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Tematem głównym lipco-
wego numeru jest czwarta 
Ogólnopolska Konferencja 
Auschwitz i Holokaust na tle 
zbrodni ludobójstwa w XX 
wieku. W tym roku ponad 
130 edukatorów, przed-
stawicieli miejsc pamięci 
oraz organizacji pozarzą-
dowych zajmujących się 
prawami człowieka deba-
towało w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Mło-
dzieży i Miejscu Pamięci 
Auschwitz na temat, który 
brzmiał: Słowa w służbie 
nienawiści.

Polecamy także tekst po-
święcony warsztatom Pra-
wa człowieka w sztuce plaka-
tu w MDSM. Jedną z prac, 
wokół których toczyła się 
debata w MDSM, zobaczyć 
można na okładce tego nu-
meru.

W „Osi” piszemy też 
m.in. o Międzynarodo-
wej Akademii Letniej, 
angielskojęzycznym se-
minarium Międzynarodo-
wego Cen trum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, 
a także o seminarium zor-

ganizowanym przez Insty-
tut Auschwitz dla Pokoju 
i Pojednania, w którym 
wzięło udział blisko 50 dy-
plomatów i przedstawicie-
li rządów pochodzących 
z państw Ameryki Łaciń-
skiej. 

Na stronach Centrum Dia-
logu i Modlitwy znajdą 
Państwo relację ze szcze-
gólnego koncertu, który od-
był się w Brzezince. Była to 
celebracja symfoniczno-ka-
techetyczna Cierpienie Nie-
winnych, dedykowana mi-

lionom ludzi, którzy zginęli 
w Holokauście. W „Osi” pi-
szemy też o wydarzeniach 
Life Festivalu w Centrum 
Żydowskim, a także o wy-
stawie zdjęć Marka Ivo 
Wachowicza W ogniu kon-
fl iktów: od Moskwy do Gomy 
w MDSM. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny 
miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org
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GALERIA 
XX WIEKU

OD REDAKCJI

W jednym z wcześniejszych 
felietonów wspomniałem 
o pobycie w czasie I wojny 
światowej mojego dziadka 
z rodziną w Grazu, gdzie 
został służbowo ewaku-
owany i gdzie pełnił funk-
cję nauczyciela w szkole 
średniej. Przeniesiono go 
z Gorlic, w których od 
1906 r. był pierwszym dy-
rektorem gimnazjum w 
tym mieście. Jakie były jego 
początki?

Załączam zdjęcie doku-
mentu nominacyjnego do-
tyczącego tej sprawy. Styl 
owego pisma – co ciekawe: 
maszynopisu – jest wła-
ściwy stylistyce językowej 
tamtej cesarsko-królew-
skiej epoki z obowiązują-
cą wówczas pragmatyką 
i nomenklaturą urzędniczą. 
Dokument został sporzą-
dzony w imieniu Namiest-
nika Galicji, którym był 
wówczas Andrzej hr. Po-
tocki, który w 1908 r. zginął 
z ręki zamachowca. Załą-
czona wersja była urzędo-
wo-urzędniczą formą no-
minacyjnego dokumentu. 
Była też druga: honoro-
wo-dyplomowa! Uroczy-
sty dyplom nominacyjny 
wisiał w gabinecie dyrek-
tora szkoły i był jej własno-
ścią.

Po zakończeniu wojny dzia-
dek powrócił do Sambora, 
gdzie był nauczycielem 
i dyrektorem gimnazjum 
oraz – na czas organizacji 
nowych polskich władz 
– pełnomocnikiem rządo-
wym ds. organizacji nowej 
administracji municypal-
nej. 

Andrzej Winogrodzki
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16151413121110987654321 16151413121110987654321



Państwowe Muzeum Auschwitz  -BirkenauOś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 63, lipiec 2013

MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA LETNIA 
W CENTRUM EDUKACJI

NOWY MAGAZYN WALIZ 
I ZMIANA SYSTEMU PRZECHOWYWANIA 

HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW 

W Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau trwają prace zwią-
zane z kompleksową modernizacją magazynów na histo-
ryczne walizy. Projekt związany jest z szeroko zakrojony-

mi inwestycjami magazynowymi dla zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa archiwaliom i zbiorom, stanowiącym materialne 
świadectwo ofi ar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego i zagłady Auschwitz.

Kilkanaścioro osób m.in. z Izraela, Sri 
Lanki, Grecji czy Wielkiej Brytanii 
wzięło udział w Akademii Letniej, 

czterodniowym angielskojęzycznym semi-
narium Międzynarodowego Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holokauście.

– Stwarzamy takie warun-
ki przechowywania każdej 
grupie obiektów, by zmi-
nimalizować ryzyko ja-

kichkolwiek zagrożeń czy 
negatywnych wpływów 
otoczenia – podkreśla dy-
rektor Muzeum dr Piotr 

M.A. Cywiński. Komplek-
sowość rozwiązań polega na 
doborze właściwego sprzętu 
magazynowego, indywi-

W programie Akademii zna-
lazły się zarówno wykłady 
historyczne, jak również dys-
kusje i spotkania dotyczące 
upamiętnienia i zachowania 
autentycznego i historyczne-
go Miejsca Pamięci. Mówio-
no też o tym, w jaki sposób 
pamięć o Auschwitz może 
być wykorzystana w eduka-
cji we współczesnych społe-
czeństwach. Przede wszyst-
kim jednak uczestnicy mieli 
okazję bardzo dokładnie za-
poznać się z terenem byłego 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz.
– Jestem inżynierem kom-
puterowym, ale także prze-
wodnikiem grup młodych 
Izraelczyków przyjeżdżają-
cych do Polski. Poza tym mój 
ojciec przeżył Auschwitz, 
zatem istnieje tu także osobi-

sta relacja – powiedział Rami 
Umschweif z Izraela.  Moż-
liwość uczenia się tutaj ma 
wielkie znaczenie. Za oknami 
widzimy teren byłego obozu. 
To dziwne, ale też niezwykle 
mocne. Podczas seminarium 
zobaczyliśmy różne miej-
sca, które zwykle nie są po-
kazywane odwiedzającym. 
Po raz pierwszy byłem np. 
w pracowni konserwatorskiej. 
Pierwszy raz byłem także 
w Monowicach. Dla mnie by-
cie na miejscu jest najlepszym 
sposobem zdobycia wiedzy 
o nim. Ciekawe jest także spo-
tkanie z innymi uczestnikami 
z różnych krajów, co sprzyja 
ciekawym dyskusjom i na-
wiązaniu współpracy – dodał 
Umschweif.  
Oprócz studyjnego zwie-
dzenia Muzeum uczestnicy 
wzięli również udział w se-

rii warsztatów na temat ar-
chiwaliów, sztuki obozowej 
oraz zachowania autentyzmu 
Miejsca Pamięci.
– W mojej pracy zajmuję się 
sztuką tworzoną w obozach 
i gettach. Możliwość dostę-
pu do oryginalnych prac, 
o których wcześniej pisałam, 
była dla mnie bardzo wzru-
szająca – powiedziała Jodie 
Elowitz z Minnesoty. – Bycie 
tutaj jest niezwykle ważne 
z kilku perspektyw, zarów-
no jeżeli chodzi o zrozumie-
nie, ale także perspektywę 
historyczną, upamiętniającą 
czy edukacyjną. Nie ważne, 
ile się na ten temat czytało, 
czy uczyło. Wizyta w tym 
miejscu wszystko osadza we 
właściwym kontekście. Ta-
kiego doświadczenia nie da 
się zapomnieć i w tym sensie 
będę w stanie przekazywać 
wiedzę w zupełnie inny spo-
sób. Z pewnością będę też za-
chęcać innych do przyjazdu, 
bo takie fi zyczne i emocjo-
nalne doświadczenie na pew-

no sprawi, że praca w klasie 
z uczniami będzie wyglądać 
inaczej – dodała.
Wprowadzeniem do tematu 
historii obozu był wykład dr. 
Piotra Setkiewicza, kierowni-
ka Działu Naukowego Mu-
zeum pt. Niemiecka okupacja 
w Polsce – polityczne i rasowe 
zasady nazistowskiej polityki eks-
terminacyjnej. Uczestnicy mie-
li także możliwość spotkania 
z byłym więźniem Auschwitz  
Zbigniewem Kączkowskim. 
Ważną częścią Akademii była 
także dyskusja panelowa 
z udziałem ekspertów: prof. 
Jana Grabowskiego, prof. 
Marka Kuci, prof. Zdzisława 
Macha i dr. Sławomira Ka-
pralskiego na temat polsko-
-żydowskich relacji podczas 
Holokaustu oraz wykład dr 
Edyty Gawron z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego na temat 
Żydów przed i po Szoa.
– Cztery dni to za mało, bo-
wiem ta historia ma tak wie-
le interesujących aspektów – 
stwierdził Georgios Pilichos 

z Grecji. – Mam nadzieję, że 
np. zimą mogłaby się odbyć 
druga część takiego spotka-
nia, bowiem wielu informa-
cji nie da się znaleźć w książ-
kach. Ja w tej chwili kończę 
pisać książkę o historii grec-
kich Żydów w Auschwitz. 
Dzięki seminarium dowie-
działem się wielu nowych 
rzeczy i już wiem, że będę 
mógł poprawić kilka błęd-
nych informacji, które wyni-
kały z mylnego zrozumienia 
materiału źródłowego. Tę 
wiedzę mogłem zdobyć tyl-
ko tutaj – powiedział.
Uczestnicy Letniej Aka-
demii odwiedzili również 
oświęcimską synagogę 
Chewra Lomdej Misznajot 
oraz spędzili jeden dzień 
w Krakowie, zwiedzając 
m.in.: dzielnicę Kazimierz, 
tereny byłego getta krakow-
skiego oraz cmentarz ży-
dowski.  

