
 .1902731 המספר  תחת  פוליטי  אסיר  בתור  בוגדן  נרשם   1944 באוגוסט  ב-12 
יחד אתו הגיעו 4,000 גברים, נשים, קשישים וילדים. הגרוע ביותר בעבורו הייתה 
הפרידה מאמו. היא הוצבה במחנה נשים והוא היה במחנה גברים. מפעם לפעם היה 
רואה את דמותה בצד השני של הרמפה בבירקנאו. בוגדן עבד קשה מאוד בסחיבת 
יום אחד עבד במחנה הנשים  נערים אחרים מוורשה.  יחד עם  עגלות עם סחורות 
והייתה לו הזדמנות לראות את אמו אחרי חודשים רבים ולהחליף אתה כמה מילים. 

זה היה היום המרגש ביותר בעבורו בכל תקופת שהותו במחנה.

בחורף 1944 – 1945 הועברו אסירים מאושוויץ בהמוניהם לתוך גרמניה. בוגדן ואמו 
נשלחו לברלין. הם עבדו שם בפינוי העיר. ב-22 באפריל 1945 שוחררו בוגדן ואומו. 

אחרי שחזרו לוורשה ההרוסה נודע להם שהאב מת במרד.

ופרסם  כתב  הנאצי.  הכיבוש  בתקופת  קורותיו  את  שכח  לא  ברטינקובסקי  בוגדן 
ספרים על גורלם של ילדים פולנים בתקופת המלחמה: אוסף של סיפורים קצרים 
ארוכים  "ימים  לוויסלה",  "חזרה  ארוכה",  "דרך  הרומנים  ואת  אסיר"  במדי  "ילדות 

כשנים".

הוראות לביצוע במשך עבודה בקבוצות:

 1.  תקראו את הביוגרמה של בוגדן ברטניקובסקי ותסמנו בטקסט 
את המידע החשובה ביותר עבורכם.

2.  תסמנו במפה המצורפת את מסלול הגירוש של בוגדן 
ברטניקובסקי למחנה אושוויץ.

3.  תסמנו בציר הזמן את תקופת השהות של בוגדן 
ברטניקובסקי במחנה אושוויץ.

בוגדן ברטניקובסקי נולד ב-24 בינואר 1932 בוורשה. אביו עבד בבית הספר הגבוה 
למלחמה, אמו הייתה עקרת בית. בוגדן היה בן יחיד. ב-1 בספטמבר 1939 היה אמור 
להתחיל את לימודיו בכיתה ב' בבית הספר היסודי, אבל מוקדם בבוקר נפלו פצצות 
ראשונות על ורשה. אביו נקרא לצבא והלך לחזית. הוריו החליטו שיותר בטוח יהיה 
וסבתא בפודלסיה מאשר להישאר בוורשה הנצורה. למרבה  לעבור לבית של סבא 
שוורשה  לאחר  לשם.  שהגיעו  לאחר  קצר  זמן  האזור  את  כבשוהסובייטים  הצער 
נכנעה החליטה האם לחזור הביתה. למזלם חזר גם האב. מאחר שהוא היה עובד 

אזרחי של הצבא ולא חייל היה יכול להחליט להישאר בוורשה.

הכיבוש הגרמני הפריע לתפקודו של בית הספר של בוגדן. למרות זאת סיים בוגדן 
לימודים גבוהים  על הפולנים  אסר  היסודי. החוק הגרמני  לימודיו בבית הספר  את 
יותר. אבל המורים של בוגדן ארגנו מערכת לימודים סודית. למרות גילו הצעיר היה 
ב-1  ורשה  מרד  פרוץ  את  היטב  זכר  הוא  החשאית.  המחתרתית  לפעילות  בוגדן 
באוגוסט 1944 וכן את השבועות הראשונים של הלוחמה. הוא ידע שאביו היה מעורב 
ארמיה  קציני  זאת  עם  ללוחמים.  להצטרף  רצה  בעצמו  והוא  פרטיזנית  בפעילות 
קריובה החליטו שהוא צעיר מדי לשאת נשק. לפיכך סייעו בוגדן וחבריו מהשכונה 
הלחימה  הגרמנים.  מן  )מוחרם(  צבאי  ציוד  והעברת  בשטח  החולים  בית  בארגון 
ואמו מצאו את עצמם בין  וגברה, בית המשפחה נהרס בהתפוצצות. בוגדן  הלכה 
האזרחים המגורשרים מוורשה הכנועה. ממחנה המעבר בפרושקוב נשלחו חלק 
מהאנשים לעבודות כפייה בתוך הרייך ואחרים למחנות ריכוז. בוגדן ואמו מצאו את 

