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14 CZERWCA – OBCHODY 76. ROCZNICY 
PIERWSZEGO TRANSPORTU POLAKÓW 
DO KL AUSCHWITZ



Dzisiaj – w stosownym cza-
sie – w załączeniu wydana 
przed prawie 140 laty w Kra-
kowie przez Bibliotekę Kato-
licką książeczka zatytułowa-
na Nabożeństwo na uroczystość 

Bożego Ciała, zawierająca 
modlitwy, pieśni i rozważa-
nia religijne związane z tym 
świętem. Godny zauważe-
nia i uwagi jest umieszczony 
obok strony tytułowej wykaz 

i trasa procesji w oktawę Bo-
żego Ciała w krakowskich 
kościołach i parafiach.
W czyich rękach – zapewne 
w jakichś bliskich mi rodzin-
nie – wędrowała procesyjny-

mi ulicami Krakowa, Lwowa 
i Sambora ta nieduża, ale 
historycznie znacząca ksią-
żeczka… 

Andrzej Winogrodzki

Już za miesiąc obchodzić będziemy 76. rocznicę pierwszego 
transportu Polaków do tworzonego na terenach okupowa-
nej Polski, wcielonych do Trzeciej Rzeszy, niemieckiego na-
zistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. 
Dzień rocznicy, decyzją Sejmu RP, jest Narodowym Dniem 
Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Kon-
centracyjnych i Obozów Zagłady. W „Osi” znajdą Państwo 
program wydarzeń, które odbywać się będą w Oświęcimiu, 
Harmężach i w Tarnowie. 

W numerze podsumowujemy także specjalną rocznicową 
sesję edukacyjną. 75 lat temu, w marcu i kwietniu 1941 r., 
Niemcy rozpoczęli masowe wysiedlenia polskiej ludności 
cywilnej z terenów położonych w pobliżu obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz I. Dla upamiętnienia tych wydarzeń Mię-
dzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
zorganizowało sesję edukacyjną, a także ogłosiło konkurs Po 
wojnie pozostało zaledwie pięć domów..., nad którym honorowy 
patronat objęła Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej Pani Beata Szydło.

Na stronach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzie-
ży przeczytają Państwo o polsko-niemieckim spotkaniu 
młodzieży na zamku w Bad Liebenzell. Piszemy również 
o wystawie zorganizowanej w ramach jubileuszu 30-lecia 
MDSM. Ekspozycja Harmonia/Dysonans prezentuje malar-
stwo i rysunek Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka. 

Centrum Żydowskie podsumowuje Festiwal Objazdowy 
Watch Docs poświęcony tematyce praw człowieka, nato-
miast Centrum Dialogu i Modlitwy opisuje pilotażowy pro-
jekt kursu o Holokauście dla uczniów z fińskiego miasteczka 
Närpers. Zachęcamy także do lektury kolejnej części prze-
wodnika dr. Andrzeja Strzeleckiego Topografia Pamięci.
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

76. ROCZNICA PIERWSZEGO TRANSPORTU 
POLAKÓW DO KL AUSCHWITZ

14 czerwca 2016 r. obchodzić będziemy 76. rocznicę pierwszego transportu Polaków do tworzonego na 
terenach okupowanej Polski, wcielonych do Trzeciej Rzeszy, niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Dzień rocznicy, decyzją Sejmu RP, jest Narodowym Dniem 

Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Wydarzenia upa-
miętniające rocznicę odbędą się 13 i 14 czerwca.

14 czerwca 1940 r. Niem-
cy skierowali z więzie-
nia w Tarnowie do obo-
zu Auschwitz grupę 728 
Polaków. Wśród nich 
byli żołnierze kampanii 
wrześniowej, członkowie 
podziemnych organiza-
cji niepodległościowych, 
gimnazjaliści i studenci,  
a także niewielka grupa 
polskich Żydów. Otrzy-
mali oni numery od 31 
do 758 i umieszczono ich 
na okres kwarantanny w 
budynkach dawnego Pol-
skiego Monopolu Tytonio-
wego, nieopodal terenu 
dzisiejszego Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-
-Birkenau (dziś znajduje 
się tam Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. 
rtm. Witolda Pileckiego). 
Pierwsze obozowe nu-
mery otrzymali przybyli 
wcześniej do Auschwitz 
niemieccy więźniowie 
kryminalni przeniesieni 
przez Niemców z obozu 
w Sachsenhausen, którzy 
objęli stanowiska funkcyj-
nych. 

Z 728 więźniów deporto-
wanych 14 czerwca 1940 r. 
z Tarnowa do KL Ausch-
witz wojnę przeżyło 298, 
zginęło 272, a w przypad-
ku 158 los jest nieznany. 

MCEAH

PROGRAM OBCHODÓW 14 CZERWCA W OŚWIĘCIMIU I HARMĘŻACH:

14.00 – Msza Święta w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Przewodniczył jej będzie 
JE ks. Bp. Roman Pindel, ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

15.00 – Zwiedzanie wystawy Klisze Pamięci. Labirynty autorstwa byłego więźnia Auschwitz nr 432
Mariana Kołodzieja połączone z odczytaniem nazwisk więźniów pierwszego transportu

16.00 – Ceremonia przed tablicą upamiętniającą wydarzenia 14 czerwca 1940 r. 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego 

16.30 – Spotkanie z byłymi więźniami na terenie byłego obozu Auschwitz I

17.00 – Oddanie hołdu przy Ścianie Śmierci na dziedzińcu Bloku 11

Natomiast obchody w Tarnowie odbędą się 13 czerwca 2016 r. przy Pomniku Pamięci I Transportu Więźniów do KL 
Auschwitz. Zorganizowana zostanie także sesja edukacyjna dla uczniów tarnowskich szkół. 14 czerwca kwiaty zo-
staną złożone pod Obeliskiem Pamięci I Transportu Więźniów do KL Auschwitz na tarnowskim Dworcu Głównym. 

Organizatorem obchodów jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz: 

• Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
• Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
• Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
• Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
• Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka
• Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
• Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
• Stowarzyszenie Auschwitz Memento
• Stowarzyszenie Romów w Polsce
• Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem

Władze samorządowe: 

• Prezydent Miasta Oświęcimia
• Prezydent Miasta Tarnowa
• Starosta Oświęcimski
• Wójt Gminy Oświęcim

14 czerwca 1940 r. – Tarnów 14 czerwca 1940 r. – dworzec w Tarnowie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Drewniaka, byłego więźnia niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz z pierwszego transportu polskich więźniów politycznych 14 czerwca 
1940 r., oznaczonego numerem obozowym 415. Wojciech Drewniak zmarł 14 maja 2016 r. Miał 94 lata.
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

THE FUTURE OF AUSCHWITZ AND HOLOCAUST 
EDUCATION IN AUTHENTIC MEMORIAL SITES 

– REKRUTACJA NA POLSKO-HOLENDERSKI 
PROJEKT

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau i Dom Anny Frank w Amsterdamie rozpoczynają nabór uczestników do programu wy-
miany nauczycieli i edukatorów z Polski i Holandii, zajmujących się problematyką nauczania o Ho-

lokauście.

W programie mogą brać 
udział nauczyciele szkolni 
i akademiccy, edukatorzy, 
a także dydaktycy i metody-
cy zajmujący się historią II 
wojny światowej. Językiem 
roboczym seminariów bę-
dzie język angielski.
Podczas projektu uczest-
nicy z Polski i Holandii za-
poznają się i zaprezentują 
przykłady dobrych praktyk 
w nauczaniu o Holokauście 
i II wojnie światowej w obu 
krajach. Szczególny nacisk 
zostanie położony na edu-
kację w miejscach pamięci, 
przygotowanie i podsumo-
wanie wizyt, edukacyjne 
wystawy objazdowe i inno-
wacyjne, rozwiązania dy-
daktyczne wykorzystywane 
w nauczaniu o Holokauście, 
takie jak np. edukacja rówie-

śnicza czy praca z lekcjami 
internetowymi. Integral-
ną częścią projektu będzie 
opracowywanie programu 
edukacyjnego, towarzyszą-
cego prezentacjom dwóch 
wystaw objazdowych przy-
gotowujących młodzież do 
wizyty w Miejscu Pamięci: 
Anna Frank – historia na dzień 
dzisiejszy i Jestem stąd. Polska 
wielu narodów.
Pierwsze seminarium od-
będzie się w dniach 19-
23 października 2016 r. 
w Muzeum i Miejscu Pamięci  
Auschwitz-Birkenau. Druga 
część wymiany została za-
planowana na wiosnę (ma-
rzec/kwiecień) 2017 r. i od-
będzie się w Domu Anny 
Frank w Amsterdamie.
Uczestnicy zobowiązani są 
do udziału w całym progra-

mie składającym się z dwóch 
seminariów (po jednym 
w każdym kraju), w pracach 
przygotowawczych i pro-
wadzonych w trakcie jego 
realizacji projektach eduka-
cyjnych. Dodatkowo każdy 
nauczyciel biorący udział 
w wymianie zobowiązuje 
się do wytypowania spo-
śród swoich uczniów (stu-
dentów) do dwóch osób 
w wieku co najmniej 17 lat, 
które wezmą udział w pro-
gramie dla Młodych Liderów. 
Program ten jest integralną 
częścią projektu The Future 
of Auschwitz and Holocaust 
Education in Authentic Me-
morial Sites i zakłada udział 
młodych ludzi w szkoleniu 
dotyczącym wykorzysta-
nia wspomnianych wystaw 
w tzw. edukacji rówieśni-

czej. W ramach projektu, 
uczniowie będą współpra-
cować z nauczycielami przy 
tworzeniu i realizacji pro-
gramu prezentacji wystawy 
w szkołach oraz domach 
kultury.
Koszty podróży zagranicz-
nej jak również zakwa-
terowania, wyżywienia 
i materiałów edukacyjnych 
podczas dwóch seminariów 
zostaną pokryte ze środków 
projektu. Uczestnicy zobo-
wiązani są jedynie do po-
krycia kosztów związanych 
z ubezpieczeniem. Ponad-
to seminarzyści będą mieli 
możliwość zorganizowania 
w swoich szkołach/insty-
tucjach prezentacji jednej 
z przygotowywanych wy-
staw objazdowych.
Program wymiany jest czę-

ścią trzyletniego projektu 
edukacyjnego finansowa-
nego ze środków Minister-
stwa Spraw Zagranicznych 
Holandii. Wszystkich za-
interesowanych udzia-
łem w projekcie prosimy 
o wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępne-
go na stronie www.ausch-
witz.org i przesłanie go 
do dnia 31 maja 2016 r. 
mailem na adres: adelina.
michaldo@auschwitz.org 
lub pocztą tradycyjną na 
adres: Państwowe Muzeum  
Auschwitz-Birkenau, ul. 
Więźniów Oświęcimia 20, 
32-603 Oświęcim z dopi-
skiem: „Projekty Edukacyj-
ne MCEAH”.

