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Rok 2016 otwieramy informacją o rekordowej frekwencji
w Miejscu Pamięci Auschwitz. W ubiegłym roku tereny
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odwiedziło ponad 1,72 miliona
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Auschwitz przybliżają specjalne filmy dostępne w Polskim Języku Migowym.
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i Holokauście. Jego podstawowym celem było przedstawienie różnych spojrzeń na problematykę poruszoną w temacie spotkania – podczas warsztatów i wspólnych dyskusji
zamierzano pokazać, jak w Polsce, Niemczech i Ukrainie
postrzega się te kwestie. Szczegóły na stronach MDSM.
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Nowy Rok należy rozpocząć godnie, podniośle
i patriotycznie! W tym
miejscu ma temu służyć
ilustrująca dzisiejszy felieton karta pocztowa wydana w Krakowie przez
Salon Malarzy Polskich
w 1903 r. Ma ona taki
właśnie
emblematycznie podniosły charakter
i odpowiednią graficzną urodę, nawiązujące
do historycznych związków
polsko-litewskich
i powstań narodowych.
Zakres tematyczny kartki
jest właśnie taki, ale treść
umieszczonej na niej korespondencji – zupełnie
inna i różna: rodzinna,
domowa i gratulacyjna.
Składa się z jednego tylko
słowa:
GRATULUJEMY
!!!, skierowanego do adresatki korespondencji Marylki Gajewskiej, z okazji
ukończenia przez nią Seminarium
Nauczycielskiego! Podpisali się na
kartce wszyscy najbliżsi
adresatce członkowie rodziny, a małe dzieci „podpisały się” przy pomocy
krzyżyków. Oto dwie
strony historii i życia:
wielka i mała, podniosła
i codzienna. Kartkę wysłano z Gorlic do Sambora.

Fot. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego

Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau

Zapraszamy oczywiście wszystkich naszych czytelników na obchody zbliżającej się 71. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz. Dla wszystkich, którzy będą chcieli tego dnia
pamiętać razem z nami, na terenie Birkenau zostanie
utworzony specjalny otwarty sektor z telebimem, na którym będzie można śledzić przebieg obchodów. Całość będzie też na żywo transmitowana w Internecie. Szczegóły:
71.auschwitz.org.

GALERIA
XX WIEKU

Druk:
Agora SA

WYDAWCA:

kobiet z Niemiec, Holandii, Francji, Belgii i Szwajcarii.
Tematem ich spotkania było pojednanie: z samym sobą,
z bliźnim oraz pojednanie z Bogiem. Więcej na stronach
Centrum Dialogu i Modlitwy. Centrum Żydowskie natomiast prezentuje (na stronie z fotoreportażem) kolejny
komiks z cyklu Oświęcimskich Historii.

Andrzej Winogrodzki

Karta pocztowa wydana w Krakowie w 1903 r.
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71. ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ
POWROTY

27

stycznia 2016 r. na terenie Miejsca Pamięci odbędą się obchody upamiętniające 71. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wiodącym tematem 71.
rocznicy będą Powroty. – Ocalali z Auschwitz
musieli po wyzwoleniu
odtworzyć warunki normalnego życia. Jedni wracali do rodzin i do zrujnowanych miast, takich jak
zniszczona przez Niemców Warszawa. Niektórzy przechodzili przez,
a nawet ginęli w stalinowskich
katowniach.
Inni próbowali odtworzyć normalne życie po
piekle Zagłady, tworzyli
m.in. nowe państwo Izrael – powiedział dyrektor
Muzeum Auschwitz dr
Piotr M.A. Cywiński.
– Pamiętając o wszystkich
ofiarach, w sposób szczególny podczas nadchodzącej rocznicy będziemy
chcieli wspomnieć ludzi,
którzy mimo ogromnej
traumy podjęli próbę powrócenia do normalnego
życia – podkreślił dyrektor Cywiński.
Do momentu wyzwolenia
terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej, niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz
ok. 1,1 mln osób, głównie
Żydów, a także Polaków,
Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości.
Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw II
wojny światowej. W 2005
r. Organizacja Narodów
Zjednoczonych uchwaliła dzień 27 stycznia Międzynarodowym
Dniem
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Bartosz Bartyzel

INFORMACJE
DLA
UCZESTNIKÓW
Indywidualny dojazd lub
dojście na miejsce obchodów
nie będą możliwe. Osoby
posiadające
zaproszenia
zostaną tam przewiezione
z parkingu znajdującego
się w Oświęcimiu przy ul.
Więźniów Oświęcimia 55,
gdzie będzie można zostawić
swoje samochody. Autobusy
Muzeum będą kursować
od godziny 11.15 do 11.45.
Po zakończeniu obchodów
wszyscy goście proszeni są
o przejście spod Pomnika
Ofiar w stronę Bramy Śmierci
byłego obozu Auschwitz IIBirkenau. Stamtąd autobusy
przewiozą wszystkich na
parking przy ul. Więźniów
Oświęcimia 55.
UWAGA. Po godzinie
11.45 nie będzie możliwości
dojazdu
na
miejsce
obchodów.

INFORMACJE
DLA OSÓB
NIEPOSIADAJĄCYCH
ZAPROSZEŃ
Osoby indywidualne i grupy
zorganizowane, które chcą
wziąć udział w obchodach
71. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz, będą mogły
wejść
do
otwartego
sektora dla publiczności,
zlokalizowanego na terenie
odcinka BI byłego obozu
Auschwitz
II-Birkenau.
Przebieg
obchodów
będzie tam transmitowany
na
telebimie.
Prosimy

o pozostawiania pojazdów
na
parkingu
gminnym
w Brzezince przy ul.
Męczeństwa Narodów 14.
Po zakończeniu oficjalnej
części obchodów osoby
w sektorze dla widzów będą
miały możliwość podejścia
pod Pomnik i oddania hołdu
Ofiarom.

INFORMACJE
DLA MEDIÓW
Proces
akredytacji
dziennikarzy na obchody
71. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz będzie trwał
od 10 do 22 stycznia 2016
r. Szczegółowe informacje
organizacyjne i techniczne
związane z obsługą medialną
obchodów zostaną podane
na początku stycznia.

INFORMACJE
DLA
ZWIEDZAJĄCYCH
MIEJSCE PAMIĘCI
27 STYCZNIA
2016 R.
27 stycznia 2016 r. Miejsce
Pamięci Auschwitz będzie
udostępnione zwiedzającym
z pewnymi ograniczeniami.
Prosimy o dostosowywanie
się do poleceń Straży
Muzealnej, przewodników
oraz pracowników Muzeum.
Okolice
Pomnika
Ofiar
oraz budynek tzw. Sauny
na terenie byłego obozu
Auschwitz
II-Birkenau
będą
niedostępne
dla
odwiedzających.
Z uwagi na możliwość
ewentualnych zmian prosimy
o
śledzenie
informacji
na
stronie
internetowej
Muzeum.