agju/pasa

Uczestnicy seminarium na Altejudenrampe
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Uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowej Akademii Letniej
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dualnych opakowań, bez-
piecznego oświetlenia, pre-
cyzyjnej klimatyzacji czy też 
takich systemów gaszenia 
ewentualnego pożaru, któ-

re nie ingerują w strukturę 
obiektów – mówi Cywiński.
W zmodernizowanym ma-
gazynie waliz przeprowa-
dzono prace remontowe, 

zainstalowano bezpiecz-
ny system gaszenia, nowe 
oświetlenie oraz zamonto-
wano profesjonalne szafy do 
przechowywania obiektów.
– Do chwili obecnej walizy 
w magazynach zbiorów Mu-
zeum Auschwitz przecho-
wywane były na otwartych 
regałach, stojąc na wąskim 
boku. Powinny natomiast 
być zabezpieczone w za-
mykanych szafach, leżąc 
na największej powierzchni 
walizy – opisuje Magdale-
na Emilewicz-Pióro, pro-
wadząca projekt z ramienia 
Muzeum. – Obecna zmiana 
systemu przechowywania 
zapobiegnie ich deformacji 
i pozwoli przechowywać 
walizy w optymalny spo-
sób – podkreśla Emilewicz-
-Pióro.
Nowe szafy są lekkie, bez-
pieczne i wykonane z trud-
nopalnych materiałów. Dla 
lepszego wykorzystania do-
stępnej przestrzeni magazy-
nowej wysokość pomiędzy 
wysuwanymi perforowa-
nymi półkami jest indywi-
dualnie dobierana w zależ-
ności od wielkości obiektu. 
Szafy zostały stworzone na 
specjalne zamówienie kon-
serwatorów, wedle przygo-
towanego wcześniej i prze-
testowanego prototypu.
– Przy projektowaniu szaf 
rozpatrzono kilka aspektów 
takich jak: wielkość waliz, 
dostępną przestrzeń maga-
zynową oraz problematykę 
konserwatorską obiektów. 
Indywidualność tego roz-
wiązania polega na tym, iż 
szafy zostały dopasowane 
do waliz, a nie odwrotnie 
jak to często ma miejsce 
w przypadku zakupu stan-
dardowych mebli – wyja-
śnia Magdalena Emilewicz-
-Pióro.

Układanie historycznych 
waliz w nowych szafach 
rozpocznie się po przepro-
wadzeniu ich wcześniejszej 
dezynfekcji. W ramach pro-
jektu zabezpieczone zosta-
nie ponad 1800 najbardziej 
rozpoznawalnych i nieroze-
rwalnie związanych z histo-
rią obozu Auschwitz-Birke-
nau waliz. Pozostała część 
z 3800 obiektów prezento-
wana jest na ekspozycji sta-
łej Muzeum.
W chwili obecnej ukoń-
czono prace w pierwszym 
z trzech planowanych na 
walizy magazynów, jeszcze 
w tym roku przygotowane 
zostaną kolejne dwa. Całość 
jest elementem komplek-
sowego projektu zmiany 
systemu przechowywania 
obiektów w Miejscu Pamię-
ci Auschwitz.
– Ponadto zmieniono 
sposób przechowywania 
innych obiektów znaj-
dujących się do tej pory 
w jednym z magazynów 
planowanych na magazyn 
waliz. Zaprojektowaliśmy 
i wykonaliśmy nowe pudła 
z tektury bezkwasowej, na-
tomiast obiekty wykonane 
z metalu dodatkowo zostały 
zabezpieczone w opakowa-
nia antykorozyjne – mówi 
Magdalena Emilewicz-
-Pióro. – Sprawdziliśmy 
stan zachowania, a także 
podzieliliśmy przedmioty  
pod względem materiału, 
z jakiego zostały wykona-
ne. Wydzieliliśmy przede 
wszystkim  grupę obiektów 
wykonanych z tworzywa 
sztucznego, które zostały 
przeniesione do odrębne-
go magazynu, gdzie prze-
chowywane są wyłącznie 
obiekty wykonane z tego 
materiału. Odseparowanie 
to jest o tyle istotne, że two-

rzywo poddane procesom 
destrukcji może zagrażać 
pozostałym zbiorom wyko-
nanym z innych materiałów 
– dodaje Emilewicz-Pióro. 

Bartosz Bartyzel

Nowoczesne magazyny 
waliz powstają w ramach 

projektu pod nazwą
 „Auschwitz – Zachowanie

 Autentyzmu – dziewięć zadań 
na lata 2012-2015”,

 który jest współfi nansowany 
z grantu bezpośredniego 

Komisji Europejskiej 
w ramach programu 

Europa dla Obywateli.

Państwowe Muzeum Auschwitz  -Birkenau

SEMINARIA IM. RAPHAELA LEMKINA

Celem seminariów Auschwitz Center for Genocide Prevention jest uwrażliwienie pra-
cowników rządowych średniego szczebla z całego świata na problem ludobójstwa, 
w tym na jego polityczne, ekonomiczne i humanitarne konsekwencje. Pomysłodawcą 
i sponsorem tych seminariów jest nowojorski fi lantrop Fred Schwartz. Pierwsze semi-
narium odbyło się w 2008 r. 

DYPLOMACI 
Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 

W MIEJSCU PAMIĘCI 

Blisko 50 osób wzięło udział w seminarium im. Raphaela Lem-
kina, organizowanym przez Instytut Auschwitz dla Pokoju 
i Pojednania (AIPR) we współpracy z Międzynarodowym 

Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Wśród uczestni-
ków byli dyplomaci i przedstawiciele rządów państw Ameryki 
Łacińskiej m.in.: Argentyny, Chile, Paragwaju, Meksyku, Brazylii, 
Wenezueli, Kolumbii.

Seminarium im. Raphaela Lemkina
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Tematem przewodnim 
seminarium było zapobie-
ganie zbrodniom ludobój-
stwa we współczesnym 

świecie. Uczestnicy m.in. 
zwiedzili tereny Miejsca 
Pamięci Auschwitz, zapo-
znali się z zagadnieniami 

Nowy magazyn na historyczne walizy

Nowe pudła z tektury bezkwasowej 
do przechowywania historycznych obiektów
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Nowy magazyn 
na historyczne walizy
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AUTOBUS OD VOLKSWAGENA 
DLA MIEJSCA PAMIĘCI AUSCHWITZ 

W Berlinie odbyła się uroczystość przekazania Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau autobusu po-
darowanego przez fi rmę Volkswagen AG oraz Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Nowy pojazd 
będzie bezpłatnie przewoził odwiedzających pomiędzy oddalonymi od siebie o ponad 2 km byłymi 

obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.

koncepcji ludobójstwa i ma-
sowych zbrodni oraz tego, 
w jaki sposób „przeciętni” 
ludzie stają się oprawcami 
i zbrodniarzami.
– Poznanie historii 
KL Auschwitz, zetknięcie 
się z oryginalnym miejscem 
historycznym to punkt wyj-
ścia do dalszych rozwa-
żań na temat zapobiegania 
konfl iktom oraz zbrodniom 
ludobójstwa – powiedzia-
ła Marta Berecka, kierow-
nik Sekcji Programowej 
MCEAH. – Dla uczestni-
ków, którzy reprezentu-
ją rządy poszczególnych 
państw, bardzo ważna jest 
także możliwość poznania 
konkretnych rozwiązań 

prawnych, podejmowanych  
i skutecznie realizowanych 
w innych krajach – dodała 
Berecka.
Istotnym elementem semi-
narium były rozważania na 
temat tego, jakimi narzę-
dziami prawnymi umoż-
liwiającymi zapobieganie 
ludobójstw, dysponuje 
współczesne prawodaw-
stwo. Ważną częścią był 
także wykład dotyczący 
zaangażowania sił Naro-
dów Zjednoczonych w za-
pobieganie konfl iktom na 
świecie.  

agju

W specjalnym liście dyrek-
tor Muzeum dr Piotr M.A. 
Cywiński podziękował za 
przekazanie autobusu. – Od 
lat obserwujemy niesłabną-
ce zainteresowanie świata 
Miejscem Pamięci. W 2012 
roku prawie 1,5 miliona osób 
odwiedziło tereny byłego 
obozu, a ponadmilionowa 
frekwencja utrzymuje się od 
sześciu lat. Miejsca Pamięci 
Auschwitz i Birkenau od-
ległe są od siebie o ponad 
dwa kilometry. Pomimo to, 
prawie wszyscy odwiedza-
jący przechodzą przez oba 
miejsca. Cieszę się, że dzię-
ki przekazanemu Muzeum 
autobusowi osoby z całego 
świata będą miały ułatwiony 
dojazd do tych miejsc – po-
wiedział Cywiński.   
Podczas uroczystości prze-
kazania autobusu w Berlinie 
wiceprezydent Międzyna-
rodowego Komitetu Oświę-
cimskiego Christoph Heub-
ner powiedział, że Miejsce 
Pamięci Auschwitz-Birkenau 
jest jednym z najważniej-
szych miejsc zbiorowej pa-
mięci ludzkości. – Dla oca-
lałych jest istotne, żeby nie 
utonęło w ciszy, lecz było 
odwiedzane przez ludzi z ca-
łego świata. Jest bardzo waż-
nym i emocjonującym sygna-
łem, to co się tam wydarzyło, 
nie powinno być nigdy za-
pomniane. Oba Miejsca Pa-
mięci Auschwitz I i Birkenau 
są związane jedną pamięcią. 
Autobus, który przekazuje-
my Miejscu Pamięci, umożli-
wiać będzie odwiedzającym 
zwiedzenie obu miejsc i po-
zwoli je poznawać – powie-
dział Christoph Heubner.

