprowadziły do przekonania, że Europę trzeba przemyśleć na
nowo” – napisał.
„Gdy ponad półtora miliona ludzi – głównie młodych
Europejczyków – co roku
przyjeżdża poznać Auschwitz, nie możemy szczędzić
wysiłków, by ich poznanie
było jak najpełniejsze. W tej
świadomości bowiem tworzy się inna, lepsza przyszłość Europy” – czytamy.
Obecny podczas podsumowania projektu Pavel
Tychtl, przedstawiciel Komisji Europejskiej odpowiedzialny za program

Europa dla Obywateli podkreślił, że dofinansowanie
było odzwierciedleniem nie
tylko wyjątkowego miejsca Auschwitz w europejskiej historii, ale także jego
współczesnego znaczenia
dla ludzkości. – To, co wydarzyło się tutaj było konsekwencją pewnych zjawisk
i nurtów politycznych dostrzegalnych również obecnie: ksenofobii, rasizmu
i antysemityzmu. One cały
czas istnieją i dlatego myślę,
że nasze wsparcie pokazuje
wagę, jaką ludzie, a także
instytucje, takie jak Komisja
Europejska, powinny przykładać do tego miejsca – powiedział. – Rezultaty tego
projektu pokazują determinację wielu ludzi, a także ich
entuzjazm i oddanie temu
tematowi. Można powiedzieć, że przekazane pieniądze zostały spożytkowane
bardzo dobrze i mądrze,
choć wiemy, że do zrobienia
tu i w innych miejscach jest
jeszcze bardzo wiele. To, co
zobaczyliśmy dziś, ale także podczas naszych wizyt
w Miejscu Pamięci i pracy
z całym zespołem w czasie
realizacji projektu, jest bardzo budujące – dodał.
Projekt Zachowanie autentyzmu – dziewięć zadań na lata
2012-2015 realizowany był
dzięki wsparciu Komisji Eu-

ropejskiej w formie grantu
w ramach programu Europa
dla Obywateli. Działanie 4.
Czynna Pamięć Europejska.
Dofinansowanie
europejskie wyniosło łącznie cztery
miliony euro.
ZACHOWANIE
AUTENTYZMU –
DZIEWIĘĆ ZADAŃ
NA LATA 2012-2015:
Wzmocnienie konstrukcji
budynku Archiwum
Zakres prac prowadzonych
w historycznym bloku 24
byłego obozu Auschwitz
I, w którym mieści się Archiwum Muzeum, objął
wzmocnienie konstrukcji
stropów piwnic, parteru, piętra oraz elementów
więźby dachowej. Zabieg
ten polegał na osadzeniu
w przygotowane otwory
pod stropem stalowych belek. Belki te, zmniejszając
znacznie rozpiętość płyt
stropowych, odciążają istniejące żelbetowe żebra
stropowe. W czasie prac
wykonano również modernizację instalacji wewnętrznych. Prace pozwoliły na zabezpieczenie historycznego budynku oraz
poprawiły warunki przechowywania cennych archiwaliów, które się w nim
znajdują.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Wprowadzenie nowoczesnego systemu stałych urządzeń gaśniczych w trzech
budynkach magazynowych
znacznie poprawiło bezpieczeństwo przechowywania
oryginalnych obiektów poobozowych. Automatyczny system gaszenia chroni
zbiory i archiwalia przed
ewentualnym
rozwojem
i skutkami pożaru. Dobrany środek gaśniczy skomponowany jest z naturalnych składników atmosfery
ziemskiej. Cechuje go brak
ujemnego wpływu na środowisko, ale jego główną
zaletą jest brak niszczącego
wpływu na obiekty zabytkowe podczas ewentualnej
akcji gaśniczej.
Konserwacja dwóch drewnianych baraków na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
Dokonano pełnej konserwacji dwóch baraków drewnianych – mieszkalnego
oraz sanitarnego na odcinku tzw. męskiej kwarantanny w Birkenau. Wszystkie
elementy poddano m.in.:
oczyszczeniu z kurzu oraz
wtórnych
impregnatów
wprowadzonych podczas
wcześniejszych konserwacji, sklejeniu spękanych

Fot. Bartosz Bartyzel

Zadania dotyczyły poprawy
warunków przechowywania i bezpieczeństwa archiwaliów oraz historycznych
przedmiotów
pochodzących z okresu funkcjonowania niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Ponadto także
konserwacji oryginalnych
budynków, dokumentów
i zbiorów, zakupu specjalistycznego sprzętu konserwatorsko-badawczego, badań umożliwiających realizację prac konserwatorskich
oraz rozbudowy cyfrowego
systemu przechowywania
danych o ofiarach. Projekt
podsumowano na spotkaniu, które 22 października odbyło się w Muzeum
Auschwitz.
„Historyczna
przestrzeń,
zachowane
materialne
świadectwa – teren, budynki, ruiny, przedmioty czy
dokumenty są unikalnymi
nośnikami Pamięci. Przybliżają i opowiadają kolejnym pokoleniom historię
Auschwitz oraz historie
konkretnych ludzi – ofiar
obozu. Zachowane do dnia
dzisiejszego ślady są często
jedynym świadectwem ich
istnienia. W czasach, kiedy odchodzą ostatni byli
więźniowie, musimy zrobić
wszystko, aby zachować

Drewniany barak w Birkenau po konserwacji
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Fot. Marek Lach

barwy, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF,
myjkę ultradźwiękową, wago-suszarkę, chłodziarkę laboratoryjną, a także specjalistyczny stół laboratoryjny.
Doposażono także mikroskopy laboratoryjne w istotne podzespoły m.in. w lampę UV oraz polaryzację. Do
wykonywania dokumentacji
konserwatorskich posłużą
dodatkowo nowe profesjonalne aparaty cyfrowe,
specjalistyczny obiektyw do
zdjęć w podczerwieni oraz
drukarka fotograficzna.

Nowy magazyn waliz

elementów oraz wzmocnieniu. Dokonano konserwacji historycznych dekoracji
malarskich odkrytych na
panelach ściennych, pobiał
i napisów oraz oryginalnych oznaczeń na elementach konstrukcyjnych. Prace
prowadzono ze szczególną
troską o zachowanie substancji zabytkowej, zgodnie
z zasadami: minimalnej ingerencji, odwracalności stosowanych metod i środków
oraz odróżnialności wprowadzanych materiałów od
elementów oryginalnych.
Modernizacja magazynów
na walizy
Przy projektowaniu nowych
magazynów dla ponad 1800
waliz, które znajdują się
w poobozowych budynkach na terenie Auschwitz
I, wzięte pod uwagę zostały
zarówno problematyka konserwatorska, wielkość waliz,
jak i dostępna przestrzeń
magazynowa. Historyczne
obiekty umieszczone zostały
w specjalnie zaprojektowanych szafach. Walizy ułożono tak, by opierały się na największej powierzchni. Dzięki temu nie będą ulegać deformacjom. We wszystkich
magazynach zainstalowano
również nowe, bezpieczne
dla obiektów oświetlenie
i system gaszenia pożarów,
zdezynfekowano klimatyzację oraz zmodernizowano
posadzki.

wywania danych oraz Repozytorium Cyfrowego
W ramach projektu rozbudowano system przechowywania danych cyfrowych.
Zakupiono dodatkowe macierze dyskowe, a także rozwinięto system informatyczny obsługujący bazę danych.
Dzięki utworzeniu nadrzędnej struktury bazodanowej
stworzony został Indeks
Pamięci Ofiar Auschwitz (Auschwitz-Victims-Memory-Index), w którym grupowane
są tzw. metadane o deportowanych i więzionych
w obozie. Zakupiono również serwer dostępowy dla
wyszukiwania i prezentacji
obiektów cyfrowych. Podstawowym celem projektu
badawczego Repozytorium
Cyfrowe jest zabezpieczenie
dokumentów archiwalnych
poprzez ich pełną digitalizację.