MCEAH

Dyrektor Domu Anny Frank Ronald Leopold oraz dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński podpisują umowę pomiędzy obiema instytucjami

Fo
t. 

B
ar

to
sz

 B
ar

ty
ze

l

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 97, maj 2016

16151413121110987654321



Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

SESJA EDUKACYJNA I KONKURS W 75. ROCZNICĘ 
WYSIEDLEŃ POLSKIEJ LUDNOŚCI CYWILNEJ  
W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ KL AUSCHWITZ

75 lat temu, w marcu i kwietniu 1941 r.  Niemcy rozpoczęli masowe wysiedlenia polskiej ludności cy-
wilnej z terenów położonych w pobliżu obozu koncentracyjnego Auschwitz I. Dla upamiętnienia 
tych wydarzeń 21 kwietnia 2016 r. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 

zorganizowało sesję edukacyjną, a także ogłosiło konkurs Po wojnie pozostało zaledwie pięć domów..., nad któ-
rym honorowy patronat objęła Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło.

Celem konkursu jest pielę-
gnowanie pamięci o Ofia-
rach Auschwitz, tragedii 
Zagłady oraz obozu koncen-
tracyjnego, a także kształto-
wanie i rozwijanie, w szcze-
gólności wśród młodego 
pokolenia, wrażliwości na 
niesprawiedliwość i krzyw-
dę ludzką.
Uczestnicy mogą ubiegać 
się o nagrody w dwóch 
kategoriach: obiekt histo-
ryczny, gdzie zadaniem 
jest przedstawienie obiektu 
historycznego pochodzące-
go ze zbiorów prywatnych 
z okresu II wojny światowej, 
dotyczącego wysiedleń lud-
ności cywilnej z Oświęcimia 
i okolicznych miejscowości 
w latach 1940-1941, związa-
nych z rozbudową niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz, a także praca li-
teracka związana z tą tema-
tyką. Prace nadsyłać można 
do 15 lipca 2016 r. Wszystkie 
szczegóły znaleźć można 
w regulaminie konkursu.
W liście skierowanym do 
uczestników konferencji 
przez Premier Beatę Szydło 
czytamy: „Szanowni Pań-
stwo, spotykacie się dziś 
w 75. rocznicę wysiedlenia 
polskich rodzin z miejsco-
wości, na których terenie 
niemieccy naziści zapla-
nowali rozbudowę obozu 
koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz. Poświęco-
na temu wydarzeniu sesja 
edukacyjna zorganizowana 
przez Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau jest 
szlachetnym wyrazem pod-
trzymywania pamięci o ofia-
rach niemieckich represji, 
hołdem złożonym ludno-
ści cywilnej Oświęcimia 
i okolic, ale także dowodem 
naszej wspólnej wiary, że 
utrwalanie prawdy histo-

rycznej i przekazywanie jej 
kolejnym pokoleniom po-
zwala budować lepszą przy-
szłość. Dzisiejsze spotkanie 
z pewnością przyczyni się 
do upamiętnienia wydarzeń 
lat 1940-41, które rozegrały 
się na bliskiej memu sercu 
Ziemi Oświęcimskiej. Jestem 
wdzięczna inicjatorom sesji 
za cenne działania służące 
przekazywaniu dziedzictwa 
historycznego tych terenów, 
a tym samym umacnianiu 
miejscowej tożsamości”.
W czasie sesji wykład po-
święcony wysiedleniom 
wygłosił dr Jacek Lachen-
dro z Centrum Badań Mu-
zeum Auschwitz. Swoimi 
wspomnieniami podzielili 
się świadkowie wysiedleń: 
Konstancja Klamra oraz 
Marian Górnicki. Odbył się 
również panel dyskusyjny 
zatytułowany Wysiedlenie 
ludności cywilnej we wspo-
mnieniach rodzin, w którym 
udział wzięli o. Piotr Bie-
lenin, Zofia Przybyłowska 
oraz Stanisław Rydzoń.
– Wysiedlenia przeprowa-
dzono w związku z nie-
mieckimi planami rozbu-
dowy samego obozu, jak 
i zagospodarowaniem te-
renu przyobozowego: roz-
budowy KL Auschwitz tak, 
aby mógł pomieścić 30 tysię-
cy osób, budowy przez nie-
miecki koncern IG Farben 
fabryki kauczuku syntetycz-
nego i dostarczenia 10 tysię-
cy więźniów do pracy przy 
jej budowie, a także utwo-
rzenia wokół istniejącego 
obozu koncentracyjnego 
obszaru, na którym zamie-
rzano rozwinąć gospodarkę 
rolno-hodowlaną i rybną – 
powiedział dr Lachendro.
Łącznie w związku z zało-
żeniem i rozbudową obozu 
koncentracyjnego Ausch-
witz Niemcy wysiedlili 

z Oświęcimia i pobliskich 
wsi 8-9 tysięcy Polaków. 
Ponadto do pobliskich gett 
deportowano całą żydow-
ską ludność Oświęcimia – 
łącznie około 7 tysięcy osób. 
W sumie zniszczono osiem 
polskich wsi i rozebrano 
ponad sto budynków znaj-
dujących się na terenie mia-
sta Oświęcimia, w bezpo-
średnim sąsiedztwie obozu 
Auschwitz I.
Akcja wysiedleńcza trwa-
ła z przerwami do końca 
kwietnia i objęła mieszkań-
ców Babic, Boru i Bud (przy-
siółki Brzeszcz), Brzezinki, 
Broszkowic, Harmęż, Klucz-
nikowic oraz Rajska. Zostali 
oni wywiezieni do Gene-
ralnego Gubernatorstwa 
oraz do pobliskich miejsco-
wości na Górnym Śląsku 
i w powiecie bielskim. Część 
z nich, zwłaszcza młodych 
ludzi, Niemcy skierowali na 
roboty przymusowe.
Józefa Paszek z domu 
Bieżańska, zamieszkała 
w Pławach nr 13, w relacji, 
złożonej w 1966 r., tak wspo-
minała moment wysiedleń: 
„W sobotę 8 marca 1941 
roku przyjechały do wioski 
4 ciężarowe samochody […] 
uzbrojeni SS-mani […] roze-
szli się do poszczególnych 
domów wydając miesz-
kańcom rozkaz natychmia-
stowego opuszczenia. Nie 
pozwolono nam zabrać na-
szych rzeczy ani jedzenia. 
[…] W poniedziałek rano 
postawiono wagony kolejo-
we, do których nas załado-
wano i pod eskortą odwie-
ziono nas do Gorlic. Razem 
z nami jechali Żydzi oświę-
cimscy z rodzinami”.
Na zajętym obszarze wła-
dze obozowe przejęły cały 
inwentarz żywy i ruchomy 
oraz wszystkie nieruchomo-
ści. Domy i zabudowania 

były systematycznie burzo-
ne, a pozyskany materiał 
budowlany wykorzystany 
do budowy obozu Birkenau 
oraz podobozów: Babitz, 
Harmense, Budy, Rajsko. 
W rezultacie w Brzezince, 
Pławach i Harmężach znisz-
czono ponad 90% gospo-
darstw, natomiast w Babi-
cach, Broszkowicach, Borze 
i Rajsku ponad 40%.
– W roku 1941 władze oku-
pacyjne prowadziły również 
akcje wysiedleńcze ludności 
z dalej położonych miejsco-
wości, m.in. z Bielan, Osie-
ka, Nowej Wsi, Piotrowic, 
Polanki Wielkiej, Witkowic, 
Zatora. Wiązały się one z re-
alizacją tzw. polityki umac-
niania niemczyzny na tere-
nach zaanektowanych przez 
Trzecią Rzeszę. Miejsce wy-
siedlonych zajmowali osad-
nicy niemieccy z północ-
nej Bukowiny i Besarabii. 
W 1942 r., w związku z bu-
dową fabryki chemicznej IG 
Farben, wysiedlono także 
mieszkańców Monowic – 
mówił Jacek Lachendro.
Przypomniał on także, że 
wysiedlenia Polaków roz-
poczęły się już wiosną 1940 
r., kiedy na przedmieściach 
Oświęcimia władze SS za-
łożyły obóz koncentracyjny 
Auschwitz. W celu pozbycia 
się niewygodnych świad-
ków, a także uniemożli-

wienia miejscowej ludności 
kontaktów z więźniami 
i utrudnienia tym ostatnim 
ucieczek władze obozowe 
wysiedliły już 19 czerw-
ca 1940 r. mieszkańców 
z bezpośredniego sąsiedz-
twa obozu. Natomiast w lip-
cu i listopadzie tego samego 
roku oraz kwietniu 1941 r. 
usunęły ludność z lewo-
brzeżnej dzielnicy Oświęci-
mia – Zasola.
Tematyce wysiedleń ludno-
ści mieszkańców Brzezinki 
i okolicznych miejscowości 
związanych z rozbudową 
KL Auschwitz poświęcona 
była także wystawa Dom 
utracony, przygotowana 
m.in. przez Fundację Po-
bliskie Miejsca Pamięci  
Auschwitz-Birkenau, którą 
od 22 do 30 kwietnia oglą-
dać można było w Centrum 
Obsługi Turystów w Brze-
zince. Muzeum było jednym 
z partnerów tej ekspozycji.
Organizatorami sesji edu-
kacyjnej było Międzyna-
rodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, a tak-
że Sołectwa i Rady Osiedlo-
we z terenów, z których 
dokonano wysiedleń, oraz 
Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie. 