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW 71. ROCZNICY WYZWOLENIA AUSCHWITZ
27 STYCZNIA 2016 R.
12.30 – obchody główne w budynku tzw. Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
14.00 – ceremonia upamiętniająca – modlitwa i oddanie hołdu przy Pomniku Ofiar na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
Kontakt:
e-mail: 27january@auschwitz.org
tel. + 48 33 844 8006
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MIEJSCE PAMIĘCI DOSTĘPNE DLA OSÓB
NIESŁYSZĄCYCH
– Wprowadzenie przewodnika dla osób niesłyszących stanowi ważne
rozszerzenie dostępności
Miejsca Pamięci dla szczególnej grupy odwiedzających. Dotychczas skupialiśmy nasze wysiłki na
tym, aby odwiedzający
mogli usłyszeć komentarz edukatora w swoim
języku ojczystym – stąd
prawie dwadzieścia języków oprowadzania. Teraz,
dzięki nagranym filmom
z komentarzem w Polskim
Języku Migowym, poszerzamy jeszcze krąg odbiorców – powiedział Andrzej
Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz
i Holokauście.
– Szczególnie tutaj, na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady winniśmy robić możliwie jak najwięcej, aby
pomóc osobom z niepełnosprawnościami w lepszym poznaniu i zrozumieniu znaczenia historii
Auschwitz-Birkenau. Dlatego cieszę się, że obok
publikacji
przewodnika

alfabetem Braille’a powstał również ten projekt
przeznaczony dla osób
niesłyszących – podkreślił
Andrzej Kacorzyk. – Osoby niesłyszące z powodu
swojej niepełnosprawności
mają utrudniony dostęp
do większości muzeów.
Bardzo często nie rozumieją znajdujących się tam
opisów eksponatów, ponieważ są one napisane
w języku polskim, który
znacząco różni się od naturalnego dla osób niesłyszących Polskiego Języka Migowego. Dlatego tak ważne jest to, aby jak najwięcej
wiadomości udostępniać
w języku migowym, dzięki czemu będą one w pełni
zrozumiałe. Cieszymy się,
że tak ważne Miejsce Pamięci, jak Muzeum Auschwitz, staje się dostępne dla
ponad 80 tysięcy niesłyszących z Polski – powiedział Piotr Krupa, prezes
Stowarzyszenia Rozwoju
PITAGORAS.
W Centrum Obsługi Odwiedzających Muzeum pobrać można specjalną ulotkę z wydrukowanymi 10
kodami QR. Po zeskanowaniu konkretnego kodu

niesłyszący odwiedzający
zobaczy krótki film zawierający opis danego miejsca
lub wystawy.
W kadrze filmów ukazany jest tłumacz, stojący
w autentycznej przestrzeni
byłego obozu, który treści
przekazywane przez edukatora Muzeum – wszelkie
opisy dotyczące zarówno
ekspozycji, jak i obiektów
muzealnych – przekłada
na Polski Język Migowy.
Dzięki temu odwiedzający zapoznać się może m.in.
z następującymi tematami:
Zagłada Żydów, dowody
zbrodni, życie więźnia,
warunki
mieszkaniowe,
terror w obozie, krematoria i komory gazowe.
Filmy powstały w ramach
projektu Udostępnianie zasobów muzealnych osobom
niesłyszącym dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.
Filmy są także dostępne
nieodpłatnie na stronie
www.glusitv.pl.
Paweł Sawicki

Fot. YT

O

sobom niesłyszącym odwiedzającym Miejsce Pamięci Auschwitz historię niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady przybliżają specjalne filmy przygotowane przez Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS we współpracy z Muzeum Auschwitz.

Fragment filmu dla niesłyszących
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MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ CZEKA NA
UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

W

Fot. Paweł Sawicki

związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które w przyszłym roku odbywać się będą w Krakowie,
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz będzie w tym okresie dostępne dla odwiedzających na szczególnych zasadach. Zmiany w organizacji zwiedzania są wynikiem ogromnego zainteresowania wizytą
w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau ze strony uczestników ŚDM.

Brama z napisem Arbeit macht frei

rej można podjąć refleksję na
temat naszej indywidualnej
i zbiorowej odpowiedzialności – powiedział dyrektor
Muzeum Auschwitz dr Piotr
M.A Cywiński. – Mam ogromną nadzieję, że dla tych setek
tysięcy młodych ludzi, którzy
przyjadą na Światowe Dni Młodzieży, aby zadawać ważne pytania i poszukiwać odpowiedzi

Jan Nowak, podkreślił znaczenie wizyty młodych ludzi
w miejscu cierpienia m.in. św.
Maksymiliana Kolbe. – Często
narzekamy, że ogarniają nas
ciemności. Dzisiejszy świat
jest ciemny, bo odwrócił się od
Boga, który jest światłem. Ludzie sami wybierają ciemność,
bo po ciemku mogą się chować
przed sobą samym. Istnieje horyzont wyjścia z kryzysu nadziei. Odkrył go św. Maksymilian Kolbe czy św. Edyta Stein.
A iluż było takich, o których
nikt nie wiedział. Każdy z nich
zrobił to, co zrobił. Wybrał swe
miejsce w zwycięstwie Miłości –
powiedział.
– Wiadomo już dziś, że żaden
historyk rozważający dzieje
Europy po II wojnie światowej
nie będzie mógł pominąć kilku
znaczących postaci reprezentujących w Polsce chrześcijański etos. Jedną z tych postaci
jest ojciec Kolbe. Inną, na innej
płaszczyźnie, jest „słowiański
papież” Jan Paweł II – dodał ks.
Nowak.
W dniach 20-28 lipca oraz 1-3
sierpnia 2016 r. Miejsce Pamięci
Auschwitz zwiedzać będą mogli wyłącznie uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, którzy
zarejestrują się w stworzonym
do tego celu serwisie internetowym: http://mlodzi.duszpasterstwa.bielsko.pl/auschwitz/.
Wyznaczona dla nich zostanie
specjalna trasa zwiedzania.
– Ze względów na ogromne

zainteresowanie i wymogi
ochrony
konserwatorskiej,
zwiedzanie nie obejmie wnętrz
historycznych
budynków.
Sama trasa została jednak zaplanowana w taki sposób, aby
młodzi pielgrzymi mogli poznać najważniejsze miejsca zarówno na terenie byłego obozu
Auschwitz I, jak i Auschwitz
II-Birkenau.
Najistotniejsze
zagadnienia z historii obozu
przybliży przygotowana na tę
okazję wystawa plenerowa –
powiedział Andrzej Kacorzyk,
dyrektor Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście.
– Zmiany na początku sierpnia
w żaden sposób nie zakłócą
jednak organizacji obchodów
Dnia Pamięci i Zagładzie Sinti
i Romów, które odbędą się na
terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w 72. rocznicę
likwidacji tzw. Zigeunerfamilienlager – dodał Kacorzyk.
Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie z udziałem papieża Franciszka odbędą się
w dniach 26 do 31 lipca 2016 r.
B2

Fot. Paweł Sawicki

– Auschwitz jest niezwykle
ważnym miejscem, w którym
młodzi ludzie mogą dowiedzieć się tego, do czego dekady
temu doprowadziła nienawiść,
antysemityzm oraz pogarda dla człowieka i jego praw.
Jednak Auschwitz jest także
punktem odniesienia dla wielu
uniwersalnych pojęć, przede
wszystkim przestrzenią, w któ-

na nie, przejście przez Miejsce
Pamięci będzie nie tylko ważną
lekcją historii, ale też wyjątkowym osobistym doświadczeniem – dodał.
– Były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, położony aktualnie na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, stanowi miejsce
wyjątkowej refleksji. W przypadku wielu ludzi stał się punktem zwrotnym w patrzeniu na
świat, zwłaszcza w kontekście
istniejącego w nim zła. Dla człowieka wierzącego to miejsce
cierpienia i śmierci tysięcy osób
woła jak krew Abla, zaś odpowiedzią na to wołanie jest modlitwa, refleksja i szukanie dróg
pojednania i przezwyciężania
nienawiści – powiedział biskup
Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.
– We właściwym przeżywaniu
dramatu śmierci i heroizmu
w oparciu o przesłanie tego
miejsca, może pomóc program
edukacyjny,
przygotowany
przez Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu i Wydział Katechetyczny naszej diecezji. Ufam, że
z elementów tego program
skorzystają przybywający do
Muzeum i Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau uczestnicy Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie w 2016 roku – dodał biskup Pindel.
Dyrektor oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy, ks.

Tereny byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
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II TRANSPORT WARSZAWSKI.
SESJA EDUKACYJNA

26

stycznia 2016 r., w związku z 71. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, odbędzie się specjalna sesja edukacyjna Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Będzie ona poświęcona II transportowi warszawskiemu,
który dotarł do obozu Auschwitz w nocy z 21 na 22 września 1940 r.