Zastępca dyrektora Muzeum 
Andrzej Kacorzyk zwrócił 
uwagę na liczne inicjatywy 
podejmowane przez kon-
cern Volkswagena i współ-
pracujący z nim w ramach 
projektów edukacyjnych 
Międzynarodowy Komitet 
Oświęcimski. – Od wielu lat 
na terenie Muzeum ucznio-
wie szkół VW odbywają 
praktyki zawodowe połączo-
ne z programem poznania 
historii ofi ar obozu Ausch-

witz. Cieszę się, że w tym 
przypadku nasza współpra-
ca przybrała tak niezwykły 
materialny kształt – powie-
dział Andrzej Kacorzyk, dy-
rektor Międzynarodowego 
Centrum o Auschwitz i Ho-
lokauście.    
O programach edukacyjnych 
realizowanych przez Volks-
wagena w Miejscu Pamięci 
Auschwitz mówił Gunnar 
Kilian, Sekretarz Generalny 
i dyrektor zarządzający za-

kładu Volkswagen AG. – 
Nasi uczniowie z Volkswa-
gena od dawna jeżdżą do 
Miejsca Pamięci Auschwitz. 
Poznają je, spotykają tam 
byłych więźniów ale także 
biorą udział w pracach po-
magających w utrzymaniu 
Muzeum. Zawsze powracają 
z tego Miejsca pod ogrom-
nym wrażeniem. Z tego 
właśnie powodu, jako po-
dziękowanie za możliwość 
pracy i pobytu w Auschwitz, 

chcielibyśmy przekazać ten 
autobus. Dzięki niemu od-
wiedzający będą mieli lepszą 
możliwość poznania Miejsca 
Pamięci i wierzę, że pomoże 
on podtrzymywać pamięć 
o Auschwitz.
Już wkrótce nowy autobus 
zastąpi jeden ze starszych 
pojazdów, które przewożą 
odwiedzających pomiędzy 
dwiema częściami Mu-
zeum. 

Paweł Sawicki

Autobus od Volkswagena dla Miejsca Pamięci Auschwitz

Uczestnicy seminarium podczas wizyty w Miejscu Pamięci
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W projekcie udział wzięła 
21-osobowa grupa młodzie-
ży z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stanisława Ko-
narskiego w Oświęcimiu 
oraz z Powiatowego Zespo-
łu Nr 8 Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących im. 
Jana Kilińskiego w Chełm-
ku. Podczas pierwszej czę-
ści interaktywnych zajęć, 
w toku krótkiego wykładu 
konwersatoryjnego, oparte-
go na prezentacji multime-
dialnej, staraliśmy się wspól-
nie uchwycić podstawowe 
informacje z zakresu praw 
człowieka i sztuki plakatu. 
Pochyliliśmy się nad okre-
śleniem, czym właściwie są 
prawa człowieka, co jest ich 
źródłem, jakie podstawowe 
prawa i wolności przysługu-
ją człowiekowi, w jaki spo-
sób działa międzynarodowy 
system ich ochrony, kiedy 
system ten został stworzo-
ny i jakie organizacje go 
wspierają. Kwestia praw 

człowieka niewątpliwie wy-
maga dialogu, szczególnie 
wyrażonego językiem uni-
wersalnym, czytelnym po-
nad granicami kulturowy-
mi, religijnymi, językowymi 
czy społecznymi. Za idealny 
język tego dialogu uznać 
można sztukę, a konkretnie 
plakat, w którego odbio-
rze język wizualny stano-
wi pierwszorzędną rolę. 
Określiliśmy więc funkcję 
plakatu i specyfi kę plaka-
tu społeczno-politycznego, 
wyrosłego na gruncie dada-
izmu. Zwróciliśmy również 
uwagę na fakt obecnego 
wyjścia sztuki z instytucji 
i jej rozwoju w przestrzeni 
publicznej w postaci mu-
rali, którym bardzo blisko 
do komentującego rzeczy-
wistość i prowadzącego do 
wizualnej komunikacji pla-
katu społeczno-polityczne-
go. Zebranie tych informacji 
stanowiło bazę do dalszej 
pracy warsztatowej z wyko-

rzystaniem współczesnych 
plakatów społeczno-poli-
tycznych. Prace te, zaczerp-
nięte zostały spośród plaka-
tów nadesłanych na cztery 
dotychczasowe edycje Mię-
dzynarodowego Biennale 
Plakatu Społeczno-Poli-
tycznego, organizowanego 
w Domu Spotkań od 2006 r. 
Konkurs ten stanowi prze-
gląd światowej twórczości 
współczesnych plakacistów, 
prac zaangażowanych w ży-
cie społeczne i polityczne. 
Plakaty nasyłane na Bien-
nale poruszają tematykę 
szeroko pojętych praw czło-
wieka, związanych z nimi 
zagrożeń i aktualnych pro-
blemów społecznych, budzą 
świadomość i wrażliwość 
społeczną, trafnie oddając 
kondycję praw człowieka 
we współczesnym świecie. 
Do pracy warsztatowej wy-
branych zostało dwadzie-
ścia zróżnicowanych tema-
tycznie prac, skupiających 

się na zagadnieniach m.in.: 
dyskryminacji i nietoleran-
cji, niewolnictwa, niepeł-
nosprawności, nierówności 
społecznych, izolacji infor-
macyjnej, stalkingu, handlu 
organami, zanieczyszcze-
nia środowiska, przemocy, 

zagrożeń towarzyszących 
migracji zarobkowej i pro-
cesowi globalizacji. Każda 
z czterech mniejszych grup, 
na jakie na czas warsztatów 
podzieliła się młodzież, do-
konała wyboru jednego pla-
katu, analizując jego prze-
kaz, środki wyrazu, jakimi 
się posługuje i problem, jaki 
porusza. Podczas później-
szej dyskusji na forum gru-
py staraliśmy się odnieść 
dany problem do rzeczywi-
stości, przywołać sytuacje 
w których jest on obecny 
i znaczący. Prace Sprzedam 
serce oraz Truskawki autor-
stwa Emilii Wąż, Disability 
Jakuba Kaji oraz Racism ro-
syjskiego Fallindesign Stu-
dio, z którymi postanowili 
skonfrontować się uczestni-
cy warsztatów, wywołały 
dyskusję  pełną odniesień 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

PRAWA CZŁOWIEKA W SZTUCE PLAKATU
WARSZTATY W RAMACH LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2013

26 czerwca 2013 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyły się warsztaty 
Prawa człowieka w sztuce plakatu, zorganizowane w ramach Life Festival Oświęcim i zarazem otwierające 
tegoroczną, czwartą jego edycję. Zajęcia opierały się na pracy z wykorzystaniem plakatów społeczno-

-politycznych, traktujących o prawach człowieka.
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Disability Jakub Kaja

Warsztaty Prawa człowieka w sztuce plakatu
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Serdecznie zapraszamy na wystawę Poza rzeczywistością, prezentującą fotografi e architektury autorstwa Ma-
rzeny Wieczorek i Jakuba Malickiego. Ekspozycja, którą oglądać można w MDSM do 31 lipca, zaskakuje nie-
zwykłym ujęciem tematu. Przy pomocy obiektywów autorzy z architektonicznych form tworzą kompozycje, 

niejednokrotnie o charakterze wręcz abstrakcyjnym. Fotografi e powstawały w różnych miastach Europy, jednak 
nie znajdziemy tu pocztówkowych ujęć najbardziej charakterystycznych budynków. To, co interesuje Marze-
nę Wieczorek i Jakuba Malickiego, „czai się” gdzieś obok, w zaułkach, detalach architektonicznych, odbiciach. 
Czasami artyści podejmują ten sam temat i wówczas – co zaobserwować można także i w MDSM, najwyraźniej 
przejawia się indywidualny styl. Niby ten sam motyw, to samo ujęcie, a fotografi e jakże różne… „poza rzeczy-
wistością” taką, jaką widzimy na co dzień. Zapraszamy zatem do poznania tej innej, wyczarowanej obiektywem 
rzeczywistości.