עצמם בטרנספורט לאושוויץ.  

בוגדן ברטניקובסקי



בוגדן ברטניקובסקי בנאומו במלאות 72 שנה לשחרור אושווי

תצלום  מטקס לחם הקודש של בוגדן מלפני המלחמה עם אמו ואביו
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הרייך השלישי )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 1 בספטמבר 1939(

גנרל גוברנמן
ברית המועצות )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 17 בספטמבר 1939(

גבולות פולין היום גבולות פולין
)עד 1 בספטמבר 1939(

מפת הרפולביקה השנייה של פולין – 
מפה של פולין תחת הכיבוש

)1.9.1939 עד 22.6.1941 ( 



ימים, כשנתפס האסיר, הם שוחררו. למרות העונש הנורא הזה והעובדה שהצליח 
ולקח  המחנה  שלטונות  נגד  לעסוק בפעילות  צ'סלב  המשיך  בנס  ממוות  לחמוק 
של  מסיביים  לטרנספורטים  עד  היה  הוא  הנשק.  במפעלי  חבלה  בפעולות  חלק 
יהודים מכל אירופה ולתהליך השמדתם ברצח המוני בתאי הגזים באושוויץ בירקנאו. 
באמצע 1944 היה בין האסירים שנשלחו לרוונסבריק ושם הועסק בקומנדו מיוחד 
הוא שוחרר  ארטילריה של בעלות הברית שלא התפוצצו.  ופצצות  שנטרל פצצות 
בידי הכוחות האמריקניים במאי 1945. קמפיסטי נשאר בגרמניה כמה חודשים. הוא 
את  וקיבל  פולני  תיכון  ספר  ולבית  הביניים  לחטיבת  נרשם  ללימודים,  לחזור  רצה 
תעודת הבגרות.  אירוע חשוב בחייו היה השתתפותו בתור עד במשפטים של פושעי 
בהתאם  מכן,  לאחר  משפחתו.  לבית  חזר  ב-1946  רוונסבריק.   ממחנה  מלחמה 
וורוצלב. בתור  להחלטתו בבית חולים במחנה, החל בלימודי רפואה באוניברסיטת 
רופא טיפל באסירים לשעבר ובדק את ההשפעה שהייתה לשהייה במחנות ריכוז 
על בריאותם. בתו ונכדו נעשו גם רופאים. את התוצאות של המחקרים רבי השנים 
שלו פרסם בספר: "הסוגיה של נירנברג - המשך".  זיכרונותיו ראו אור בספר "לשרוד 

את היום" שפורסם אחרי מותו ב-1987.

הוראות לביצוע במשך עבודה בקבוצות:

 1.  תקראו את הביוגרמה של צ'סלב קמפיסטי ותסמנו בטקסט 
את המידע החשובה ביותר עבורכם.

2.  תסמנו במפה המצורפת את מסלול הגירוש של צ'סלב
קמפיסטי למחנה אושוויץ.

3.  תסמנו בציר הזמן את תקופת השהות של צ'סלב 
קמפיסטי במחנה אושוויץ.