Fot. APMA-B

Wśród Polaków deportowanych wówczas przez Niemców
z Warszawy byli m.in.: Władysław Bartoszewski, Stanisław
Dubois, Konstanty Jagiełło, Antoni Kocjan oraz rotmistrz Witold Pilecki. Jeżeli stan zdrowia
na to pozwoli, gościem honorowym sesji będzie Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Pileckiego,
który weźmie także udział w obchodach 71. rocznicy wyzwolenia Auschwitz 27 stycznia.
Podczas sesji dr Adam Cyra,
historyk z Centrum Badań Muzeum, wygłosi prelekcję dotyczącą m.in. roli Andrzeja Pileckiego w przywracaniu pamięci
o rotmistrzu Pileckim. Z uczestnikami spotka się także Marcin
Kwaśny, aktor, który wcielił się
w rolę rotmistrza w fabularyzowanym dokumencie Pilecki

Konstanty Jagiełło

Fot. APMA-B

strza Witolda Pileckiego.
Do udziału w sesji zapraszamy:
byłych więźniów KL Auschwitz, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
przewodników, studentów uniwersytetów i szkół wyższych,
słuchaczy studiów podyplomowych i seminariów prowadzonych przez Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście oraz wszystkie zainteresowane osoby.
Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc w sali wykładowej
prosimy o przesłanie zgłoszeń
do dnia 20 stycznia 2016 r. Formularz zgłoszenia dostępny jest
na stronie: www.auschwitz.org.
Kontakt:
dr Maria Martyniak
Tel.: 33 844 80 05
Fax.: 33 844 80 63

Witold Pilecki

Fot. APMA-B

w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, a także nagrał audiobooka z raportem Witolda
Pileckiego. Podczas spotkania
odczyta on jego fragmenty.
W programie sesji będzie również prezentacja projektu edukacyjnego poświęconego II transportowi warszawskiemu. Ważną jego częścią jest film, którego
bohaterem jest Profesor Władysław Bartoszewski. Uczestnicy
obejrzą jego fragmenty, a także
zapoznają się z opartymi na nim
konspektami lekcji dla uczniów
gimnazjów i liceów. Podczas sesji nastąpi także uroczyste odsłonięcie tablic przy Alei Władysława Bartoszewskiego. Znajdzie
się ona pomiędzy ul. Więźniów
Oświęcimia i ul. Stanisławy
Leszczyńskiej, w bezpośrednim
sąsiedztwie Osiedla im. rotmi-

Władysław Bartoszewski
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PONAD 1,72 MILIONA ODWIEDZAJĄCYCH
MIEJSCE PAMIĘCI W 2015 R.

M

iejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło w 2015 r. przeszło 1,72 miliona osób. Nigdy wcześniej w jednym
roku tak duża liczba odwiedzających nie zapoznała się osobiście z wymową poobozowej przestrzeni byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

W pierwszej dziesiątce krajów, z których przyjeżdżają
odwiedzający, znalazły się:
Polska (425 tysięcy), Wielka Brytania (220 tysięcy),
Stany Zjednoczone (141 tysięcy), Niemcy (93 tysiące),
Włochy (76 tysięcy), Hiszpania (68 tysięcy), Izrael
(61 tysięcy), Francja (57 tysięcy), Czechy (47 tysięcy)
oraz Holandia (43 tysiące).

– Przejście przez pozostałości obozowe to nie tylko
lekcja historii. To także moment unikatowej refleksji
nad dzisiejszą własną odpowiedzialnością za kształt
naszego świata. Stąd w tak
wielu
demokratycznych
Zwiedzający Miejsce Pamięci Auschwitz II-Birkenau
państwach powstały systematyczne narzędzia wspie- Pamięci – powiedział dy- Odwiedzający Miejsce Pa- Auschwitz I oraz Ausch- 80 procent odwiedzających
rania edukacyjnych wizyt rektor Muzeum Auschwitz mięci Auschwitz zwiedzają witz II-Birkenau. Zdecydo- Miejsce Pamięci, decyduobie części byłego obozu: wana większość, bo blisko je się na zwiedzanie pod
młodych ludzi w Miejscu dr Piotr M.A. Cywiński.
opieką edukatora Muzeum
w jednym z prawie dwudziestu dostępnych języków.

Fot. Biuro Prasowe PMA-B

– Dużym wyzwaniem jest
odpowiednie
przygotowanie i szkolenie blisko
300 przewodników przy
dynamicznie zmieniającej
się frekwencji przyjazdów
z różnych obszarów językowych. W ubiegłym roku
wprowadziliśmy
m.in.
możliwość
pogłębionego
zwiedzania (do 6 godzin)
dla osób przyjeżdżających
indywidualnie. Obejmuje
ono m.in. wizytę w blokach rezerwatowych 2 i 3,
których wnętrze zostało zachowane niemal w stanie
nienaruszonym od czasów
wyzwolenia obozu – podkreślił Andrzej Kacorzyk,
dyrektor
Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.
Dla stworzenia jak najlepszych warunków zwiedzania uruchomiony został
specjalny serwis rezerwacji visit.auschwitz.org. Ze

Zwiedzający Miejsce Pamięci Auschwitz
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Fot. Paweł Sawicki

W 2015 r. znacznie wzrosła liczba odwiedzających
z Ameryki Południowej (51
procent) oraz Ameryki Północnej (39 procent). W porównaniu do lat ubiegłych
znacznie wzrosła m.in. liczba odwiedzających z Irlandii (57 procent), Węgier (56
procent), a także Chin (36
procent) oraz Niemiec (24
procent).
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względów bezpieczeństwa
wprowadzono limity dotyczące maksymalnej liczby
osób rozpoczynających wizytę w ciągu jednej godziny. Dzięki temu tak ogromna frekwencja nie powoduje
tłoku podczas zwiedzania.
Najwyższą
frekwencję
w roku ubiegłym odnotowano w sierpniu – nieco
ponad 210 tysięcy osób,
najniższą w styczniu –
wówczas Miejsce Pamięci
odwiedziło nieco ponad 57
tysięcy osób.

Zwiedzający Miejsce Pamięci Auschwitz

wyzwolenia KL Auschwitz,
którą relacjonowało ok. tysiąca dziennikarzy z całego
świata. Oprócz tego w ubiegłym roku ponad 200 profesjonalnych ekip filmowych
realizowało na terenie byłego niemieckiego nazistow-

skiego obozu koncentracyj- 200 tysięcy osób korzysta stronie
www.auschwitz.
nego i zagłady różnorodne z regularnych informacji org odnotowano ponad 25
publikowanych na muzeal- milionów odsłon.
produkcje dokumentalne.
nym profilu na Facebooku,
Jednocześnie wzrasta siła ponad 15 tysięcy obserwuje
przekazu
bezpośrednie- konto Muzeum na TwittePaweł Sawicki
go przez Internet i media rze, a prawie 12 tysięcy na
społecznościowe.
Ponad Instagramie. W 2015 r. na

Fot. Paweł Sawicki

Historia Auschwitz budzi
też ogromne zainteresowanie mediów. Każdego dnia
dziennikarze
kontaktują
się z Biurem Prasowym
Muzeum, poszukując informacji o zagadnieniach
historycznych i o codziennym funkcjonowaniu Miejsca Pamięci. Szczególnym
wyzwaniem w 2015 r. była
organizacja obsługi medialnej podczas 70. rocznicy

Fot. Marek Lach

Poza
oprowadzaniem
ogromnej liczby osób zwiedzających
autentyczne
Miejsce Pamięci, ważną częścią działań edukacyjnych
Muzeum są specjalistyczne projekty edukacyjne.
W 2015 r. w seminariach,
konferencjach czy wizytach
studyjnych MCEAH wzięło udział ponad 11 tysięcy
osób z całego świata.