Paweł Sawicki

Sesja edukacyjna i konkurs w 75. rocznicę wysiedleń polskiej ludności 
cywilnej w związku z rozbudową AuschwitzWystawa Dom utracony 
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Na wystawie Dom utracony można było zobaczyć oryginalne przedwojenne meble pana Wój-
cika, mieszkańca Brzezinki, którego dom w 1941 r. został rozebrany, a on sam wraz z rodziną 
wysiedlony. Co wyróżnia właśnie te meble? Właściciel podpisał odręcznie wszystkie swoje me-
ble przedwojennym adresem z Brzezinki, a na doklejanych kartkach napisał już po niemiecku 
adres wysiedlenia, by w trakcie transportu nic mu nie zaginęło. Autorem wystawy jest Fundacja 
Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Partnerzy wystawy, czyli Archiwum Państwowe Katowice Oddział w Bielsku-Białej i Państwo-
we Muzeum Auschwitz-Birkenau, udostępniły kopie dokumentów dotyczących wysiedleń  
z miejscowości związanych z Auschwitz (Brzezinka, Brzeszcze Bór, Brzeszcze Budy, Pławy, 
Harmęże, Babice, Rajsko, Broszkowice, Monowice, Klucznikowice, Oświecim Zasole) oraz ży-
dowskich mieszkańców Oświęcimia.
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UCHODŹCY – CZY MAJĄ PRAWO DO AZYLU 
W EUROPIE?

Tym jakże aktualnym i ważnym tematem zajmowali się uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany 
młodzieży, którzy spotkali się w kwietniu na zamku w Bad Liebenzell. Projekt, którego tematem 
przewodnim są Prawa człowieka wtedy – Prawa człowieka dzisiaj, realizowany jest w ramach wielo-

letniej współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu z Międzynarodowym 
Forum Burg Liebenzell.

Od ponad trzech lat kon-
flikty zbrojne w Syrii, 
Iraku, na Ukrainie oraz 
w innych miejscach świa-
ta są powodem wzrostu 
liczby uchodźców z tych 
terenów. Miliony ludzi na 
całym świecie zmuszone 
są do opuszczenia swoich 
domostw z powodu lęku 
przed przemocą, spusto-
szeniem, wypędzeniem, 
biedą oraz niepohamowa-
ną rządzą władzy. Do Eu-
ropy dociera jedynie nie-
wielka ich część, jednakże 
tysiące uciekinierów pra-
gnących przedostać się na 
kontynent europejski sta-
ły się tematem szerokiej 
debaty społecznej i zarze-
wiem konfliktu politycz-
nego.

Celem seminarium była 
wspólna analiza sytuacji 

uchodźców w Europie – 
głównie w Polsce i Niem-
czech – oraz uwrażliwie-
nie młodzieży na ich los. 
Uczestnicy podjęli próbę 
znalezienia odpowiedzi 
na pytanie, jakie znacze-
nie dla ochrony i bez-
pieczeństwa uchodźców 
miało prawo do azylu 
w przeszłości, a jaką rolę 
odgrywa ono dzisiaj. Pra-
wo do azylu jest bowiem  
jednym z praw człowieka, 
a jego zagwarantowanie 
jest również obowiązkiem 
Polski i Niemiec.

Na początku projek-
tu każdy z uczestników 
miał za zadanie przeana-
lizować korzenie swojej 
rodziny, do pokolenia 
dziadków. Ku zaskocze-
niu wielu okazało się, 
że większość z nas jest 

potomkami migrantów. 
Tylko nieliczni mogli 
wskazać jedno miejsce, 
w którym żyli ich dziad-
kowie, rodzice i obecnie 
oni sami. Ten fakt zmienił 
trochę perspektywę my-
ślenia o kwestii współcze-
snych imigrantów.

Kolejną analizowaną 
kwestią były przyczyny 
opuszczania swojej oj-
czyzny, warunki podczas  
– czasami bardzo dłu-
giej – drogi w nieznane 
i trudny los w miejscu do-
celowym. Bezcennych in-
formacji udzielili uczest-
nikom projektu sami 
uchodźcy z Syrii: Hanna-
di i Mahmoud, którzy od 
wielu miesięcy czekają 
w Bad Liebenzell na de-
cyzję władz niemieckich 
w sprawie przyznania im 

prawa do azylu. Opowie-
dzieli o wojnie w Syrii, 
prześladowaniach na tle 
etnicznym i politycznym, 
o trudnej decyzji opusz-
czenia swoich bliskich 
i udania się w nieznane. 
Podzielili się z młodzie-
żą bardzo osobistymi 
przeżyciami, także tymi 
z domu dla uchodźców, 
gdzie – mimo dachu nad 
głową i zapewnionego 
wyżywienia – codzienne 
życie w wielokulturo-
wej społeczności nie jest 
łatwe. Czego teraz pra-
gną? – Normalnego ży-
cia. Chciałabym skończyć 
studia i pójść do pracy 
– powiedziała Hannadi. 
– Obecna bezczynność 
i niepewność są straszne 
– dodała. Dla Mahmouda 
najważniejsze jest uzy-
skanie samodzielności 

i sprowadzenie z Syrii 
żony i synka, za którymi 
bardzo tęskni. Docelowo 
chciałby mieszkać w Ho-
landii, ponieważ ma tam 
brata, ale ze względów 
formalnych okazało się 
to niemożliwe. – Nie chcę 
żyć na koszt innych, ale 
na razie nie mam pozwo-
lenia na pracę. Chciałbym 
nauczyć się języka nie-
mieckiego i być trakto-
wanym przez innych jak 
normalny człowiek. In-
tegracja, poznanie ludzi, 
spędzanie z nimi czasu 
jest dla mnie bardzo waż-
ne. Dlatego cieszę się, że 
mogę być tutaj z Wami – 
mówił Mahmoud. 

Hannadi i Mahmoud 
przez dwa dni towarzy-
szyli grupie seminaryjnej. 
Oboje bardzo dobrze zna-

Uczestnicy projektu
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ją język angielski, mło-
dzież mogła więc swo-
bodnie z nimi rozmawiać.
Podczas tygodniowego 
spotkania w Niemczech 
młodzi Polacy i Niemcy 
próbowali przeanalizo-
wać również, na ile spo-
łeczeństwo obu krajów 
(nie) jest gotowe na przy-
jęcie uchodźców? Jak lud-
ność miejscowa angażuje 
się w proces ich integra-
cji? Jakie wyzwania są do 
pokonania? 

By znaleźć odpowiedź 
na te pytanie uczestnicy 

najpierw analizowali wy-
cinki prasowe, a następ-
nie przeprowadzili sondę 
uliczną w Bad Liebenzell 
i w Stuttgarcie. Niestety, 
większość zapytanych 
przechodniów nie chcia-
ła rozmawiać o uchodź-
cach. Tylko nieliczni de-
klarowali, że gotowi są 
pomagać, ponieważ „tak 
trzeba”. Kilka starszych 
osób, które przeżyły II 
wojnę światową, również 
pozytywnie wyrażało się 
o konieczności niesienia 
pomocy uchodźcom. – 
Gdy w 1944 r. uciekały-

śmy z mamą, to dobrzy 
ludzie nas przygarnęli 
i nakarmili. Czuję się te-
raz w obowiązku spłacić 
tę dobroć, dlatego anga-
żuję się, na miarę moich 
sił, i uczę grupkę Syryj-
czyków języka niemiec-
kiego – powiedziała pew-
na starsza pani. Niestety, 
z wielu wypowiedzi, arty-
kułów prasowych i relacji 
telewizyjnych wynika, że 
zarówno polskie, jak i nie-
mieckie społeczeństwo 
jest bardzo ksenofobicz-
ne i głęboko przekonane, 
że to właśnie do Niemiec 

napływa największa licz-
ba uchodźców. Nie jest 
to jednak prawdą. Niem-
cy nie znalazły się nawet 
w czołówce 10 państw 
przyjmujących uchodź-
ców, najwięcej z nich 
przyjęły takie kraje jak 
Turcja, Egipt, Irak, Jorda-
nia i Liban. 
 
Pod dyskusję poddana 
została także kwestia 
stojących przed Euro-
pą wyzwań związanych 
z integracją ludzi różnych 
kultur  i zapatrywań poli-
tycznych. Opinia semina-

rzystów wyrażona została 
w przedstawieniu teatral-
nym zaprezentowanym 
podczas ostatniego dnia 
projektu, na które zapro-
szeni zostali pracownicy 
i członkowie gremiów 
Międzynarodowego Fo-
rum Burg Liebenzell, lo-
kalni dziennikarze oraz 
Hannadi i Mahmoud. 
Głównym przesłaniem 
młodzieży był apel do 
wszystkich ludzi You can 
also do something! (Ty też 
możesz cos zrobić!).

Kolejne spotkanie od-
będzie się w listopadzie 
w Oświęcimiu. Spojrzy-
my wtedy na kwestię 
uchodźców z perspekty-
wy osób wysiedlonych 
i deportowanych podczas 
II wojny światowej. 

Olga Onyszkiewicz 
koordynatorka projektu

Seminarium finansowane 
ze środków Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM)
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Spotkanie z Mahmoudem 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Rozmowa z Hannadi
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ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD 2016

Od 13 do 17 kwietnia 2016 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbywało 
się już po raz drugi seminarium RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Seminarium zostało zorgani-
zowane wspólnie przez MDSM i Rotary International z niemieckimi Dystryktami 1890 i 1940. 