צ'סלב קמפיסטי נולד ב-9 בינואר 1925 באוסטרוב מזובייצקה. היו לו שישה אחים 
ואחיו הבכור זיגמונט למחתרת.  יוזף  אביו  פרוץ המלחמה הצטרפו  ואחיות. לאחר 
הצופים.  במסגרת  אפורות"  "שורות  בשם  מחתרתי  בארגון  חבר  היה  צ'סלב  גם 
הארגון הזה השתייך ל"ארגון הלוחמה המזויין" שנקרא אחר כך "ארמיה קריובה". 
איסוף  מחתרתית,  עיתונות  חלוקת  כללו  קבוצתו  של  ביותר  החשובות  המשימות 
וגם על הצבא הגרמני  ועוצמתה  מידע על כל תנועותיה של המשטרה הגרמנית 
הלשין  לא  בגסטפו  בחקירתו   .1941 באפריל  נעצרו  שלושתם  באוסטרוב.  המוצב 
לו לחתימה. לאחר  ולא חתם על הפרוטוקול שמסרו  איש מקרב חבריו  צ'סלב על 
אביו  עם  נשלח  ומשם  בוורשה  נוספות בפביאק  לחקירות  הועבר  והושפל  שהוכה 

ואחיו ואסירים אחרים לאושוויץ.

בחורף  שונים.  בקומנדו  מאוד  קשה  עבד  הוא   .16686 המספר  את  קיבל  במחנה 
לפתות  כמה  זרק  מזון  אספקת  בפירוק  הרכבת  של  ברמפה  כשעבד   ,1942 של 
 11 לשבויי מלחמה הסובייטים המורעבים. הוא נתפס בידי האס אס, הועבר לבלוק 
ונענש בתלייה הפוכה על המקל במשך כמה שעות )תלייה שמוציאה את הזרועות 
ממקומן(. הוא ואחיו הצליחו ליצור קשר עם אמם. הרבה זמן שמר את אחד ממכתביה 
ומידבקת.  קשה  מחלה  בטיפוס במחנה,  חלו  האסירים  מן  רבים  לחולצתו.  מתחת 
אביו לא שרד את מחלת הטיפוס. צ'סלב חלה וכשהבריא החליט שאם ישרוד יהיה 
רופא. באותו חורף הצליח אחד מן האסירים בקומנדו שלו לברוח מהמחנה. אנשי 
דין  לגזר  שווה  היה  בריחה  על  עונש  הקולקטיבית:   הענישה  את  יישמו  אס  האס 
שישה  לאחר  ביניהם.  היה  צ'סלב  קומנדו.  מאותו  חברים  לעשרה  מרעב  מוות  של 

צ'סלב קמפיסטי



תצלום רישום של צ'סלב קמפיסטי

פרופ' צ'סלב קמפיסטי) תצלום מאוספים משפחתיים של 
אויה קמפיסטי-יזנח(
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גנרל גוברנמן
ברית המועצות )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 17 בספטמבר 1939(

גבולות פולין היום גבולות פולין
)עד 1 בספטמבר 1939(

מפת הרפולביקה השנייה של פולין – 
מפה של פולין תחת הכיבוש

)1.9.1939 עד 22.6.1941 ( 



ואם היא לא  יומן  הפינוי הנוסף של היהודים אמרה רותקה לסטסיה שהיא כותבת 
יישאר לה זכר. סטסיה הכירה כל פינה  רוצה שלפחות  תשרוד את המלחמה היא 
בבית משפחתה והבנות החביאו את היומן במקום מסתור בין לוחות המדרגות. זמן 
קצר לאחר מכן נאסר על הפולנים להיכנס לגטו והבנות לא ראו עוד זו את זו. בשלהי 
אביב 1943 גורשו רותקה עם משפחתה לאזור העני ביותר של הגטו בקמיונקה. מי 

ששרדו נשלחו באוגוסט 1943 לאושוויץ-בירקנאו.

הוראות לביצוע במשך עבודה בקבוצות:

 1.  תקראו את הביוגרמה של רותקה לסקר ותסמנו בטקסט 
את המידע החשובה ביותר עבורכם.