Zwiedzający Miejsce Pamięci Auschwitz II-Birkenau
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ – PAMIĘĆ
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

O

d zakończenia wojny minęło ponad 70 lat. Mimo upływu czasu nadal wiele kwestii pozostaje nierozwiązanych, nieopracowanych i niezrozumianych. Ludzie nie są w stanie pojąć rozmiarów tragedii II wojny
światowej, dziejącej się na wojennych frontach, a przede wszystkim w obozach koncentracyjnych i zagłady. Jak bowiem zrozumieć „fabryki śmierci”, bicie i szykanowanie innych ludzi, nazistowski mit nadczłowieka,
nieludzkie eksperymenty medyczne?
ściu na teren Birkenau dało
się słyszeć głosy: „Jestem
w szoku, nie potrafię pojąć, jak ktoś mógł wymyśleć coś takiego, przecież to
jest fabryka!”. Seminarzyści poruszyli tę kwestię na
wieczornych warsztatach,
podczas których dali upust
swoim emocjom. Wówczas
jasno stwierdzono, że ostatnie dwa dni były dla nich
niezwykle
wstrząsające.
Niektórzy z nich zauważyli
ponadto, iż każdy człowiek
powinien odwiedzić to
miejsce, ponieważ dopiero
wtedy można doświadczyć
i przynajmniej próbować
zrozumieć, co się tu działo.
Następnym etapem seminarium było przedstawienie sposobu upamiętniania
ofiar Holokaustu. Wstępem
do dyskusji było zwiedzanie wystaw narodowych
w obozie macierzystym,
ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Romów,
Polaków, Węgrów i Rosjan.
Dzięki zobaczeniu tych ekspozycji uczestnicy mogli
dostrzec, w jaki sposób te
państwa utrwalają pamięć
o swoich obywatelach. Było
to konieczne, ponieważ
na tej podstawie podczas
wieczornych
warsztatów
seminarzyści przedstawili
metody i miejsca uczczenia
pamięci ofiar Holokaustu,
muzea i pomniki w swoich państwach. Niektórzy
uczestnicy usłyszeli o nich
po raz pierwszy. Jednak
we wszystkich trzech wystąpieniach 27 stycznia

pojawiał się jako data najważniejsza, w związku
z rocznicą wyzwolenia KL
Auschwitz-Birkenau oraz
Międzynarodowym Dniem
Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uczestnicy doszli
też do jednego wniosku:
sposoby, metody i miejsca
upamiętniania są różne, ale
cel jest ten sam – ocalić ofiary od zapomnienia.
Ostatniego dnia podczas
podsumowania
seminarium niemalże wszyscy
uczestnicy seminarium mówili, że był to jeden z najbardziej wartościowych tygodni w ich życiu. Nawet
osoby niezwiązane naukowo z historią przyznały,
iż było to niezwykle cenne
i ciekawe doświadczenie,
ponieważ każda grupa narodowa, każdy z seminarzystów mógł przedstawić
swój punkt widzenia.
Ja sam byłem uczestnikiem
tego seminarium i zdecydowanie zgadzam się z opinią
każdego innego seminarzysty – niezwykłe spotkanie,
niezwykli ludzie i niezwykłe miejsce. Po tym spotkaniu stałem się gorącym
orędownikiem tego typu
przedsięwzięć. Są one bardzo potrzebne, ponieważ
obecne pokolenie jest już
ostatnim, które może porozmawiać i „dotknąć” żywej historii poprzez byłych
więźniów obozów. Ponadto
spotkania takie kształtują
wiedzę i sposób myślenia,
pomagają w mądrej dyskusji odnośnie problematyki,

która jest społecznie i historycznie trudna. Dodatkowo
dzięki nim można nawiązać
nowe, ciekawe znajomości,
które z pewnością pozwolą
na rozszerzenie horyzontów badawczych. Chciałoby się rzec, że umożliwiają
zrozumienie tragedii rozgrywającej się w obozach
koncentracyjnych i śmierci. Niestety, nie jest to jednak możliwe, bo po prostu
tego nie da się pojąć. Mimo
to, moim zdaniem podczas
seminarium udało się zrealizować jeden z najważniejszych celów, zaszczepić
w uczestnikach myśl, zadanie do zrealizowania – ocalić od zapomnienia pamięć
o ofiarach. Dla tych ludzi,
którzy cierpieli prześladowania, którzy byli mordowani, bici i szykanowani,
dla tych niewinnych dzieci,
kobiet i mężczyzn – dla tych
ludzi powinniśmy pamiętać
o tym, co się działo w tych
miejscach i za wszelką cenę
nie możemy dopuścić do
tego, aby ta historia się powtórzyła.
Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu
Zachować Pamięć dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Bethe i Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży oraz
FIJA i Förderverein der IJBS.
Koordynacja seminarium – Judith Hoehne
Marcin Łaziuk

Fot. Archiwum MDSM

udział w dyskusji na temat
genezy nazizmu i Holokaustu. Przerodziło się to w niezwykle ciekawą wymianę
informacji, bowiem wtedy
uczestnicy zorientowali się,
że idee narodowosocjalistyczne i masowe ludobójstwa nie narodziły się wraz
z wybuchem II wojny światowej czy objęciem przez
Adolfa Hitlera stanowiska
kanclerza III Rzeszy. Były to
powolne procesy, których
tempo przyspieszyło wraz
z awansem szefa NDSAP
na pozycję szefa państwa.
Uczestnicy dostrzegli, jak
wiele przyczyn złożyło się
na prześladowania i eksterminację Żydów i innych narodów, zwłaszcza w czasie
wojny.
Warsztaty te były niezwykle ważne ze względu na
kolejny punkt programu,
którym było kilkugodzinne
zwiedzanie byłego obozu
Auschwitz-Birkenau. Zwiedzając Stammlager, seminarzyści na własne oczy
mogli zobaczyć, jak wielka
tragedia się tam niegdyś rozegrała. Wielu z nich zadawało sobie pytanie: jak ludzie mogli innym ludziom
robić takie rzeczy? Kolejne
etapy zwiedzania tylko
potęgowały to pytanie.
Następnego dnia uczestnicy odwiedzili Auschwitz
II-Birkenau. Wielu z nich
nigdy nie było na terenie
byłego obozu koncentracyjnego, więc obóz macierzysty zrobił na nich ogromne
wrażenie. Jednak po wej-

Fot. Archiwum MDSM

Symbolem ogromu cierpienia i masowej eksterminacji
od wielu lat niezmiennie
pozostaje KL Auschwitz-Birkenau. Ten potężny
kompleks obozów koncentracyjnego i śmierci zapisał
się w umysłach narodów
świata jako miejsce kaźni
i zagłady olbrzymiej liczby
ludności.
Od 13 do 19 grudnia 2015r.
w
Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu odbywało się polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla
młodzieży i studentów pt.
Pamięć o Auschwitz i Holokauście. Jego podstawowym
celem było przedstawienie
różnych spojrzeń na problematykę poruszoną w temacie spotkania – podczas
warsztatów i wspólnych
dyskusji zamierzano pokazać, jak w Polsce, Niemczech i Ukrainie postrzega
się te kwestie.
Seminarium
rozpoczęła
wycieczka po Oświęcimiu,
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ważnych
dla kultury, tradycji i religii
żydowskiej. Podczas zwiedzania uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądała
koegzystencja Żydów z Polakami, sąsiedzkie relacje.
Poruszono w tym czasie
również kwestię zagłady
społeczności
żydowskiej
tego miasta.
Kolejnym etapem spotkania
były warsztaty, w trakcie
których młodzież z Polski,
Ukrainy i Niemiec wzięła

Seminarzyści w bloku 27, gdzie mieści się wystawa Shoa

Uczestnicy seminarium w MDSM
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY
INTERNATIONAL W OŚWIĘCIMIU