W czasie tego spotkania, 
młodzi ludzie z Niemiec, 
Polski i Rosji, mieli okazję  
poznać historię obozu oraz 
dyskutować w tym szcze-
gólnym miejscu o kwestiach 
związanych z prawami czło-
wieka, migracją  czy też spo-
łeczeństwem obywatelskim. 
Celem spotkania była wspól-
na debata młodych Polaków, 
Niemców i Rosjan o historii 
Auschwitz, współczesnych 
problemach na tle zbrodni 
popełnionych w Auschwitz, 
a także wymiany poglądów 
na temat różnych narra-
cji historycznych. Podczas 
dwudniowego zwiedzania 
Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau uczest-
nicy mieli możliwość oso-
bistego doświadczenia tego 
miejsca.
W czasie warsztatów prze-
prowadzonych przez prof. 
Normana Weißa (Centrum 
Praw Człowieka Uniwersy-
tetu w Poczdamie) i Joannę 
Bronowicką (Center for Inter-
net and Human Rights przy 
Europejskim Uniwersytecie 

Viadrina) uczestnicy zajmo-
wali się integracją europej-
ską  i jej skutkami, respek-
towaniem praw człowieka, 
a w szczególności sytuacją 
LGBT w Europie Środkowej 
i Wschodniej, a także udzia-
łem społeczeństwa obywa-
telskiego w rozwiązywaniu 
wyzwań cywilizacji europej-
skiej, takich jak przymusowa 
migracja. 
Szczególnym doświadcze-

niem dla uczestników semi-
narium było spotkanie z prof. 
Wacławem Długoborskim, 
byłym więźniem obozu 
koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz II-Birkenau, który 
opowiedział młodym o swo-
ich przeżyciach związanych 
z jego pobytem w obozie. Do-
pełnieniem programu była wi-
zyta w Krakowie i zwiedzanie 
miasta oraz  Muzeum Sztuki 
Współczesnej MOCAK. 

Jedna z uczestniczek semina-
rium – Anastasyia Donets – 
podkreślała w swojej refleksji:  
– Wydaje mi się, że najważ-
niejsze w tego typu wydarze-
niach, niezależnie od między-
kulturowego dialogu, który 
sam w sobie ma wiele do za-
oferowania uczestnikom, jest 
sama obrazowość problemu, 
który jest podejmowany. Ona 
prowadzi przynajmniej do 
tego, że ludzie, którzy brali 

udział w seminarium, zyskują  
świadomość  w zakresie kilku 
aspektów danego tematu. Je-
stem przekonana, że wiedza 
o problemie jest pierwszym 
krokiem na drodze do roz-
wiązania problemu.

Projekt wsparła finansowo Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży. 

Judith Hoehne

Uczestnicy seminarium RYLA
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ŻONKILE

19 kwietnia 2016 r. wolontariusze Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ak-
tywnie włączyli się w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile w 73. rocznicę powstania w getcie war-
szawskim, zainicjowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Żonkile symbolizują pamięć, 
szacunek i nadzieję. Związa-
ne są z postacią Marka Edel-
mana, ostatniego przywódcy 
Żydowskiej Organizacji Bo-
jowej, który w każdą roczni-
cę powstania w getcie war-
szawskim dostawał te kwiaty 
od anonimowej osoby. Sam 
również co roku 19 kwietnia 
składał pod Pomnikiem Bo-
haterów Getta bukiet żółtych 
kwiatów – często były to wła-
śnie żonkile.
Ochotnicy z MDSM wraz 
z grupą młodzieży z firmy 
Daimler, którzy odbywa-
ją w dniach 18-27.04.2016 r. 
praktykę w Domu i w Cen-
trum Żydowskim w Oświę-
cimiu, w ramach programu 
Akcji Znaku Pokuty – Służby 
dla Pokoju, przeprowadzili 
szereg działań w celu upa-

miętnienia tego szczególnego 
dnia. Wolontariusze samo-
dzielnie przygotowani 180 
papierowych żonkili, które 
rozdali wśród pracowników 
i grup, które w tym czasie 
odwiedzały Dom. W godzi-
nach południowych zapro-
sili do obejrzenia premiery 
filmu Nie było żadnej nadziei. 
Powstanie w getcie warszaw-
skim w sali Szymańskie-
go w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży. 
Następnie młodzież udała 
się do centrum miasta przed 
Cafe Bergson, gdzie rozda-
wała przechodniom żonkile 
i zachęcała do noszenia tych 
drobnych symboli pamięci 
przez resztę dnia. 

Maria Knapik-Wciślak

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA

Grupa biorąca udział w akcji Żonkile
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KULTURY PAMIĘCI O AUSCHWITZ  
I HOLOKAUŚCIE: POLSKA, BIAŁORUŚ, NIEMCY

W dniach 24-30 kwietnia 2016 r. w MDSM odbyło się międzynarodowe seminarium dla studentów 
z Polski, Niemiec i Białorusi pt. Kultury Pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy, 
organizowane wspólnie przez MDSM Oświęcim, Pracownię Historii w Mińsku na Białorusi i Inter-

nationales Bildungs-und Begegnungswerk (IBB) w Dortmundzie na terenie Niemiec. 
Tematami pracy seminaryjnej 
w MDSM Oświęcim była poli-
tyka okupacyjna w Polsce i na 
Białorusi, los polskiej i białoru-
skiej społeczności żydowskiej, 
geneza i funkcje Auschwitz 
oraz dyskursy społeczne na 
temat polityki zagłady w oku-
powanej Europie w czasie II 
wojny światowej. Seminarzy-
ści przedyskutowali również 
własne doświadczenia zwią-
zane z recepcją Auschwitz 
i Holokaustu w polskim, nie-
mieckim i białoruskim spo-
łeczeństwie oraz rangę tego 

wydarzenia w narodowej 
i prywatnej kulturze pamięci. 
Studenci wzięli udział w wi-
zycie studyjnej w Miejscu Pa-
mięci Auschwitz-Birkenau, 
wykładzie „Generalny Plan 
Wschód”. Auschwitz – wzorcowe 
miasto osiedleńcze na Wschodzie, 
który poprowadził dr Piotr 
Setkiewicz z Centrum Badań 
PMA-B oraz w warsztatach 
w Muzeum Auschwitz-Birke-
nau w bloku prezentującym 
wystawę rosyjską Tragedia. 
Męstwo. Wyzwolenie połączo-
nych z rozmową z ekspertem 

muzealnym, panem Mirosła-
wem Obstarczykiem na temat 
koncepcji wystawy. W dysku-
sji podsumowującej semina-
rium studenci starali się od-
powiedzieć m.in. na pytania: 
jakie podobieństwa i różnice 
istnieją w polskiej, białoruskiej 
i niemieckiej kulturze pamię-
ci, jak kształtuje się pamięć 
zbiorowa, czy kultura pamięci 
oznacza koncentrację na prze-
szłości i przesłania przyszłość, 
czy narodowa kultura pamięci 
utrudnia stosunki transnaro-
dowe?

Wspólną pracę i spotkanie za-
kończyła wizyta w Krakowie. 
Studenci polscy oprowadzili 
grupę białoruską i niemiecką 
po wystawie w dawnej Fabry-
ce Oskara Schindlera, terenie 
dawnego getta w dzielnicy 
Płaszów i Starym Mieście. 
Mamy nadzieję, że nowo na-
byta wiedza i doświadczenia 
oraz zawiązane przyjaźnie 
zaowocują w przyszłości ko-
lejnymi projektami. 

Seminarium finansowane było 
ze środków Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży (PNWM) 
w ramach programu grantowego 
Zachować Pamięć oraz Stowa-
rzyszenia Wspierającego MDSM 
(Förderverein für die IJBS Oświę-
cim/Auschwitz). 

Elżbieta Pasternak

W dniach 24-30 kwietnia br. w MDSM odbyło się międzynarodowe seminarium dla studentów Kultury Pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

HARMONIA/DYSONANS
RAZEM, ALE OSOBNO

W ramach przypadającego w tym roku 30-lecia  istnienia MDSM dyrektor Leszek Szuster wraz z kuratorką 
wystawy Bożeną Grzywą zaprosili wszystkich chętnych i ciekawych na doskonałe, jak zwykle, wyda-
rzenie artystyczne, jakim był wernisaż prac malarstwa i rysunku Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka.

Pojemny tytuł wystawy 
dookreślony został przez 
L. Szustera we wstępie do 
katalogu: HARMONIA to:  
jednolitość stylistyczna 
Domu Spotkań, przejawia-
jąca się w jego architektu-
rze, uniwersalne warto-
ści, które określają misję 
Domu oraz spójne obszary 
wolności, również tej ar-
tystycznej, której staramy 
się być wierni – wszystko 
to jest w MDSM zestawia-
ne z DYSONANSEM zła, 
które skaziło kondycję 
człowieka w tym miejscu 
przed 70 laty. Kluczem do 
zrozumienia obu tych kate-
gorii jest spotkanie. To ono 
pozwala przekroczyć gra-
nicę, zrozumieć przeszłość 
i interpretować współcze-
sność”.

O artystach
Oboje ukończyli katowic-
ki Wydział Grafiki ASP 
w Krakowie (Elżbieta Ku-
raj dyplom z malarstwa 
zrealizowała w Pracow-
ni Malarstwa i Rysunku 
prof. Jerzego Dudy-Gra-
cza). Obecnie sami są pe-
dagogami, profesorami 

artystycznych uczelni:  
E. Kuraj w Instytucie Sztu-
ki Wydziału Artystyczne-
go w Cieszynie (filia UŚ), 
natomiast J. Karbowniczek 
prowadzi Autorską Pra-
cownię Rysunku na ASP 
w Katowicach. Mają na 
swoim koncie dziesiątki 
wystaw indywidualnych, 
udział w wystawach zbio-
rowych liczy się w set-
kach. Od lat 80. ubiegłego 
wieku „zaliczyli” także 10  
wystaw w duecie. Skąd 
taka koincydencja? Od lat 
tworzą wspólnie swoją co-
dzienność – jako życiowi 
partnerzy.