Modernizacja gablot wystawienniczych
Oryginalne
historyczne
obiekty prezentowane odwiedzającym Miejsce Pamięci muszą być odpowiednio
zabezpieczone. Ich eksponowanie możliwe jest wyłącznie w przestrzeniach, które
zapewniają jak najlepsze
warunki. W ramach projektu dokonano modernizacji
gablot, w których prezentowane są okulary oraz tałesy – osobiste przedmioty
należące do ofiar obozu.
W czasie prac skupiono się
przede wszystkim na zmianie dotychczas istniejącej
bariery chroniącej oryginalne obiekty przed wpływem
warunków klimatycznych
wewnątrz sal ekspozycyjnych. Poprawiono również
zabezpieczenia przed ewentualnym pożarem oraz kradzieżą.
Konserwacja waliz, tałesów
i archiwaliów oraz digitalizacja archiwaliów
Konserwacji poddano 12
tałesów oraz 40 waliz należących do Żydów deportowanych przez Niemców
na zagładę do Auschwitz,
jak również m.in. 46 tomów
ksiąg z kartami zgonów
prawie 69 tysięcy więźniów
Auschwitz oraz ponad 17 tysięcy innych dokumentów.
To m.in. akta personalne
więźniów (Personalbogen),
księga główna (Hauptbuch)
SS-Hygiene Institut, księgi
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inwentarzowe, księgi szpitala więźniarskiego (HKB) bloku 20 w Auschwitz I, księga
numerowa (Nummerbuch),
karty oporządzenia wojskowego załogi SS, różne akta
oddziału administracji, akta
personalne esesmanów, karty chorobowe więźniów, listy frachtowe, pisma w sprawie przeniesienia więźniów,
księgi rentgena, a także księgi stacji dentystycznej, pisma w sprawie zatrudnienia
więźniów i dokumenty Centralnego Zarządu Budowlanego (Zentralbauleitung).
W czasie prac konserwatorskich wykonano również
prawie 90 tysięcy skanów.

dania archeologiczne, badania geologiczne i hydrogeologiczne terenu, a także
analiza odkształceń wybranych obiektów na podstawie
naziemnego skaningu laserowego. Na podstawie ich
wyników zaktualizowano
mapy terenu uwzględniające podziemne, historyczne elementy infrastruktury
obozowej, co zapewni ich
bezpieczeństwo
podczas
wszystkich
niezbędnych
prac terenowych. Zweryfikowano także archiwalne
dokumenty i projekty budowlane sieci pod kątem
stopnia ich realizacji. Rozpoznano warunki gruntowe
i wodne oraz wygląd i zagoAnaliza terenu, budynków spodarowanie terenu w czaoraz infrastruktury odcinka sie funkcjonowania obozu.
BI byłego Auschwitz II Birkenau
Paweł Sawicki
Prowadzone były m.in. ba-

Fot. Bartosz Bartyzel

Nowy sprzęt w pracowni
konserwatorskiej
Mnogość i różnorodność poobozowych obiektów niosą
ze sobą poważne wyzwania
konserwatorskie. Ich zabezpieczenie wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia
specjalistów, ale także odpowiedniego zaplecza technicznego. W ramach projektu doposażenia pracowni
konserwatorskiej zakupiono
m.in. komorę klimatyczną
do przeprowadzania testów
starzeniowych
różnych
materiałów
stosowanych
Rozbudowa systemu dłu- w konserwacji, przenośny
goterminowego
przecho- spektrofotometr do pomiaru

Okładka folderu podsumowującego projekt

Wizyta w pracowni konserwatorskiej
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SEMINARIUM W IZRAELU
DLA POLSKICH EDUKATORÓW

P

– Dzięki bardzo zróżnicowanemu programowi, którego ważną częścią były
warsztaty, uczestnicy mieli możliwość konfrontacji i wzbogacenia swojego
warsztatu pedagogicznego.
Była to także szansa na poznanie metod pracy z młodzieżą stosowanych przez
edukatorów w Yad Vashem
– powiedział Tomasz Kobylański z Projektów Edukacyjnych MCEAH. – Oprócz
wykładów,
warsztatów
i podróży studyjnych, ważną częścią seminarium były
spotkania, m.in. z ocalonymi z Holokaustu, Chaimem
Kozienickim oraz Romualdem Jakubem Weksler-Waszkinelem. Uczestnicy
wzięli także udział w uroczystości
upamiętniającej
Profesora Władysława Bartoszewskiego, która odbyła
się w Yad Vashem 11 listopada. Wysłuchali wówczas
także prelekcji o Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata – dodał.
– Wykłady i ćwiczenia połączone z poznaniem żywej
kultury i tradycji Żydów
pozwalają na nowo odkryć
sens nauczania o Zagładzie
ponad siedemdziesiąt lat po
wojnie. Seminarium w Yad
Vashem było okazją do zapoznania się z filozofią nauczania jednej z najważniejszych Instytucji zajmujących
się Holokaustem na świecie

Zwiedzanie Jerozolimy

– powiedziała uczestniczka seminarium Agnieszka
Kasperek, doktorantka na
Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. – Zajęcia w Muzeum Historii Holokaustu
i zwiedzanie Kampusu, poznanie edukatorów, nauczycieli i uczniów izraelskich
szkół – te wszystkie elementy wniosły do mojej pracy
nowe perspektywy i pomysły. Jestem bardzo wdzięcz-

na Orit Margaliot i Alexowi
Dancygowi, koordynatorom
seminarium z ramienia Instytutu Yad Vashem, za ich
pasję i ogromne zaangażowanie – dodała.
Seminarium Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów Polskich
– Holokaust jest wspólnym
projektem Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W 1993 r. obie instytucje
zawarły porozumienie, które stało się podstawą do
organizacji seminariów wyjazdowych dla izraelskich
i polskich edukatorów.
Projekt ten jest ważnym elementem wieloletniej współpracy obu instytucji, której
istotną częścią jest wspólna
działalność edukacyjna.
Adelina Hetnar-Michaldo

Fot. Adelina Hetnar-Michaldo

Podstawowym celem seminarium było poszerzenie
wiedzy z zakresu historii
m.in. diaspory żydowskiej
w okresie międzywojennym, Holokaustu, a także powojennych migracji,
które nastąpiły po upadku nazistowskich Niemiec
i wyzwoleniu obozów
koncentracyjnych. W programie znalazło się wiele
wykładów historycznych,
ale także zajęcia interaktywne oraz warsztaty, które dotyczyły również metodologii nauczania. Wśród
poruszanych tematów były
m.in. judaizm, historia
i tradycja polskich Żydów,
antysemityzm i zjawisko
negowania
Holokaustu
oraz różne aspekty Zagłady. Podjęto także kwestię
współczesnych relacji polsko-żydowskich. Jednym
z ważniejszych tematów,
poruszanych podczas zajęć,
była także kwestia pamięci
o Holokauście w Izraelu
i w Polsce oraz różne sposoby jego upamiętniania.
W trakcie seminarium
uczestnicy
odwiedzili Kampus Instytutu Yad
Vashem, m.in. Muzeum
Historyczne, Dolinę Gmin,
Synagogę oraz Muzeum
Sztuki. Uczestnicy mieli
także możliwość skorzystania z zasobów Archiwum,
Centrum Wizualnego oraz
Centrum Pedagogicznego.

Fot. Adelina Hetnar-Michaldo

olscy nauczyciele, pracownicy muzeów oraz edukatorzy z ośrodków zajmujących się historią Holokaustu
i II wojny światowej wzięli udział w dwutygodniowym seminarium Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów Polskich
– Holokaust, które odbyło się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie we współpracy z Międzynarodowym
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz.