13

grudnia 2015 r. zakończyliśmy zorganizowany po raz pierwszy w Oświęcimiu Maraton Pisania Listów
Amnesty International. Był to już szesnasty maraton, który co roku odbywa się w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). W Oświęcimiu napisaliśmy razem 527, a w całej
Polsce 270 235 LISTÓW!
Podczas Maratonu piszemy apele do władz oraz
listy solidarności do osób,
których prawa są łamane.
Kolejno listy trafiają do
ambasad,
ministerstw,
gubernatorstw
krajów,
z których pochodzą bohaterki i bohaterowie,
gdzie podejmowane są
starania, mające na celu
uwolnienie ich z więzień
oraz wywarcie nacisku na
władze, aby zmieniły złe
prawo. Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich – dają

im siłę i nadzieję w walce
o swoje prawa.
W Oświęcimiu Maraton
odbywał się w dniach od
8 do 13 grudnia. Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
wraz z Ambasadorami
Pamięci – absolwentkami
i
absolwentami
projektu MDSM Jestem
stąd! Świadomy przeszłości,
odpowiedzialny
za
przyszłość zaprosił do
współpracy Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ł.
Górnickiego Galeria Książki

W tym roku pomagaliśmy 10 bohaterkom i bohaterom
z różnych stron świata:

w Oświęcimiu i Cafe
Bergson. Listy pisali również uczennice i uczniowie oświęcimskich szkół
średnich oraz młodzież
z Niemiec, realizująca w
MDSM programy podróży studyjnych do Auschwitz.
Wolontariusze
wzięli
udział w szkoleniu prowadzonym przez Izabelę
Pisarek i Kacpra Gwardeckiego z AI Kraków
i przeprowadzili w oświęcimskich szkołach ponad
15 prezentacji informujących i zachęcających do
udziału w Maratonie.
Dziękujemy
wszystkim

Chcieliśmy umożliwić oświęcimskim szkołom włączenie się
w akcję, która jednocześnie może być częścią Dnia Praw
Człowieka w szkole. Uczestniczenie w takiej akcji uświadamia
społecznie i kulturalnie młodzież, pozwala również zdobyć nowe
wiadomości o krajach, ich sytuacji i społeczeństwie. Chcemy
pokazać, że z miejsca, w którym kiedyś prawa człowieka były
tak karygodnie łamane, dziś wypływa głos sprzeciwu. Wzorem
tych, którzy ponad 70 lat temu mówili „nie” niesprawiedliwości
– głos ten sprzeciwia się łamaniu praw człowieka w wielu
zakątkach dzisiejszego świata. Lecz my nie musimy już narażać
życia. Wystarczy, że… napiszemy list.
Barbara Boba (LO im. St. Konarskiego)
koordynatorka wolontariuszy
za aktywny udział w te- w 2016 roku!
gorocznym MARATONIE
i zapraszamy już dziś do
włączenia się do akcji
Elżbieta Pasternak

Fot. Archiwum MDSM

Fot. Archiwum MDSM

• Arabia Saudyjska/WALEED ABU AL-KHAIR:
15 lat więzienia za walkę w obronie praw człowieka
• Iran/SAMAN NASEEM:
Torturowany w wieku 17 lat i skazany na śmierć
• Burkina Faso/Dziewczynki zmuszane do małżeństwa
w wieku zaledwie 11 lat
• Grecja/Costas: Pobici za miłość
• Meksyk/YECENIA ARMENTA:
Bita, podduszana i gwałcona, dopóki się nie przyznała
• Salwador/TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ:
Skazana na 30 lat za urodzenie martwego dziecka
• Stany Zjednoczone/Albert Woodfox:
40 lat w izolatce i to wciąż nie koniec
• Malezja/Zunar: Tweetowanie to nie zbrodnia
• Uzbekistan/MUHAMMAD BEKZHANOW:
Duszony, bity, rażony prądem, dopóki się nie przyznał
• Syria/RANIA ALABASSI Z RODZINĄ:
Uprowadzeni przez funkcjonariuszy państwa

16. Maraton Pisania Listów Amnesty International
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MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
DLA MDSM

Fot. Archiwum MDSM

Fot. Archiwum MDSM

5

grudnia 2015 r. w Domu Spotkań odbyła się uroczystość odznaczenia Medalami Komisji Edukacji Narodowej przedstawicieli Fundacji na Rzecz MDSM: przewodniczącego Zarządu Christopha Heubnera, wiceprzewodniczącej Zarządu dr Alicji Bartuś oraz dyrektora Leszka Szustera.

Wystąpienie Christopha Heubnera

To najwyższe odznaczenie
branżowe przyznawane za
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadane
przez Minister Edukacji Joannę
Kluzik-Rostkowską,
przekazał Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu
Jacka Hołubowskiego i Mateusza Pliniewicza.

Dr Alicja Bartuś od 1998 r.
związana z Fundacją na rzecz
MDSM. Jest nauczycielem
akademickim w Wyższej
Szkole Bankowej w Poznaniu
w Wydziale Zamiejscowym
w Chorzowie, gdzie kieruje
Katedrą Polityki Społecznej
i Prawa, prowadzi także zajęcia w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w ramach studiów Totalitaryzm –
Nazizm – Holokaust. Zasiada
w licznych gremiach zajmujących się edukacją i historią,
m.in. w Zespole Opiniodawczym ds. Nauczania o Holokauście przy MEN czy Wojewódzkim Komitecie Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
w Krakowie. Jest autorką lub
współautorką licznych projektów dla nauczycieli i młodzieży realizowanych w MDSM
w Oświęcimiu, w tym m.in.
cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych Auschwitz

i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku czy Międzynarodowej
Konferencji
Janusz Korczak w pamięci Polaków, Żydów i Niemców, a także
autorką lub redaktorką wielu
publikacji naukowych i popularno-naukowych. Od 10 lat
działa na rzecz edukacji osób
starszych w ramach uniwersytetów III wieku.
Leszek Szuster, były nauczyciel mianowany matematyki i języka niemieckiego, od
1996 r. pracuje w Fundacji na
Rzecz MDSM, początkowo
jako wicedyrektor, a od 1999
r. jako dyrektor, kierując najstarszą i największą instytucją
edukacji pozaszkolnej, zajmującą się pedagogiką miejsc
pamięci. Inicjator seminariów
i konferencji adresowanych
do polskich i niemieckich nauczycieli w zakresie realizacji koncepcji pedagogicznej

Oświęcim, jako miejsce nauki, jest
bezpośrednio odpowiedzialny za pracę Działu Edukacyjno-Programowego w MDSM,
realizującego liczne międzynarodowe podróże studyjne
dla młodzieży i studentów.
Inicjator, autor i współautor
merytorycznych koncepcji seminariów i warsztatów związanych z problematyką narodowego socjalizmu, szeroko
rozumianych praw człowieka,
antysemityzmu, ksenofobii,
stereotypów i uprzedzeń.
Jest także autorem wystaw
dokumentujących pracę pedagogiczną MDSM, licznych
inicjatyw kulturalnych i kulturalno-obywatelskich oraz polskich i niemieckich publikacji
i artykułów poświęconych
pedagogice miejsc pamięci.
Joanna Klęczar

Fot. Archiwum MDSM

laków, od 30 lat jest głównym
koordynatorem oraz merytorycznym opiekunem grup
uczniów, praktykantów i managerów koncernu Volkswagen AG oraz polskich szkół
partnerskich. Pedagogiczną
opieką Christopha Heubnera
objęta była młodzież m.in.:
z Bielska-Białej, Bierunia i Kocjanowa. Jest także autorem
licznych wystaw dotyczących
pedagogiki pamięci, prezentowanych m.in. w siedzibach
ONZ w Nowym Jorku i Genewie oraz organizatorem dyskusji z udziałem Świadków
historii, polskiej i niemieckiej
młodzieży oraz wybitnych
postaci życia publicznego,
m.in. kanclerz Angeli Merkel, prezydentów Niemiec
i Polski: Christiana Wulffa
i Bronisława Komorowskiego,
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta Bundestagu Norberta Lammerta.

