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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA 
PAMIĘĆ W NAS CIĄGLE NIEDOJRZAŁA…



W sposób niespodziewany, 
a nawet przypadkowy znala-
złem się w bibliotece miesz-
czącej się w części jednego 
z bloków Muzeum Auschwitz. 
Przybyłem tam nie w celach 
historyczno-martyrologicz-
nych, badawczo-kwerendo-
wych czy pielgrzymkowych 
lub dla zapoznania się z jakąś 
konkretną książką lub publi-

kacją znajdującą się w biblio-
tecznych zbiorach. Ale jednak 
w pewnym sensie pojawiłem 
się tam w kwestiach czytel-
niczych, literackich oraz kon-
kursowych. O istnieniu tego 
bibliotecznego miejsca, infor-
macyjnie i lokalizacyjnie trochę 
ukrytego na terenie Muzeum, 
do tej pory nic nie wiedziałem, 
podobnie jak chyba większość 

mieszkańców naszego miasta. 
Biblioteka muzealna groma-
dzi, opracowuje i udostępnia 
na miejscu wyłącznie wydaw-
nictwa i publikacje związane 
z tematyką obozową, marty-
rologiczną i historyczno-wo-
jenną, publikowaną w różnych 
językach. W jej rozległym i pro-
fesjonalnym wnętrzu daje się 
odczuć atmosferę skupienia, 

spokoju i zadumy, związaną 
z tym miejscem, charakterem 
i tematyką zgromadzonego 
księgozbioru oraz przy udziale 
i za sprawą pracujących tam 
osób. 

Andrzej Winogrodzki

Wiele miejsca w listopadowym numerze „Osi” poświęcamy 
edukacji. Przede wszystkim podsumowujemy międzynaro-
dową konferencję Pamięć w nas ciągle niedojrzała... Jak uczyć 
o Auschwitz i Holokauście w czasie, kiedy odchodzą ostatni 
naoczni świadkowie historii? Czy mamy do czynienia wy-
łącznie z przekazem historycznym, czy też edukatorzy po-
winni szukać nawiązań do problemów i wyzwań współcze-
snego świata? Jakie znaczenie mają dziś mówione i materialne 
świadectwa? To tylko niektóre z pytań stawianych podczas tej 
konferencji. 

Oprócz tego piszemy o drugiej części seminarium dla pol-
skich i czeskich edukatorów poświęconemu historii getta 
Theresienstadt, jak również o międzynarodowych umowach 
o współpracy edukacyjnej, które Muzeum Auschwitz podpi-
sało z holenderskim Domem Anny Frank, a także francuskim 
Miejscem Pamięci Camp des Milles.

Na stronach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 
przeczytają Państwo o konferencji podsumowującej projekt 

Argument-biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowie-
czonym, której specjalnym gościem była Zofia Posmysz. Tam 
także znajduje się zaproszenie na wystawę prac oświęcim-
skiego fotografika Dominika Smolarka pt. (Nie)rzeczywistości 
(część zdjęć z ekspozycji znajdą Państwo na ostatniej stro-
nie „Osi”). To zresztą niejedyna wystawa, którą polecamy. 
W Miejscu Pamięci Auschwitz mogą Państwo zobaczyć prace 
byłego więźnia Auschwitz Waltera Spitzera – a więcej o niej 
przeczytają Państwo na stronie poświęconej kulturze.

Projekt Oświęcimskie Historie to siedem opowieści z dziejów 
Oświęcimia, zrealizowanych w formie komiksów i umiesz-
czonych we wnętrzu ekspozytora, stojącego na placu ks. Jana 
Skarbka. Na stronach Centrum Żydowskiego znajdą Państwo 
kilka z opowiedzianych tam historii.

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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XX WIEKU

Zasoby biblioteki Muzeum liczą ok. 30 tys. woluminów oraz przeszło 2,5 tys. czasopism poświęconych historii II wojny 
światowej, III Rzeszy, okupacji oraz martyrologii w więzieniach i obozach koncentracyjnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem historii KL Auschwitz. W zasobach biblioteki znajduje się także kilkadziesiąt map.

Korzystanie z biblioteki

Zbiory biblioteki służą pracownikom naukowym Muzeum, historykom z kraju i z zagranicy, studentom, dziennika-
rzom, nauczycielom, itp. Osoby spoza Muzeum mogą skorzystać z zasobów na miejscu w czytelni (sześć stanowisk  
i dwa komputerowe). Biblioteka może również sprowadzić książki z innych bibliotek na zasadzie wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych.
 
Godziny otwarcia

Od poniedziałku do środy: 9.00-17.00
Od czwartku do piątku: 9.00-14.00

BIBLIOTEKA W MUZEUM AUSCHWITZ
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Podczas pobytu w Terezinie 
nauczyciele wzięli udział 
w studyjnym zwiedzaniu 
terenów byłego getta oraz 
tzw. Małej Twierdzy, będą-
cej w czasie wojny więzie-
niem gestapo oraz miejscem 
egzekucji. Do najważniej-
szych miejsc, z którymi 
zapoznali się uczestnicy 
seminarium, należą m.in.: 
dawne baraki mieszkalne, 
dom modlitwy w Koszarach 
Magdeburskich, Kolum-
barium z pomieszczeniem 
przedpogrzebowym oraz 
Muzeum Getta. Edukatorzy 
uczestniczyli także w wy-
kładach, warsztatach oraz 
projekcjach filmowych.
Istotną częścią programu 
była wspólna praca uczest-

ników służąca wymianie 
doświadczeń w naucza-
niu o Holokauście poprzez 
przygotowanie zajęć warsz-
tatowych opierających się 
na wcześniej prowadzonych 
przez nauczycieli projek-
tach. Praca nad warsztatami 
była także przyczynkiem do 
dyskusji nad różnymi sposo-
bami aktywnego i nowator-
skiego nauczania młodzieży 
o historii II wojny światowej 
w szkołach gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.
– Seminaria te są bardzo 
ważne z wielu powodów: 
nauczyciele mogą pogłębić 
swoją wiedzę na temat wie-
lu aspektów historii Zagła-

dy, dodatkowo odwiedzając 
Miejsce Pamięci, mogą po-
czuć jego atmosferę, zbli-
żyć się do jego historii i lu-
dzi z nim związanych. Ale 
chciałbym podkreślić także 
jedną szczególną zaletę tych 
„mieszanych” seminariów. 
Nauczyciele mają możli-
wość spotkania kolegów ze 
swojego kraju i z zagrani-
cy, porozmawiania z nimi, 
wymienienia się pomysłami 

edukacyjnymi oraz zawarcia 
nowych przyjaźni. Wszyst-
ko to ma ogromne znacze-
nie dla ich życia osobistego 
i zawodowego – podkreślił 
Jiří Kleker, odpowiedzialny 
za koordynację projektu ze 
strony Miejsca Pamięci Te-
rezin.
Miasto Terezin od listopada 
1941 r. służyło jako miejsce 
koncentracji Żydów z Pro-
tektoratu Czech i Moraw, te-

renów III Rzeszy, Holandii, 
Danii, Słowacji oraz Węgier. 
Z getta Theresienstadt do 
Auschwitz trafiło przeszło 
88 tys. osób. Z miejscem tym 
związana jest historia obo-
zu familijnego dla Żydów 
z Terezina, który powstał 
we wrześniu 1943 r. na od-
cinku BIIb obozu Auschwitz 
II-Birkenau. 

Adelina Hetnar-Michaldo, MCEAH

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

ŁĄCZY NAS WSPÓLNY CEL 
– POLSKO-CZESKIE SEMINARIUM DLA 

NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW

4 października w Terezinie zakończyła się druga część seminarium dla polskich i czeskich edukatorów 
poświęconego historii getta Theresienstadt. Zostało ono przygotowane wspólnie przez Międzynarodo-
we Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz oraz Miejsce Pamięci Terezin. 

W seminarium udział wzięło 29 nauczycieli i edukatorów z Polski i Czech zajmujących się w ramach pracy 
zawodowej lub swoich zainteresowań historią byłego obozu Auschwitz, Holokaustu i II wojny światowej.