Marzena Wieczorek pocho-
dzi z Gdańska. Studiowała 
socjologię na Uniwersytecie 
Gdańskim i Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. 
Obecnie mieszka nad Jezio-
rem Bodeńskim w Niem-
czech. Oprócz zainteresowań 
związanych z wykształce-
niem, literaturą, malarstwem 
i historią sztuki, jej najwięk-
szą pasją od kilku lat jest fo-
tografi a. Zaczęło sie od ma-
krofotografi i roślin, potem 
przyszedł czas na portret, ar-
chitekturę i pejzaż. 
Jest laureatką wielu konkur-
sów. Otrzymała m.in. Zloty 
Medal w kategorii „Archi-
tektura” w  Trierenberg Su-
per Circuit 2012 w Austrii, 
brała udział w fi nale „Ein 
Jahr in Bildern 2012” nie-
mieckiego pisma „Phptogra-
phie i Firmy Pentax”, została 
uhonorowana Srebrnym Me-
dalem w Fotoferia Interna-
tional Exhibition 2011. Zdo-
była 2 miejsce w Konkursie 
„D-pixx-Fotograf des Jahres 
2012”, 2 miejsce „Photograph 
of the Year 2012” w kate-
goriach „Travel” i „Black@
White” czasopisma „Photo 
Answers” i Practical Photo-
graphy w Wielkiej Brytanii 
i wiele innych. 

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 63, lipiec 2013

do faktów i indywidualnych 
obserwacji dotyczących 
przejawów łamania praw 
człowieka. Młodzież pod-
jęła temat stosunkowo no-
wego procederu, jakim jest 
handel organami, napędza-
ny przez problem ubóstwa 
i niedostatecznej świado-
mości społecznej, pochyliła 
się nad zjawiskiem handlu 
żywym towarem, a także 
problemem niepełnospraw-
ności: funkcjonujących 
w społeczeństwie stereo-
typach i przejawach dys-
kryminacji w stosunku do 
osób niepełnosprawnych, 
obecnych ograniczeniach 
architektonicznych i ekono-
micznych, warunkujących  
możliwości osoby niepełno-
sprawnej. Uczestnicy ana-
lizowali również problem 
rasizmu oraz paradoksu 

jego istnienia bez istnienia 
ras i obecnego przeniesienia 
nacisku rasizmu na różnice 
kulturowe. 
Udział w zajęciach, poza 
uzupełnieniem podstawo-
wych informacji z zakresu 
tematyki praw człowieka 
i sztuki plakatu, przyczynił 
się również do ukształtowa-
nia świadomości społecz-
nej uczestników projektu,
wypracowania umiejętno-
ści rozpoznawania zagro-
żeń dla praw człowieka 
i uwrażliwienia na przejawy 
ich łamania. Stanowił także 
okazję do rozwinięcia umie-
jętności patrzenia na współ-
czesne dzieło sztuki plakatu 
i zdolność jego interpretacji. 
Praca z plakatem społeczno-
-politycznym, stanowiła dla 
młodzieży interesującą for-
mę dialogu o prawach czło-

wieka, gdyż plakat ciekawie 
ujmuje i przedstawia pewne 
problemy, często ukazu-
jąc je oczami twórców róż-
nych kultur i narodowości. 
Z pewnością tego typu 
przedsięwzięcia nie zmie-
nią radykalnie sytuacji praw 
człowieka na świecie, są 
jednak przejawem lokalne-
go działania na rzecz pro-
blemów globalnych, próbą 
ukształtowania w młodych 
ludziach pewnej świado-
mości i systemu wartości, 
którym kierować się będą 
w dorosłym życiu. Pierw-
sze spotkanie z młodzieżą w 
ramach projektu Prawa Czło-
wieka w Sztuce Plakatu po-
zostawiło wśród jego auto-
rów niezachwianą nadzieję 
w pokłady wrażliwości mło-
dego pokolenia. 

Bożena Grzywa

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

POZA RZECZYWISTOŚCIĄ
WYSTAWA FOTOGRAFII ARCHITEKTURY W DOMU SPOTKAŃ
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Prace autorki prezentowane 
były na wystawach mono-
grafi cznych w Niemczech, 
między innymi: w 2009 r. 
„Kressbronn blüht auf”, 
w 2010 r. „Danzig”, w 2011 r. 
„Blumen”, w Polsce „Archi-
tektoniczne poszukiwania 
w fotografi i” w Domu Kul-
tury „Śródmieście” w War-
szawie i na wielu wystawach 
zbiorowych na terenie Polski.
Jej prace zostały opubliko-
wane w czasopismach pol-
skich: „Digital Foto Video”, 
„Foto Kurier”, „Foto”,  
„Practical Photoshop-Pol-
ska”, niemieckich: „Color 
Foto”, „Photographie”, „D-
-pixx”, „Chip Foto Video”, 
„Foto Magazin”,  „Fotofo-

rum”, brytyjskich:  „Photo 
answers”, „Practical Photo-
graphy” i „Practical Photo-
shop”, jak również na stro-
nach on-line między innymi 
chińskiej. 
Jakub Malicki pochodzi 
z Oświęcimia, gdzie ukończył 
szkołę podstawową, zawo-
dową i technikum. Edukację 
kontynuował w Chrzanowie 
w Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości i Marketingu, 
a następnie na Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie. 
Po ukończeniu studiów wy-
jechał do Londynu. Tutaj 
zaczęła się jego przygoda 
z fotografi ą. Zaczynał od 
„street photo”, później coraz 
częściej w pracach pojawiała 

się architektura. Wkrótce jego 
fotografi e zaczęły się ukazy-
wać się na łamach czasopism 
o tematyce fotografi cznej 
(w Polsce, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, a także w Chi-
nach – magazyn on-line), jak 
i polskich magazynach in-
formacyjnych wydawanych 
w Wielkiej Brytanii. Otrzymał 
także wyróżnienie od PSA 
– Photographic Society of 
America, organizacji założo-
nej w 1934 r., skupiającej fo-
tografów z ponad 60 krajów. 
Był uczestnikiem Mistrzostw 
Świata fotografi i artystycznej 
pod przewodnictwem FIAP 
– Fédération Internationa-
le de l’Art Photographique. 

Otrzymał Michael Pritch and 
Choice Award – Director Ge-
neral of The Royal Photogra-
phic Society, najstarszej na 
świecie organizacji powstałej 
w 1853 r. jako The Photo-
graphic Society of London. 
Z sukcesami brał udział 
w wielu konkursach polskich 
i niemieckich. W ubiegłym 
roku, między innymi wraz 
z Marzeną Wieczorek – poka-
zał swoje prace na wystawie 
pt. Architektoniczne poszukiwa-
nia w fotografi i w Domu Kultu-
ry Śródmieście w Warszawie, 
pod patronatem magazynu 
fotografi cznego Digital Foto 
Video.  

Joanna Klęczar

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 63, lipiec 2013Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Fo
t. 

M
D

S
M

Fo
t. 

M
D

S
M

Fo
t. 

M
D

S
M

Wystawa Poza rzeczywistością w MDSM

Wystawa Poza rzeczywistością w MDSM

Wystawa Poza rzeczywistością w MDSM

16151413121110987654321



Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 63, lipiec 2013 Centrum Żydowskie

KOLEJNA EDYCJA 
LIFE FESTIVAL

 OŚWIĘCIM 

Z PLACU 
BUDOWY

Od 26 do 29 czerwca br. miała miejsce czwarta już edycja Life 
Festival Oświęcim. Główną tegoroczną gwiazdą festiwalu 
był Sting. Brytyjski artysta, wokalista i autor niezliczonej 

liczby przebojów wystąpił 29 czerwca na Stadionie MOSiR. 

Prace związane z zabezpie-
czeniem skarpy, na której 
znajduje się zabytkowa syna-
goga oraz Muzeum Żydow-
skie, wchodzą w kolejną fazę. 
Aktualnie prowadzone sa 
prace zabezpieczające mury 

oporowe (wykonywana jest 
nowa zbrojona płyta beto-
nowa). Jednocześnie postę-
puje remont Domu Klugera, 
gdzie powstanie Café Oszpi-
cin. 

ASz

Prócz koncertów i innych wy-
darzeń artystycznych pod-
czas festiwalu pojawiły się 
także rozmaite wydarzenia 
edukacyjne, nawiązujące do 
głównego przesłania festiwa-
lu. 
Centrum Żydowskie w Oświę-
cimiu przygotowało na placu 
ks. Jana Skarbka wersję ple-
nerową wystawy Jestem stąd. 
Polska wielu narodów, poświę-
coną historii, kulturze oraz 

dniu dzisiejszemu mniejszo-
ści narodowych i etnicznych 
mieszkających w Polsce. Po 
raz kolejny podczas festiwalu 
promowała swoje kampanie 
Amnesty International Pol-
ska. W tym roku tematami 
przewodnimi były Tajne wię-
zienia CIA w Polsce – uwolnij 
prawdę! oraz Prawa człowieka 
TERAZ! Prawa Romów TU-
TAJ! Z ostatnią z nich był 
związany warsztat dotyczą-

cy społeczności romskich pt. 
Przymusowe wysiedlenia: Co 
byś zrobił, gdyby ktoś kazał Ci 
opuścić Twój dom?, który odbył 
się w Centrum Żydowskim w 
Oświęcimiu, a którego współ-
organizatorem prócz Amne-
sty International było Stowa-
rzyszenie Romów w Polsce. 
Z kolei Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży zor-
ganizował warsztat pod ha-
słem Prawa człowieka w sztuce 
plakatu. Podczas festiwalu 
w Oświęcimskim Centrum 
Kultury została otwarta wy-
stawa prac studentów Kate-
dry Fotografi i Wydziału Ope-
ratorskiego łódzkiej Szkoły 
Filmowej Wolność i pokój, któ-
rej kuratorami są Dominique 
Roynette i Piotr Wójcik.
Więcej na temat tego-
rocznej edycji festiwalu 
i wspomnianych wydarzeń: 
www.lifefestival.pl 

AszWystawy plenerowe na pl. Ks. Skarbka

Prace związane z zabezpieczeniem skarpy oraz remont Domu Klugera

Wystawy plenerowe na pl. Ks. Skarbka
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NA POCZĄTKU ZAWSZE JEST SŁOWO…

Ponad 130 edukatorów, nauczycieli, 
dziennikarzy, przedstawicieli miejsc 
pamięci oraz organizacji pozarządo-

wych zajmujących się prawami człowieka 
wzięło udział w czwartej edycji Ogólnopol-
skiej Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle 
zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Słowa w służ-
bie nienawiści. Odbyła się ona na początku 
czerwca w Międzynarodowym Domu Spo-
tkań Młodzieży i Miejscu Pamięci Ausch-
witz. 