Na początku wernisażu 
poproszono malarzy, by 
powiedzieli kilka słów jed-
no o drugim. Pokutuje ste-
reotyp, że artyści nie lubią 
czy nawet nie potrafią mó-
wić o sztuce. Nic bardziej 
mylnego.

Elżbieta o Januszu
Droga twórcza rozwija się 
razem z naszym bytowa-
niem. Mamy podobny po-
gląd na sprawy artystycz-
ne i towarzyszymy sobie 

we wspólnym wzrastaniu. 
Nasza sztuka zmienia się 
tak, jak zmienia się nasze 
życie. Twórczość mojego 
męża, oglądana z bliska, 
jest dla mnie ogromną 
wartością. Mogę ją oglą-
dać i analizować od wielu 
lat. Co mogę zauważyć, to 
spójność w obrazowaniu 
– zarówno w rysunku, jak 
i w malarstwie. Rysunek 
jest dla Janusza wcześniej-
szy, bardziej zadziorny niż 
malarstwo, ale to on wy-
znacza drogę w jego posłu-
giwaniu się farbami olejny-
mi i kolorem. Anonimowa 
postać z rysunku została 
przełożona na język malar-
ski. Janusz znalazł odpo-
wiedni ślad pędzla dla tej 
postaci.

Z domowej pracowni ko-
rzystamy w różnym czasie, 
ale na plenerach tworzymy 
obok siebie. Wtedy widzę 
precyzyjną logikę Janusza 
w budowaniu pewnych 
układów, znakomicie wy-
ważony kontrast. I jeśli po-
jawia się jakieś zawahanie 
w czasie tworzenia – za-
wsze jest z kim porozma-
wiać. Ale... zachowujemy 
odrębność w swojej sztu-
ce. Nigdy nie wchodzimy 
w przestrzeń twórczą i de-
cyzyjną drugiej osoby. 

Janusz o Elżbiecie
Wychodziliśmy ze wspól-
nego pnia – Elżbieta ma-
lowała kiedyś postaci. Ale 
zaczęła się oddzielać, a ja 
pozostałem przy figuracji. 

Moja żona jest życiową ko-
lorystką. Dla mnie kolor 
spełnia funkcję dekoracyj-
ną. U Elżbiety ważna jest 
struktura przestrzeni – wy-
szła ona z przestrzeni ludz-
kiej i choć człowieka na jej 
płótnach nie ma, to jednak 
jego obecność się czuje. 

Jej malarstwo to drąże-
nie koloru. Kolor jest dla 
niej syntezą. Inspiruje ją 
zachwyt nad czymś, ale 
również to, co ją nurtuje. Ja 
bardziej kombinuję, zależy 
mi na układzie, porządku. 
Nie wchodzę w głąb, Elż-
bieta – tak. 

Jeśli chodzi o tytuł wysta-
wy: Harmonia/Dysonans – te 
kategorie są u nas obojga. 
Każde malarstwo polega 
na przeciwnościach, na za-
negowaniu tego, co powie-
działo się przed chwilą. 

O obrazach Elżbiety
Malarstwo Elżbiety Kuraj 
to przede wszystkim kolor 
i wszystkie interakcje wy-
nikające z jego zestawień 
– kontrastowych czy mo-
nochromatycznych. Różne 
jest jego oddziaływanie: to 
„atakuje”, dosłownie wyle-
wając się z obrazu Róż, to 
znów „owiewa” subtelnym 
Oddechem szarości. I choć 
przyjemnie jest analizo-
wać znaczenie i wzajemny 
układ plam barwnych, to 
jednak pierwotne w odbio-
rze tej sztuki będą emocje 
wynikające z doznań zmy-
słowych.

Na uwagę zasługują tytuły 
obrazów, które wyjaśniają 
wszystko  i są  niesamowi-
cie inspirujące dla odbior-
cy. Trzeba liczyć się także 
z pewnym zaskoczeniem, 
z którym jednak od razu 
się zgadzamy. Jak to dzia-
ła? Oto płótno, którego 
górna połowa zmalowa-
na jest (proszę wybaczyć 
uproszczenie) na niebie-
sko-zielono, a dolna – na 
żółto. I gdyby tu był tytuł 
Obraz nr 1, to już intrygo-
wałaby nas czysta gra ko-
lorów, faktura jego poło-
żenia, kształty, przestrzeń, 
zagospodarowanie prze-
strzeni. Ale tytuł brzmi: 
Chmury nad doliną i wszyst-
ko staje się oczywiste. I za-
chwyt połączony ze zdzi-
wieniem, że to TAK można 
zobaczyć. 

Podobnie Srebrne miasto. 
Po przeczytanie tytułu cha-
otyczne kreski natychmiast 
układają się w sylwetki 
ludzi, drzew, budynków. 
Przebiegająca przez środek 
obrazu grubsza linia to za-
pewne most czy estakada, 
a granatowa plama to rze-
ka lub jezioro.

To wspaniała zabawa z – 
jakby nie patrzeć – symbo-
lem, skrótem, syntezą, 
abstrakcją. Podchodzę do 
obrazu i sama nadaję mu 
tytuł – zielone, poprzeczne 
linie to pewnie Pola ryżo-
we. Spuszczam wzrok – nie 
trafiłam. To Wieczorne mo-
rze. Ale już obraz zatytuło-

Janusz Karbowniczek, Elżbieta Kuraj
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wany przeze mnie We krwi 
nosi tytuł Róż. Cieplej.

Jedno jest pewne: malar-
stwo Elżbiety Kuraj wcią-
ga odbiorcę.  Im bardziej 
artystka drąży kolor, tym 
większa przestrzeń otwiera 
się przed nami. Jest w tym 
malarstwie jakaś siła przy-
ciągania i głębia.  Wykre-
owany świat pochłania 
i zawłaszcza patrzącego 
jak przepastna otchłań. To 
jednak przyjemne i bez-
pieczne doznanie, które-
mu łatwo ulec bez obawy 
o konsekwencje. 

O obrazach Janusza
Ekspresyjne rysunki Janu-
sza Karbowniczka maja 
jedną wspólną cechę – za-
wsze zobaczymy na nich 
człowieka. Choćby samą 
głowę. Niezmienna jest też 
paleta barw – biel, czerń 
i szarość uzyskiwana przy 
pomocy ołówka i tempery. 
W tym oszczędnym spek-
trum środków rozgrywa 
się cały człowieczy świat. 
To dzieła naznaczone głę-
bokim humanizmem. Za-

planowana niewyraźność 
rysów twarzy powoduje, 
że oblicza postaci z ry-
sunków, jak i z obrazów 
olejnych, wyrażają bardzo 
wiele, a może dokładnie 
to, co akurat patrzący ma 
w głowie. Ta tajemnicza 
postać to symbol człowie-
czeństwa w ogóle, ale czło-
wieczeństwa powszednie-
go, bliskiego każdemu, 
skłaniającego do refleksji 
osobistej nad własną con-
ditio humanae, zarówno 
w Porze relaksu, Oko w oko, 
podczas Pierwszego posił-
ku, na Imprezie i W słońcu. 
Codzienna wojna, którą to-
czymy ze światem i samym 
sobą i codzienna zgoda na 
„Jest jak jest, będzie co być 
musi” – znajduje tu swoje 
odzwierciedlenie. Patrząc 
na Akt, trudno doszukać 
się w nim fotoszopowych 
ideałów współczesnego 
piękna. Sztuka bowiem to 
antypody popkultury, jak 
przeciwieństwem prawdy 
jest iluzja.

Obrazy olejne w twórczo-
ści Janusza Karbowniczka 

są jak epoka kolorowej tele-
wizji. Dowodzą, że śmiało 
poczyna on sobie z paletą 
barw, choć jest zdecydo-
wanie mniej „agresywny” 
od małżonki, bardziej pa-
stelowy.
Trudno porównywać oboje 
artystów. Na pewno wię-
cej ich różni. Malarstwo 
Elżbiety Kuraj to pejzaż, 
synteza, emocje, żywioł, 
rozmach. Sztuka Janusza 
Karbowniczka – odpo-
wiednio – postać, analiza, 
intelekt, układ i porządek, 
wstrzemięźliwość. Razem, 
ale osobno. 

Podobieństwa odnajdu-
ję w genialnych tytułach, 
a zrazem tematach. To są 
tematy frapujące, poczy-
nając od Boskiej komedii. 
Życia doczesnego, poprzez 
Ukrzesłowienie, a kończąc 
na Zapachu róży, który nie 
tylko da się namalować, 
ale także – jak okaże się 
w dalszej części wernisażu  
– zagrać.  Obcowanie z ich 
sztuką (jak może z każdą) 
to nabieranie dystansu do 
życia. To wyjście ze swojej 

codzienności i ustawienie 
się w pozycji widza: za-
chwyconego, poruszonego, 
zaskoczonego, skonfundo-
wanego, czującego i myślą-
cego...

O katalogu
Dopełnieniem czy też prze-
dłużeniem oddziaływania 
dzieł rzeczonych artystów 
jest fantastycznie od strony 
graficznej zaprojektowany 
(Tomasz Kipka) i wydany 
katalog do wystawy, ma-
jący znamiona malarskiego 
albumu – z bardzo dobrą 
jakością reprodukcji, w du-
żych rozmiarach, z pod-
budową faktograficzną 
i merytoryczną (tekst prof. 
Romana Maciuszkiewicza). 
To bardzo wartościowy 
prezent dla licznie przyby-
łych admiratorów sztuki, 
wśród których znalazło 
się kilku artystów Ziemi 
Oświęcimskiej, jak i zupeł-
nie prywatnie prezydent 
miasta i starosta powiatu 
z małżonkami. Edycja tej 
„perełki” nie byłaby moż-
liwa bez mecenasów: fir-
my WURTH, firmy IPSEN 
LOGISTICS, Fabryki Ma-
szyn i Urządzeń OMAG, 
Firmy Inżynierskiej EnCo. 
I chwała im za to!
Nie mniej ważni są po-
zyskani do tego przed-
sięwzięcia partnerzy: 
FUNDACJA JUDAICA - 
Centrum Kultury Żydow-
skiej w Krakowie, Galeria 
DESTILLARTA w Buch-
schwabach, NÜRNBERG 
Amt für Internationale 
Beziehungen. Zapewnia-
ją oni dalszą „wędrówkę” 
wystawy – do Krakowa 
i Norymbergi.