Uczestnicy polsko-czeskiego seminarium dla nauczycieli i edukatorów w Miejscu Pamięci Terezin
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Obóz w Birkenau (odcinek BIIb), przeznaczony dla Żydów z getta w Terezinie, utwo-
rzony przypuszczalnie dla celów propagandowych. Wysyłana z niego przez więźniów 
ocenzurowana korespondencja o narzuconej treści miała wprowadzić w błąd krewnych 
pozostających w getcie Theresienstadt co do celu deportacji. Ogółem spośród ok. 46 tys. 
deportowanych stamtąd do Auschwitz osób esesmani zarejestrowali w obozie ok. 18 tys. 
osób.
Pierwsze dwa transporty, liczące 5 tys. osób, przybyły we wrześniu 1943 r., kolejne dwa 
skierowane w grudniu podniosły stan obozu do ponad 9 tys. Deportowanych umiesz-
czono w obozie całymi rodzinami, jednak osobno zakwaterowano mężczyzn, a osobno 
kobiety z dziećmi. Wszelkie inne aspekty bytowania były identyczne jak w pozostałych 
obozach: głód, bicie, ciężka praca i ograniczony dostęp do wody.
Po pierwszej selekcji w tym obozie w marcu 1944 r. esesmani zamordowali w komorach 
gazowych 3791 mężczyzn, kobiet i dzieci. Dalsze transporty z Terezina spowodowały 
jednak ponowny wzrost liczby więźniów obozu z 3,6 tys. do ponad 10 tys. Obóz został 
ostatecznie zlikwidowany w lipcu 1944 r., kiedy po kolejnej selekcji ok. 3 tys. mężczyzn i 
kobiet wysłano do innych obozów, a pozostałych 7 tys. zabito w komorach gazowych. W 
opróżnionych w ten sposób barakach umieszczono więźniarki, głównie Polki wywiezio-
ne do Auschwitz po upadku Powstania Warszawskiego.

FAMILIENLAGER THERESIENSTADT 
(Z NIEM. OBÓZ RODZINNY TEREZIN)

Uczestnicy polsko-czeskiego seminarium dla nauczycieli  
i edukatorów w Miejscu Pamięci Terezin
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau
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Wraz z Domem Anny Frank 
w Amsterdamie Muzeum 
będzie realizować trzyletni 
projekt edukacyjny Przy-
szłość edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w autentycz-
nych miejscach pamięci.
Wśród jego głównych celów 
są: poprawa wiedzy odwie-
dzających o źródłach nietole-
rancji, rasizmu i antysemity-
zmu oraz zrozumienie wagi 
poszanowania praw człowie-
ka, wymiana doświadczeń 
dotycząca przede wszystkim 
tego, jak łączyć historię Ho-
lokaustu ze współczesnymi 
zagadnieniami dotyczącymi 
praw człowieka, współpraca 
nad programami dla osób 
lub grup odwiedzających 
mających specjalne potrzeby 
wynikające z niepełnospraw-
ności, jak również poprawa 
doświadczenia edukacyjne-
go uczniów odwiedzających 
Miejsce Pamięci Auschwitz 
poprzez m.in. lekcje interne-
towe.
W ramach projektu na język 
niderlandzki przetłuma-
czone zostaną dwie lekcje 
internetowe: Auschwitz – 
obóz koncentracyjny i Zagłady 
oraz Przygotowanie do wizyty 

w Miejscu Pamięci Auschwitz. 
Na język angielski przetłu-
maczony zostanie także sce-
nariusz projektu Trudne pro-
ste słowa skierowanego dla 
odwiedzających z niepełno-
sprawnością intelektualną.
– To porozumienie pogłębia 
naszą współpracę. Co waż-
ne, korzystać będziemy tak-
że z rezultatów wcześniejszej 
pracy polskich i holender-
skich nauczycieli oraz edu-
katorów. Mam nadzieję, że 
owocami tego projektu bę-
dzie pełniejsze zrozumienie – 
przede wszystkim wśród lu-
dzi młodych – stojącej przed 
nimi odpowiedzialności wo-
bec tak niebezpiecznych zja-
wisk, jakimi są nietolerancja, 
ksenofobia, rasizm, czy anty-
semityzm – powiedział dy-
rektor Muzeum Auschwitz 
dr Piotr M.A. Cywiński.
– Każdego roku Dom Anny 
Frank i Miejsce Pamięci 
Auschwitz odwiedza po-
nad milion osób, a ich profil 
cały czas się zmienia. Dla-
tego należy także oprowa-
dzać ich po tych miejscach 
inaczej niż np. dwadzieścia 
lat temu. Dlatego tak ważna 
jest wymiana wspólnych do-

świadczeń i opracowywanie 
nowych metod pracy z gru-
pami po to, aby ukazać zna-
czenie tego, co wydarzyło się 
w Auschwitz oraz w Amster-
damie następnym pokole-
niom – powiedział dyrektor 
Domu Anny Frank Ronald 
Leopold.
Oprócz tego porozumienie 
zakłada stworzenie specjal-
nego programu dla „mło-
dzieżowych liderów” z Pol-
ski, którzy będą zaangażo-
wani w prezentację wystaw 
Anna Frank – historia na dzień 
dzisiejszy oraz Jestem stąd. Pol-
ska wielu narodów. Zorganizo-
wane zostaną także spotka-
nia nauczycieli i edukatorów 
ze szkół oraz ośrodków do-
skonalenia nauczycieli z obu 
krajów, jak również szkole-
nia i wyjazdy studyjne po-
głębiające wiedzę o historii 
II wojny światowej i zagłady 
w Holandii przeznaczone dla 
edukatorów Miejsca Pamięci 
Auschwitz oprowadzających 
grupy z tego kraju. Całość 
podsumuje międzynarodo-
wa konferencja, która odbę-
dzie się jesienią 2018 r. Reali-
zacja całego projektu możli-
wa jest dzięki grantowi Mi-

nistra Spraw Zagranicznych 
Królestwa Niderlandów.
Ramowa umowa o współ-
pracy z Fundacją Camp des 
Milles: Pamięć i Edukacja, 
którą podpisali dyrektor Mu-
zeum dr Piotr Cywiński oraz 
kierujący francuską insty-
tucją prof. Alain Chouraqui 
w obecności konsula general-
nego Republiki Francuskiej 
w Krakowie Thierry’ego 
Guichoux, to pierwsze takie 
porozumienie z instytucją 
z Francji. Zakłada ono reali-
zację wspólnych projektów 
naukowo-edukacyjnych ma-
jących na celu upowszech-
nianie wiedzy o Holokauście.
– Miejsce Pamięci Camp de 
Milles powstało trzy lata 
temu w miejscu, z które-
go ludzie byli wysyłani do 
Auschwitz. Dlatego dla nas 
niezwykle ważne jest po-
kazanie i połączenie tych 
dwóch skrajnych ogniw 
tego tragicznego łańcucha 
wydarzeń – od normalności 
w fabryce płytek ceramicz-
nych w Les Milles aż do tra-
gedii w Auschwitz – powie-
dział prof. Alain Chouraqui.
– Chcemy na tej podstawie 
rozwijać i wspierać aktyw-

ność w dziedzinie edukacji 
obywatelskiej poprzez po-
kazanie całego procesu prze-
miany ludzi od normalności 
po rzeczy najgorsze. Z peda-
gogicznego punktu widzenia 
niezwykle ważna jest dla nas 
świadomość, że Auschwitz 
nie powstał nagle, i że były 
takie z pozoru niewielkie 
miejsca, gdzie na początku 
rzeczy nie były takie strasz-
ne, gdzie ludzi zbierano na 
początku z różnego powodu 
– bo byli obcokrajowcami, 
przeciwnikami polityczny-
mi, czy Żydami – a potem 
stopniowo sytuacja nabrała 
najgorszego wymiaru. Wo-
kół tej historii musimy roz-
wijać współpracę edukacyj-
ną po to, aby pokazywać te 
procesy i – jeśli to tylko moż-
liwe, zapobiegać im w przy-
szłości – dodał Chouraqui.
Miejsce Pamięci Camp de 
Milles to jedyny zachowany 
w tym stopniu autentyczno-
ści duży obóz Francji Vichy, 
z którego deportowano Ży-
dów na Zagładę w czasie II 
wojny światowej. 

Paweł Sawicki

WSPÓŁPRACA EDUKACYJNA MUZEUM  
Z HOLENDERSKIM DOMEM ANNY FRANK 
ORAZ FRANCUSKIM MIEJSCEM PAMIĘCI 

CAMP DES MILLES

Podczas odbywającej się w Miejscu Pamięci Auschwitz międzynarodowej konferencji edukacyjnej Remem-
brance has not matured in us yet..., Muzeum podpisało dwie umowy: o realizacji trzyletniego projektu eduka-
cyjnego z holenderskim Domem Anny Frank, a także o współpracy z francuskim muzeum Camp des Milles.