– Co roku rozmawiamy na 
temat Holokaustu i II woj-
ny światowej, ale nie tra-
cimy z oczu tego, co dzieje 
się współcześnie w świe-
cie. Dlatego też podczas 
i tej konferencji mówiliśmy 
nie tylko o mechanizmach 
propagandy i języku nie-
nawiści w III Rzeszy oraz 
w czasach stalinowskich, 
ale i o tym, że te mechani-
zmy i ten język są stosowa-
ne również dzisiaj i prowa-
dzą do kolejnych zbrodni, 
jak te w Rwandzie czy 
w krajach byłej Jugosławii 
– mówi dr Alicja Bartuś, wi-
ceprzewodnicząca Fundacji 
na rzecz Międzynarodowe-
go Domu Spotkań Młodzie-
ży w Oświęcimiu. 
– Zastanawialiśmy się, jak 
to się dzieje, że np. słowa 
o wolności, pokoju, sprawie-
dliwości mogą być przygo-
towaniem do ludobójstwa, 
a za słowem „porządek” 
może się kryć bezwzględna 
eksterminacja ludzi? – do-
daje Andrzej Kacorzyk, dy-
rektor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście. – Trzeba 
też pamiętać, że mówienie 

tylko o słowach może ten 
temat zawęzić, bo słowa to 
również mimika czy sztuka. 
Z kolei dr Piotr Trojański, 
z Uniwersytetu Pedago-

gicznego w Krakowie, 
zwraca uwagę, że bardzo 
łatwo werbalna forma ata-
ku może przerodzić się w 
fi zyczną. – Obie te formy 

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób, w tym 7 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 
14 doktorów i kilkudziesięciu doktorantów. Reprezentowane było 15 uczelni wyższych oraz  kilkadziesiąt 

organizacji i instytucji m.in.: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Przystanek Historia, IPN, Biuro Rzecznika 
Praw Dziecka, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundacja im. Róży Luksemburg, 

Dom Spotkań z Historią, Stowarzyszenie Homo Faber, Małopolskie i Wrocławskie CDN, 
Stowarzyszenie „my World”, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Byli też przedstawiciele Miejsc Pamięci: 

Auschwitz, Majdanek, Stutthof i Chełmno nad Nerem

Dr. hab. Jan Jacek Bruski z UJ (w środku) ukazał straszliwą klęskę głodu, 
która w latach 1932-1933 pochłonęła na Ukrainie co najmniej 3,5 mln 
istnień ludzkich i była od początku przedmiotem politycznych oraz 

propagandowych manipulacji. Dziś wydarzenia Hołodomoru weszły 
na trwałe do ukraińskiej świadomości, stanowią one również jeden 

z ważnych tematów dyskusji naukowej, toczonej przez badaczy dziejów 
Europy Wschodniej. Prof. Mariusz Wołos (z prawej) przybliżył bardzo 

słabo znany stosunek elit państw zachodnich oraz tzw. eurokomunistów 
do zbrodni komunizmu i sowieckiego systemu totalitarnego w okresie 

rządów Józefa Stalina

Prof. Eugeniusz Cezary Król w wykładzie inaugurującym konferencję 
wychodząc od koncepcji wroga absolutnego, scharakteryzował etapy 
kształtowania się propagandy wobec Żydów, realizowanej przez ruch 

narodowosocjalistyczny w okresie walki o władzę w Niemczech 
(1920-1933), a następnie w okresie istnienia Trzeciej Rzeszy (1933-1945)

Problem z osądzeniem przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
dla Rwandy dziennikarzy współodpowiedzialnych 

za ludobójstwo w 1994 r. poruszył w swoim wykładzie 
prof. Klaus Bachmann

Tematem pierwszego panelu było wykorzystanie Miejsc Pamięci przez propagandę PRL. 
I tak: Robert Kuwałek mówił o sytuacji Muzeum 

na Majdanku, Marcin Owsiński – o Stutthofi e, 
Robert Szuchta – o Treblince, a dr Piotr Trojański – o Auschwitz

Prof. Andrzej Żbikowski (z prawej) mówił o celach propagandy 
niemieckiej, która stale eksponowała 

wątki antysemickie, co miało uzasadnić grabież mienia 
należącego do Żydów na dużą skalę, 

likwidację gett i eksterminację narodu żydowskiego
Fo

t. 
M

D
S

M
Fo

t. 
M

D
S

M
Fo

t. 
M

D
S

M

Fo
t. 

M
D

S
M

Fo
t. 

M
D

S
M

Fo
t. 

M
D

S
M

16151413121110987654321



Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 63, lipiec 2013

wynikają z uprzedzeń spo-
łecznych – wyjaśnia. – Dla-
tego od wieków mowa nie-
nawiści wykorzystywana 
była przez różne reżimy 
jako narzędzie propagandy. 
Za jej pośrednictwem stara-
no się wzbudzić w ludziach 
nienawiść do innych lub 
uzasadnić i usprawiedliwić 
działanie władzy w sto-
sunku do nich. Wiedza na 
temat sposobów oddziały-
wania werbalnego na ludzi 
jest kluczowa dla uświado-
mienia sobie zagrożeń, jakie 
niesie mowa nienawiści. 
W konsekwencji może oka-
zać się ona kluczowa dla 
zapobiegania zbrodniom 
przeciwko ludzkości i ludo-
bójstwu.
Pionierski charakter oświę-
cimskiej konferencji podkre-
śla dr Jolanta Ambrosewicz-
-Jacobs, dyrektor Centrum 
Badań Holokaustu UJ, która 
od lat prowadzi wykłady 
w USA. – W Stanach więk-
szość ośrodków akade-
mickich zajmujących się 

Holokaustem, prowadzi jed-
nocześnie badania i edukację 
na temat innych ludobójstw. 
Poza Stanami robi się to nie-
zwykle rzadko. Oświęcim-
ska konferencja należy do 

tych nielicznych, na których 
zwraca się uwagę, że istnieje 
rozdźwięk pomiędzy eduka-
cją o Holokauście i edukacją 
o prawach człowieka – mówi 
dr Ambrosewicz-Jacobs.  

W Europie niektórzy na-
ukowcy, publicyści i poli-
tycy nadal oburzają się na 
wszelkie próby porównywa-
nia nazizmu i komunizmu, 
ich metod, skali represjono-

wania i eksterminacji mas, 
w tym – zasad funkcjono-
wania systemów obozów 
i realiów tychże miejsc. Dzię-
ki wysiłkowi części badaczy 
i edukatorów oraz interdy-
scyplinarnym konferencjom, 
do świadomości społecznej 
coraz silniej przebija się teza 
o konieczności czynienia 
tego typu porównań – i to na 
wielu płaszczyznach, w celu 
dokładniejszego poznania 
mechanizmów zbrodni.
Organizatorami oświę-
cimskiej konferencji byli: 
Fundacja na rzecz MDSM 
oraz PMA-B, Fundacja Pa-
mięci Ofi ar Obozu Zagłady 
Auschwitz-Birkenau we 
współpracy z Fundacją im. 
Róży Luksemburg, Centrum 
Badań Holokaustu Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz 
z Instytutem Historii Uni-
wersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie. 

 (MM)

Prof. Anna Wolff-Powęska w wystąpieniu poszukiwała odpowiedzi na 
pytanie o przyczyny i charakter radykalizmów politycznych w Europie 
oraz możliwości przeciwdziałania im we współczesnych demokracjach. 

Na drodze tej towarzyszyła autorce teza, iż ekstremizmy polityczne 
XXI w. nie stanowią prostej kontynuacji historycznego faszyzmu; 

stanowią reakcję na problemy współczesnego świata i są poważnym 
wyzwaniem zarówno dla poszczególnych państw, jak i dla UE

Krystyna Oleksy poprowadziła panel podsumowujący konferencję, 
w którym wzięli udział: prof. Andrzej Zoll, 
dr hab. Wiesław Wacławczyk i Jacek Bruski

Przybliżając ubiegłoroczną ogólnoświatową kampanię medialną 
„Kony 2012” oraz sytuację dzieci-żołnierzy w Afryce, 
dr Alicja Bartuś próbowała odpowiedzieć na pytanie: 

czy Joseph Kony jest jedynie antybohaterem sprawnie zrobionej 
kampanii społecznej, czy też tylko efektem slaktywizmu, 

a może – jak twierdzą niektórzy – przykładem wykorzystania niewiele 
znaczącej już postaci we współczesnej tzw. wojnie piątej generacji? 