2.  תסמנו במפה המצורפת את מסלול הגירוש של רותקה 
לסקר למחנה אושוויץ.

3.  תסמנו בציר הזמן את תקופת השהות של רותקה 
לסקר במחנה אושוויץ.

רותקה נולדה ב-12 ביוני 1929 בגדנסק. זמן קצר אחר כך עברה עם הוריה לבנדין, 
עיר הולדתם של הוריה. לאחר עליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה לא הייתה 
העיר החופשית גדנסק מקום ידידותי ליהודים. הוריה של רותקה היו עשירים ויכלו 
מורה  אפילו  לה  היה  להרשות לעצמם להשקיע בחינוך של בתם. במשך זמן מה 
פרטי. רותקה הייתה מוכשרת ואינטליגנטית, היא אהבה ללמוד, אהבה מאוד לקרוא 

ספרים. לרותקה היה אח צעיר הניו.

כשפרצה המלחמה בספטמבר 1939 התחילו חייה של רותקה להשתנות. היא לא 
יכלה להמשיך את לימודיה. המצב הכלכלי של הוריה התחיל להידרדר. מכיוון שהיו 
יהודים חייהם היו מוסדרים על ידי תקנות משפטיות חמורות ביותר. הם איבדו את כל 

רכושם ונאלצו לעבור לגטו בנדין שהוקם במאי 1942.

את  להיפגש עם חבריה, להמשיך  רותקה להמשיך  רצתה  למרות מצב המלחמה 
חיי החברה שלה. כמו כל נערה בגילה העסיקו אותה האהבות הראשונות. לאחר 
המעבר לגטו הצטמצם מעגל חבריה. היא כבר לא הייתה יכולה להיפגש לעיתים 
היא   1943 באביב  הגרמנים.  בשביל  לעבוד  ונאלצה  הפולנים  חבריה  עם  קרובות 
פגשה את סטסיה ספינסקה. לפני הקמת הגטו התגוררה משפחתה של סטסיה 
בבית שבו גרו כעט רותקה, הוריה ואחיה הקטן. בהתחלה לא היה הגטו סגור לגמרי 
וסטסיה באה לראות מי מתגורר בבית משפחתה. למרות פער הגילים ביניהן )סטסיה 
הייתה בת 21(, הבינו הבנות זו את זו, נפגשו מפעם לפעם והרבו לשוחח ביניהן. 
לרותקה ידעה רבות על מהלכי המלחמה, דבר שהרשים את סטסיה. כאשר התקרב 

רותקה לסקר



רותקה לסקר עם אחיה הניו

רותקה לסקר
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1943. בתקופה הזאת לא ידעה זופיה הרבה על גורלם של אביה ואחיה.  באפריל 
פעם אחת קיבלה מסר סודי מאחיה טומש שכתב שאבא, שלא היה מסוגל לעבוד, 
שאביה  עולה  המלחמה  אחרי  המשפחה  שהשיגה  מתיעוד  פנול.  בזריקת  הומת 
נרצח ב-13 בינואר 1943 ואחיה טומש נפטר חודש לאחר מכן ב-11 בפברואר 1943.
בשנת 1943 הועברה זופיה יחד עם 170 נשים לתת-מחנה באביצה שהיה ממוקם 
בבניין ששימש בית ספר לפני המלחמה. האסירות עבדו בגידול לפת וסלק, חפרו 
תעלות ניקוז, יישרו את בורות החפרפרות ואספו חציר מן השדות. לפי זכרונותיה 
של זופיה תנאי החיים היו הרבה יותר טובים מאשר בבירקנאו. לכל אחת מהן היה 
דרגש נפרד, לא היו חרקים. זופיה שהתה במחנה הזה עד אוגוסט 1944 ולאחר מכן 
נצוויילר. בסופו של דבר עברה  ואסירות אחרות למחנה  אחיותיה  יחד עם  הועברה 
זופיה כמה מחנות: רוונסבריק, ברלין קפנינג וזקסנהאוזן. היא שוחררה בשוורינם 
במהלך צעדת המוות מזקסנהאוזן. הוריה ואחיה נרצחו באושוויץ- בירקנאו.  אחיותיה 
סטפניה ויוזפה שרדו את המלחמה. זופיה חזרה עם אחיותיה לכפר של משפחתה. 
למרבה הצער לא היה למה לחזור. בית המשפחה נהרס בפקודת הגרמנים. זופיה 
לעיתים  אושוויץ-בירקנאו.  הממלכתי  במוזיאון  מה  זמן  עבדה  משפחה.  הקימה 
קרובות נפגשה עם בני נוער וסיפרה להם את קורותיה במחנה. זופיה נפטרה ב-19 