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

Prezentacja była możliwa dzię-
ki współpracy Muzeum z In-
stytutem Polskim w Moskwie. 
W otwarciu wziął udział dy-
rektor Instytutu Dariusz Kle-
chowski, konsul RP w Smoleń-
sku Michał Greczyło, a także 
dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście w Muzeum 
Auschwitz Andrzej Kacorzyk. 
Obecni byli także m.in. kom-
batanci, reprezentanci miejsco-
wych władz, lokalna Polonia, 
a także przedstawiciele Mu-
zeum w Katyniu poświęco-
nego tragedii polskich ofice-
rów zamordowanych przez 
NKWD w kwietniu 1940 r.
– Prezentacja naszej wystawy 
w mieście, na którego obrze-
żach, w Katyniu, dokonano 
z rozkazu Stalina tak straszli-

wej zbrodni na polskich oby-
watelach jest dla mnie szcze-
gólnie ważna. Poza tym obec-
ność w miejscu, gdzie przed 
pięciu laty doszło do wielkiej 
tragedii, w której zginęła 
znaczna część polskiej elity 
politycznej, także ludzie blisko 
związani z Muzeum Ausch-
witz, była dla mnie osobiście 
bardzo głębokim przeżyciem – 
powiedział Andrzej Kacorzyk.
– Cieszę się, że dzięki współ-
pracy Muzeum i Instytutu Pol-
skiego swoją wiedzę o Ausch-
witz będą mogli poszerzyć 
mieszkańcy smoleńszczyzny, 
regionu tak dotkliwie do-
świadczonego przez niemiec-
ką agresję. Duże zaintereso-
wanie wśród odwiedzających 
wystawę budził los więźniów 
Auschwitz z terenu Związku 

Sowieckiego, w tym jeńców 
Armii Czerwonej – dodał.
Wystawa Niemiecki Nazistowski 
Obóz Śmierci Konzentrationsla-
ger Auschwitz skonstruowana 
została chronologiczno-te-
matycznie, w oparciu przede 
wszystkim o materiały źródło-
we i ikonograficzne Muzeum 
Auschwitz oraz o materiały 
Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego w Warszawie: foto-
grafie, dokumenty, nielegalną 
twórczość obozową lub powo-
jenne prace wykonane przez 
ocalonych świadków.
Autorem scenariusza jest Mi-
rosław Obstarczyk, a twórcą 
projektu graficznego Piotr Ku-
tryba. 

Paweł Sawicki

O HISTORII OBOZU AUSCHWITZ W SMOLEŃSKU

Wystawę Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz oglądać można było w Rosji, w smo-
leńskim muzeum poświęconym pamięci II wojny światowej. Ekspozycja historyczna, przygotowana przez 

Muzeum Auschwitz, prezentuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia historii niemieckiego nazistowskiego obo-
zu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, a także genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne ele-
menty systemu terroru niemieckiego wprowadzonego w okupowanej Polsce.

Otwarcie wystawy w Smoleńsku

Otwarcie wystawy w Smoleńsku

1. Geneza i cel agresji niemieckiej
2. Niemiecka polityka okupacyjna
3. Utworzenie KL Auschwitz
4. Początki obozu – pierwsi więźniowie
5. Auschwitz – narzędzie terroru wobec ludności polskiej
6. Rozwój obozu
7. KL Auschwitz: obóz koncentracyjny i ośrodek maso-
wej zagłady Żydów
8. Wstęp do zagłady – niemiecka polityka wobec Żydów 
w latach 1933-1941
9. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej – Holo-
kaust
10. Deportacja ludności żydowskiej do KL Auschwitz
11. Urządzenia masowej zagłady
12. Przebieg zagłady
13. Grabież
14. Rejestracja więźniów
15. Warunki obozowej egzystencji
16. Głód
17. Niewolnicza praca więźniów
18. Terror
19. System kar
20. Egzekucje
21. Eksperymenty medyczne
22. Obóz kobiecy
23. Zagłada Romów (Cyganów)
24. Sowieccy jeńcy wojenni
25. Los dzieci i młodocianych
26. Ruch oporu w KL Auschwitz
27. Ucieczki i bunty
28. Ujawnianie zbrodni
29. Pomoc mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
30. Ewakuacja − marsz śmierci i wyzwolenie
31. Auschwitz – Miejsce Pamięci

TEMATY PORUSZONE 
NA WYSTAWIE:
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

„Wybitny polski szekspi-
rolog, autor bestselerowej 
i znanej na całym niemal 
świecie książki pt. Szekspir 
współczesny, Jan Kott na-
pisał, że geniusz ze Strat-
fordu tym wyróżnia się 
spośród innych twórców, 
że o ile ci przedstawiali 
w swych dziełach czło-

wieka i jego świat zawsze 
z jakiejś jednej, konkretnej 
perspektywy, o tyle autor 
Hamleta umiał pokazać 
go… ze wszystkich moż-
liwych perspektyw rów-
nocześnie. Nie sposób od-
mówić tym słowom racji. 
Od powstania jego dzieł 
minęło już blisko pół tysią-

ca lat, a wciąż odkrywają 
one przed zdumionymi 
interpretatorami nowe, za-
skakujące pokłady znaczeń 
i sensów. Oryginalność 
dzieł Szekspira nie leży tyl-
ko w wyjątkowości ich fa-
buł – większość pomysłów 
fabularnych zaczerpnął 
wszak pisarz z popular-

nych i powszechnie zna-
nych w jego epoce kronik, 
nowel i opowieści, a nawet 
dramatów jego poprzedni-
ków. Jego geniusz objawił 
się więc przede wszystkim 
w formie, jaką tym wątkom 
nadał, i oczywiście w tre-
ści i problematyce, jaką im 
przypisał”  – pisze o Szek-

spirze Janusz Toczek, Go-
spodarz Salonu.
Projekt współfinansowany ze 
środków Urzędu Miasta Oświę-
cim, Starostwa Powiatowego 
Oświęcim, Banku Pekao, Dru-
karni Dimograf, Cukierni Or-
licki oraz Joachima S. Russka. 

MDSM

57. KRAKOWSKI SALON POEZJI PT. ŚWIAT 
JEST TEATREM, AKTORAMI LUDZIE…

25 października 2015 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się 57. Kra-
kowski Salon Poezji pt. Świat jest teatrem, aktorami ludzie… Fragmenty dramatów i wybrane sonety Wil-
liama Szekspira czytały Małgorzata Kochan i Katarzyna Tlałka, aktorki Teatru Ludowego w Krakowie, 

przy akompaniamencie Piotra Kudełki. 
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57. Krakowski Salon Poezji

Młodzi Polacy i Niemcy poznali 
się w maju w Międzynarodo-
wym Forum Burg Liebenzell 
podczas pierwszej części pro-
jektu poświęconego tematyce 
praw człowieka w przeszłości 
i współcześnie. Głównym wąt-
kiem tegorocznego spotkania 
była kwestia uchodźców poszu-
kujących azylu w Europie oraz 
deportacje, wypędzenia i uciecz-
ki w czasie II wojny światowej. 
Pięciodniowe seminarium 
w Oświęcimiu uczestnicy 
projektu rozpoczęli od histo-
rycznego spaceru po mieście 
śladami dawnej społeczności 
żydowskiej, wizyty w Centrum 
Żydowskim i w Synagodze. 
Podczas oprowadzania po cen-
trum miasta mieli możliwość 
poznania polsko-żydowskiego 
współistnienia i dobrej współ-
pracy przed rokiem 1939, a tak-
że wzbogacenia swojej wiedzy 
na temat zwyczajów, kultury 
i religii żydowskiej. W czasie 
popołudniowych warsztatów 
przygotowujących do wizyty 
w Miejscu Pamięci Auschwitz-
-Birkenau młodzi Polacy 
i Niemcy analizowali wspólnie 
przyczyny Holokaustu i rozma-
wiali na temat swojej percepcji 
Auschwitz i obaw związanych 
z wizytą w Muzeum. 

Uczestnicy zostali również 
wprowadzeni do pracy w ra-
mach warsztatów medialnych 
Zachować pamięć, których efek-
tem miały być mini-projekty 
skupione tematycznie wokół 
czterech pojęć kluczowych: Od-
powiedzialność, Ochrona, Em-
patia, Opór poprzez pomaganie. 
Każdy z uczestników otrzymał 
również  Osobisty Dziennik 
Projektu, jako pomoc przy reda-
gowaniu i formułowaniu myśli, 
zapisywaniu swoich doświad-
czeń w Oświęcimiu, rysowaniu, 
notowaniu…
Kolejny dzień projektu poświę-
cony został w całości tematyce 
obozowej. Uczestnicy odwiedzi-
li najpierw obóz koncentracyjny 
Auschwitz I, następnie obóz 
zagłady Auschwitz II-Birkenau. 
Słuchając uważnie przewod-
ników, przemierzali kolejne 
miejsca związane z cierpieniem 
i śmiercią, gromadzili informacje 
na temat deportacji do Ausch-
witz i uwieczniali przy pomocy 
aparatów fotograficznych, dyk-
tafonów i piór obrazy, słowa 
i myśli, które najbardziej ich 
poruszyły, zastanowiły lub za-
niepokoiły… Wizyta w byłym 
obozie koncentracyjnym i zagła-
dy budzi zawsze dużo emocji 
i refleksji, które trzeba najpierw 

samemu przeanalizować, dla-
tego w programie seminarium 
przewidziano czas na chwilę 
zadumy i zapisanie swoich 
myśli w Osobistym Dzienniku 
Projektu. Podczas wieczornego 
spotkania grupy przemyślenia 
uczestników zostały omówio-
ne na forum, a następnie każda 
z czterech grup przystąpiła do 
pracy nad swoim małym-wiel-
kim dziełem upamiętniającym 
losy deportowanych do Ausch-
witz. 
Temat deportacji, wypędzeń 
i przesiedleń został pogłębiony 
podczas kolejnych warsztatów. 
Przeanalizowane zostały różni-
ce i podobieństwa tych trzech 
sposobów przemieszczania się 
ludności oraz pokazane mecha-
nizmy ich działania na przykła-
dzie ucieczki Polaków przed 
armią niemiecką w 1939 i Niem-
ców przed Armią Czerwoną 
w latach 1944-45 oraz deportacji 
Polaków z Kresów Wschodnich 
w głąb Rosji i przesiedleń na Zie-
mie Odzyskane w 1945 r. Warsz-
taty te były nie tylko lekcją histo-
rii o wojennych i powojennych 
losach obu narodów, zmianie 
granic obu krajów i związanych 
z tym konsekwencjach społecz-
nych, ale także wstępem do 
analizy losów współczesnych 