O muzyce
W drugiej części arty-
stycznego zdarzenia przy-
szedł czas na muzyczne 
harmonie i dysonanse. 
Trzej instrumentaliści: Ja-
cek Hołubowski – akor-
deon, Mateusz Pliniewicz 
– skrzypce, Piotr Skupnie-
wicz – klarnet i przeszka-
dzajki, to członkowie ze-
społu Acoustic Acrobats, 
który od pięciu lat gra et-
niczne klimaty: bałkańskie, 
klezmerskie, słowiańskie, 
bliskowschodnie, a nawet 
latynoskie. Mnogość inspi-
racji wynika z miłości pa-
nów do podróży. Zagrali 
setki koncertów (również 
we wcześniejszych konfi-
guracjach składowych ze-
społu) w Polsce, Europie, 
Afryce i Jamajce. Występu-
ją w salach koncertowych, 
teatrach, synagogach, na 
placach, a także w afrykań-
skiej dżungli.

Na użytek wernisażu zo-
stali poproszeni o wyko-
nanie kompozycji inspi-
rowanych konkretnymi 
dziełami Kuraj – Karbow-

niczek. Tak więc zabrali 
nas w dźwiękową podróż 
po obrazach. Od strony 
technicznej było to dość 
karkołomne i niecodzien-
ne przedsięwzięcie – wręcz 
performance. Ale dla Aku-
stycznych Akrobatów to 
nie nowina włóczyć się po 
świecie z bagażem instru-
mentów. Wędrowali więc, 
jak nomadzi, po sali Fo-
rum, starając się ulokować 
dokładnie pod „ogrywa-
nym” malowidłem. Było 
trochę chodzenia po scho-
dach (część prac wisiała na 
antresoli), ale było też usa-
dowienie w samym środku 
publiczności. Widownia 
podążała za nimi nie tyl-
ko uchem, ale i wzrokiem, 
skłaniając do akrobacji od-
cinek szyjny kręgosłupa. 
Kto bardziej giętki, czę-
sto zmieniał pozycję ciała 
o 180 stopni na własnym 
krześle (a nie było to krze-
sło obrotowe).

Wykonane utwory to skła-
danka stylów, wpływów, 
inspiracji oraz wirtuozer-
skich technik. Diapazon 
dostosowany do wachlarza 
tematów malarskich dzieł. 
Rozpoczęło się… rozmo-
wą muzyków pod obrazem 
Przed koncertem. Chmury 
nad doliną okazały się prze-
mieszczać w rejonach Ru-
munii lub nad Bałkanami 
– utwór o takiej stylizacji 
etnicznej usłyszeliśmy. 
Punkt stał się natchnieniem 
dla skrzypka, który przez 
większość utworu postu-
kiwał smyczkiem o struny, 
co wcale nie było pozba-
wione melodii. Możliwo-
ści akordeonu poznaliśmy 
pod obrazem Nie ma tego 
złego. Instrument szumiał 
jak wiatr w kominie, po-
sapywał, pomrukiwał, bu-
czał i piszczał na przemian.

Każdy z utworów był mu-
zyczną miniopowieścią, 
ilustracją – ale nie wprost, 
nie tylko, nie jedynie. 
Oprócz dźwięków wi-
dzieliśmy niezwykle pla-
styczne twarze artystów, 
zwłaszcza Jacka Hołubow-
skiego, na których odma-
lowywała się cała gama 
emocji Błękitnej galaktyki, 
Zapachu róży, Kiedyś. 
Takie celowe i energetycz-
ne połączenie muzyki i ma-
larstwa na pewno dodaje 
artystycznego smaczku 
temu wernisażowi. Bardzo 
przyjemnie było w nim 
uczestniczyć, podładować 
wyeksploatowane codzien-
nym pośpiechem akumu-
latory. Zabrakło troszkę 
nastrojowego światła pod-
czas koncertu, ale stara za-
sada mówi, że lepszy jest 
niedosyt niż przesyt. 

Małgorzata Gwóźdź

Wernisaż prac malarstwa i rysunku Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka
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Zespół Acoustic Acrobats od lewej: Mateusz Pliniewicz, Jacek Hołubowski, Piotr Skupniewicz
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W dniu 19 maja o godzinie 17.00 w Café Bergson odbędzie się spotkanie z Marcinem Kąckim, 
autorem książki Białystok. Biała siła, czarna pamięć połączone z dyskusją. Chętnych do wzięcia 
w nim udziału serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM KĄCKIM 
AUTOREM KSIĄŻKI 

BIAŁYSTOK. BIAŁA SIŁA, CZARNA PAMIĘĆ

Białystok. Według rankingu 
„Guardiana” żyje się tam lepiej 
niż w jakimkolwiek innym pol-
skim mieście, lepiej nawet niż 
Wiedniu czy Barcelonie. To na 
Podlasiu mieszkali obok siebie 
Polacy, Ukraińcy, Białorusini, 
Żydzi i Tatarzy. To tu naro-
dził się język esperanto i tutaj 
przyszło na świat pierwsze 
polskie dziecko z in vitro. Z tak 
sielskim wizerunkiem miasta 
kontrastują powtarzające się 
coraz częściej informacje o pło-
nących mieszkaniach, swasty-
kach na murach, antysemickich 
i rasistowskich incydentach 
oraz związkach białostockich 
neofaszystów z miejscowymi 
elitami.  W książce Białystok. 
Biała siła, czarna pamięć (Wydaw-
nictwo Czarne 2015) Marcin 
Kącki szuka śladów wymordo-
wanych sąsiadów, przygląda 
się krwawiącej hostii z Sokółki, 
czyta tablice pamiątkowe i akta 
prokuratorskie. Rozmawia ze 
społecznikami, z przedstawicie-

lami władzy i Kościoła, z miesz-
kańcami wsi i bloków, z mło-
dymi neofaszystami. Z tego 
wielogłosu wyłania się złożona 
historia „miasta bez pamięci”. 
Mocna książka pisana w bez-
litosnym świetle reporterskich 
reflektorów, bez taryfy ulgowej, 
ale i bez jednoznacznych ocen. 

Kącki zmywa makijaż wielokultu-
rowości miasta i odsłania to jego 
oblicze, o którym jedni chcą pa-
miętać, drudzy pragną zapomnieć. 

Ten reportaż zawstydza, miejscami 
mrozi krew w żyłach, skłania do  
refeksji
Agnieszka Warnke, culture.pl 

CŻ

#KULTURADLACIEBIE 
to nowy cykl wydarzeń  
o ekologii, kulturze, patrio-
tyzmie, prawach człowieka, 
wykluczeniu społecznym  
i zrównoważonym rozwoju 

Marcin Kącki (ur. 1976) – dziennikarz „Gazety 
Wyborczej”, reporter „Dużego Formatu”. Zaj-
muje się dziennikarstwem śledczym, społecznym 
i historycznym. Zdobywca tytułu Dziennikarza 
Roku w konkursie Grand Press (2007), dwóch na-
gród „Watergate” przyznawanych przez Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Polskich (2007), nagrody 
Grand Press w kategorii „Dziennikarstwo śled-
cze” (2007) i nagrody studentów dziennikarstwa 
„MediaTory” (2007). Był także siedmiokrotnie no-
minowany do nagrody Grand Press w kategorii 
„Dziennikarstwo śledcze, news i reportaż”. Autor 
książek Lepperiada i Maestro. Historia milczenia.

Centrum Żydowskie

FESTIWAL OBJAZDOWY WATCH DOCS 
W OŚWIĘCIMIU

W dniach 18-19 kwietnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęci-
miu gościła Festiwal Objazdowy Watch Docs. To festiwal wyjątkowy. Próżno tu szukać pokaźnej listy 
wspaniałych nazwisk aktorskiego świata, próżno wyczekiwać blasku fleszy czy długich sukien na czer-

wonym dywanie. Nie warto też rozprawiać nad kształtem tegorocznych statuetek za najlepszą rolę pierwszopla-
nową czy muzykę filmową. 
Na czym więc polega 
jego fenomen? Co może 
przyciągnąć uwagę widza 
z XXI w., który „widział 
już wszystko”? Co jeszcze 
można wymyślić? A może 
nic wymyślać nie trzeba? 
Może wystarczy wziąć 
kamerę, wyjść z domu 
i przyjrzeć się temu, co 
dzieje się dookoła nas? 
Tak naprawdę nie trzeba 
iść daleko. Prawa czło-
wieka łamie się tu i teraz. 
Ciężko jest Europejczyko-
wi, Polakowi czy oświę-
cimianinowi zrobić coś, 
w jakiś sposób zadziałać. 
Bo przecież u nas nic się 
nie dzieje, nikt nikogo nie 
morduje, nie trzeba bać 
się wyjść na zewnątrz. Tu 
jest nasz dom, rodzina, 
a Syria? Rosja czy Ukra-
ina? Cóż, one są daleko 
stąd. Oni tam, my tutaj. 
Ale może w tym wszyst-

kim najważniejsza jest 
świadomość. Może wła-
śnie ona, kiedyś, może ju-
tro, może za rok, a może 
za dziesięć nie pozwoli 
nam przejść obojętnie wo-
bec ludzkich dramatów, 
wobec niszczenia funda-
mentów naszego czło-
wieczeństwa. Bo przecież 
nie trzeba jechać do Cze-
czenii czy Azerbejdżanu, 
żeby być tego świadkiem. 
Wystarczy wyjść z domu.
Watch Docs. Dziesiątki 
filmów. Setki bohaterów. 
Tysiące dramatów. A na 
twarzach smutek i przy-
gnębienie. Na ekranie 
i przed ekranem. W tym 
roku na festiwalu zago-
ściły produkcje o aktu-
alnych wydarzeniach 
w Czeczenii, Ukrainie, 
Stanach Zjednoczonych, 
o kryzysie migracyjnym. 
Z jednej strony cieszy fakt 

dostrzegania bieżących 
i palących problemów, 
z drugiej nie ma nic bar-
dziej przygnębiającego, 
że w XXI w., po wiekach 
krwawych wojen, dyk-
tatur, zbrodni, przed-
miotowego traktowania 
człowieka, ludzkich dra-
matów, bezkarności win-
nych i tragedii niewin-
nych wciąż jest o czym 
pisać, o czym opowia-
dać, co nagłaśniać. Mimo 
wszystko, warto mieć 
nadzieję, iż kiedyś nadej-
dzie taki moment, kiedy 
festiwal nie będzie już 
potrzebny, kiedy wyczer-
pie się źródło tematów 
filmowych, kiedy wresz-
cie poszanowanie ludz-
kich praw będzie oczywi-
stym standardem. Gdyby 
jednak tak się nie stało, za 
rok też będziemy. I Watch 
Docs też. Niezmiennie. 