בפברואר 2011 באושווייצ'ים.

הוראות לביצוע במשך עבודה בקבוצות:

 1.  תקראו את הביוגרמה של זופיה ליש ותסמנו בטקסט 
את המידע החשובה ביותר עבורכם.

2.  תסמנו במפה המצורפת את מסלול הגירוש של זופיה ליש 
למחנה אושוויץ.

3.  תסמנו בציר הזמן את תקופת השהות של זופיה ליש 
במחנה אושוויץ.

זופיה ליש, שם נעורים בונדירה, נולדה ב-28 ביולי 1927 בכפר מוקרה ליד זמושץ'. 
להוריה קטז'ינה ומיכל היו עוד שתי בנות יוזפה וסטפניה ובן טומש. רבים מתושבי 
אזור זמושץ' היו מעורבים בפעילות מחתרתית בתקופת המלחמה. גם אחיה של 
יחידות גרמניות את כל תושבי הכפר המשפחתי של  1942 עצרו  זופיה. בדצמבר 
מחנות  נוצרו  שם  לזמושץ'  נלקחו  העצורים  כל  אותו.  הסובבים  והכפרים  זופיה 
מעבר מיוחדים. כעבור כמה ימים נשלחו חלקם לעבודות כפייה ברייך וחלק למחנות 
ריכוז. זופיה הובאה לאחר שעות ארוכות של מסע יחד עם כל משפחתה לאושוויץ-

בירקנאו. היא נרשמה תחת המספר 26816 שקועקע על זרועה השמאלית. 

למזלה לא הופרדה זופיה מאמה ואחיותיה. הן היו יחד בהסגר ועבדו בעבודות ניקיון. 
לאחר מכן עבדו במחסן ושם זופיה חלתה. היא לקתה בחום גבוה ולא היה לה כוח 
לעבוד עוד. אמה, אחותה וחברותיה עזרו לה כדי שלא יראו שהיא חולה. בעבודתן 
במחסנים הייתה להן גישה לבגדים של היהודים שנרצחו במחנה. לאסירים שהייתה 
להם אפשרות להשיג בגדים כאלה היה קל יותר לשרוד. זופיה רצתה לארגן סוודר 
חם והלבשה תחתונה לאסירה אחת. למרבה הצער הגרמנים גילו את הדבר וזופיה 
זקופה  עמידה  שעתיים  לעמוד  נאלצה  היא  הערב  מסדר  אחרי  בחומרה.  נענשה 
בשערי מחנה הנשים בבריקנאו במשך חמישה-עשר הימים אחרי המקרה. במשך 
עשרה ימים עבדה בקומנדו העונשין בהבאה מן השטח של גופות של אסירות שמתו.