uchodźców. Poszerzeniem tego 
zagadnienia były warsztaty 
przeprowadzone w Polskiej 
Akcji Humanitarnej w Krako-
wie oraz spotkanie z uchodźcą 
z Afganistanu, który od czterech 
lat mieszka w Polsce. Spotkanie 
twarzą w twarz z osobą koja-
rzoną dotychczas jako „jeden 
z wielu” uchodźców pokazywa-
nych w mediach, bezpośrednia 
rozmowa dająca odpowiedź 
na wiele pytań, wpłynęły na 
zmianę stosunku młodzieży do 
uchodźców. Sympatyczny Kha-
lil obalił stereotyp muzułmani-
na-terrorysty, niebezpiecznego, 
brudnego „obcego”, przed któ-
rym należy zamknąć drzwi.
Doświadczenia i wiedza, którą 
uczestnicy zebrali podczas wi-
zyty w Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu, w czasie opro-
wadzania po Miejscu Pamięci 
Auschwitz-Birkenau, a także 
podczas warsztatów w Polskiej 
Akcji Humanitarnej w Krako-
wie, zostały opracowane pod-
czas warsztatów medialnych 

prowadzonych pod fachową 
opieką specjalisty od mediów 
Dejana Simonoviča z Stadtme-
dienzentrum Stuttgart. Część 
osobistych zapisków z prowa-
dzonego przez cały czas trwania 
seminarium  dziennika projektu 
została połączona z dokumenta-
cją fotograficzną odwiedzonych 
miejsc i rysunkami uczestników, 
tworząc multimedialne prezen-
tacje będące zapisem wrażeń 
i przemyśleń młodzieży. Wkrót-
ce będzie można obejrzeć je na 
stronie internetowej MDSM, 
zostaną także zaprezentowane 
w szkołach uczestników projek-
tu, a nagrane podczas semina-
rium wywiady zostaną wyemi-
towane w Free Radio Stuttgart.
Seminarium zostało zrealizowane 
w ramach projektu Zachować pa-
mięć dzięki finansowemu wsparciu 
Fundacji Bethe i Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży oraz dzięki 
życzliwości Stadtmedienzentrum 
Stuttgart. 

Olga Onyszkiewicz

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ

Początkiem października w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu spotkali się ucznio-
wie z Badenii-Wirttembergii, Małopolski i Śląska, by wziąć udział w drugiej części polsko-niemieckiej wy-
miany młodzieży.
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Dominik Smolarek wpro-
wadził gości wernisażu do 
tematyki swoich prac. Autor 
czuje się najbardziej związa-
ny w fotoreportażem, archi-
tekturę traktuje natomiast 
w swej pracy jako drugą for-
mę artystycznej wypowiedzi. 
Zdecydował się na stworze-

nie alternatywnych fotografii 
ośmiu znanych krakowskich 
budowli w odpowiedzi na 
powielający się i bardzo jed-
nolity charakter wszystkich 
zdjęć przedstawiających 
architekturę Krakowa. „Za-
stosowana atomizacja de-
formująca dotychczasową 

bryłę poszczególnych bu-
dynków, doprowadziła do 
stworzenia kompletnie od-
miennych form, wyróżnia-
jących się na tle otaczającej 
przestrzeni. Wszystkie zmia-
ny, które można dostrzec 
w fotografiach, porównując 
je z pierwowzorem, powsta-

ły w trakcie fotografowania 
– co jest efektem długiej, bar-
dzo dokładnej i skrupulatnej 
pracy w fazie planowania, 
realizowania, jak i samego 
wielogodzinnego fotografo-
wania”. 
Dominik Smolarek jest absol-
wentem Szkoły Kreatywnej 

Fotografii w Krakowskich 
Szkołach Artystycznych. 
Fotografie znajdujące się na 
wystawie stanowią pracę dy-
plomową autora. W MDSM 
można było je oglądać do 2 
listopada 2015 r. 

Bożena Grzywa

(NIE)RZECZYWISTOŚCI

15 października 2015 r. w MDSM otwarta została wystawa prac oświęcimskiego fotografika Dominika Smo-
larka pt. (Nie)rzeczywistości. Wernisaż otworzył Leszek Szuster – dyrektor MDSM, który powitał i przed-
stawił autora, od ponad pięciu lat współpracującego z MDSM przy wielu projektach. 
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Wernisaż wystawy prac oświęcimskiego fotografika Dominika Smolarka pt. (Nie)rzeczywistości 

Konferencję otworzyła pre-
zentacja fragmentu filmu to-
warzyszącego warsztatom, 
w którym Zofia Posmysz 
czyta opowiadanie Chrystus 
oświęcimski, następnie dyrek-
tor MDSM Leszek Szuster 
wprowadził gości w tema-
tykę projektu. Argument-bio-
grafia. Wartości humanistycz-
ne w świecie odczłowieczonym 
– wspólny projekt MDSM 
i Fundacji Konrada Adenau-
era w Polsce, to wyjątkowa 
lekcja historii i etyki oparta 
na biografii Zofii Posmysz. 
Idea przeniesienia historii 
niezwykłego spotkania mło-
dej więźniarki z działającym 

w obozowym ruchu oporu 
Tadeuszem Paolone-Lisow-
skim na formę literackich 
warsztatów, pojawiła się 
w roku 2013. O tym, jak po-
wstawały te niezwykłe zaję-
cia edukacyjne i jak dziś mó-
wić młodym ludziom o war-
tościach, takich jak wiara, 
nadzieja, miłość czy wolność, 
rozmawiali autorzy koncep-
cji: Janusz Toczek i Małgo-
rzata Gwoźdź, a także sama 
Pani Zofia, podczas panelu 
dyskusyjnego  moderowa-
nego przez Joannę Klęczar. 
Prelegenci podkreślali, że 
pomysł Leszka Szustera, by 
sięgnąć po Chrystusa oświę-

cimskiego jako kanwę dla za-
jęć warsztatowych, okazał się 
niezwykle nośny i pozwolił 
na stworzenie unikalnej lek-
cji, łączącej wątki historyczne 
i pracę z wybitnym tekstem 
literackim z autentycznymi 
emocjami uczestników. Po 
dyskusji zaprezentowany 
został film dokumentujący 
zrealizowane w bieżącym 
roku warsztaty, przygotowa-
ny przez Jarosława Wilcza-
ka, a następnie prowadzą-
cy zajęcia Bożena Grzywa 
i Jérôme Déodat przedstawili 
ich podsumowania. W ciągu 
ostatnich dwóch lat w warsz-
tatach w języku polskim 

i niemieckim wzięło udział 
ponad 20 grup młodych lu-
dzi. Od niedawna dostępne 
są one także w języku angiel-
skim. Jak podkreślali uczest-
nicy, zarówno z Polski, jak 
i z Niemiec, możliwość za-
poznania się z opowiada-
niem Chrystus oświęcimski 
w interpretacji samej autorki, 
a także z biografiami jego 
niezwykłych bohaterów: 
Zofii Posmysz i Tadeusza 
Paolone-Lisowskiego, była 
dla nich wyjątkowym i bar-
dzo osobistym przeżyciem. 
Młodzież zwracała także 
uwagę na  formę graficzną 
materiałów warsztatowych, 

przygotowanych w oparciu 
o ilustracje współpracujące-
go od lat z Domem Spotkań 
Pawła Adamusa.
Konferencję podsumowała 
Zofia Posmysz, podkreśla-
jąc, jak ogromne znaczenie 
– także osobiste – ma dla 
niej stworzona dzięki publi-
kacji opowiadania Chrystus 
oświęcimski oraz realizacji 
warsztatów, możliwość po-
pularyzacji historii Tadeusza 
Paolone-Lisowskiego, jedne-
go z wielkich, a do niedawna 
zapomnianych, bohaterów 
czasu pogardy. 