Joanna Starowicz
Studentka Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Oświęcimiu

Organizatorem festiwalu były 
następujące instytucje: Koło 
Naukowe Przedsięwzięć Stu-

denckich „Feniks”, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Oświęcimiu, Instytut Nauk 
Politycznych im. Jana Kar-
skiego, Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu oraz Urząd Mia-
sta Oświęcimia. Znaczną pomoc 
otrzymano od Cafe Bergson.

Organizatorzy Festiwalu Objazdowego Watch Docs
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Centrum Dialogu i Modlitwy
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Spośród goszczących w Centrum Dialogu i Modlitwy grup przeważają zdecydowanie niemieckie, 
szwedzkie, amerykańskie czy brytyjskie. Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
przyjazdem do Oświęcimia młodzieży z odleglejszych zakątków Europy: Hiszpanii, Portugalii czy, 

jak w tym roku, z Finlandii. Co ważne, są to podróże kilkudniowe, których głównym celem jest wizyta 
w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, połączona z programem edukacyjnym obejmującym warsztaty, 
spotkanie z byłym więźniem, wizytę w Centrum Żydowskim oraz wspólne refleksje każdego dnia. 

Z NÄRPERS DO AUSCHWITZ.
PILOTAŻOWY PROJEKT KURSU O HOLOKAUŚCIE 

DLA UCZNIÓW Z FINLANDII

Wizyta uczniów z liceum När-
pers w Finlandii, która miała 
miejsce na początku kwietnia, 
wiązała się z ponadprogramo-
wym kursem na temat Holo-
kaustu, realizowanym w szko-
le podczas zimy 2015-2016, 
którego częścią, w ramach 
pilotażowego projektu, była 
podróż studyjna do Oświę-
cimia i Krakowa. Jego inicja-
torką jest nauczycielka języka 
angielskiego Johanna Söder-
holm, która, zmotywowana 
uczestnictwem w seminarium 
w Instytucie Yad Vashem 
w Jerozolimie oraz obecnością 
na 70. rocznicy wyzwolenia 
Auschwitz, w styczniu 2015 r. 
zapoczątkowała szkolenie na 
ten temat w swojej szkole. 

Närpers to małe miasteczko 
z 9,5 tys. mieszkańców na fiń-
skim zachodnim wybrzeżu. 
Od ubiegłego roku jest dwu-
języczną gminą (szwedzki 
i fiński). Znaczny odsetek po-
pulacji mieszkańców stano-
wią zagraniczni robotnicy i ich 

rodziny np. z Wietnamu, Bo-
śni, Polski czy Estonii, którzy 
pracują głównie w ogrodnic-
twie i przemyśle metalowym. 
To prawdopodobnie czyni 
Närpers jednym z najbardziej 
wielokulturowych miast. 
W liceum kształci się tam 120 
uczniów, w wieku od 16 do 
19 lat. 

Szkoła w ostatnich latach 
bardzo aktywnie pracowała 
nad włączeniem wyjazdów 
studyjnych do różnych lokal-
nych, krajowych i zagranicz-
nych miejscowości, które mają 
związek z prowadzonymi 
kursami. W tym roku szkol-
nym tematem nadrzędnym 
była tolerancja. – Naszym zda-
niem nauczanie o Holokauście 
jest jednym ze sposobów na-
uczania o tolerancji. Pracuje-
my w tej chwili nad wielokie-
runkowymi kursami na temat 
Holokaustu – powiedziała Jo-
hanna Söderholm. To ważne, 
ponieważ temat ten jest tylko 
krótko wspomniany w fiń-

skim narodowym programie 
nauczania zarówno w szkol-
nictwie podstawowym, jak 
również w średnim. Ze 
względu na sporą ilość mate-
riału, w ramach nauki historii 
o II wojnie światowej pozosta-
je niewiele czasu na nauczanie 
o Holokauście. W większości 
szkół zajęcie się tym tematem 
zależy indywidualnie od na-
uczyciela. Uczniowie są jed-
nak bardzo zainteresowani 
dodatkową wiedzą na temat 
Holokaustu i tym konkret-
nym fragmentem europejskiej 
historii. 

W podróży do Oświęcimia 
i Krakowa uczestniczyło 11 
uczniów z 11 klasy, którzy 
wybrali opcję fakultetów 
związanych z historią i nauka-
mi społecznymi, psychologią 
czy religią, a także dobrze zna-
ją język angielski. Zaintereso-
wanych było jednak o wiele 
więcej osób. 
Dowiedzieć się więcej na te-
mat różnych aspektów Ho-

lokaustu, a także powiązać je 
z obecną sytuacją to był głów-
ny cel podróży. – Mamy na-
dzieję, że uda nam się zdobyć 
„instrumenty” do rozpozna-
wania niebezpiecznych ten-
dencji w naszym społeczeń-
stwie, które odzwierciedlają, 
w dobie kryzysu uchodźców, 
wzrost rasizmu i populizmu – 
mówiła Söderholm. – Nie tyl-
ko czytaniem o Holokauście, 
ale również poprzez wizytę 
na krakowskim Kazimierzu 
i w byłym obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz-Birkenau 
mamy możliwość szerszego 
spojrzenia na temat Holokau-
stu – dodała. 

Na realizację projektu grupa 
otrzymała środki finansowe 
od lokalnych sponsorów, 
miasta Närpers i fundacji edu-
kacyjnych. Jednak uczniowie 
również zbierali pieniądze 
i pracowali w celu zapłace-
nia za uczestnictwo w tym 
projekcie. Kurs, który poprze-
dzał wyjazd do Oświęcimia 

i Krakowa, był prowadzony 
w ramach pozalekcyjnych za-
jęć, popołudniami w soboty. 
Każdy z uczestników prze-
czytał książkę o tematyce 
Holokaustu, ponadto grupa 
publikowała na blogu swoje 
prezentacje. To, co zobaczyli 
i czego doświadczyli, będzie 
następnie omawiane i opraco-
wywane przez uczniów i na-
uczycieli oraz udostępniane 
szkolnej społeczności, którą 
chcieliby zachęcić do uczest-
nictwa w kursie o Holokauście 
i podróży studyjnej do Miejsca 
Pamięci Auschwitz. „Istnieje 
bowiem różnica w próbie zro-
zumienia tego wszystkiego, 
wówczas gdy można zoba-
czyć miejsca, w których żyła 
społeczność żydowska, potem 
dowiedzieć się o ich prześla-
dowaniu i zobaczyć na własne 
oczy, gdzie to wszystko się 
wydarzyło” – jak napisał je-
den z uczestników projektu. 

Beata Sereś

Spotkanie z Panem  Ignacym Krasnokuckim, byłym więźniem getta w Łodzi i obozu w Buchenwaldzie Z wizytą w mieście z s. Mary O’Sullivan

Z wizytą na cmentarzu  żydowskim w Krakowie Wizyta studyjna w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau
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SZKICOWNIK Z AUSCHWITZ PO WŁOSKU 
NA TURYŃSKIM SALONIE KSIĄŻKI

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY KWIECIEŃ/MAJ 2016

Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zaprezentowało swoje publikacje na Mię-
dzynarodowym Salonie Książki w Turynie, drugich co do wielkości w Europie Targach Książki. Wśród 

prezentowanych książek jest m.in. włoskojęzyczna edycja Szkicownika z Auschwitz.

Kultura

Gościem honorowym 
spotkania poświęconego 
publikacji, które odbyło 
się w Turynie 12 maja, 
była Liliana Segre, wło-
ska Żydówka, deporto-
wana w styczniu 1944 r. 
do niemieckiego nazi-
stowskiego obozu kon-
centracyjnego i zagłady 
Auschwitz z Mediolanu. 
Miała ona wówczas 14 lat 
i została zarejestrowana 
pod numerem 75190. Jej 
ojciec, Alberto Segre, zo-

stał uwięziony w obozie 
Auschwitz III-Monowitz, 
gdzie zginął 27 kwietnia 
1944 r. Liliana została 
przydzielona do pracy 
w fabryce amunicji Union. 
W styczniu 1945 r. została 
ewakuowana w Marszach 
Śmierci do Trzeciej Rze-
szy. Wyzwolono ją 1 maja 
1945 r. w Malchow, podo-
bozie KL Ravensbrück.

Liliana Segre nigdy po 
wojnie nie wróciła do 

Auschwitz i przez kil-
kadziesiąt lat nie opo-
wiadała swojej historii. 
Przerwała milczenie na 
początku lat 90. ubiegłe-
go wieku, odkąd działa 
aktywnie na rzecz upa-
miętnienia ofiar Szoa. 