אחותה יוזפה עבדה במטבח במהלך שהותה במחנה בקילוף תפוחי אדמה. האחות 
השנייה, סטפניה, עבדה בניקיון בבלוק האסירים. אמן חלתה בטיפוס ונפטרה במחנה 

זופיה ליש



זופיה ליש, תצלום אחרי המלחמה
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הרייך השלישי )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 1 בספטמבר 1939(

גנרל גוברנמן
ברית המועצות )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 17 בספטמבר 1939(

גבולות פולין היום גבולות פולין
)עד 1 בספטמבר 1939(

מפת הרפולביקה השנייה של פולין – 
מפה של פולין תחת הכיבוש

)1.9.1939 עד 22.6.1941 ( 



לו לשרוד גם  והדבר עזר  הייתה עבודה במקום מקורה  במפעל נשק גרמני. זאת 
את החום העז וגם את הקור המקפיא. כל האסירים במחנה עבדו בעבודות קשות 
שמעבר לכוחותיהם וקיבלו מעט מאוד מזון. לכן ניסו כל הזמן להשיג עוד מזון. יום 
אחד נתפס אדוורד בגניבת כיכר לחם. בתור עונש הורה לו איש האס אס לרקוד והוא 
והפצע שלא נרפא  ופגע באצבע הרגל. למרות הכאב הנורא  ירה באקדחו ברגליו 

במשך שבועות היה אדוורד חייב ללכת כל יום לעבודה.

במחצית השנייה של שנת 1944 התחילו הגרמנים לפנות את אסירי המחנה עקב 
המתקפה המתקדמת של הצבא האדום. אדוורד היה שותף לגורל זה. באפריל 1945 

שהה בכמה מחנות בשטח גרמניה: בוכנוולד, מטלבאו-דורה וברגן בלזן.

אדוורד חזר לפולין בשנת 1947 ורצה למצוא את בני משפחתו. לרוע המזל נרצחו 
כולם בזמן המלחמה. מאחר שלא היה לו עוד בית משפחתי שאליו יוכל לחזור הוא 
הצטרף לקבוצת צוענים שהמשיכו במסורת של אורח החיים הנודד. בתחילת שנות 
התיישב  ואדוורד  צוענים  במחנות  לחיות  הקומוניסטיים  השלטונות  אסרו  השישים 

באופולה. הוא התחתן ונולדו לו חמישה ילדים. היום הוא חי בזוויירצ'יה.

הוראות לביצוע במשך עבודה בקבוצות:

 1.  תקראו את הביוגרמה של אדוורד פצ'קובסקי ותסמנו בטקסט 
את המידע החשובה ביותר עבורכם.

2. תסמנו במפה המצורפת את מסלול הגירוש של אדוורד 
פצ'קובסקי למחנה אושוויץ.

3.  תסמנו בציר הזמן את תקופת השהות של אדוורד 
פצ'קובסקי במחנה אושוויץ.

אדוורד נולד ב-20 במרס 1930 בגרבוב ליד לודז'. אביו פרנצ'יסק היה נפח. אמו זופיה 
גידלה את אדוורד ואת אחיו ואת שלוש אחיותיו. משפחתו חיה לפי המסורת בני רומה 
וגם טיפחה את הזיקה לפולין. בבית הספר היסודי הצטרף אדוורד לארגון הצופים 

הפולני שבו היה חבר גם אחיו. עם פרוץ המלחמה השתנו חייהם של המשפחה.

למרות שהרדיפה האכזרית לא החלה מיד. בשנת 1941 עברה המשפחה לטומשוב 
מזובייצקי. אחיו  של אדוורד עדיין נפגש בחשאי עם חבריו מהצופים. לעיתים  קרובות 
היה נעלם מהבית. כשמלאו לאדוורד 12 שנים צירפו אותו לפעילות החשאית. הוא 
והיה  רשימות  רשם  גרמניות,  משאיות  התבוננן בתנועת  ודיווחים,  פקודות  העביר 
מעביר אותן לממונים שלו. הוא ביצע את כל המשימות האלה תחת השבועה של 
ה"צלב הקדוש". השבועה הזאת הייתה חשובה מאוד בעיניו מכיוון שהיה דתי. בקיץ 
1942 נעצרו אדוורד, אחיו ועוד כמה חברים ועברו חקירות אכזריות. למרות העינויים 
הריכוז  למחנה  נשלחו  ומשם  ברדום  נכלאו בכלא  הם  מעשיהם.  את  גילו  לא  הם 

אושוויץ והגיעו לשם הגיעו ב-29 בספטמבר 1942.
 