Joanna Klęczar

ARGUMENT – BIOGRAFIA. 
KONFERENCJA W MDSM

Już od dawna przyjeżdżam do Oświęcimia nie jak do Auschwitz, lecz jak do swojego drugiego Domu, ponie-
waż wiem, że są tu ludzie, których kocham i którzy, mam nadzieję, mnie lubią. Auschwitz zabrał mi młodość  

i zmienił moje życie, jednak Oświęcim w ostatnich latach nadał temu życiu nowy sens, może ważniejszy niż to, 
co straciłam przez Auschwitz – powiedziała Zofia Posmysz na zakończenie konferencji podsumowującej projekt  
Argument-biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym, która odbyła się 28 października 2015 r. 
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Organizatorami spotkania były Fundacja na 
Rzecz MDSM i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.
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Konferencja podsumowująca projekt Argument-biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym
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Na zaproszenie Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście do 
Oświęcimia przyjechali przed-
stawiciele instytucji zajmują-
cych się edukacją o Holokau-
ście oraz organizacją wyjaz-
dów młodych ludzi do miejsc 
pamięci, historycy i edukato-
rzy z Europy, Izraela i Stanów 
Zjednoczonych, a także pra-
cownicy wielu Miejsc Pamięci. 
Specjalnymi gośćmi byli też 
byli więźniowie obozu Ausch-
witz. Spotkanie było okazją do 
refleksji nad znaczeniem edu-
kacji o Holokauście we współ-
czesnym świecie oraz nad klu-
czowymi obszarami dalszego 
działania w kontekście zmie-
niającej się rzeczywistości.
Odnosząc się do wyzwań 
stojących przed edukatorami, 
dyrektor Muzeum Ausch-
witz dr Piotr M.A. Cywiński 
podkreślił podczas otwarcia 
konferencji, że ogromnym 
wyzwaniem jest znalezienie 
sposobu łączenia autentyzmu 
relacji świadków i autentycz-
ności poobozowej przestrzeni. 
– Gdzieś pomiędzy słowami, 
które mamy w naszych rę-
kach: słowami napisanymi, 
wypowiedzianymi, nagrany-
mi, narysowanymi, czy ubra-

nymi w poezję – wszystkimi 
zebranymi relacjami świad-
ków, a autentyzmem miejsca 
i przejściem przez to prawdzi-
we miejsce, w którym wyda-
rzyła się historia, tkwi obszar 
poszukiwań dla nas wszyst-
kich. Bowiem te słowa brzmią 
inaczej jeśli są skonfrontowane 
z autentycznym miejscem pa-
mięci, i to miejsce wygląda ina-
czej, jeśli w jego tle brzmią te 
wszystkie słowa – powiedział.
– Musimy wszyscy zastano-
wić się, jak sprawić, żeby nasz 
przekaz nie tylko tworzył wie-
dzę faktograficzną, ale żeby 
świadomość wagi tych wyda-
rzeń doprowadziła w więk-
szym stopniu ludzi do refleksji 
nad swoją własną dzisiejszą 
odpowiedzialnością – podkre-
ślił dyrektor Cywiński.
Konferencję otworzył panel, 
w którym wzięli udział byli 
więźniowie Auschwitz: Bat-
sheva Dagan, Zofia Posmysz, 
Marian Turski, Yehuda Wi-
dawski oraz David Wiśnia. 
Mówili oni m.in. o tym, w jaki 
sposób doświadczenia obozo-
we wpłynęły na ich powojen-
ne życie.
– Z moim numerem na przed-
ramieniu byłam źródłem py-
tań. Na początku mojej kariery 

zawodowej byłam przedszko-
lanką i dzieci pytały mnie, 
dlaczego ja mam numer. I szu-
kałam odpowiedzi – najpierw 
w prozie, a później w poezji, 
ponieważ dzieci lubią wiersze, 
a ja chętnie czasami piszę wier-
szem. I tak napisałam swoją 
pierwszą książkę dla dzieci 
poświęconą edukacji o Holo-
kauście. Wiedziałam, że mu-

szę dzieciom dać odpowiedź 
w taki sposób, aby nie odebrać 
im ich wiary w człowieka. Za-
tem moje opowiadania mają 
tzw. happy end, bo my wszy-
scy ocaleni jesteśmy happy en-
dem. Żyjemy, mimo wszystko 
żyjemy – mówiła Batszewa 
Dagan.
– Edukacja to nie tylko pe-
dagogika w sensie „jak prze-
konać” i „jak nauczyć”. To 
przede wszystkim filozofia. 
Zatem jeżeli mogę coś po-
wiedzieć edukatorom: czego-
kolwiek będziecie uczyli, co-
kolwiek będziecie mówili, to 
pamiętajcie, że inne są prawa 
w piekle, a inne w normalnym 
życiu. Nie można według za-
sad normalnego kodeksu mo-
ralnego oceniać rzeczy w pie-
kle – podkreślił Marian Turski.
Zofia Posmysz mówiła o war-
tości, jaką widzi w spotkaniach 
z młodymi ludźmi, w których 
uczestniczy od wielu lat: – To 
jest coś, co wypełnia schyłek 
mojego życia i nadaje mu sens. 
Kiedy widzę zainteresowanie 
i autentyczne zaangażowanie 
młodych ludzi, to myślę, że 
warto. Może w ten sposób pa-
mięć o ludziach, którzy zostali 
tu zniszczeni, zagazowani, 
zamordowani, będzie trwała. 
Być może w ten sposób, prze-
kazując moje doświadczenie, 
przekażę trochę tej pamięci 
przyszłym pokoleniom. To jest 
szalenie ważne.
Dla Davida Wiśni spotkanie, 
które odbywało się w budyn-

ku sauny w Birkenau miało 
szczególne znaczenie. – Będąc 
więźniem obozu pracowa-
łem dokładnie w tej sali przez 
półtora roku. Kiedy przenie-
śliśmy się ze starej sauny, pra-
cowałem tutaj do momentu 
ewakuacji. To oczywiście nie 
wyglądało w ten sam spo-
sób. Gdzieś z tyłu było biuro, 
w którym pracowałem. Byłem 
już tutaj kilka razy po wojnie, 
ale nigdy nie wszedłem wła-
śnie do tej części. Nie mogłem 
sobie poradzić i dziś zacząłem 
płakać. Płakałem pierwszy raz 
w ciągu 70 lat. Takie wrażenie 
to na mnie zrobiło – opowia-
dał David Wiśnia.
Podczas dyskusji panelowych 
uczestnicy mówili m.in. o mo-
delowych rozwiązaniach pro-
gramów wizyty młodzieży 
w Miejscu Pamięci Auschwitz, 
o podobieństwach i różnicach 
pomiędzy edukacją o Holo-
kauście, a edukacją o prawach 
człowieka. Zastanawiali się 
również, jak powinno wyglą-
dać nauczanie o Holokauście 
w czasach, kiedy z jednej stro-
ny odchodzą ostatni świadko-
wie, byli więźniowie niemiec-
kich nazistowskich obozów 
koncentracyjnych i zagłady, 
a z drugiej strony do Miejsc 
Pamięci przyjeżdżają coraz to 
nowe pokolenia, dla których 
wydarzenia II wojny świato-
wej są historią bardzo odległą.
Dyskutowano również o tym, 
na czym powinna skupiać się 
narracja historyczna na wy-

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
EDUKACYJNA PAMIĘĆ W NAS CIĄGLE 

NIEDOJRZAŁA…

Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście w czasie, kiedy odchodzą ostatni naoczni świadkowie historii? Czy mamy 
do czynienia wyłącznie z przekazem historycznym, czy też edukatorzy powinni szukać nawiązań do proble-

mów i wyzwań współczesnego świata? Jakie znaczenie mają dziś mówione i materialne świadectwa? To tylko 
niektóre z pytań stawianych podczas międzynarodowej konferencji edukacyjnej Pamięć w nas ciągle niedojrzała…, 
która odbyła się w Miejscu Pamięci Auschwitz w dniach 26-29 października.

Batszewa Dagan i David Wiśnia

Panel dyskusjyjny z udziałem byłych więźniów Auschwitz 
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stawach, jak zmieniające się 
metody komunikacji społecz-
nej wpływają na edukację, 
a także o tym, jaka jest rola 
edukacji o Auschwitz i Holo-
kauście w czasach nasilenia 
się ideologii populistycznych, 
antysemityzmu,  zagrożeń 
terroryzmem, czy konfliktami 
zbrojnymi.
Podczas konferencji odbyły się 
warsztaty poświęcone pracy 
edukacyjnej z różnymi rodza-
jami świadectw: pisanymi, 
mówionymi, pracami arty-
stycznymi oraz świadectwami 
materialnymi. W programie 
znalazły się także wystąpienia 
uczestników prezentujące wy-
niki najnowszych badań oraz 
przykłady dobrych praktyk 
w pracy edukacyjnej.
Całość zakończyła dyskusja 
pt. Jakie będzie znaczenie Ausch-
witz w przyszłości, w której 
udział wzięli prof. Irena Lipo-
wicz, prof. Marek Kucia, prof. 
Steven Katz oraz dr Piotr Tro-
jański.
– Cały czas musimy zmieniać 
metody mówienia o historii 
Auschwitz, po to, aby docierać 
do kolejnych pokoleń. Myślę, 
że w przyszłości bardzo waż-
ne będzie przekazywanie do-
świadczenia Auschwitz wśród 
przedstawicieli elit: przywód-
ców politycznych, parlamen-
tarzystów, sędziów, lekarzy 
itd. Widzimy tu bowiem, do 
czego prowadzi ograniczanie 
godności człowieka. Mocno 
wierzę, że miejsce to będzie 
ważne dla przyszłości spo-
łeczności demokratycznej 
i społeczności wartości. Dla ro-
dziny narodów demokratycz-
nych miejsce to ma bowiem 
ogromne znacznie – powie-
działa prof. Irena Lipowicz.
Prof. Marek Kucia podkreślił, 