Zwiedzanie Kampusu Yad Vashem
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

OŚWIĘCIM. O TYM, JAK WAŻNE
JEST BYĆ RAZEM!
UKRAIŃSCY UCZESTNICY O DRUGIEJ CZĘŚCI MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU DLA MŁODZIEŻY HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE…

W

Celem projektu jest umiejscowienie indywidualnych
historii rodzin polskich, niemieckich oraz ukraińskich
w szerszym kontekście historycznym,
politycznym
i kulturowym oraz przez
pryzmat historii rodzinnych
zbadanie sposobu, w jaki
tworzona jest pamięć pokoleń o drugiej wojnie światowej (okupacja niemiecka
i sowiecka). Uczestnicy poznają także miejsca pamięci
Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau
oraz
miejsca
pamięci we Lwowie. Podczas pierwszego spotkania
w Niemczech (Bergen-Belsen) młodzież została wprowadzona w techniki prowadzenia wywiadów, aby
podczas drugiej części seminarium w Polsce (MDSM
Oświęcim) zaprezentować
samodzielnie
przeprowadzone wywiady oraz wymienić się doświadczeniami
zdobytymi w procesie ich
przeprowadzania. Obecnie
powstaje strona internetowa
projektu: http://www.dialogue-of-generations.org/
en_US/ oraz trwają prace
nad programem seminarium na Ukrainie, które odbędzie się w marcu 2016 r.

do
Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży,
gdzie czekało nas ciepłe, niemalże rodzinne przyjęcie.
Co było potem? Rozpoczęliśmy od prezentacji wywiadów przygotowanych
przez wszystkich uczestników na temat losów wojennych i powojennych ich
rodzin. Łącznie usłyszeliśmy dwadzieścia jeden historii rodzinnych. Dwa dni
poświęciliśmy na zapoznanie się z Miejscem Pamięci
Auschwitz-Birkenau. Szczególną uwagę zwróciliśmy
na losy rodzin żydowskich
deportowanych do Birkenau, odtwarzaliśmy ich historie na podstawie zachowanych zdjęć i wspomnień
z albumu Zanim odeszli…
Fotografie znalezione w Auschwitz. Szczególnym przeżyciem dla nas było spotkanie
i rozmowa z byłą więźniarką obozu Auschwitz-Birkenau, panią Zofią Posmysz,
która podzieliła się z nami
nie tylko swoimi wspomnieniami, lecz także emocjami. Wieczorem przed
spotkaniem z panią Posmysz uczestnicy projektu
mieli okazję obejrzeć film
Pasażerka na podstawie jednego z opowiadań jej autorstwa. Uczestniczyliśmy
ponadto w jedynym nieSEMINARIUM
zapomnianym
wieczorku
W OŚWIĘCIMIU
polskim, a na koniec wybraZ PERSPEKTYWY
liśmy się na wspólną wycieczkę do Krakowa.
UCZESTNICZEK
Porozumiewaliśmy
się
I UCZESTNIKÓW
w czterech językach, a takZ UKRAINY:
że uczyliśmy się nawzajem
naszych gwar i dialektów.
Godzin snu nie liczyliśmy –
Na kolejną część naszego były nieistotne.
projektu wyruszyliśmy ze
Lwowa bladym świtem, Yuliia Levytska (Teofipol,
a niektórzy z nas mieli już obwód chmielnicki, Ukraza sobą wielogodzinną dro- ina):
gę z innych części Ukrainy. Podróż ze Lwowa do Do dziś na samo wspomnieOświęcimia trwała 12 go- nie słowa „Auschwitz” mam
dzin. Naszym pierwszym przed oczami obraz Krzyk
doświadczeniem po drodze Edvarda Muncha. Mówi się,
było przekroczenie pieszo że jeśli ktoś będzie się bargranicy polsko-ukraińskiej. dzo długo wpatrywał w ten
Dalej poruszaliśmy się na obraz, to oszaleje. Patrząc
zmianę pociągami i auto- na niego, mamy uczucie, że
busami, przesiadek było odrywamy się od rzeczywipo drodze chyba z dziesięć. stości, a naszym jedynym toWreszcie jednak dotarliśmy warzyszem pozostaje strach.
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Fot. Olga Shevczuk

dniach 23-30 października 2015 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
odbyła się druga część polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu dla młodzieży Historia zaczyna się
w rodzinie… zorganizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodową Organizacją Pozarządową (NGO) Foundations for Freedom oraz Fundację Miejsc Pamięci Dolnej
Saksonii/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta.

Nasza grupa, wieczór polski

Lepiej więc odwrócić wzrok.
Gdy staję przed bramą z napisem „Arbeit macht frei”,
zaledwie kilka chwil dzieli
mnie od innego świata ukrytego za drutem kolczastym.
Tutaj nie da się odwrócić
wzroku, trzeba po prostu iść
przed siebie.
Zdaje się to wycieczką po
piekle, niczym tą, którą
odbył Dante. Tyle że na
końcu nie czeka piękna Beatrycze i zbawienie. Próbuję się pocieszyć, szukać
dowodów na to, że coś istniało w tym miejscu przed
piekłem i istnieje nadal po
nim. Podnoszę wzrok i widzę moich drogich kolegów,
współuczestników projektu,
wszystkich tak samo przerażonych i zdezorientowanych. Ich obecność pozwala
mi wrócić do rzeczywistości,
do współczesności. Strach
powoli słabnie. Ale czeka
nas jeszcze kilka wystaw,
które znów wdzierają się
w beztroską codzienność.
Nie mogę znieść mojej własnej bezradności. Nie mogę
nic zrobić dla tych umierających z głodu dzieci, których
oczy, wpatrzone we mnie ze
zdjęć na ścianach Muzeum,
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zdają się błagać o pomoc.
Mijam je, schodzę do kolejnego kręgu piekielnego. Nagle ktoś z grupy delikatnym
gestem poprawia mi kaptur
i znów zaczynam wierzyć,
że jednak istnieje lepszy
świat, w którym ludzie dbają o innych. Wchodzę na wystawę Shoa i od razu słyszę
krzyki nazistów, zapowiadające kolejny krąg piekielny, i znowu wracam do rzeczywistości na widok zdjęć
uśmiechniętych żydowskich
rodzin – rodzin, które Ocaleni założyli po wojnie. To
poczucie rzeczywistości gubię i odzyskuję jeszcze wiele
razy, nim wreszcie przewodnik dziękuje nam za uwagę
i prosi o oddanie słuchawek.
W długiej drodze powrotnej
do Domu Spotkań towarzyszą mi najróżniejsze myśli.
Teraz jestem w domu, z najbliższymi, mogę liczyć na
ich ciepło i wsparcie na co
dzień. Były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
leży setki kilometrów stąd.
Nie oszalałam, ale coś się
we mnie zmieniło. Nie mam
wątpliwości, że o Auschwitz
nie wolno zapomnieć. Ale
być tylko świadomym jego
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istnienia – to nie wystarczy.
Dopiero będąc w Muzeum,
zaczęłam pojmować wymiar
tragedii, która się tam wydarzyła. Dziś zadaję sobie
miliony pytań i szukam na
nie odpowiedzi. Jestem dopiero na początku tej drogi,
a brama z napisem „Arbeit
macht frei” jeszcze wiele
razy sprawi, że poczucie
rzeczywistości będzie mnie
opuszczało i wracało do
mnie z powrotem, ale nie
odwrócę wzroku, gdyż, jak
powiedział George Santayana: „Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na
jej powtarzanie”.
Oksana Voityuk (Ładyżyn,
obwód winnicki, Ukraina):
Ten wyjazd bardzo mnie
zmienił. Smuci mnie, że
większości ludzi to piękne
miasto kojarzy się tylko ze
strachem, rozpaczą i śmiercią. Wizyta w byłym obozie koncentracyjnym była
dla mnie szokiem. W mojej
głowie kłębiło się mnóstwo
myśli, których nie potrafiłam ująć w słowa. Zadawałam sobie mnóstwo pytań,
na które pewnie nigdy nie
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dwie tysiąc kilometrów od
Oświęcimia, toczy się kolejna wojna.
Mój tydzień w Oświęcimiu
wypełniony był rozmowami, dyskusjami, próbami
i prezentacjami wywiadów.
Nie wiem, czy jeszcze tu
wrócę, ale zachowam to
miejsce w pamięci na zawsze. Mam teraz 29 nowych
znajomych na Facebooku,
mnóstwo zdjęć oraz pozytywnych emocji. Jestem za
to bardzo wdzięczny organizatorom projektu.