Fot. Archiwum MDSM

Christoph Heubner od lat
70. XX wieku związany jest
z pracą edukacyjną w oparciu o historię KL Auschwitz,
początkowo jako przedstawiciel Akcji Znaku Pokuty, a od
1985 r. – Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego.
Od początku istnienia MDSM
w Oświęcimiu, zaangażowany w wypracowanie koncepcji pracy pedagogicznej
Domu Spotkań, skierowanej
do młodych Niemców i Po-

Wręczenie Medalu KEN Leszkowi Szusterowi

Wręczenie Medalu KEN Alicji Bartuś

1

2

3

4

5

6

7

Koncert w wykonaniu Jacka Hołubowskiego i Mateusza Pliniewicza
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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...KLONOM RĘCE OPADŁY, I MNIE...
58. KRAKOWSKI SALON POEZJI
listopada 2015 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się 58. Krakowski Salon
29
Poezji pt. ...Klonom ręce opadły, i mnie... Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zaprezentowały Dominika
Bednarczyk i Anna Tomaszewska z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy akompaniamencie Piotra Skupniewicza.

Gospodarzami Salonu byli Leszek Szuster, Ola Lisak i Janusz Toczek, który o twórczości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pisze: W swoich wierszach jest
przede wszystkim sobą: delikatną, wrażliwą, trochę rozpieszczoną przez adorujące ją otoczenie, wesołą, zakochaną do szaleństwa, to znów przeżywającą „umieranie”
miłości lub dramat starzenia się kobietą. Można by rzec, że cały jej, nie tak znów obszerny, dorobek pisarski to rodzaj intymnego pamiętnika czy też dziennika kobiety,
która swej kobiecości, wbrew obowiązującemu jeszcze w jej czasach tabu, nie tylko nie ukrywa, lecz z pełną wdzięku ostentacją z nią się obnosi. Co więcej, celowała
autorka „Różowej magii” w jedynej w swoim rodzaju poetyckiej miniaturze: jej krótkie, przypominające japońskie haiku liryki zdumiewają niezmiennie bogactwem
treści, celnością puenty i swoistą dyscypliną, zachowując przy tym naturalność i świeżość, o jakiej nawet wielcy poeci mogą czasem tylko pomarzyć… I jest w nich
i dystyngowany humor, ironiczny, i nieco przewrotny dystans do samej siebie oraz świata, jest i zarazem przejmująca nostalgia, tęsknota, smutek, a nawet rozpacz.
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego Oświęcim, Firmy Ipsen Logistic, Firmy Vitamina, Drukarni
Dimograf, Cukierni Orlicki oraz Joachima S. Russka.

Fot. Krzysztof Janik

Fot. Krzysztof Janik

Fot. Krzysztof Janik
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Centrum Dialogu i Modlitwy

AUSCHWITZ JAKO MIEJSCE PRZEMIANY,
KTÓREJ DOŚWIADCZAMY POPRZEZ MODLITWĘ
o Auschwitz, o którym nie można inaczej pomyśleć, jak o miejscu cierpienia, strachu i śmierci,
D
przybyła ekumeniczna grupa 15 kobiet z Niemiec, Holandii, Francji, Belgii i Szwajcarii z tematem
pojednania. Pojednania z samym sobą, pojednania z bliźnim, pojednania z Bogiem.
Nie podeszły one jednak
do tematu w sposób teoretyczny, gdyż praktykują
modlitwę kontemplacyjną,
w której chodzi o to, aby
samemu, ze wszystkim
niepojednanemu we własnym sercu, z własnymi
ranami, lękami i własną
twardością, ale również
z tęsknotą za zmianą, za
wewnętrzną
wolnością
i
pojednaniem,
stanąć
w obliczu Boga. Decydyjące jednak w tym wszystkim jest to, czym właściwie kierujemy się w życiu,
co dla nas ma znaczenie.
Magda Hollander-Lafon,
ocalała z Auschwitz, doświadczyła, że spojerzenia
mogą zabijać, ale także
podnosić na duchu.

powinna naszych relacji kolekcji
kontemplacyjuniemożliwiać lecz leczyć. nych
doświadczeniem
Ta pełna nadziei wizja w Auschwitz.
była
dla uczestniczek
Karin Seethaler
dziesięciodniowych
re-
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Przeżyć w milczeniu 10 dni,
wchłaniając ziemię Auschwitz i Birkenau,
wspólnie modląc się i milcząc.
Wszystko, czego sie doświadczyło we wnętrzu i na zewnątrz
oddać
w Eucharystii – w Jego miłosierdzie.
Jego zbawienie – Jego pojednanie.
Śledzić w sobie sprawcę: jak mocno potępiam, wykluczam innych,
chcę obce, niewygodne wypchnąć z mojego życia, nie przyjmować
do wiadomości.
Mój wzrok wiedzie przez niekończące się pole baraków.
Agonia

bezimiennych,

ponumerowanych,

głodnych

i zmarzniętych.

Grupę prowadziła siotra
Michele, od wielu lat zaangażowana na rzecz pojednania w swojej Wspólnocie
w Grandchamp (Szwajcaria) oraz Karin Seethaler,
która od 20 lat wprowadza
ludzi w życie kontemplacyjne i w modlitwę Jezusa. W tym roku została
opublikowana jej książka Siła kontemplacji uleczy
nas cisza (wydawnictwo
„W Drodze”, Polska Prowincja
Dominikanów),
w której opisała uzdrawiającą moc modlitwy
kontemplacyjnej. Rekolekcje były wspierane przez
ks. Manfreda Deselaersa
z Centrum Dialogu i Modlitwy. Grupa była zakwaterowana w domu rekolekcyjnym Maksymiliana
Kolbego w Harmężach.
Wielką
radością
dla
uczestniczek była wizyta
ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej bp Romana Pindla oraz Stanisława
Krajewskiego, żydowskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, który mówił
o swoich doświadczeniach i śpiewał modlitwę
za zmarłych obok ruin
krematorium, dając w ten
sposób
niezapomniane
świadectwo urzeczywistnionego pojednania.
Ks. Manfred powiedział:
– Auschwitz jest urodzajną ziemią, ponieważ jest
miejscem przemiany. Pamięć o Auschwitz nie powinna czynić nas chorymi,
lecz bardziej ludzkimi. Nie

NAD – RANAMI

Niezliczonych zmarłych , zaginionych, zagazowanych, spalonych.
Wymieniamy ich nazwiska, kładziemy roże: na ogodzeniu, na
rampie, wagonie.
W śpiewie Kadiszu doświadczamy w miejscu zagłady odrobiny
pokoju.
Ciemny staw z prochami wielu zmarłych,
las czekających, bez przyszłości, a jednak jeszcze mających
Fot. Karin Seethaler

nadzieję?

Tereny byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

Ty Boże wszystkich ludzi: Ty cierpiałeś, płakałeś tutaj z ofiarami,
byłeś torturowany i zabijany. Nie rozmiemy Twoich dróg.
Potem modlimy się razem, milczymy, dzielimy się tym, co nas
wzruszyło i naszą nadzieją na pojednanie.
Uczestniczymy w Eucharystii
I odczuwamy: jesteś pośród nas i dźwigasz również to:
nasze zmartwienia, naszą winę, niezagojone rany.
Pozostajemy w Jego obecności – w Jego niepojętej miłości.
I słyszymy jego prośbę: Pojednajcie się z Bogiem.
Zróbmy miejsce w swoich sercach na to, co przeżyliśmy.
Wybudźmy się z zapomnienia, miejmy nadzieję na pojednanie,
pozwólmy na przemianę.

Nie dać się uchwycić złu, lecz właśnie tutaj odkryć bezmiar
miłości Bożej. Jestem wdzięczna za to, że było to możliwe.
Te dni umocniły we mnie skromną miłość do ludzi, która
tak samo liczy się z Bogiem, jak z własnymi granicami.
Pfr. Claudia Lempp (Szwajcaria)
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Oznaki życia.