Dr Piotr Setkiewicz próbował odpowiedzieć na pytanie dlaczego wiedza o Auschwitz 
przebiła się na Zachodzie do publicznej świadomości dopiero w połowie 1944 r., 

gdy na ratunek dla ogromnej większości Żydów deportowanych do obozu było już za późno

Dr Bartosz Kwieciński nakreślił obraz propagandy antysemickiej 
w krajach islamskich, która osiągnęła dziś 

rozmiary bezprecedensowe, wykorzystując styl i ikonografi ę 
antysemickiej propagandy nazistowskiej

Prof. Jan Grabowski ukazał niemiecką propagandę prowadzoną 
w Generalnym Gubernatorstwie, skierowaną do Polaków. Szczególny 
nacisk położono na szeroki kolportaż plakatów, wędrownych wystaw 

o tematyce antyżydowskiej i polskojęzycznych kronik fi lmowych. 
We wszystkich tych wypadkach niepoślednia rola przypadła 

polskim fi lmowcom, malarzom oraz grafi kom, 
zatrudnionym przez hitlerowski Urząd Propagandy
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Dzieło muzyczne, skom-
ponowane przez inicjatora 
międzynarodowego ruchu 
odpowiedzialnego za Drogę 
Neokatechumenalną – Kiko 
Argüello, wykonane zostało 
przez orkiestrę symfoniczną 
dyrygowaną przez Pau Jo-
rquera i było częścią celebra-
cji w hołdzie milionom ofi ar 
Holokaustu i niewinnym 
ofi arom całego świata. 
W tym niewielkim utworze 
przedstawia się Dziewicę 
Maryję w obliczu skandalu 

cierpienia w jej własnym cie-
le, w ciele jej własnego Syna. 
– „Ach, cóż za ból!” – wyśpie-
wuje głos, podczas gdy miecz 
przenika jej duszę – wyjaśniał 
Kiko Argüello, dodając: – Ra-
zem z tyloma matkami, tak 
jak Ty, Żydówkami, które 
widziały śmierć swoich wła-
snych dzieci, jako niewinnych 
ofi ar, i które płacząc, śpiewały 
Shema Israel, także my chce-
my śpiewać z Tobą i wielo-
ma matkami w tym świętym 
miejscu Shema Israel.

Centrum Dialogu i Modlitwy

 SYMFONIA 
CIERPIENIE 

NIEWINNYCH 
W HOŁDZIE 
OFIAROM 

HOLOKAUSTU

Celebracja symfoniczno-katechetyczna 
Cierpienie Niewinnych, która odbyła się 
nieopodal Bramy Śmierci byłego obo-

zu Auschwitz-Birkenau 23 czerwca br., dedy-
kowana była pamięci milionów ludzi, którzy 
zginęli w Holokauście. W tym szczególnym 
koncercie połączonym z modlitwą, uczest-
niczyło około 10 tys. osób z całego świata, 
w tym: kardynałowie, biskupi, rabini, przed-
stawiciele licznych osobistości świata katolic-
kiego i żydowskiego oraz władze lokalne. 
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Utwór, składający się z pięciu 
części: Getsemani, Lamento, 
Perdonales, Espada/Shema, 
Resurrexit, został wystawio-
ny w wielu miastach świata, 
spośród których wyróżnia 
się Sala Nervi w Watykanie 
w obecności Benedykta XVI, 
w Jerozolimie, Galilei, Betle-
jem, Paryżu, Düsseldorfi e, w 
katedrze w Madrycie, w Chi-
cago, Bostonie i w roku 2012 
w Nowym Jorku.
Celebracja Symfoniczna 
Cierpienie Niewinnych zor-
ganizowana przez Drogę 
Neokatechumenalną, jedną z 
najważniejszych dziś rzeczy-
wistości odnowy w Kościele 
Katolickim, była bezprece-
densowym wydarzeniem, 
które zgromadziło sześciu 
kardynałów, ponad 50 bi-
skupów i 30 rabinów pocho-

dzących z całego świata, nie-
opodal Auschwitz-Birkenau, 
miejsca, które Jan Paweł II 
nazwał Golgotą XX wieku.
– Ten akt to znak głębokiego 
pojednania między „dwoma 
ludami przymierza” – po-
wiedział rabin Yitza Green-
berga, były przewodniczący 
Jewish Life Network i Stein-
hardt Foundation, przypo-
minając jednocześnie, że ta 
odnowa ma swoje korzenie 
w historycznym dokumencie 
soborowym „Nostra Aetate”.
Celebracji symfonicznej 
przewodniczył Kardynał 
Arcybiskup Krakowa, Stani-
sław Dziwisz. Specjalne sło-
wa pozdrowienia dla uczest-
ników koncertu od papieża 
Franciszka przekazał biskup 
Tadeusz Rakoczy, ordyna-
riusz diecezji bielsko-żywiec-

kiej, który apelował o uczci-
wość w oddawaniu prawdy 
historycznej o tej tragedii.
Na zakończenie Cierpienia 
Niewinnych hołd ofi arom Ho-
lokaustu złożono modlitwą 
El Male Rahamim odśpiewaną 
przez Rabina Chaima Adle-
ra, kantora Wielkiej Synago-
gi w Jerozolimie. Niedzielną 
celebrację zwieńczyła jeszcze 
raz odśpiewana wspólnie 
Szema Israel (Słuchaj, Izraelu).
Centrum Dialogu i Modli-
twy gościło kompozytora 
Kiko Argüello, członków 
orkiestry symfonicznej oraz 
organizatorów z Drogi Neo-
katechumenalnej przybyłych 
z Włoch i Hiszpanii.
Na zaproszenie Kiko Ar-
güello do Centrum Dialogu 
i Modlitwy przybyła również 
50-osobowa grupa katolików 

i Żydów z Izraela. Wyjazd 
do Polski i udział w koncer-
cie zorganizowało Centrum 
dla Dialogu i Współpracy 
między Żydami i Chrześci-
janami oraz Centrum Domus 
Galileae z siedzibą w Izraelu. 
Tematem wspólnego spotka-
nia był dialog chrześcijań-
sko-żydowski, perspektywy 
przyszłej współpracy oraz 
refl eksje związane z cele-
bracją symfoniczną nieopo-
dal Auschwitz-Birkenau. 
David Nekrutman, dyrek-
tor Centrum dla Dialogu 
i Współpracy między Żydami 
i Chrześcijanami, podkreślił 
wagę wspólnego uczestnic-
twa w celebracji: – Symfo-
nia była nie tylko muzyką, 
lecz wspólną modlitwą, 
gdzie wszyscy obecni stali 
się jednym sercem szukają-

cym wzajemnego pojedna-
nia. Natomiast Rabin Angel 
Kreimann, Przewodniczą-
cy Latynoamerykańskie-
go Centrum dla Dialogu 
i Współpracy między Żydami 
i Chrześcijanami powiedział: 
– W  miejscu, gdzie ludzkość 
próbowała gasić nadzieje 
milionów ludzi, dzisiaj za-
znaczył się nowy rozdział 
w stosunkach żydowsko-
-chrześcijańskich poprzez 
wiarę w nasze lepsze jutro.
Wspólna wizyta księży 
i seminarzystów w miejscu 
największej rany żydow-
skiej historii dała temu do-
świadczeniu zupełnie nowe 
znaczenie. Komentując zna-
czenie chrześcijańsko-ży-
dowskiej delegacji z Izraela, 
zastępca burmistrza Jerozo-
limy pani Naomi Tsur pod-
kreśliła: – Spotkanie w duchu 
pojednania i wzajemnego 
szacunku w Kościele rzym-
sko-katolickim, w kontekście 
Auschwitz, z jego bezboż-
nymi okrucieństwami, przy-
czynia się na nowo do dia-
logu między Chrześcijanami 
i Żydami. 

Beata Sereś
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O KSIĄŻCE CAFÉ AUSCHWITZ W MDSM

• 14 lipca
 W ramach Letnich Koncertów 

Organowych zagrają Roman 
Perucki – organy i Maria Pe-
rucka – skrzypce 

 Godz. 17.30.
  Kościół św. Maksymiliana

• 25 lipca – 18 sierpnia
 Wystawa fotografi i Ryszarda 

Kozłowskiego   
 W dniach od 25 lipca do 18 sierp-

nia 2013 r. w Oświęcimskim 
Centrum Kultury prezentowana 
będzie wystawa fotografi i Ry-
szarda Kozłowskiego pt. Tydzień 

Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu. 
Wystawa towarzyszy 50. Tygo-
dniowi Kultury Beskidzkiej, któ-
ry odbywa się od 27 lipca do 
4 sierpnia 2013 r.

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 21 lipca 
 Letnie Koncerty Organowe
 W ramach Letnich Koncertów 

Organowych zagrają: Ludmi-
ła Gołub (Rosja) – organy oraz 
Krakowski Kwartet Puzonowy 
„for 4” w składzie: Paweł Cie-
ślak, Grzegorz Pytlik, Sebastian 
Wieczorek, Andrzej Tkaczyk. 

 Godz. 17.30.
 Kościół św. Maksymiliana

• 26 lipca
 Plenerowym koncertem zespo-

łu Trebunie Tutki, w ramach 
projektu Dom otwarty z cyklu: 
Folklor, tradycje i obrzędy – fi l-
trator znużeń, zostanie zainau-
gurowany na oświęcimskiej es-
tradzie, obok Oświęcimskiego 
Centrum Kultury, 50. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej.