Fot. Olga Shevczuk

Valeriia Pavlysh (Krzywy
Róg, obwód dniepropietrowski, Ukraina):

Historie rodzinne

Lilia Trubka
Ukraina):

(Donieck,

Wiecie, że „owoce” to po
polsku „warzywa”, a „no”
znaczy
„tak”?
Podczas
tego tygodnia spędzonego
w międzynarodowym towarzystwie nie tylko nauczyłam się polskiego łamacza
języka „w Szczebrzeszynie
chrząszcz brzmi w trzcinie”, ale też dokonało się we
mnie wiele zmian. Niektórzy z innych uczestników
projektu stali się mi bardzo

bliscy, a ja im. W pewnym
momencie wydawało mi się,
że lewa półkula mojego mózgu przestała działać, za to
prawa, odpowiedzialna za
emocje, jest bliska wybuchu.
Chciałabym wyjaśnić, co do
tego doprowadziło.
Najgorszym
przeżyciem
była dla mnie próba wyobrażenia sobie, co czuli
ludzie duszący się w komorach gazowych. Najdziwniejszym przeżyciem był
widok tysięcy ludzi zwiedzających Muzeum Auschwitz o 11 rano w poniedziałek. Próbowałam wyobrazić
sobie, że jestem dwudziestoletnią dziewczyną, którą
deportowano z domu do
obozu
koncentracyjnego.
Ostatnią rzeczą, jakiej bym
chciała, byłoby, żeby przebieralnia, w której przygotowywano mnie na śmierć,
stała się wystawą odwiedzaną przez miliony ludzi...
Najbardziej
nieoczekiwanym przeżyciem był wieczór spędzony w Birkenau.
Ale po tym wszystkim zawsze wracaliśmy do Domu
Spotkań, gdzie czuliśmy
się bezpiecznie. To tutaj
nauczono nas, że musimy
pamiętać o przeszłości, aby
nigdy się ona nie powtórzyła. To tutaj mogliśmy
godzinami milczeć, to tutaj
wystarczyło jedno słowo,
aby wszyscy mnie zrozumieli. Właśnie ludzi, którzy
mnie otaczali, zapamiętam
z tego wyjazdu najdłużej.
Choć czasem się kłóciliśmy,
zawsze w końcu udawało nam się dogadać. Dużo
rozmawialiśmy, głośno się
śmialiśmy, śpiewaliśmy piosenki w różnych językach,
a wszystko to z całego serca.
W Auschwitz-Birkenau zobaczyliśmy i usłyszeliśmy
straszne rzeczy, ale przetrwaliśmy to wszyscy ra-
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zem, i to było najważniejsze.
Roman Zvarych (Verbivka,
obwód iwanofrankowski,
Ukraina):
Wspomnienia o Oświęcimiu budzą we mnie jednocześnie radość i smutek.
Gdyby nie inni uczestnicy
projektu, wróciłbym do
Lwowa w depresyjnym nastroju. Byłe obozy koncentracyjne mają w sobie coś
bardzo
przytłaczającego.
Podczas pobytu w Birkenau
chodziła mi po głowie jedna myśl: „Żadna istota na
świecie nie jest jednocześnie
tak mądra i tak głupia jak
człowiek”. Zamiast kompromisów ludzie wybierali
wojnę. Wszystko po to, żeby
zdobyć jakieś ziemie, jakieś
dobra. Tak było tysiąc lat
temu i tak jest teraz. Trudno
jest wyobrazić sobie, że dziś
na wschodzie Ukrainy, zale-

Serhiy Zalevskyi (Novoselivka, obwód odeski, Ukraina):
Projekt Historia zaczyna się
w rodzinie… zmienia poglądy, łamie stereotypy
i motywuje do stawania się
lepszym człowiekiem. Druga część projektu pokazała
nam, jak ważna jest rodzina
w życiu każdego z nas. Miło
było widzieć, jak uczestnicy
projektu otwierają się przed
sobą nawzajem, dzielą się
z innymi czymś osobistym
i ważnym. Spędziliśmy ze
sobą ciekawy, inspirujący
tydzień. Każdy dzień był
wspaniały i wyjątkowy.
Przygotowywaliśmy własne
projekty, wyrażaliśmy swoje
myśli dotyczące kontrowersyjnych wydarzeń historycznych i wykonywaliśmy
różne zadania, dzięki którym
odkrywaliśmy pasjonujące
fakty. Integracja przebiegała tak łatwo, że mam teraz
w Polsce i w Niemczech
mnóstwo znajomych, którzy
teraz do mnie piszą i mnie
wspierają. Cieszę się na kolejną część projektu i dalszy
ciąg nauki tak fascynującego
przedmiotu, jakim jest historia. Jestem bardzo wdzięczny
organizatorom za koncepcję projektu, który zmienia
nasz sposób widzenia świata
i daje nam możliwość poznania innych perspektyw. Do
zobaczenia wkrótce we Lwowie!
Elżbieta Pasternak
Projekt finansowany przez
Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży i Fundację Friedricha Eberta Polska/Ukraina.
Koordynator w Polsce: Elżbieta
Pasternak, MDSM Oświęcim

Fot. Olga Shevczuk

znajdę odpowiedzi. Do dziś
mam ściśnięte gardło; nic
dziwnego, że podczas rund
dyskusyjnych po powrocie
z obozu panowała głucha
cisza.
Dziękuję losowi, że dał mi
szansę poznać piękną kobietę i uzdolnioną pisarkę, panią Zofię Posmysz. Jest ona
przykładem człowieka, który przetrwał w nieludzkich
warunkach, który nigdy nie
stracił wiary. I oto taki człowiek siedzi tuż przede mną.
Historia pani Zofii inspiruje
do życia. Słuchając jej, zdałam sobie sprawę, ile tak
naprawdę dał mi los. Po powrocie na Ukrainę chciałam
tylko jak najszybciej uściskać bliskie mi osoby. Będę
chciała wrócić w to straszne
miejsce, odwiedzić tych, którzy zostali tutaj na zawsze.
Ogólnie rzecz biorąc, druga
część projektu była fantastyczna. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam
historii rodzinnych moich
kolegów. Każda z nich była
wyjątkowa. Ciekawie było
też przekonać się, w jak
różny sposób różne osoby
postrzegają te same wydarzenia. Poza tym polscy
uczestnicy projektu przygotowali wspaniały wieczorek
polski!

W dzisiejszych czasach znajomość historii swojej rodziny i ojczyzny staje się coraz
ważniejsza.
Zrozumienie
przeszłości pomaga nam budować stabilną przyszłość.
Skończyła się druga część
projektu Historia zaczyna się
w rodzinie… To dla mnie
pierwszy taki projekt i z tego
względu jest szczególnie
ważny. Wiele się nauczyłam. Po pierwsze, umiem
już przeprowadzić wywiad,
wiem, jakie zadawać pytania
i jak przetwarzać dane. Po
drugie, odwiedziłam ważne
miejsca takie jak Bergen-Belsen i Auschwitz-Birkenau,
które bardzo mną wstrząsnęły. Było to jednak wspaniałe
doświadczenie, z którego
wyniosłam istotną wiedzę.
Po trzecie, podjęłam próbę
ustalenia, w którym obozie
koncentracyjnym więziony
był mój dziadek. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim,
którzy mi w tym pomogli.
Podczas obu części projektu
nauczyłam się analizować
i wyrażać swoje emocje.
Bardzo podobała mi się też
ciepła, przyjazna atmosfera
wśród uczestników. Wszyscy staliście mi się bardzo
bliscy. Ponadto serdecznie

dziękuję organizatorom projektu, którzy otworzyli nam
drogę do nowych światów!

Spotkanie z panią Zofią Posmysz
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UCZYMY SIĘ Z HISTORII!