że szczególną rolę w pod-
trzymaniu pamięci o historii 
Auschwitz będą odgrywać 
instytucje pamięci. – Myślę, 
po pierwsze, o Muzeum, które 
istnieje w autentycznej poobo-
zowej przestrzeni, o roli głów-
nej wystawy, którą oglądają 
odwiedzający, a także o zna-
czeniu pracy przewodników.  
Druga instytucja to system 
edukacyjny. Oczywiście, nie 

mamy wpływu na to, ile miej-
sca zajmuje historia Auschwitz 
w różnych systemach eduka-
cyjnych. Jednak poprzez szko-
lenie nauczycieli i studentów 
możemy podkreślać i skupiać 
się na najważniejszych wy-
branych aspektach przeszło-
ści.  Trzecia ważna instytucja 
to media i przede wszystkim 
relacje z wydarzeń upamięt-
niających. Dzięki temu prze-

kazowi najszersza publiczność 
może zetknąć się z przekazem 
płynącym z tego miejsca. Miej-
my zatem nadzieję, że Mu-
zeum, edukacja, media i elity 
polityczne będą pracować na 
rzecz podtrzymania pamięci 
o Auschwitz – powiedział Ma-
rek Kucia.
– Myśląc o przyszłości mó-
wiłbym nie tylko o obrazie 
Auschwitz, ale o wyzwaniach, 

które stoją przed nami – za-
równo jeżeli chodzi o rolę Mu-
zeum i pracę w autentycznym 
Miejscu Pamięci, jak i eduka-
cję o Holokauście generalnie. 
Wydaje się bowiem, że efek-
tywność uczenia o Auschwitz 
i Holokauście chyba nie jest 
taka, jakiej oczekujemy, co 
pokazywały niektóre konfe-
rencyjne prezentacje. Myślę 
zatem, że powinniśmy robić 
wiele, aby zmieniać edukację 
o Holokauście, ale także zasta-
nawiać się nad celami, które 
stawiamy sobie, kiedy mówi-
my o Auschwitz – mówił dr 
Piotr Trojański.
– Symbol Auschwitz nadal bę-
dzie odgrywał rolę pierwszo-
planową. Kiedy ludzie czytają 
czy dyskutują na temat zła, 
czy moralności, muszą w koń-
cu odnieść się do Auschwitz. 
Badania pokazują, że prawie 
każda debata o kwestiach 
moralnych kończy się wyko-
rzystaniem Auschwitz jako 
obrazu, symbolu czy dowodu. 
Oczywiście, zdarzają się przy-
padki upraszczania, czy mani-
pulowania, ale faktem jest to, 
że Auschwitz jest niezwykle 
mocnym symbolem zła – mó-
wił prof. Steven Katz.
Podczas konferencji Muzeum 
podpisało dwie umowy do-
tyczące międzynarodowej 
współpracy edukacyjnej: o re-
alizacji trzyletniego projektu 
edukacyjnego z holenderskim 
Domem Anny Frank, a także 
o współpracy z francuskim 
muzeum Camp des Milles. 

Paweł Sawicki

Warsztaty w Pracowniach Konserwatorskich

Warsztaty na wystawie w bloku 27

Fo
t. 

M
ar

ek
 L

ac
h

Fo
t. 

M
ar

ek
 L

ac
h

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 91, listopad 2015

16151413121110987654321



Centrum Żydowskie

OŚWIĘCIMSKIE HISTORIE

Projekt Oświęcimskie Histo-
rie prezentuje siedem opo-
wieści z dziejów Oświę-
cimia w formie komiksu. 
Umieszczone są one we 
wnętrzu ekspozytora usta-
wionego na placu ks. Jana 
Skarbka. Swoją formą na-

wiązuje on do podobnych 
obiektów znajdujących się 
w Muzeum Żydowskim. 
Trójkątne kształty rzutów 
ekspozytorów symbolizują 
rozerwane i zdeformowane 
ramiona Gwiazdy Dawida, 
a kierunki, które wyznacza-

ją, wskazują symbolicznie 
miejsca emigracji żydow-
skich mieszkańców miasta.
Ekspozytor jest rozwinię-
cem istniejącej wystawy  
w przestrzeni miejskiej. 
Swoją formą ma intrygo-
wać, skłaniać do refleksji, 

zachęcać do odwiedzenia 
Muzeum, jak również pro-
mować historię miasta.
Autorem rysunków wraz  
z tekstami jest Tomasz Be-
reźnicki, natomiast autora-
mi ekspozytora – Magda-
lena Poprawska (Imaginga 

Studio), Bartosz Haduch 
oraz Łukasz Marjański 
(NArchitekTURA). Pro-
jekt jest współfinansowany 
przez Miasto Oświęcim. 

Artur Szyndler

9 listopada o godz. 17.00 w Cafe Bergson odbyło się otwarcie i prezentacja ekspozytora Oświę-
cimskie Historie. W spotkaniu wzięli udział autorzy i projektanci Tomasz Bereźnicki, Magdalena 
Poprawska (Imaginga Studio) oraz Bartosz Haduch. 
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Jesteśmy już w domu, lecz nadal pod wrażeniem podróży do miejsca pamięci Auschwitz. Pracujemy nad 
pytaniem, jakie konkretne wnioski każdy z nas powinien wyciągnąć z tej wizyty. Siedem dni spędziliśmy  

w Centrum Dialogu i Modlitwy, w pobliżu byłego obozu Auschwitz. My, to znaczy Sara i Janika  
z Heimatsucher e.V, 18 studentów z Wyższej Szkoły z Dolnej Nadrenii oraz dwóch opiekunów z Katolickiego 
Centrum dla studentów „Lakum” Krefeld, które tę podróż edukacyjną zorganizowało.

 NIE WYSTARCZY POWIEDZIEĆ NIGDY WIĘCEJ!

Wizyta w Miejscu Pamięci gru-
py studentów z Lakum, miała 
na celu umożliwić młodym lu-
dziom poszerzenie swojej wie-
dzy historycznej o Shoa, opartej 
na faktach i liczbach z osobi-
stym, empatycznym doświad-
czeniem, zdobytym w miejscu 
autentycznej zagłady.
Lakum Krefeld jest katolickim 
Centrum, miejscem spotkania 
i organizacji różnych wydarzeń 
w duchu chrześcijańskich war-
tości dla studentów z różnych 
państw i kultur z regionu Nie-
derrhein. Lakum pomaga stu-
dentom między innymi w spra-
wach administracyjnych, udzie-
la porad oraz oferuje miejsce do 
nauki, spotkań i refleksji. Pod-
stawą pracy tej organizacji jest 
wzajemna tolerancja i szacunek 
do innych oraz zapobieganie ste-
reotypom i nieporozumieniom.
Po trzech wstępnych spotka-
niach, 24 sierpnia, o świcie grupa 
wyruszyła do Polski i po prawie 
trzynastu godzinach dotarła 
do Oświęcimia.W pierwszych 
dwóch dniach, odwiedzili były 
obóz Auschwitz Birkenau. Wi-
zyta w każdym z nich trwała 

prawie cztery godziny. To spo-
tkanie z historią porusza do 
głębi prawie wszystkich. „W tak 
krótkim czasie tak wiele dowie-
dzieliśmy się, tak wiele odczu-
lismy i dużo rozmyślaliśmy. 
To było psychicznie i fizycznie 
wyczerpujące, a każdy z nas ina-
czej radził sobie z tymi doświad-
czeniami. Minął już tydzień od 
naszego powrotu, a moje myśli 
wciąż wędrują do tych dni, któ-
re spędziliśmy w Oświęcimiu” 
– napisała w swoich wspomnie-
niach Janika. Szczególnie poru-
szyła ją wystawa Shoa w bloku 
27: „Słyszy się tam oryginalne 
pieśni żydowskie, podczas gdy 
jednocześnie ogląda się rysunki 
dzieci drastycznie odmienione 
biegiem wojny. W innym po-
mieszczeniu, w panującej tam 
ciemności, odtwarzane są filmy 
ukazujące społeczność żydow-
ską z całej Europy z czasów 
przedwojennych. Wszystko 
to wywołało we mnie i wielu 
innych silne uczucie smutku, 
rozpaczy, żalu z powodu tak 
tragicznego losu tych szczęśli-
wych ludzi, kochających rodzin 
i żywej kultury”.