 Trebunie-Tutki to muzykująca 
od pokoleń góralska rodzina, 
która nic nie tracąc ze swego 

charakteru, przeszła ewolucję 
od kapeli góralskiej po zespół 
koncertujący na największych 
festiwalach w Europie, a także 
w Azji i Ameryce Północnej. Jako 
jedyny zespół z Polski, wielo-
krotnie znalazł się w pierwszej 
dziesiątce World Music Charts 
Europe Europejskiej Unii Radio-
wej. Trebunie-Tutki są laureatem 
wielu prestiżowych muzycznych 
nagród, które otrzymali w Polsce 
i poza jej granicami. Skład zespo-
łu: Krzysztof Trebunia-Tutka, 
Anna Trebunia-Wyrostek, Jan 
Trebunia, Andrzej Polak, An-
drzej Wyrostek.

 50. Tydzień Kultury Beskidzkiej po-
trwa do 4 sierpnia. Plan wszyst-
kich koncertów w Oświęcimiu 
znaleźć można na stronie inter-
netowej: www.ock.org.pl

 Godz. 20.00.
 Scena przed Oświęcimskim Cen-

trum Kultury

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

LIPIEC / SIERPIEŃ 2013
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– Papież, Wałęsa i Auschwitz: to trzy 
rzeczy, które współcześnie kojarzą 
się z Polską – mówił dr Joachim Rus-
sek podczas dyskusji wokół książki, 
która odbyła się 5 lipca w Międzyna-
rodowym Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu. Zastanawiał się, czy 
temat, który podejmuje autor, nie 
jest już w literaturze wyeksploatowa-
ny. Autor tłumaczył: – W literaturze 
są pewne tematy, które, choć może 
wydają się wyeksploatowane, trzeba 
podejmować, jakby mówiło się o nich 
po raz pierwszy. 
– Ta książka nie jest też dla mnie tylko 
książką o przyjaźni polsko-niemiec-

kiej. To jest chyba przede wszystkim 
książka o pamięci. A może nawet 
o pamięciach – mówił dr Russek. 
– Fragment książki, w którym byli 
więźniowie kłócą się o cyklon B, jest 
przekonującym dowodem, że każdy 
ma swoją pamięć o Auschwitz. 
Ksiądz doktor Manfred Desela-
ers z Centrum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu przyznał, że woli czy-
tać wspomnienia niż opowiadania. 
Dlatego był początkowo sceptycz-
ny, czytając książkę Braunsa. Dodał 
jednak, że w tej książce chodzi o coś 
innego – nie o dokumentację, lecz 
o szukanie zrozumienia tego świata 

poprzez postać Janusza, byłego więź-
nia KL Auschwitz. – To rozumienie 
jest ważne, by lepiej zrozumieć nasz 
świat. Ta dyskusja o cyklonie B, ten 
konfl ikt między więźniami – jest dla 
mnie wspaniałym opisem, co znaczy 
Auschwitz dla byłych więźniów. I to 
się autorowi bardzo udało – mówił 
Deselaers.
– Dla mnie – wyznał autor – ta po-
wieść jest mieszanką prawdy i fi kcji 
i musiała taka być. Pisałem tę książkę 
przez dwa lata. W pewnym momen-
cie stwierdziłem, że czysta doku-
mentacja mi nie wystarczy – że są mi 
potrzebne pewne zabiegi literackie, 
bym mógł lepiej przedstawić moją 
opowieść. Jednak postacie w książce 
mają swoje pierwowzory, wydarze-
nia w niej zawarte nawiązują do au-
tentycznych historii. 
– Gdy przygotowywałem tę książkę, 
spotkałem się w Niemczech z wielo-
ma byłymi esesmanami. Było to dla 
mnie bardzo interesujące doświad-
czenie. Pewnego dnia, niezapowie-
dziany, zadzwoniłem do mieszkania 
byłego esesmana. Ten, pomimo że 
spodziewał się gości, zaprosił mnie 
do swojego gabinetu. Jego rodzina 
czekała na gości w drugim pokoju, 
ciasto i kawa stały na stole. Widzia-
łem, jak bardzo rodzina stara się 
uchronić mężczyznę przed nieprzy-
jemnymi pytaniami, nie chce, by ktoś 
zakłócił spokój jemu i domownikom. 
W pewnym momencie, gdy zaczą-
łem zadawać mężczyźnie niewygod-
ne pytania, on padł przede mną na 
kolana i poprosił o wybaczenie. Mnie 
poprosił o wybaczenie… To pokazu-
je, że sprawcy też mogą być ludzcy.
– Byli ludzcy esesmani – mówiła Zo-
fi a Posmysz. – Nie było ich wielu, ale 
byli. Trzeba w nich tylko było to czło-
wieczeństwo odnaleźć.
– Punktem wyjścia powieści Braun-
sa jest spotkanie Alexa z Januszem 
– mówił ksiądz doktor Deselaers. – 
Auschwitz było zniszczeniem rela-

cji, a odbudowa, leczenie tych relacji 
odbywa się poprzez spotkanie ofi ar 
z katami. 
 – W rozdziale Kyrie eleison pastor 
w pewnej małej niemieckiej miejsco-
wości zadaje byłemu esesmanowi 
modlitwę Panie, zmiłuj się nade mną – 
dodał ksiądz dr Deselaers. – Jednak 
nie chodzi tylko o to, by prosić: Panie, 
zmiłuj się nade mną, ale też: Ty zmi-
łuj się nade mną.
W debacie poświęconej książce wzię-
li udział ks. dr Manfred Deselaers 
z Centrum Dialogu  i Modlitwy 
w Oświęcimiu, dr Joachim Russek 
z Centrum Kultury Żydowskiej 
w Krakowie, Zofi a Posmysz, pisarka, 
była więźniarka KL Auschwitz oraz 
Dirk Brauns, pisarz, korespondent 
niemieckich mediów w Polsce. Frag-
menty powieści przeczytał znako-
mity aktor Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie, Grzegorz Łukawski. 
Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży oraz Centrum Dia-
logu i Modlitwy w Oświęcimiu we 
współpracy z Fundacją Konrada 
Adenauera, Fundacją Współpracy 
Polsko-Niemieckiej oraz Wydawnic-
twem Akcent. 

Zofi a Matejewska

Kultura

Książka o intrygującym tytule Café Auschwitz niemieckiego pisarza i dziennikarza 
Dirka Braunsa nie ukazała się jeszcze w Niemczech. W czerwcu została wydana 
po polsku. 

Ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, dr Joachim Russek 
z Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Zofi a Posmysz, pisarka, była więźniarka 
KL Auschwitz oraz Dirk Brauns, pisarz, korespondent niemieckich mediów w Polsce

O KSIĄŻCE:

Historia opisana w powieści rozpoczyna się w kawiarni Corso na Pla-
cu Zbawiciela w Warszawie. Alex, młody Niemiec, nauczyciel historii, 
poznaje w niej starszego mężczyznę Janusza, który okazuje się byłym 
więźniem KL Auschwitz. Alex coraz bardziej zaprzyjaźnia się z Janu-
szem, staje się powiernikiem jego obozowych wspomnień i wykonaw-
cą jego ostatniej woli. Autor, bez śladów „kiczu pojednania”, dzięki 
swej szczerości, autoironii, odpiera pokusę stawiania jednoznacznych 
ocen i wniosków. Jak ocenia Zofi a Posmysz, pisarka, była więźniarka 
KL Auschwitz, jest to historia przedstawiona bez upiększeń, w poetyce 
wręcz reportażowej, poruszająca autentyzmem. 
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MUZEUM 
W ARCHIWALNEJ 

FOTOGRAFII

Ta fotografi a została wyko-
nana w 1959 r. na terenie 
byłego podobozu Gleiwitz I. 
Widać na niej szczątki bra-
my wejściowej od połu-
dniowo-wschodniej strony 
obozu.
Podobóz założono pod 
koniec marca 1944 r. przy 
warsztatach naprawczych 
taboru kolejowego w Gli-
wicach (Reichsbahnausbes-
serungswerk). Pierwszych 
kilkudziesięciu więźniów 
przeniesionych z Auschwitz 
skierowano wówczas do 
pracy przy składaniu drew-
nianych baraków. Obóz zo-
stał otoczony murem z płyt 
betonowych zwieńczonym 
pasmami drutu kolczaste-
go – od strony drogi i linii 
kolejowej, zaś w pozostałej 
części z drutu kolczastego 
rozpiętego na betonowych 
słupach. Obok ustawiono 
osiem drewnianych wież 
wartowniczych. 

Kierownikiem obozu był 
początkowo SS-Hauptschar-
führer Otto Moll, którego 
w maju oddelegowano cza-
sowo do nadzorowania za-
głady Żydów węgierskich 
w krematoriach Birkenau. 
Stan obozu, dzięki systema-
tycznie kierowanym trans-
portom wzrastał: od 230 
więźniów na początku kwiet-
nia, 470 w czerwcu, do aż 
1336 w przededniu ewaku-
acji w styczniu 1945 r. Byli to 
głównie Żydzi pochodzący 
z różnych krajów oraz Polacy 
i Rosjanie. Zatrudnieni byli 
w większości w komandzie 
Werkhalle, gdzie naprawiali 
uszkodzone burty wagonów, 
spawali i nitowali stalowe ich 
elementy, w ślusarni, kuź-
ni, oraz przy budowie drogi 
i pobliskiego lotniska. 
Z końcem lata wprowadzono 
w warsztatach pracę na dwie 
12-godzinne zmiany. Kiedy 
z jakichś powodów dla części 

więźniów brakowało zajęcia, 
Lagerführer Moll kierował 
ich do tzw. Steinetragen – 
bezsensownego przenosze-
nia kamieni ze znajdującej 

się obok hałdy do obozu 
i z powrotem. W skutek ta-
kiego traktowania, głodu i 
wyniszczającej pracy ponad 
90 więźniów obozu zginęło 

lub zmarło w izbie chorych. 
W styczniu 1945 r. więźniów 
obozu ewakuowano pieszo 
do KL Gross-Rosen. 
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ŚLADY 
HISTORII

ZE ZBIORÓW MUZEUM 
AUSCHWITZ

W tym roku w „Osi” w naszym archi-
walnym cyklu pokazujemy zdjęcia 
wykonane po wojnie na terenach 

podobozów Auschwitz.