W

Oprowadzanie po mieście

jomiły uczestników z ramami prawnymi procedury przyznawania azylu
w
ówczesnej
Europie.
Druga sesja warsztatowa,
poświęcona
azylantom
w Europie współczesnej,
dała uczestnikom możliwość porównania regulacji prawnych uchodźctwa
dzisiaj z okresem przedwojennym, spojrzenia na
kwestie azylu z perspektywy uniwersalnych praw

człowieka oraz pomogła
wczuć się w rolę uchodźcy,
który przybywa do Polski, Niemiec lub Ukrainy.
Podczas gry symulacyjnej
przeprowadzonej w czasie warsztatów w Polskiej
Akcji Humanitarnej uczestnicy musieli opracować na
podstawie
otrzymanych
od prowadzącego danych
o osobie historię jej ucieczki. Niestety, żaden zespół
biorący udział w ćwiczeniu

Fot. Sophie Uhing

Pierwsza część projektu
została poświęcona perspektywie
historycznej.
Oprowadzanie po mieście przybliżyło uczestnikom historię Oświęcimia
przedwojennego oraz podczas okupacji nazistowskiej i pomogło zbudować
kontekst do zwiedzania
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Studyjne
oprowadzanie
po Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau było
mocnym przeżyciem dla
wszystkich uczestników.
„Pani przewodnik przekazywała historię w taki
sposób, że mogłam faktycznie poczuć ogrom tej
tragedii, która dotknęła
oraz zniszczyła tak dużo
żyć” – zaznaczyła uczestniczka z Niemiec. Podczas
podsumowania uczestnicy
przeanalizowali uniwersalne mechanizmy dyskryminacji społecznej oraz jej odzwierciedlenia w przekazie
medialnym i w ten sposób
nawiązali do znaczenia
edukacji o Auschwitz i Holokauście w świecie współczesnym. Jak skomentowała uczestniczka z Ukrainy:
„W czasie tego ćwiczenia
nagle zrozumiałam, że
zwykle Auschwitz wydaje się być częścią historii,
czymś odległym w przestrzeni i czasie, ale patrzcie – te same mechanizmy
działają dzisiaj wokół nas”.
Zajęcia
warsztatowe
o migracji w latach 19331943 uwidoczniły procesy migracyjne w Europie
w latach 30. oraz zazna-

Fot. Sophie Uhing

dniach 14-18 listopada w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyła się pierwsza edycja
niemiecko-polsko-ukraińskiego projektu dla studentów Uczymy się z historii. Tematem spotkania była
aktualna kwestia migracji i azylu w Europie.

Projekt się udał!
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i próbujący otrzymać status
uchodźcy, nie odniósł sukcesu. W podsumowaniu
zajęć uczestnicy podkreślili, że „taka forma pracy
z tematem umożliwiła krytyczną analizę rozwoju systemu przyznawania azylu
w Europie i poprzez osobiste spojrzenie wyraźniej
przedstawiła jego wady”.
Jednym z najbardziej interesujących
punktów
programu było spotkanie
z Michałem Serwińskim,
kierownikiem biura regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie,
oraz z Khalilem Ahmadem Arabem, Afgańczykiem, który od czterech lat
mieszka, pracuje i studiuje
w Krakowie i ma status
uchodźcy. Michał Serwiński zaprezentował działalność PAH w Polsce i za
jej granicami. „Byłam pod
dużym wrażeniem! Też
organizuję i biorę udział
w inicjatywach lokalnych
w swoim mieście i wiem,
że to nie jest lekka sprawa”
– podsumowała uczestniczka z Ukrainy. Khalil
Ahmad Arab przedstawił
swoją historię uchodźcy
z Afganistanu, który miał
do czynienia z systemem
udzielania azylu w Niemczech i Polsce. Khalil opo-
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wiedział o tym, dlaczego, w jaki sposób i dokąd
uciekał, jak toczy się jego
życie ze statusem „uchodźcy” i jakie ma marzenia na
przyszłość. Historia Khalila jako perspektywa indywidualna, subjektywna,
wzbogaciła i uzupełniła
poprzedzające
spotkanie
warsztaty.
Podczas
podsumowania
projektu uczestnicy z Polski, Niemiec oraz Ukrainy
podkreślili, że ten projekt
pomógł im inaczej spojrzeć
na niektóre procesy społeczne w świecie współczesnym. Oni też zaznaczyli,
że jednym z najbardziej
interesujących
aspektów
pracy w czasie projektu
była właśnie praca w zespole międzynarodowym.
„Żal, że musimy teraz się
rozstać! Musimy zorganizować kolejne spotkanie
naszej grupy projektowej w Niemczech albo na
Ukrainie!” – zaproponowała uczestniczka z Niemiec.
Wydaje nam się, że to jest
cenny pomysł, gdyż uczenie się nigdy się nie kończy, zwłaszcza uczenie się
z historii.
Nataliia Tkachenko
koordynatorka projektu

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 92, grudzień 2015

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

NIEPOWTARZALNOŚĆ I PRZYPADEK

F

Fot. Krzysztof Janik

Fot. Krzysztof Janik

undacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Zakład Malarstwa Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zorganizowały wystawę Niepowtarzalność i przypadek w MDSM w Oświęcimiu. Wystawa była prezentowana
w MDSM do 7 grudnia 2015 r.

Wystawa Niepowtarzalność i przypadek w MDSM

Elżbieta Kuraj

„Współczesny smalt to
kompozycje wykonywane przeważnie na podłożu z blachy stalowej,
szkliwionej i wypalanej
w specjalnych piecach
w temperaturze powyżej
ośmiuset stopni. Warsztat emalierski pozwala
na uzyskanie oryginalnego, artystycznego efektu,
niepowtarzalnego
jako
doświadczenie
twórcze,
zdeterminowanego technologią, którą można określić jako »sztukę ognia«.
Wykorzystanie przypadku wpisanego w technikę
»ognia« zachęca wprost do
improwizacji, ale wymaga
jednocześnie ręki mistrza.
Korygowany przez arty-

stę przypadek, włączony
celowo w proces twórczy,
pełni istotną ożywczą rolę
w uzyskiwaniu właściwego efektu. Umożliwia
odkrywanie nowych, niebędących w scenopisie,
wartości i doświadczeń,
zmieniających bieg wydarzeń i trop poszukiwań.
Dramaturgia tematu rozgrywa się na styku tego, co
realne, dotykalne i tego, co
tajemnicze, spontaniczne,
nieprzewidywalne, co odsłania malarski gest. Efekt
plastyczny »szkliwionych
obrazów« sięga do szesnastowiecznych technologii
artystyczno-rzemieślniczych, ale stawia również
na proces adaptacji do

kryteriów współczesności.
Spotkanie
unikatowych
technik tradycyjnych z najnowszymi technologiami
artystycznymi
stanowi
imperatyw do nowatorskich rozwiązań i realizacji
artystycznych
uwzględniających
współczesne
pojmowanie roli sztuki
i znaczenia funkcji estetycznych i praktycznych
otoczenia” – dodała Elżbieta Kuraj. Współcześnie
emalia, poza jubilerstwem,
ma zastosowanie w przemyśle, rozwija się w architekturze i wzornictwie.

Joanna Klęczar

Fot. Krzysztof Janik

i Krzysztofa Wilde.
„Udział w warsztatach stał
się dla młodych artystów
wydarzeniem szczególnie
inspirującym i motywującym do zgłębiania wiedzy
technologicznej i tajemnic
warsztatu klasycznej sztuki emalii” – informowała
Elżbieta Kuraj, kurator
wystawy. Otwarcie Umění
ohně w Galerii 36,6 odbyło się w czasie uroczystości inauguracyjnych Roku
Akademickiego 2014/2015
na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, następnie wystawa była prezentowana
w CINiBA w Katowicach
i w Galerii AVION w czeskim Cieszynie.

Fot. Krzysztof Janik

Niepowtarzalność i przypadek to wystawa prac
w technice emalii na blasze stalowej, dzieł malarzy
– pedagogów oraz doktorantów cieszyńskiego Instytutu Sztuki Wydziału
Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, którzy w 2014 r.
uczestniczyli we wspólnym czesko-polskim projekcie: Umění ohně w Pracowni Emalii Artystycznej
we Frydlancie n/ Ostrawicą w Czechach. Na ścianach MDSM można było
oglądać prace: Krzysztofa
Dadaka, Artura Janasika,
Joanny Knapek, Jolanty Knapek, Elzbiety Kuraj, Magdy Szadkowskiej

Wystawa Niepowtarzalność i przypadek w MDSM

1

2

3

Wystawa Niepowtarzalność i przypadek w MDSM
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DZWONY POJEDNANIA

W
Fot. Krzysztof Janik

listopadzie Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Sołectwo Grojec zaprosiły na dwie prezentacje filmu Grzegorza
Gajewskiego pt. Dzwony pojednania.