Wyjątkowym doświadczeniem 
dla uczestników było spotkanie 
z byłym więźniem Auschwitz, 
Wacławem Długoborskim. 
„»Chciałem żyć« – powiedział 
nam. To nas wzruszyło. Rów-
nież jego radość życia i otwar-
tość. Dla wielu z nas było to 
pierwsze spotkanie ze świad-
kiem historii, a prof. Długo-
borski na swój sposób odebrał 
nam niepewność, przez co nie 
obawialiśmy się zadawać mu 
pytań, które leżały nam na sercu. 
Ta rozmowa miała dla nas duże 
znaczenie i za to jesteśmy mu 
niezmiernie wdzięczni”.
W trzecim dniu podróży grupa 
skupiła się na poznaniu miasta, 
którego nazwa kojarzy się z tra-
gicznymi faktami z przeszłości. 
„Poznaliśmy historię miasta. 
Poszukiwaliśmy śladów ży-
cia społeczności żydowskiej 
w przedwojennym Oświęcimiu, 
a przy tym dowiedzieliśmy się 
więcej o judaizmie. Zwiedzili-
śmy centrum miasta, synagogę, 
wystawę w Centrum Żydow-
skim oraz cmentarz żydowski” 
– napisał jeden z uczestników.
Był również czas na wspól-

ne refleksje, podczas których 
uczestnicy dzielili się własnymi 
myślami, czas na rozważania 
oraz wnioski: „Czego powinni-
śmy się nauczyć z własnych do-
świadczeń z tego miejsca i co po-
winniśmy stąd zabrać? Co chce-
my przekazać osobom, które 
tutaj nie były? Co powiemy tym, 
którzy zapytają, co nas, młodych 
ludzi, obchodzi to, co się wów-
czas wydarzyło? Dlaczego po-
winniśmy się zajmować tym te-
matem? Na wszystkie te pytania 
nie można znależć uniwersalnej 
odpowiedzi. Przybliżyło nas 
do niej spotkanie z siostrą Mary 
O’Sullivan. Szczególne wraże-
nie wywarły na nas jej słowa: 
»Auschwitz, w którym ludzi 
poddawano terrorowi, dehuma-
nizacji i zabijano, już nie istnieje. 
Nasza odpowiedzialność za dzi-
siaj i za przyszłość jest bardziej 
konkretna i namacalna. Ludzie 
często mówią nigdy więcej! Ale 
to nie wystarczy! Nie dość po-
wiedzieć nigdy więcej! To było-
by zbyt proste, to tylko slogan. 
Trzeba wziąć odpowiedzialność 
za własne czyny dzisiaj i w przy-
szłości«”.

Dla grupy studentów skupionej 
wokół katolickiego Centrum 
Lakum wizyta w Auschwitz 
daje jeszcze większą motywa-
cję do działania. Janika i Sara 
oraz kilkoro innych studentów 
zaangażowani są w działania 
niemieckiej organizacji Heimet-
sucher e.V., która zrodziła się 
z projektu studenckiego w 2010 
r. Jej celem jest dokumentowa-
nie historii o ludziach, którzy 
przeżyli Holokaust w obozach 
koncentracyjnych. Zebrane in-
formacje są przekazane poprzez 
oficjalną stronę internetową 
lub w formie wystaw i warsz-
tatów dla uczniów, studentów 
i innych zainteresowanych osób. 
Nazwa organizacji odnosi się do 
pierwszej wystawy, która zajęła 
się tematem ocalałych, którzy 
podczas II wojny światowej 
stracili swój dom i ojczyznę. Do 
dziś ponad 6000 ludzi odwiedzi-
ło wystawy Heimatsucher e.V 
i ponad 1500 uczniów uczestni-
czyło w organizowanych przez 
nich warsztatach. 

Beata Sereś

Centrum Dialogu i Modlitwy

Wizyta w mieście Wizyta w Centrum Żydowskim

Spotkanie z prof. Wacławem Długoborskim Wizyta w Miejscu Pamięci na wystawie Shoa w bloku nr 27
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ZA CENĘ PRZEŻYCIA ZAWARŁEM PAKT. 
WYSTAWA PRAC BYŁEGO WIĘŹNIA 
AUSCHWITZ WALTERA SPITZERA

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY LISTOPAD/GRUDZIEŃ

Prace Waltera Spitzera, byłego więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz, można oglądać na nowej czasowej wystawie zatytułowanej Za cenę przeżycia zawarłem pakt.

Do tej pory w Muzeum znajdowało się dziewięć grafik jego autorstwa z 1960 r., w których niezwykle suge-
stywnie przedstawił on koszmar życia w obozie. W tym roku kolekcja prac tego artysty w Zbiorach Muzeum 
powiększyła się o kolejne pięć powojennych rysunków.

Kultura

stanowili pomóc mu w prze-
życiu obozu. Musiał jednak 
przyrzec, że jeśli przeżyje, opo-
wie ołówkiem o wszystkim, co 
widział.
– Za cenę przeżycia zawarłem 
pakt. Musiałem wyryć w pa-
mięci codzienne potworności, 
rysować, jeszcze raz rysować, 
wyrwać te obrazy czasowi, 
aby pewnego dnia przypo-
mnieć światu, o tym, co się tu 
wydarzyło. Miałem tylko 17 

lat i zostałem obarczony od-
powiedzialnością, która mnie 
przerastała. Obozowe przeży-
cia z pewnością wpłynęły na 
mnie i moją sztukę. Pozostały 
we mnie – wspominał.
Po wojnie Walter Spitzer ukoń-
czył studia w Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Paryżu. Jest uznanym 
artystą z ogromnym dorob-
kiem twórczym. Znaczna część 
jego działalności poświęcona 

jest przeżyciom z okresu Ho-
lokaustu.
Ekspozycję Za cenę przeżycia 
zawarłem pakt oglądać można 
w salach wystaw czasowych 
w bloku 12 na terenie byłego 
obozu Auschwitz I do 15 listo-
pada w godzinach 10.00-17.00 
(październik) i 10.00 - 16.00 (li-
stopad). 

Paweł Sawicki

• 15 listopada
 Koncert zespołu Cisza jak ta

Dom Kultury w Ketach zaprasza 15 listopada o godz. 19.00 na koncert zespołu 
Cisza jak ta. Ta propozycja z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy w muzyce 
równie cenią dźwięk jak ciszę.
Cisza, od lat pozostająca w czołówce zespołów wykonujących poezję śpiewaną, 
wystąpi na koniec Festiwalu Harcerskiego Kraina łagodności. Bilety w cenie 15 
zł do nabycia w Domu Kultury lub poprzez stronę internetową DK. Dla osób 
uczestniczących w Festiwalu Harcerskim – bilety w cenie 10 zł.
Dom Kultury w Kętach

• 20 listopada
Fisz Emade – koncert
Dom Kultury w Kętach zaprasza na wyjątkowy koncert. 20 listopada o godz. 19.00 
w sali widowiskowej DK wystąpi Fisz Emade Tworzywo. Fisz Emade to Bartek 
i Piotr Waglewscy, prywatnie bracia, a zawodowo duet. Od 2001 r. wydali 9 płyt 
utrzymanych w stylistyce hiphopowej lub okołohiphopowo-eklektycznej. W wersji 
koncertowej występują jako Fisz Emade Tworzywo w mocno poszerzonym 
składzie, wsparci znakomitymi muzykami.
Ich ostatnia płyta Mamut, wydana w 2014 r., to jedno z największych ich dokonań. 
Uznana przez wielu za płytę roku (np. „Gazeta Wyborcza”), została również 
laureatem Fryderyka 2015 w kategorii album roku elektronika/indie/alternatywa.

Bilety na koncert można nabyć w Domu Kultury lub poprzez stronę 
internetową DK. Cena: 35 zł do 15.11, 45 zł po 15.11.
Dom Kultury w Kętach

• 5 grudnia
Intryga – spektakl z Teatru Kamienica w Warszawie
Oświęcimskim Centrum Kultury zaprasza na spektakl z Teatru 
Kamienica w Warszawie – w reżyserii Jana Englerta w wykonaniu: 
Joanny Koroniewskiej, Beaty Ścibakówny, Szymona Bobrowskiego, 
Tomasza Stockingera i Zbigniewa Zamachowskiego pt. Intryga.
Bogaty biznesmen stojący na progu bankructwa postanawia sfingować 
własną śmierć, zgarnąć pieniądze z polisy i zacząć nowe życie. Kto 
może wystawić fałszywy akt zgonu? Lekarz, który ma romans z żoną 
biznesmena. W zamian rekin finansjery obiecuje usunąć się w cień, 
a pan doktor będzie miał wolną drogę do poślubienia „wdowy”. Żeby 
plan się powiódł, trzeba przygotować misterną intrygę...
Spektakl został wyróżniony podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów Prywatnych Sztuka plus komercja 2014. Zbigniew 
Zamachowski otrzymał tytuł Najlepszego Aktora za rolę detektywa.
Czas: 120 minut (1 przerwa). Godz. 17.00 i 20.00. Bilety: 85 zł, 75 zł, 65 
zł, 20 zł
Oświęcimskie Centrum Kultury  