życia, pozostawania, odnowy.

Konfrontacja z rozmiarem tego, w jakim celu ludzkie
zło jest w stanie czynić okropności, tym mocniej
skierowała mnie do Boga. Powoli rosła we mnie
pewność, że Chrystus jest w środku Wszystkiego.
Te dni pomogły mi pogłębić własną drogę ku życiu
i odmienioną wyjechać z Auschwitz.
S. Weronika Böthig (Niemcy)

7

zniszczonego krematorium.

szumią na wietrze, śpiewając pieśń

W moim sercu zainstalował się pokój – jak gdyby
niezliczone dusze, które przybyły tutaj na śmierć,
zapraszają nas dzisiaj do tego, aby świadomie wybrać
życie. Ale było to również we mnie silne poczucie
oburzenia na to, co dzieje się na całym świecie,
w tej chwili; strumienie uchodźców, w poszukiwaniu
pokoju i sprawiedliwości. Odczułam wielkie wyzwanie do
poszanowania dzisiaj ludzkiej godności, a nie dodawania
więcej przemocy, tak aby przeszłość się nie powtórzyła.
Rina Kuypers (Belgia)

6

Moje spojrzenie obejmuje palącą się świeczkę i kwiat na murach

Niebo jest szerokie, wysokie i strzeliste drzewa

KILKA ŚWIADECTW
UCZESTNICZEK REKOLEKCJI:

5

Sauna, miejsce poniżenia: wszystko do nagości zostało zabrane.

12

Dr Sibylle Ferner-Brecht
odpowiedzialna za Wspólnotę Ordo Pacis (Niemcy)
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Kultura

SYN SZAWŁA
łota Palma na festiwalu filmowy w Cannes, a także Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego,
Z
to dwa najważniejsze wyróżnienia dla Syna Szawła – fabularnego debiutu węgierskiego reżysera László
Nemesa, obrazu, którego akcja umiejscowiona została w świecie komór gazowych i krematoriów Auschwitz.
Sama historia (fikcyjna) jest
bardzo prosta. Oto obserwujemy 48 godzin z życia Szawła (w tej roli Géza Röhrig),
węgierskiego Żyda, więźnia
obozu Auschwitz, członka
Sonderkommando – grupy roboczej zmuszonej przez Niemców do obsługi urządzeń zagłady. W pewnym momencie
dostrzega on wśród grupy
ludzi wchodzących do rozbieralni komory gazowej chłopca, który przypomina mu jego
syna. W ciągu następnych godzin Szaweł ryzykuje życiem
nie tylko swoim, ale też innych
więźniów, aby wydobyć zwłoki chłopca z komory gazowej
i nie dopuścić do tego, aby
zostały one spalone. Chce,
aby ciało zostało pochowane
zgodnie z żydowską tradycją,
w obecności rabina. Gdzieś
w tle mają miejsce zupełnie
inne wydarzenia – członkowie
ruchu oporu w Sonderkommando wykonują zdjęcia dokumentujące przebieg ekster-

minacji, przygotowywane jest
także powstanie. Nemes zdecydował się na bardzo ciekawy
zabieg formalny. Kamera jest
w pewnym sensie przyklejona
do twarzy Szawła. Nie odstępuje go ani na krok. Cały czas
śledzimy nie tylko jego działania, ale także malujące się na
twarzy emocje. Dopiero niejako na drugim planie obserwujemy świat Sonderkommando
w Auschwitz i proces zagłady
Żydów z całą jego przerażającą
dosłownością, dynamiką, atmosferą, dźwiękami, emocjami... Wszystko pokazane jest
bardzo realistycznie, jednak
poprzez pokazywanie świata
obozu „za plecami Szawła”,
nie mamy wrażenia epatowania brutalnością, dla niej
samej. Niemniej jednak jest to
trudny film przeznaczony do
dorosłego odbiorcy, a i wśród
nich będą tacy, którzy nie będą
w stanie wytrzymać wielu
scen. Syn Szawła jest z pewnością obrazem wartym uwagi,

bo z warsztatowego i artystycznego punktu widzenia
to wartościowa artystyczna
próba zmierzenia się ze światem i tragedią więźniów Sonderkommando
Auschwitz,
próba opowiedzenia o sednie ich osobistego dramatu
w sposób bardzo dosłowny,
ale też – ze względu na technikę filmową – bardzo intymny.
Twórcy zaprezentowali swoją
interpretację tego, jak mógł
wyglądać Auschwitz, niestarając się odtwarzać jego realiów
w sposób dokumentalny.
Widać, że sięgnęli do źródeł
i, moim zdaniem, zbliżyli się
dość blisko do obozowych realiów. W zasadzie problematyczna i wywołująca mocny
wewnętrzny sprzeciw w osobie, która zajmuje się historią
obozu, jest scena pokazująca
stosy spaleniskowe, która, niestety, nijak się ma do tego, co
wiemy o tym miejscu z relacji
świadków i innych źródeł.
Pamiętać jednak należy, że

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

• 19-29 stycznia
Ferie w Bibliotece Galeria Książki
Biblioteka Galeria Książki zaprasza na Ferie w Bibliotece.
Godz. 11-13, Informatorium
19 stycznia – Detektywi na tropie – na podstawie książki G.
Kasdepke Detektyw Pozytywka
20 stycznia – Turniej X-Box Winter Stars
21 stycznia – Na tropie przygód na podstawie serii książek
o Mikołajku
26 stycznia – Sposoby na nudę – na podstawie książki R.
Piątkowskiej Nie ma nudnych dni
28 stycznia – Sposoby na nudę – na podstawie książki G. Bąkiewicz
1:0 dla Korniszonka
Godz. 17, Aula św. Wawrzyńca
29 stycznia – Spotkanie autorskie z Jakubem i Bartoszem
Danowskimi, autorami książki Minecraft: crafting, czary i świetna
zabawa, połączone z rozstrzygnięciem konkursu Minecraftowa
budowla.
Więcej informacji: www.mbp-oswiecim.pl.
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu

• 16 stycznia
Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia
Amadeus
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się, w ramach projektu Kultura
50/50, Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego
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Paweł Sawicki

Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal z udziałem
skrzypka Jarosława Żołnierczyka.
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus została założona
przez Agnieszkę Duczmal w 1968 r. w Poznaniu. Początkowo
działała pod patronatem Jeunesses Musicales, a później
Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Zdobycie przez
Orkiestrę Srebrnego Medalu Herberta von Karajana w 1976 r. na
Międzynarodowych Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berlinie
Zachodnim zaowocowało przekształceniem jej w 1977 r. w
etatowy zespół Polskiego Radia i Telewizji, a następnie w Orkiestrę
Kameralną Polskiego Radia Amadeus.
Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w OCK oraz regulamin
internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane
przez OCK dostępny jest na stronie www.ock.org.pl.
Godz. 18.00, bilety: 30 zł, 25 zł.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 15 stycznia
XI Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek Hej kolęda, kolęda
W Oświęcimskim Centrum Kultury od godz. 9.00 będzie się odbywał, pod
patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, XI Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek
Hej kolęda, kolęda.
Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek Hej kolęda, kolęda rozegrany zostanie
w kategorii solistów oraz zespołów w trzech grupach wiekowych. Do udziału
w konkursie zgłosiło się 71 podmiotów wykonawczych. Oceny programu
i poziomu wykonawczego solistów i zespołów dokona jury powołane przez
organizatora. Ocenie podlegać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonania,
opracowanie sceniczne, zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość
i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach
kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
Jury składzie: Izabela Mytnik (muzyk, wokalistka, pedagog wokalny),
Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog wokalny), Jakub Połącarz
(muzyk, pedagog), Jacek Furtak (muzyk) przyzna nagrody i wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach (statuetka, dyplom) oraz nagrodę główną Grand
Prix dla najlepszego wykonawcy. Więcej informacji: www.ock.org.pl/.
Oświęcimskie Centrum Kultury

2

wany przez wrażliwość artystyczną twórców. I w żadnej
mierze nie jest to zarzut kierowany w stronę reżysera, bo
w ten sposób stara się on przenieść opowieść dziejącą się w
konkretnym miejscu, także na
bardziej uniwersalny poziom
opowiadania o tragedii człowieka, ludzi i ludzkości.