Prezentacja Dzwony Pojednania

Pierwszy pokaz odbył się
w Domu Ludowym w Grojcu w sobotę 14 listopada
2015 r., na kolejny zaprosiliśmy następnego dnia do
MDSM. Film przedstawia
losy polskich dzwonów kościelnych, które zarekwirowane wskutek akcji przeprowadzonej przez Niemców
w 1941 r. na ziemiach polskich, trafiły do hamburskiej
huty w celu przetopienia,
a następnie te ocalone z po-

żogi wojennej – do niemieckich kościołów. Poruszające
dzieło Grzegorza Gajewskiego opowiada historię
powrotów niektórych z nich
do macierzystych świątyń,
w tym do kościoła w Grojcu,
co stało się możliwe dzięki
wspólnym działaniom ludzi
z parafii polskich i niemieckich.
Sobotniej prezentacji w Grojcu towarzyszyła dyskusja
z udziałem reżysera filmu

oraz ks. Józefa Zborka, proboszcza parafii, Wawrzyńca
Mizgalskiego, organisty i sołtysa Grojca Krzysztofa Wolaka. Debatę poprowadziła
Hanna Dmochowska z Fundacji Konrada Adenauera.
Podczas rozmowy powrócono do wydarzeń sprzed kilku lat, wciąż bardzo żywych
w pamięci mieszkańców wsi.
Dyskutanci – jednocześnie
świadkowie powrotu grojeckiego dzwonu do macie-

rzystej świątyni, podkreślali,
że dzięki temu wydarzeniu
nie tylko odzyskali „serce”
swojego kościoła, ale także
zyskali nowych przyjaciół,
a relacje między parafiami są
pielęgnowane do dziś. Jedną
z osób zaangażowanych po
stronie niemieckiej w akcję
powrotu dzwonu do Grojca
była pani Iwona Baumann,
która przyjechała do Grojca
specjalnie na pokaz filmu.
W niedzielę w dyskusji, tym

razem przeprowadzonej pod
hasłem Jak poprzez kulturę pokazać historię? udział wziął
także dyrektor MDSM Leszek
Szuster. W spotkaniach, obok
mieszkańców Grojca i Oświęcimia, uczestniczyła grupa
Niemców z Ratzeburga, realizująca program studyjny
w MDSM, a także Regina von
Ahn, reprezentująca Konsula
Generalnego RFN w Krakowie.
Joanna Klęczar

NAGRODA DIALOGU DLA ZOFII POSMYSZ
dniu 6 listopada 2015 r. w siedzibie Fundacji Friedricha Eberta w Bonn odbyło się uroczyste wręczenie naW
gród Dialogu Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Nagrodę za rok 2015, obok dr. Manfreda Sappera (Redaktion der Zeitschrift Osteuropa), otrzymała Zofia Posmysz, była więźniarka obozów Ausch-

Fot. Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband e.V.

Fot. Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband e.V.

witz, Ravensbrück i Neustadt-Glewe, Honorowa Obywatelka Miasta Oświęcimia, od wielu lat blisko współpracująca z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum
Dialogu i Modlitwy oraz Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.

Nagroda Dialogu dla Zofii Posmysz

Nagrodę wręczył Dietmar
Nietan,
przewodniczący
Federalnego Związku DPG
w Niemczech i współprzewodniczący Rady Fundacji
na Rzecz MDSM. W trakcie
spotkania głos zabrali m.in.
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Nagroda Dialogu dla Zofii Posmysz

prof. Rita Süssmuth, dr Angelica Schwall-Düren oraz
Markus Meckel. Christoph
Heubner,
wiceprezydent
Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i przewodniczący Zarządu Rady
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Fundacji na Rzecz MDSM,
wygłosił mowę laudacyjną:
– Nadzwyczaj szczera miłość do ludzi, nawet w najtrudniejszych
momentach
swojego życia nigdy się nie
poddawała.
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Zofia Posmysz w poruszają- tkań wzięli udział m.in. dr
cych słowach podziękowała Richard Pyritz oraz Leszek
za wyróżnienie, przywołując Szuster – dyrektor MDSM.
bliską współpracę z instytucjami edukacyjnymi w Polsce
i w Niemczech. W uroczyMDSM
stości ze strony Domu Spo-
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Centrum Żydowskie

POWRÓT

Fot. CŻ

8

listopada 2015 r. w Centrum Żydowskim odbyła się projekcja filmu Powrót (The Return) połączona ze
spotkaniem z reżyserem filmu – Adamem Zuckerem. Film opowiada historie czterech kobiet żyjących
w Polsce poszukujących żydowskiej tożsamości.

Projekcia fimu Powrót

– Jestem w Polsce po raz
drugi. Wiele dla mnie znaczy możliwość podzielenia
się tym filmem, zwłaszcza
w Polsce – powiedział Adam
Zucker na początku spotkania. – Nie zamierzałem
bohaterkami filmu uczynić
wyłącznie kobiet. Kierowałem się instynktem. To są te
historie, które mnie bardzo
zainteresowały – dodał.

bohaterek: – Miałem wrażenie, że w tych społecznościach bardzo dynamiczne
są właśnie kobiety, liderki
społeczności żydowskich.
Pomimo że jedna z modlitw
żydowskich mówi: „dziękuję Ci, Boże, że nie stworzyłeś
mnie kobietą”. Możemy te
słowa tłumaczyć: „dziękujemy Ci, Boże, że stworzyłeś w tym świecie kobiety
i mężczyzn, którzy mają zuKatka, Tusia, Maria i Kata- pełnie inne role w tym świerzyna są młodymi dwudzie- cie i dziękujemy Ci za tę różstokilkuletnimi kobietami, norodność – mówił reżyser.
które łączy odnajdywanie
się w swojej nowej, żydow- Tytuł filmu może być interskiej tożsamości. Maria jest pretowany jako opowieść
ortodoksyjną
Żydówką, o odradzaniu się życia żymatką i żoną. Katarzyna, fe- dowskiego w Polsce, ale
ministka, poszukuje dla sie- opowiada raczej o trudnobie miejsca wśród wzorców ściach z tym związanych.
kobiet żydowskich. Tusia Przyczyną ich może być...
jest gdzieś pomiędzy Polską brak Żydów w Polsce. Żya Stanami Zjednoczonymi. cie żydowskie może się
Katka, Czeszka, jest narze- odradzać, ale jedynie w miczoną ortodoksyjnego Żyda. kroświecie, jaki każda z boKażda z nich stara się ukła- haterek tworzy na własny
dać swoje życie w kontekście „użytek”. Wyjście poza nienowej tożsamości. Chodzą go, pragnienie życia wśród
na spotkania dotyczące kul- Żydów, wiąże się z emigratury żydowskiej, starają się cją. Maria wyjeżdża z męwspółuczestniczyć w życiu żem do Izraela, Katka wraz
społeczności, uczą się o ży- z mężem osiedlają się w Pradowskich obrzędach i zwy- dze, ale myślą o dalszej emiczajach. Kasia zaczyna bu- gracji. Kasia dostaje stypendować swoją tożsamość, dium i także wyjeżdża do
Maria już ją posiada, ale Izraela. Jedynie Tusia dalej
nie jest jej łatwo mieszkać funkcjonuje pomiędzy Staw Polsce – myśli o wyjeździe nami a Polską. Można więc
do Izraela. Cechą wspól- dopatrywać się tutaj raczej
ną przedstawionych przez nie opowieści o odrodzeniu
Zuckera kobiet jest także to, żydowskiego życia w Polże żyją w dużych miastach. sce, a o odrodzeniu się i poIch życie toczy się bowiem wrocie do tożsamości, która
w Warszawie lub Krakowie. determinuje ich dalsze wybory życiowe.
Może się wydawać, że opowiadana historia odnajdy- Więcej o filmie można się dowania nowej tożsamości wiedzieć ze strony projektu:
ma pewne ograniczenia ze http://www.thereturndocuwzględu na portretowanie mentary.com/
jedynie losów kobiet. Sam
agju
reżyser tak tłumaczy dobór

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 92, grudzień 2015

Centrum Dialogu i Modlitwy

MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT
DLA ZAWODOWYCH OFICERÓW
po raz czwarty w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbywał się tygodniowy warsztat
JsięużFundacji
Maximiliana Kolbego, w kooperacji z Centrum Etycznej Edukacji Sił Zbrojnych, zajmujący
historią Auschwitz. Pod koniec października oficerowie z Polski, Niemiec i Francji spotkali się,

Fot. Schulz Annika, Centrum Obywatelskiego Kształcenia Budeswehry

Fot. Schulz Annika, Centrum Obywatelskiego Kształcenia Budeswehry

aby uczyć się historii o Holokauście i wzajemnie wymieniać informacje na ten temat. Dodatkowym
celem było wyciągnięcie wniosków poprzez analizę przypadku Auschwitz w obchodzeniu się z innymi
doświadczeniami przemocy. Ponieważ żołnierze w szczególny sposób narażani są na skutki agresji
i ponoszą odpowiedzialność za używanie środków przemocy, dyskusja na ten temat okazuje się
wyjątkowo ważna dla tej grupy zawodowej.