Tereny byłego podobozu Gleiwitz I

Ten ekspresyjny rysunek autorstwa 
więźnia Auschwitz, Wincentego Gaw-
rona, przedstawia komando Abbruch 

z kwietnia 1941 r. 

Niekończąca się kolumna 
przygarbionych, zmierzają-
cych w nieznanym kierunku 
ludzi, ukazuje nam żmud-
ną codzienność więźniów. 
Uderza surowość tej sceny, 
pozbawionej patosu czy 
krwawego dramatu. Arty-
ście doskonale udało się za to 
uchwycić chłód, bezradność 
i ciągłą walkę człowieka z sa-
mym sobą. Skuleni z zimna 
pomimo ciepłych płaszczów 
esesmani uświadamiają nam 
położenie więźniów, ubra-
nych jedynie w cienkie dre-
lichy. 
Abbruchkommando, które-
go wymarsz ukazał artysta, 
było jednym z najcięższych 
komand, w których pracowa-
li więźniowie. Praca polegała 
na rozbiórce okolicznych do-
mów. Wielu więźniów ginę-
ło pod gruzami walących się 

ścian lub ulegało wypadkom, 
co było dla nich najczęściej 
równoznaczne ze śmiercią. 
Gawron opisuje to komando 
w swoich obozowych wspo-
mnieniach: „Abbruch – tzn. 
numer 2 – uchodzi za jeden 
z najcięższych i przypomi-
na zupełnie karną kompa-
nię. Nigdzie nie przychodzi 
śmierć lub kalectwo szybciej, 
niż w nim”.
„Burzymy. Wykruszają się 
narożniki domów i całe ścia-
ny. Wykruszamy się i my, 
wygłodzeni, bici i zabijani, 
ubrani w lekkie pasiaki, ści-
nani dużym mrozem, jakiego 
nie skąpiła zima 1941/1942 
r. Po miesiącu pozostało nas 
z kilku setek więźniów dwu-
dziestu kilku muzułmanów” 
– wspomina jeden z człon-
ków tego komanda, więzień 
Edward Sokół.

Wincenty Gawron przy-
wieziony do Auschwitz 
w kwietniu 1941 r., praco-
wał początkowo właśnie 
w Abbruchkommando. Po-
tem, dzięki swojemu talen-
towi plastycznemu, dostał 
się do obozowej rzeźbiarni 
(Schnitzerei). „Zacząłem 
nową rzeźbę, zapowiada-
jącą się nieźle: (…) Stara-
łem się bardzo, nie tyle ze 

względów materialnych, 
ale z obawy, aby nie zostać 
wyrzuconym ze stolarni, co 
równałoby się prawie wy-
rokowi śmierci. Zdaję sobie 
z tego dokładnie sprawę, 
gdy widzę powracających 
z robót kolegów heftlingów, 
pracujących w Abbruchu” – 
pisze Gawron.
W rzeźbiarni Gawron, 
wykorzystując dostęp do 

materiałów, zaczął wyko-
nywać rysunki o tematyce 
zakazanej: portrety kole-
gów obozowych oraz ludzi 
pomagających więźniom, 
a także karykatury ośmie-
szające funkcyjnych oraz 
załogę SS. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów

PMA-B

Wincetny Gawron Wymarsz do Abbruchu

16151413121110987654321



Teksty do zdjęć: Alicja Bartuś, Jerzy Filar. Wystawę zorganizowano dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg

W OGNIU KONFLIKTÓW: OD MOSKWY DO GOMY
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WYSTAWA ZDJĘĆ MARKA IVO WACHOWICZA
– Dane mi było być w miejscach, gdzie działa się historia, gdzie dramaty ludzkie przeplatały się 
z radością istnienia, ból ze szczęściem, gniew z pokorą… To, co widziałem, starałem się zapisać 
na kliszy fotografi cznej – mówi Marek Ivo Wachowicz, którego wystawa zdjęć wojennych towa-
rzyszyła konferencji Auschwitz i Holokaust w tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Słowa w służbie 
nienawiści. Jej otwarcie poprzedził panel dyskusyjny na temat obrazu wojen w mediach, w którym 
obok fotoreportera, wzięli udział dziennikarze: Jerzy Filar i Jan Piekło. Wszyscy byli na wojnie 
w b. Jugosławii.  Jednak Marek Wachowicz i Jerzy Filar najwięcej czasu spędzili w Afryce. 
W 1993 r. znaleźli się w Mogadiszu. Po drodze do Somalii byli też w Tanzanii, Ugandzie, Etiopii 
i Dżibuti. Z podróży przywieźli nie tylko zdjęcia i reportaże poświęcone wojnie, ale także opisy 
zwykłych ludzi i spotkań, których doświadczali. W 1994 r. polecieli do Rwandy i Zairu. Potem był 
jeszcze Irak. Kiedy wybuchła wojna w Afganistanie – zostali w domu... Jan Piekło, Jerzy Filar, Marek Ivo Wachowicz

Międzynarodowa operacja wojskowa w Somalii nosiła nazwę „Przy-
wrócić nadzieję”. W 1992 r. 38 tys. żołnierzy pod sztandarami ONZ 
wylądowało na plażach tego pustynnego kraju, aby położyć kres 
chaosowi i wojnie domowej. Po nieudanej próbie ujęcia Mohameda 
Aidida, samozwańczego dyktatora, na ulicach Mogadiszu wybuchły 
walki między rebeliantami a amerykańskimi komandosami. W 1995 r. 
żołnierze ONZ wycofali się z Somalii. Po wyjeździe kontyngentu, 
w Somalii ze zdwojoną siłą wybuchła wojna domowa. Nadziei nie 
przywrócono.  

MOGADISZ: 
POGRZEBANA NADZIEJA

W 1994 r., tuż po zakończeniu wojny w Rwandzie, z kraju uciekło ponad 
dwa miliony ludzi. Połowa z nich trafi ła do naznaczonego nędzą i we-
wnętrznymi konfl iktami Zairu. Uchodźców ulokowano w obozach wokół 
miejscowości Goma, w regionie Kivu, który był wówczas najbiedniejszą 
prowincją kraju. W 1995 r. obozy uchodźców zostały zaatakowane przez 
armię rwandyjską i rebeliantów zairskich. Zaczęły się masowe mordy, 
a tysiące ludzi pozbawionych wszystkiego – nawet nadziei – umierały 
z głodu i chorób. Akcja humanitarna ONZ została określona mianem 
jednej z najbardziej bezsensownych operacji w historii tej organizacji. 
Dla uchodźców nie uczyniono nic. 

GOMA: LUDZIE DZIELILI SIĘ TYM, CZYM ŻYLI 
– CIĄGŁYM NIEPOKOJEM I STRACHEM

Było oblegane dłużej niż Berlin, Leningrad i każde inne miasto  w XX wie-
ku w Europie. Sarajewo z tamtego czasu kojarzy się przede wszystkim 
z wszechobecnymi napisami: „Uważaj, snajper!”.  Do niecodziennego wy-
darzenia, które wpisało się trwale w tę historię, doszło 29 maja 1993 r. Zwy-
ciężczyni zaskakującego konkursu, wyborów Miss Oblężonego Sarajewa, 
17-letnia Inela Nogić, skupiła na sobie uwagę całego świata, gdy wraz 
z koleżankami stanęła na scenie, trzymając transparent z napisem: „Nie 
pozwólcie im nas zabić”. Zapytana przez dziennikarzy o plany na przy-
szłość odpowiedziała, że ich nie ma, gdyż „jutro może już nie żyć”. Dla 
mieszkańców konkurs był kolejną próbą wołania do świata o pomoc. 

SARAJEWO: 1425 DNI 
– NAJDŁUŻSZE OBLĘŻENIE NOWOŻYTNEJ 

EUROPY

19 sierpnia 1991 r. świat wstrzymał oddech. Na ulice Moskwy wyje-
chały czołgi, a wokół gmachu Dumy, rosyjskiego parlamentu, rozegrała 
się prawdziwa bitwa. W największym, obok Stanów Zjednoczonych, 
mocarstwie atomowym na świecie, grupa polityków i generałów po-
stanowiła siłą przejąć władzę. Pucz się nie powiódł. Oddziały wojsk 
wewnętrznych, stacjonujące w Moskwie, opowiedziały się po stronie 
Borysa Jelcyna. Rosjanie do dziś zadają sobie pytanie, jak potoczyłyby 
się losy ich kraju i świata, gdyby zbuntowani generałowie zrealizowali 
swój plan? 

MOSKWA: 
A GDYBY GENERAŁOM SIĘ UDAŁO?