STYCZEŃ 2016

• 12 stycznia
Razem z mamą, razem z tatą – warsztaty dla dzieci i rodziców
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na czwarte już warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz ich rodziców Razem z mamą, razem
z tatą. Celem warsztatów jest pokazanie ciekawych sposobów spędzania
wolnego czasu z dzieckiem. Podczas spotkań wykonywane będą prace
plastyczne przekraczające możliwości manualne dzieci, za to łatwe do
wykonania z pomocą dorosłego opiekuna – dlatego zajęcia przeznaczone
są dla par złożonych z dziecka i rodzica. Warsztaty będą się odbywały raz
w miesiącu w Oświęcimskim Centrum Kultury. Udział w warsztatach
jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są w Informacji OCK. Liczba miejsc
ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Godz. 16.30.
Oświęcimskie Centrum Kultury
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Syn Szawła opowiada historię fikcyjną, dziejącą się
w realiach obozowych. I nie
należy traktować filmu jako
historycznego
opowiadania o Auschwitz. Auschwitz
jest tutaj raczej pewnym
wielkim symbolem, miejscem z jednej strony realnym
i historycznym, a z drugiej
strony czymś niewyobrażalnym i nie do końca namacalnym. To świat zbudowany
z wiedzy źródłowej przefiltro-
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Historia

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

W

Fot. Paweł Sawicki

Fot. Paweł Sawicki

poprzednim artykule zamieściliśmy krótką informację o największym z podobozów Auschwitz, obozie Monowitz, oraz o pomniku ku czci jego Ofiar, wzniesionym w 1966 r. przy ul. Chemików. Obóz
ten funkcjonował w Monowicach, miejscowości stanowiącej obecnie południowo-wschodnią dzielnicę
Oświęcimia, w rejonie ulic Fabrycznej i Bartosza Głowackiego.

Pomnik poświęcony Ofiarom obozu

Monowice – część II

dleńców wybudowali nowe
domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze na
stanowiących ich własność
parcelach znajdujących się
na terenie byłego obozu
Monowitz. Do dzisiaj zachowało się na tym terenie
szereg na ogół nierzucających się w oczy obiektów
poobozowych. Poza przed-

Fot. Paweł Sawicki

W 1941 r. okupanci niemieccy wysiedlili niemal całą
ludność Monowic i centralną część tej miejscowości
włączyli do terenu budowanej fabryki IG Farben.
Zburzono większość przedwojennej zabudowy wsi. Po
wojnie niektórzy z wysie-

Pamiątkowa tablica

Bunkier na terenie Monowic

1

2
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4
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6
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stawionymi w poprzednim
artykule małymi bunkrami
– schronami przeciwlotniczymi dla strażników SS
są to m.in.: nieduży schron
o wrzecionowatym kształcie położony na zachodnim
obrzeżu terenu, obok miejsca, w którym znajdowała
się brama obozowa; inny
większy bunkier przeciwlotniczy o ogólnym wyglądzie „samowolki” budowlanej z dającym się z trudem
odczytać napisem wyrytym
w niezastygłym jeszcze całkiem betonie: „Für Bomben
Eintritt verboten” (bombom
wstęp wzbroniony); ceglany
budynek obozowej „kuźni”;
fragment drewnianego baraku umywalni obozowej;
jeden z baraków dla załogi
SS obozu oraz dawna siatka
ulic obozowych.
W 1984 r. mieszkańcy Monowic wznieśli w centralnej
części terenu byłego obozu
„swój własny” pomnik poświęcony ofiarom obozu.
Pod betonowym krzyżem
umieszczono tablicę z napisem: „W dowód pamięci.
Pomordowanym w obozie
nr IV w latach 1941–1945.
Mieszkańcy
Monowic”.
Określając filię Auschwitz
jako Obóz IV, nawiązano do
nazewnictwa stosowanego
przez urzędników administracji fabryki IG Farben
wobec szeregu obozów (zespołów baraków) utworzonych wokół zakładu przemysłowego dla różnego
rodzaju tzw. siły roboczej
(Arbeitskräfte). Od początku
istnienia monumentu księ-
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ża z parafii pw. św. Michała Archanioła w pobliskiej
Włosienicy odprawiają przy
nim co roku, w dniu 2 listopada (w święto ku czci
zmarłych, tzw. Zaduszki)
uroczyste msze św. w intencji ofiar obozu, przy licznym
uczestnictwie mieszkańców
Monowic. Wznosząc ten
monument, okoliczna społeczność uczciła ofiary obozu w sposób według swego
przekonaniu jak najbardziej
godny, tak jak w najlepszej
wierze charakter chrześcijański nadano tuż po drugiej wojnie światowej na
Górnym Śląsku, na Morawach i w Czechach znacznej części mogił ofiar „marszów i transportów śmierci”
z Auschwitz.
Współczesny stan terenu
byłego obozu Monowitz
można przyrównać do sytuacji, jaka ma miejsce np. na
terenach byłego obozu koncentracyjnego Flossenbürg
w Bawarii i getta warszawskiego. Również one zostały
po wojnie zasiedlone, tylko małe ich części stały się
miejscami pamięci.
W jednym z poprzednich
artykułów (nr 88 „Osi”)
wspomniano o umieszczonej na jednej z kamienic
przy rynku w Oświęcimiu
tablicy upamiętniającej „ludzi dobrej woli”, polskich
mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którzy pomimo
terroru, z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom
kompleksu
obozowego
Auschwitz, w tym więźniom obozu Monowitz. Byli
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to m.in. mieszkańcy okolic
Monowic, wśród nich monowiczanie przesiedleni do
pobliskich Dworów, a także
pochodzący z różnych miejscowości pracownicy cywilni fabryki IG Farben.
Jednym ze spieszących
z pomocą był ksiądz Józef Kmiecik, proboszcz
parafii pw. św. Bartłomieja w niedalekiej Porębie.
Dzięki niemu docierały do
więźniów obozu Monowitz
paczki z żywnością i komunikantami. Ukrywał on
także uciekinierów z obozu,
współuczestniczył w pomocy garstce więźniów, którzy
w styczniu 1945 r. doczekali
wyzwolenia na jego terenie
(zmarł on w 1971 r., jego
grób znajduje się tuż przy
wymienionym
kościele,
drewnianej świątyni z XVI
w.). Natomiast pochodzący z Nowej Wsi koło Kęt
pracownik fabryki Józef
Wrona pomógł w ucieczce
dwóm więźniom Żydom
i w związku z tym w 1990 r.
został odznaczony tytułem
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.
Dr Andrzej Strzelecki
(Bliżej na temat obozu Monowitz i pomocy udzielanej
jego więźniom przez okolicznych mieszkańców patrz
m.in. prace historyków: Geoffrey P. Megargee, Piotra Setkiewicza i Henryka Świebockiego wymienione w poprzednich artykułach, w numerach
„Osi” 88 i 92).
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OŚWIĘCIMSKIE HISTORIE – TRAGEDIA
BERNARDA SCHRETTERA

W

listopadowym oraz grudniowym numerze „Osi“ zaprezentowaliśmy Państwu komiksy autorstwa Tomasza Bereźnickiego, będące częścią Oświęcimskich Historii. Siedem opowieści umieszczono we wnętrzu ekspozytora ustawionego na placu ks. Jana Skarbka. Ekspozytor ten jest rozwinięciem wystawy
funkcjonującej w przestrzeni miejskiej.

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 przedostatnią historię opisaną w komiksie
– Tragedia Bernarda Schrettera.
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