Jeden z wykładów dla zawodowych oficerów w CDiM

życia wyraził za pomocą
sztuki. Poza tym oficerowie mieli okazję spotkać
się ze świadkami historii
i poprzez naukowe wykłady rozważać wydarzenia Holokaustu z różnych
perspektyw. Na zakończenie tygodnia trzy narody połączyły się podczas
złożenia hołdu pod Ścianą Śmierci. Czytano modlitwy w trzech różnych
językach, aby wspólnie
uczcić pamięć osób, które
zginęły w obozie.
Polski podpułkownik Robert Pawlicki podkreślił
znaczenie
warsztatów,
zaznaczając, że zrozumienie wydarzeń związanych

z Auschwitz ma znaczenie nie tylko dla polskiej,
ale także europejskiej historii. Również dr Piotr
Cywiński
–
dyrektor
Państwowego
Muzeum
Auschwitz-Birkenau
–
podkreślił, że tylko przez
informowanie o Holokauście i przekazanie historii świadków Auschwitz
można uniknąć powtórzenia się wydarzeń.
Podczas tego tygodnia
okazało się, że, mimo
wszelkich różnic, wyraźnie zaznaczyły się podobieństwa w kulturze
pamięci trzech wojsk.
Największą wspólną cechą jest to, że każdy chce

się uczyć z doświadczeń
innych narodów. Uczestnicy doszli wspólnie do
wniosku, że spotkanie
w Auschwitz oznacza
wielki sukces w obchodzeniu się z przeszłością.
Mocarstwa, które kiedyś
ze sobą walczyły i narażały się na wzajemne
cierpienia, mogą dzisiaj
wspólnie
w
zaufaniu
współpracować i pamiętać o ofiarach.
Kapral Annika Schulz,
uczestniczka warsztatów
Edycja i tłumaczenie: Beata Sereś

Fot. Schulz Annika, Centrum Obywatelskiego Kształcenia Budeswehry

wysokiej
jakości
program. Centrum Kształcenia Obywatelskiego Niemieckich Sił Zbrojnych
nawiązało kontakty między organizacjami a różnymi jednostkami wojsk
i również w przyszłym
roku ponownie planuje
uczestniczyć w organizacji warsztatów.
W ramach seminarium
żołnierze odwiedzili tereny byłych obozów koncentracyjnych Auschwitz
I i Auschwitz II-Birkenau, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz
wystawę byłego więźnia
Mariana Kołodzieja, który swoje obozowe prze-

Fot. Schulz Annika, Centrum Obywatelskiego Kształcenia Budeswehry

Uczestnicy
pozytywnie
odebrali inicjatywę organizacji, aby zjednoczyć
oficerów z różnych narodów. W szczególności dyskusje na tematy
„zostać sprawcą – być
sprawcą”, „obchodzenia
się z różnymi wspomnieniami czasu wojennego”
i
„długoterminowymi
skutkami
traumatyzacji”, pozwoliły na żywą
wymianę opinii i doświadczeń. Referenci ze
środowiska akademickiego, a także członkowie
Fundacji
Maksymiliana
Kolbe i duchowni przyczynili się do intensywnego procesu nauki przez

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz

Oddanie hołdu Ofiarom Auschwitz pod Ścianą Śmierci
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PREMIERA FILMU MIĘDZY PIEKŁEM
A NIEBEM. WIZJA AUSCHWITZ
W TWÓRCZOŚCI MARIANA KOŁODZIEJA
remiera filmu Między piekłem a Niebem. Wizja Auschwitz w twórczości Mariana Kołodzieja odbyła się 26 listoP
pada podczas specjalnej sesji edukacyjnej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zorganizowały
ją Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Klasztor Niepokalanego Poczęcia
NMP w Harmężach.

Projekcja filmu z udziałem reżysera Stanisława
Markowskiego, której towarzyszył także wykład o
Auschwitz w sztuce filmowej Arkadiusza Walczaka,
dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń, rozpoczęła ponad miesięczny cykl szkoleń przeznaczonych dla
edukatorów oprowadza-

jących po Miejscu Pamięci
Auschwitz.
– Szkolenia organizowane
każdego roku dla blisko
300 edukatorów-przewodników, którzy oprowadzają po terenach byłego obozu, objaśniając jego skomplikowaną i trudną historię, są niezwykle istotne.
To bowiem oni dbają o to,
aby wizyta w tym szczególnym miejscu była nie

MARIAN KOŁODZIEJ
Były więzień KL Auschwitz (nr obozowy 432).
Urodzony 6 grudnia 1921 r. w Raszkowie. Jako
młody chłopak patriota włączył się w trakcie
wojny w działalność ZWZ, przygotowując się
jednocześnie do nielegalnego przekroczenia
granicy. 14 maja 1940 r. aresztowany w Krakowie
i osadzony w więzieniu Montelupich, następnie
przeniesiony do więzienia w Tarnowie. 14
czerwca 1940 r. został przywieziony pierwszym
transportem do KL Auschwitz. W obozie przetrwał
do końca 1944 r., skąd w trakcie ewakuacji został
przeniesiony do Gross Rosen, następnie do
Buchenwaldu. W lutym 1945 r. został wywieziony
do Mauthausen, gdzie został wyzwolony 6 maja
1945 r.
Po powrocie do Polski ukończył studia
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
na wydziale malarstwa. Pracował w Teatrze
„Wybrzeże” w Gdańsku w charakterze scenografa.
Współpracował również z innymi teatrami
w kraju i za granicą oraz przy realizacji filmów
fabularnych. W swojej twórczości malarskiej
i scenograficznej nie wracał do przeżyć
obozowych. Dopiero prawie po pięćdziesięciu
latach i po przebytej ciężkiej chorobie powrócił do
dramatycznych, młodzieńczych lat spędzonych
w obozach koncentracyjnych, tworząc cykl prac
prezentowanych na wystawie Klisze pamięci.
Od stycznia 1998 r. wspomnienia artysty
zapisane w postaci artystycznej stanowią stałą
ekspozycję umiejscowioną w dolnej kondygnacji
Kościoła Centrum św. Maksymiliana Kolbe przy
klasztorze ojców Franciszkanów w Harmężach
koło Oświęcimia. Zmarł 13 października 2009 r.
w Gdańsku.

tylko świadectwem pamięci, ale także ważnym
i uniwersalnym doświadczeniem
edukacyjnym
– powiedział Andrzej
Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz
i Holokauście.
– Zdecydowana większość, bo ponad 80 procent odwiedzających Miejsce Pamięci, decyduje się
na zwiedzanie pod opieką
edukatora Muzeum w jednym z prawie dwudziestu dostępnych języków.
Dlatego tak ważne jest
przekazywanie przewodnikom informacji o aktualnym stanie badań naukowych, przebiegu prac
konserwatorskich, a także
kierunku rozwoju edukacji prowadzonej przez
MCEAH – dodał Kacorzyk.
Podczas
tegorocznych
szkoleń zaplanowano wykłady m.in. o ucieczkach
z KL Auschwitz, genezie
powstania obozu Auschwitz II-Birkenau w świetle najnowszych badań,
pierwszych
Żydach
w KL Auschwitz w latach
1940-41 oraz Żydach słowackich w obozie. Odbędą się również wizyty
studyjne na wystawie
prac Mariana Kołodzieja
w Harmężach, w oświęcimskiej synagodze, na
poobozowym terenie KL
Auschwitz III-Monowitz
oraz w Krakowie.
Film
Między
piekłem
a Niebem. Wizja Auschwitz
w twórczości Mariana Kołodzieja, którego reżyserem
jest artysta fotografik Sta-