– Są to m.in. szkice przedsta-
wiające studium portretowe 
muzułmana – więźnia wy-
czerpanego pracą i głodem, 
studium kobiety w komorze 
gazowej – szkic do obrazu olej-
nego zatytułowanego Komora 
gazowa, a także dużych rozmia-
rów rysunek będący jednocze-
śnie projektem, na podstawie 
którego powstała rzeźba zaty-
tułowana Muzułman na cześć 
pamięci 10 tysięcy Żydów za-
mordowanych w Buchenwal-
dzie – powiedziała Agnieszka 
Sieradzka ze Zbiorów Mu-
zeum.
Na wystawie można zobaczyć 
wszystkie rysunki Waltera 
Spitzera znajdujące się w Zbio-

rach Muzeum, a także kilka 
prac udostępnionych przez 
artystę specjalnie na tę okazję 
z jego własnej kolekcji. 15 paź-
dziernika twórca był gościem 
specjalnej sesji edukacyjnej 
zorganizowanej przez Między-
narodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
z okazji otwarcia wystawy.
Walter Spitzer, artysta malarz, 
grafik i rzeźbiarz, urodził się 
14 czerwca 1927 r. w Cieszynie 
w rodzinie żydowskiej. W 1940 
r., dzieląc los innych cieszyń-
skich Żydów, został wywie-
ziony wraz z matką do getta 
w Strzemieszycach. W 1943 r. 
po zlikwidowaniu getta część 
jego mieszkańców Niemcy 
wywieźli do obozu Auschwitz. 
Walter Spitzer skierowany zo-
stał do podobozu Blechham-
mer. Aby wytrwać w strasz-
nych warunkach obozowych, 
rysował portrety i pejzaże, wy-
mieniając je na żywność.
– Rysując w obozie, nie miałem 
świadomości tego, że to jest 
sztuka. Rysowałem portrety 
po to, żeby dostać kawałek 
chleba, trochę margaryny. Po 
prostu chciałem przeżyć – mó-
wił Walter Spitzer.
W 1945 r. został ewakuowany 
do obozu Gross-Rosen, a póź-
niej do Buchenwaldu. To wła-
śnie w Buchenwaldzie człon-
kowie ruchu oporu, widząc 
jego zdolności artystyczne, po-

Jedna z prac Waltera Spitzera

Otwarcie wystawy prac Waltera Spitzera Za cenę przeżycia zawarłem pakt
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Osiedle Chemików – część I

Pomiędzy przebiegającą 
z zachodu na wschód ul. 
Gen. J. Dąbrowskiego a po-
łożonym ok. 300 m na połu-
dnie od niej nowym budyn-
kiem Biblioteki Miejskiej 
znajduje się tzw. Aleja Pi-
sarzy. Na siedmiu płytach 
(brązowych tablicach) tego 
szerokiego chodnika wid-
nieją napisy upamiętniają-
ce znanych współczesnych 
polskich pisarzy i poetów. 
Jeden z nich poświęcony 
jest byłej więźniarce obo-
zu Auschwitz Zofii Po-
smysz, honorowej obywa-
telce miasta Oświęcimia, 
autorce m. in. znanego 
opowiadania-słuchowiska 
radiowego pt. Pasażerka, 
opublikowanego w formie 
powieści w 1962 r. W utwo-
rach tych autorka przed-
stawiła świat za drutami 
kolczastymi w poruszają-
cy, relatywnie nowatorski 
sposób, z punktu widzenia 

jednej z nadzorczyń SS.  
W 1963 r. w nawiązaniu do 
nich powstał wybitny film 
o wymienionym tytule  
w reżyserii Andrzeja Mun-
ka.
W centrum Osiedla, u zbie-
gu Al. Tysiąclecia z ul. 
Jędrzeja Skłodowskiego 
stoi okazały kościół pw. 
św. Maksymiliana. Został 
on wybudowany w latach 
1980-88 dzięki składkom 
mieszkańców Oświęcimia 
i licznych obywateli Bawa-
rii, w wyniku trwających 
od 1957 r. starań miejsco-
wej społeczności. Do po-
staci św. Maksymiliana 
Kolbe oraz do ofiar Ausch-
witz w ogóle nawiązują 
liczne elementy zewnętrz-
nego i wewnętrznego wy-
stroju kościoła. Na odla-
nych w brązie drzwiach, 
prowadzących do kościoła, 
widoczne są sceny przed-
stawiające realizowaną 
w obozie zagładę, sym-
boliczną drogę krzyżową 

więźniów i wielką ciernio-
wą koronę, którą przerywa 
unoszący się ku niebu św. 
Maksymilian. Prawie cały 
fronton kościoła wypełnia 
witraż, którego centralna 
scena przedstawia Jezusa 
Chrystusa Zmartwych-
wstałego w otoczeniu chó-
rów męczenników, wśród 
nich św. Maksymiliana 
i św. Teresy Benedykty od 
Krzyża (Edyty Stein), kar-
melitanki, wybitnej inte-
lektualistki niemiecko-ży-
dowskiego pochodzenia, 
zabitej w 1942 r. w jednej 
z komór gazowych Ausch-
witz. Wewnątrz świątyni 
rzuca się w oczy ołtarz wy-
konany z czarnego marmu-
ru w kształcie obozowego 
trójkąta (symbolu oznacza-
nia więźniów niemieckich 
nazistowskich obozów 
koncentracyjnych), nad 
którym wznosi się dzie-
więciometrowy drewniany 
krzyż. Na prawo od ołtarza 
znajduje się okazały tryp-
tyk poświęcony pobytowi 
św. Maksymiliana w KL 
Auschwitz. Tło dla jego 
postaci tworzą emanujące 
grozą obrazy odzwiercie-
dlające realia obozowe. 
Na prawej bocznej ścianie 
wisi kopia obrazu Ukrzy-
żowanie, którego oryginał 
znajduje się w Kościelisku 
k. Zakopanego i jest dzie-
łem nieznanego włoskiego 
więźnia Auschwitz.
Niedaleko kościoła, przy 
skrzyżowaniu ul. Śniadec-
kiego z ul. Zygmunta Wró-
blewskiego znajduje się 
nietypowa, prostopadło-
ścienna, betonowa budow-
la. Jest to pohitlerowski 
schron przeciwlotniczy. 
W latach 2012-15 artyści 
Rafał Olbiński i Andrzej 
Pągowski namalowali na 
ścianach tego bunkra czte-
ry duże murale, w ramach 
organizowanego od 2010 
r. Life Festival Oświęcim 
(Por. informację o tym 
przedsięwzięciu w arty-
kule Topografia pamięci 
opublikowanym w „Osi” 
nr 88). Dwa dzieła Andrze-
ja Pągowskiego przedsta-
wiają gitarzystów wzno-
szących się na skrzydłach 
gołębic do świata pokoju 
i respektowania podsta-
wowych zasad humanitar-
nych. Jak stwierdził autor, 
cała rodzina jego ojca zgi-
nęła w obozie Auschwitz. 

O czwartym miejscu pa-
mięci znajdującym się na 
wschodnim skraju dzielni-
cy, pomniku poświęconym 
ofiarom jednego z podo-
bozów Auschwitz, obozu 
Monowitz, będzie mowa 
w następnym numerze 
„Osi”.

 

Dr Andrzej Strzelecki

(Szerzej na temat przedstawio-
nych tu miejsc pamięci patrz 
m.in.: www.mbposwiecim.
pl;www.maksymilian.bielsko.
opoka.org.pl/nasz_kosciol.
php;www.radiokrakow.pl/wia-
domosci/malopolska-zachodnia/
kolejny-mural-andrzeja-pa-
gowskiego)www.polskieradio.
pl/5/3/Artykul/654362,Zmarl-
August-Kowalczyk-zolnierz-
AK-uciekinier-z-Auschwitz; 
www.hospicjum-oswiecim.pl).

TOPOGRAFIA PAMIĘCI

Największą pod względem liczby ludności dzielnicą Oświęcimia jest Osiedle Chemików, położone pomię-
dzy Starym Miastem a terenem byłej niemieckiej fabryki IG Farben. Jej zabudowę stanowią w części  dwu- 
i trzykondygnacyjne budynki wybudowane podczas drugiej wojny światowej w charakterystycznym nie-

miecko-nazistowskim stylu, w pozostałej części na ogół wielopiętrowe bloki wzniesione po 1945 r. Znajdują się 
tu cztery miejsca pamięci dotyczące w różnej mierze ofiar obozu Auschwitz.

Historia

Aleja Pisarzy przed Biblioteką Miejską Wejście do Kościoła pw. św. Maksymiliana 

Kościół pw. św. Maksymiliana Pohitlerowski schron przeciwlotniczy
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FOTOREPORTAŻ

15 października 2015 r. w MDSM została otwarta wystawa prac oświęcimskiego fotografika Dominika Smolarka pt. 
(Nie)rzeczywistości. Szerzej o tym wydarzeniu piszemy na stronie 7. Dominik Smolarek jest absolwentem Szkoły 

Kreatywnej Fotografii w Krakowskich Szkołach Artystycznych. Poniżej publikujemy kilka fotografii z wystawy Autora. 
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