Paweł Sawicki

• 25 maja 
Tobie, Mamo – koncert 
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert poświęcony 
wszystkim mamom. Zespoły artystyczne Oświęcimskiego Centrum 
Kultury i wokaliści ze Studia Wokalnego Voicesingpt wystąpią 
o godzinie 17.00. 
Wstęp wolny.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 1 czerwca 
 Dzień Dziecka Mapa Marzeń

W godzinach od 15.00 do 19.00 na parkingu przed Oświęcimskim 
Centrum Kultury dzieci będą mogły skorzystać z dmuchańców 
i animacji. O godzinie 16.00 w holu OCK odbędzie się podsumowanie 
dwóch konkursów plastycznych, wręczenie nagród i otwarcie wystaw: 
XX Konkursu Plastycznego Moje marzenia i VI Konkursu Plastycznego 
Lubię smoki. O godzinie 16.30 przed budynkiem Oświęcimskiego 
Centrum Kultury odbędzie się interaktywny spektakl pt. Mapa Marzeń 
w wykonaniu Teatru Kultureska. Mysia Gabrysia, Osiołek Olek 
i Żabka Beatka wspólnie z dziećmi przekonają się, jak dla każdego 
człowieka małego i dużego ważne są marzenia. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 4 czerwca
 Spotkanie z ojcem Leonem Knabitem

Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza na 
spotkanie z ojcem Leonem Knabitem. Odbędzie się ono 
w ramach Drugiej Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Ojciec 
Leon Knabit, polski benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor 
opactwa w Tyńcu i publicysta, spotka się z oświęcimskimi 
czytelnikami o godz. 20.00. 
Wstęp wolny!
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu

• 12 czerwca 
 Koncert Edyty Geppert

W Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi artystka, której 
recitale są okazją do usłyszenia prawdziwych perełek 
polskiej piosenki literackiej, artystka tworząca swój własny, 
nieporównywalny z innymi wykonawcami, teatr piosenki – 
Edyta Geppert. W recitalu, według scenariusza i w reżyserii 
Piotra Loretza, Edycie Geppert będą towarzyszyli muzycy: 
Piotr Matuszczyk (fortepian) i Jerzy Szarecki (trąbka). 
Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletów prosimy 
o zapoznanie się z regulaminami dostępnymi na stronie 
www.ock.org.pl. Bilety: 85 zł, 75 zł, 65 zł. Godz. 18.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury 

Szkicownik to dzieło wy-
jątkowe. Przedstawia je-
dyny powstały w obozie 
zespół rysunków opisują-
cy zagładę Żydów depor-
towanych do Auschwitz 
przez niemieckich nazi-
stów. Na rysunkach nie-
znany autor udokumen-
tował też mordowanie 
chorych i wycieńczonych 
więźniów obozu.

Sceny dotyczące samej 
Zagłady przeplatają się 
z innymi rysunkami uka-
zującymi Auschwitz jako 
obóz koncentracyjny. Te 
dwie funkcje, miejsca 
Zagłady i obozu koncen-

tracyjnego, pojawiają się 
w Szkicowniku symulta-
nicznie, tak jak to miało 
miejsce w rzeczywistości, 
jednakże temat ekstermi-
nacji został wyróżniony 
przez autora. Fakt ten 
świadczy o tym, że miał 
on świadomość wagi bez-
precedensowych wyda-
rzeń, których był świad-
kiem.

Prezentacji książki we 
Włoszech towarzyszyła 
wystawa przedstawiająca 
historię powstania, odna-
lezienia, a także znacze-
nie Szkicownika z Ausch-
witz.

Szkicownik z Auschwitz po włosku na turyńskim Salonie Książki
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI
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Przy ul. Ofiar Faszyzmu 11, naprzeciw drogi średnicowej przebiegającej pomiędzy sektorami BII i BIII byłego 
obozu Birkenau, rzuca się w oczy ceglany, nieotynkowany budynek  z wieżą, na której widnieje krzyż umiesz-

czony na niej kilkadziesiąt lat po wojnie. Władze SS  budowały obiekt ten jako przyszłą komendanturę, jednak nie 
zdołały sfinalizować tej inwestycji.
Brzezinka, część III

Na początku lat 80. XX w. 
polskie władze państwo-
we przekazały budynek 
Archidiecezji Krakowskiej, 
a wkrótce potem stał się on 
miejscowym kościołem pa-
rafialnym pw. Matki Bożej 
Królowej Polski. Do historii 
obozu i związanych z nią 
powojennych wydarzeń na-
wiązuje w tej świątyni m.in. 
duży napis widniejący na 
belce stropowej przed głów-
nym ołtarzem: „Golgota na-
szych czasów. 7 czerwiec 
1979. Jan Paweł II”. Witra-
że w oknach przedstawiają 
ofiary niemieckiego nazi-
zmu, m.in.: żydowskiego 
pedagoga Janusza Korcza-
ka, a także rodzinę Ulmów 
ze wsi Markowa k. Łańcu-
ta, zastrzeloną w związku 
z pomocą udzieloną Ży-
dom. Część wnętrza kościo-
ła to kaplica poświęcona 
św. Teresie Benedykcie od 
Krzyża (Edycie Stein), kar-
melitance, wybitnej intelek-

tualistce niemiecko-żydow-
skiego pochodzenia, zabitej 
w 1942 r. w jednej z komór 
gazowych obozu Birkenau. 
Obraz z jej wizerunkiem 
w ołtarzu  kaplicy ofiaro-
wali przed laty kościołowi 
katolicy niemieccy. 
Od lat w pierwszych dniach 
listopada mieszkańcy Brze-
zinki, Oświęcimia i okolicz-
nych miejscowości biorą 
licznie udział w procesji 
organizowanej w intencji 
ofiar kompleksu obozów 
Auschwitz przez miejscowe 
duchowieństwo katolickie 
na terenie byłego obozu 
Birkenau w związku z  li-
stopadowym świętem ku 
czci zmarłych, tzw. Zadusz-
kami. Uroczyste przejście 
przez teren obozowy wień-
czy równie uroczysta Msza 
św. w kościele.
Jeden z nielicznych, nie-
zburzonych przez okupan-
tów niemieckich obiektów 
przedwojennej zabudowy 
Brzezinki stanowi ufundo-
wana przez rodzinę Krze-

mieniów ceglana kaplica 
położona tuż przy skrzy-
żowaniu ulic Brzozowej 
i Sportowej. Mieszkańcy 
Brzezinki cenią ją zarów-
no ze względu na pełnioną 
przez nią funkcję sakralną, 
jak i jako symbol przetrwa-
nia wojenno-okupacyjnej 
pożogi. Jak była ona tragicz-
na również w przypadku 
kapliczki może świadczyć 
treść opowiadania o doku-
mentalnej wymowie pt. Lily 
Marlene, opublikowanego 
po raz pierwszy w 1947 r. 
w Mediolanie w książce pt. 
Dymy Birkenau przez Lianę 
Millu, Żydówkę włoską, 
byłą uczestniczkę ruchu 
oporu we Włoszech oraz 
więźniarkę obozów Au-
schwitz-Birkenau oraz Ra-
vensbrück. Jak podała L. 
Millu, jesienią 1944 r. „ka-
pliczka służyła za maga-
zyn łopat, motyk i innych 
narzędzi pracy” komanda 
kobiecego zatrudnionego 
przy przewożeniu piasku 
(żwiru) z położonej w po-
bliżu żwirowni do znajdu-
jących się w budowie dróg 
obozowych. W pobliżu 
kapliczki stał mały barak, 
w którym kapo komanda, 
brutalna Niemka o imieniu 
Mia, spotykała się z Niem-
cem, kapo komanda ka-
nalizacyjnego. Mia często 
angażowała do różnego ro-
dzaju robótek krawieckich 
jedną z podległych jej więź-
niarek, urodziwą 17-letnią 
Żydówkę z Budapesztu, 
nazywaną przez współto-
warzyszki obozowego losu 
Lily Marlene. Bywało, że 
zlecone przez kapo prace 
Lily wykonywała, siedząc 
w progu kapliczki. Pewne-
go dnia kapo zaczął zalecać 
się do dziewczyny, a ta nie 
potrafiła zdecydowanie się 
przeciwstawić. W związku 
z tym Mia ciężko pobiła Lily 
i wkrótce potem w trakcie 
selekcji postarała się, aby 
została ona skierowana na 
śmierć w komorze gazowej.
Do szczególnie istotnych 
dla mieszkańców Brzezin-
ki, zarówno pod względem 
sakralnym, jak i historycz-
nym, należy też miejsce 
przy ul. Brzozowej, obok 
współczesnej remizy stra-
żackiej, w którym przed 
wojną stała murowana ka-
plica z dzwonnicą ufun-
dowana przez rodzinę Fy-
derków, poświęcona św. 
Janowi Nepomucenowi. 
Została ona zburzona przez 

okupantów niemieckich, 
analogicznie do podobnej 
kaplicy w Monowicach 
i szeregu kapliczek na 
„obszarze interesów” obo-
zu. Od 1950 r. stoi w tym 
miejscu krzyż, dwukrot-
nie wymieniany na nowy, 
traktowany przez brze-
zinian jako symbol odro-
dzenia się z popiołów ich 
miejscowości. Na  jednym 
z jego boków umieszczono 
zdjęcie przedwojennej ka-

pliczki z dzwonnicą. 

dr Andrzej Strzelecki

(Poza wymienionym opowia-
daniem pt. „Lily Marlen” bliżej 
odnośnie do przedstawionych tu 
miejsc i wydarzeń patrz m.in.: 
tekst na tablicach informacyj-
nych przy wejściu do kościoła pw. 
MBKP, w językach polskim, an-
gielskim i niemieckim. Odnośnie 
do wojennego losu mieszkańców 
Brzezinki patrz nr 95 „Osi”).

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski
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Ceglana kaplica położona u zbiegu ulic Sportowej i Brzozowej 
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Krzyż postawiony w 1950 r. przez mieszkańców Brzezinki
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FOTOREPORTAŻ

5 maja na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 25. 
Marsz Żywych. Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów z ponad 40 krajów, ale także duża grupa pol-

skiej młodzieży, przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Ausch-
witz II-Birkenau. Poniżej publikujemy fotografie dokumentujące to wydarzenie. Fotografował: Marek Lach. 
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