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY
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nisław Markowski, ukazuje historię ludzkiego
poniżenia w byłym niemieckim
nazistowskim
obozie koncentracyjnym
i zagłady Auschwitz poprzez słowa, a także prace
artystyczne byłego więźnia obozu nr 432 Mariana
Kołodzieja.
– Czym jest obóz Auschwitz? To pytanie, które
do dziś nie znalazło odpowiedzi. Najbliżej odpowiedzi są świadkowie.
Próbowaliśmy uchwycić
rąbek prawdy widziany
oczami Mariana Kołodzieja. Jego sztuka jest próbą
dania odpowiedzi na pytanie, czym był Auschwitz – powiedział podczas
spotkania o. Piotr Cuber,
gwardian i proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej i Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.
List do uczestników sesji
napisała Halina Słojewska-Kołodziej, wdowa po
Marianie Kołodzieju: „Po
obejrzeniu filmu w samotności, pełna wzruszenia, wiem, że mam do
czynienia z wyjątkowym
zjawiskiem artystycznym.
Każda Kołodziejowa kreska, pokazana w filmie,
stanowi fragment mojego
życia, bo powstała na mo-

ich oczach. Dzięki intuicji
reżysera nie jest to tylko rejestracja, ale przede
wszystkim interpretacja
dzieł poprzez poetycką
wrażliwość pana Stanisława” – napisała.
„Film Stanisława Markowskiego utrzymany jest
w niezwykłym klimacie.
Zachodzi w nim swoista
sprzeczność miedzy pełnymi spokoju tempem
i muzyką a niezwykle
dramatycznym obrazem,
głosem, postacią Mariana Kołodzieja. Narracja
wizualna i dźwiękowa są
przerażające.
Opowieść
o Auschwitz prowadzona
jest niespiesznie, pozwala
śledzić topograficzne odwzorowania miejsc i porównanie z wizją Kołodzieja. Z jego kliszami pamięci, gdzie widać każdą
z miliona kresek jak każdego z miliona więźniów”
– czytamy.
Film został zrealizowany
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Paweł Sawicki

GRUDZIEŃ 2015
wsparciu Miasta Oświęcimia.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• W niedzielę 13 grudnia
Wielki Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy
W niedzielę, 13 grudnia od 9.30 do 17.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury
odbędzie się kolejny Wielki Charytatywny Jarmark Fundacji Mała Orkiestra
Wielkiej Pomocy. Swój udział w imprezie zapowiedziało 60 wystawców.
Na świątecznych stoiskach nie zabraknie unikatowych wyrobów rękodzieła
artystycznego, ręcznie wykonanej biżuterii, ceramiki, bombek, stroików
i domowych wypieków.
Na dzieci czeka wiele atrakcji, m.in.: loteria fantowa, malowanie twarzy,
zaplatanie warkoczyków, wypożyczalnia bajkowych strojów i warsztaty.
Całkowity dochód z jarmarku przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację
podopiecznej Fundacji – Agnieszki Słowik, walczącej z nieuleczalną chorobą
genetyczną – mukowiscydozą. Jarmark jest organizowany przy finansowym

1

Między piekłem a Niebem

6

• 17-19 grudnia
Dni Dawcy Szpiku
W dniach 17-19 grudnia już po raz drugi w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu
organizowane będą Dni Dawcy Szpiku, podczas których będziemy
można się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
W ubiegłym roku podczas akcji zarejestrowano ponad 70 osób! Więcej
informacji na stronie Fundacji DKMS.
Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki im. Łukasza Górnickiego
w Oświęcimiu
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI

W

Fot. dr Andrzej Strzelecki

Fot. dr Andrzej Strzelecki

poprzednim numerze „Osi” zapowiedzieliśmy przedstawienie kolejnego miejsca pamięci, jakim jest
okazały pomnik położony pomiędzy ul. Chemików a terenem byłej fabryki IG Farben, w pobliżu ośrodka medycznego Multimed.

Tereny byłej fabryki IG

Osiedle Chemików
– część II

dach przemysłowych głównie na Górnym Śląsku. Sam
podlegał jednak komendanturze obozu macierzystego
(Auschwitz I). Monument
wybudowano w 1966 r. według projektu artysty malarza Tadeusza Kinowskiego,
ówczesnego
kierownika
działu konserwatorskiego
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Większość więźniów podobozu Monowitz, analogicznie do innych części kompleksu obozowego Auschwitz w ostatnich latach jego
funkcjonowania, stanowili
Żydzi. Jednym z nich był
Primo Levi, włoski intelektualista, aresztowany w
związku z aktywnością we
włoskim ruchu antyfaszystowskim. Opublikował on

po wojnie szereg książek,
wśród nich wspomnienia
przejmująco przedstawiające los więźniów podobozu
pt. Czy to jest człowiek.
Monowice – część I
Więźniów obozu Monowitz
wyprowadzano codziennie
do pracy przez bramę znajdującą się pośrodku jego
zachodniego
ogrodzenia.
W 1944 r. jeden z żołnierzy
stacjonującej niedaleko jednostki niemieckiej artylerii
przeciwlotniczej wykonał,
przechodząc ul. Fabryczną,
unikalną fotografię przedstawiającą wymarsz kolumny więźniów z obozu. Na
pierwszym planie zdjęcia
(u zbiegu ul. Fabrycznej
z zachodnim odcinkiem

ul. Bartosza Głowackiego)
widoczny jest zachowany
do dzisiaj mały bunkier
– schron, jeden spośród
schronów
przeciwlotniczych wybudowanych dla
wartowników niemieckich
strzegących z zewnątrz teren fabryki oraz obóz Monowitz. Szereg tego rodzaju
obiektów otacza do dzisiaj
teren byłego obozu i fabryki. Podobne znajdują się na
terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Na zdjęciu widoczne są też
fragment wieży obserwacyjnej dla wartowników SS
oraz baraki koszarowe załogi SS podobozu. Szerzej na
temat pozostałości materialnych po obozie Monowitz,
także o znamiennym upamiętnieniu jego ofiar przez

mieszkańców
Monowic
będzie mowa w następnym
numerze „Osi”.
Dr Andrzej Strzelecki
(Spośród bogatej literatury
historiograficznej i wspomnieniowej dotyczącej obozu
Monowitz patrz poza wymienionymi wspomnieniami
P. Leviego m.in.: Czesław
Wincenty Jaworski, „Wspomnienia z Oświęcimia”, Warszawa 1962; Piotr Setkiewicz,
„Z dziejów obozów IG Farben
Werk Auschwitz 1941–1945”,
Oświęcim 2006; „Encyclopedia of Camps and Ghettos
1939–1945”, red. Geoffrey
P. Megargee, Martin Dean,
Christopher R. Browning. Bloomington i Indianopolis 2009).

Fot. APMA-B

Fot. dr Andrzej Strzelecki

Pomnik ten poświęcony
jest ofiarom największego
spośród podobozów obozu
Auschwitz określanego jako
obóz Monowitz (Lager Monowitz, Lager Buna) lub KL
Auschwitz
III-Monowitz.
Funkcjonował on w latach
1942-1945 w obrębie współczesnej dzielnicy Oświęcimia Monowice, w pobliżu
południowo-wschodniego
ogrodzenia terenu byłej
fabryki IG Farben. Fabryka ta stanowiła zasadnicze
miejsce niewolniczej pracy
więźniów obozu Monowitz.
Pełnił on (ponadto) rolę centrali administracyjnej dla
ponad 20 innych filii Auschwitz założonych przy zakła-

Pomnik położony w pobliżu zakładów chemicznych w Oświęcimiu

Bunkier u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Bartosza Głowackiego – fotografia z czasów wojennych
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OŚWIĘCIMSKIE HISTORIE
listopadowym numerze „Osi“ zaprezentowaliśmy Państwu komiksy autorstwa Tomasza Bereźnickiego, będące
W
częścią Oświęcimskich Historii. Siedem opowieści umieszczonych jest we wnętrzu ekspozytora ustawionego na
placu ks. Jana Skarbka. Ekspozytor ten jest rozwinięcem istniejącej wystawy w przestrzeni miejskiej. Swoją formą ma

intrygować, skłaniać do refleksji, zachęcać do odwiedzenia Muzeum, jak również promować historię miasta. Jego autorami są Magdalena Poprawska (Imaginga Studio), Bartosz Haduch oraz Łukasz Marjański (NArchitekTURA). Projekt
został stworzony przez Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu i jest współfinansowany przez Miasto Oświęcim. Poniżej
publikujemy kolejną historię opisaną w komiksie – Miłość ponad wszystko.
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