אדוורד נרשם במחנה וקיבל על פתק את המספר 66485. הוא סומן במשולש אדום 
וגורלו היה כגורלם של אסירים פוליטיים אחרים. לו היה נעצר בשל היותו צועני היה 
נשלח ל"מחנה הצוענים". למחנה הזה הובאו בני רומה וסינטי מכל מדינות אירופה 
הכבושות בידי הנאצים ונרצחו בתאי הגזים. אדוורד הצליח להימנע מהגורל הטרגי 
אמורים  היו  שם  הראשונים ב"הסגר".  השבועות  את  הוא בילה  אחיו  עם  יחד  הזה. 
לעבודה  נשלח  הוא  מכן  לאחר  במחנה.  החיים  של  הקפדניים  כללים  את  ללמוד 

אדוורד פצ'קובסקי



אדוורד פצ'קובסקי בשטח של 
המחנה אושוויץ-בירקנאו לשעבר
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הרייך השלישי )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 1 בספטמבר 1939(

גנרל גוברנמן
ברית המועצות )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 17 בספטמבר 1939(

גבולות פולין היום גבולות פולין
)עד 1 בספטמבר 1939(

מפת הרפולביקה השנייה של פולין – 
מפה של פולין תחת הכיבוש

)1.9.1939 עד 22.6.1941 ( 



– הוא לא זכר את תקופת השבי. בזכות זאת היה יכול להתחיל מחדש את חייו ללא 
טראומה. שנים רבות לאחר מכן חזר אליו הזיכרון בעקבות שיחות עם חבריו שעמם 

עבר את הגיהינום של המחנה.

שעוסקים בחקר  ארגונים  מוזיאונים,  של  מעורב בפעילות  מריאן  היום  עד  חייו  כל 
תולדות יהודי פולין ובהוראה. מה שמייחד אותו היא העובדה שהוא לא רק היסטוריון 

ועיתונאי אלא גם עד ראייה וקורבן של רדיפות הנאצים.

הוראות לביצוע במשך עבודה בקבוצות:

 1.  תקראו את הביוגרמה של מריאן טורסקי ותסמנו בטקסט 
את המידע החשובה ביותר עבורכם.

2.  תסמנו במפה המצורפת את מסלול הגירוש של מריאן 
טורסקי למחנה אושוויץ.

3.  תסמנו בציר הזמן את תקופת השהות של מריאן 
טורסקי במחנה אושוויץ.

מריאן טורסקי נולד ב-26 ביוני 1926 בדרוסקנניקי )היום ליטא, אז בחלק המזרחי 
של רפובליקת פולין השנייה(. משפחתו עברה ללודז' שהייתה מרכז של תעשיית 
הטקסטיל. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה סופחו השטחים האלה לרייך והעיר 
נקראה ליצמנשטט. לפני פרוץ המלחמה סיים מריאן את לימודיו בכיתה שלישית 
של חטיבת הביניים ובספטמבר 1939 לא היה יכול להמשיך בלימודיו. אבל הוא עדיין  
קרא הרבה. בחורף 1940 הוקם הגטו ובאביב בודדו אותו משאר חלקי העיר. בזכות 
הידע שלו עבד מריאן בתור מורה פרטי. העבודה הבאה שלו הייתה שונה לחלוטין. 
עבודה הרבה  הייתה  סוסים. זאת  ובחיתוך בשר  עישון של בשר  הוא עבד במפעל 
יותר קשה אבל אפשרה להשיג קצת אוכל. רוב האנשים בגטו היו מורעבים. מריאן 
היה מודע לכך וניסה לעזור ככל שיכול. עם הזמן, בעיקר הודות לשידורי הבי בי סי 
החשאיים, החל להגיע אליו מידע על הרצח ההמוני של היהודים. גטו לודז' חוסל 

בקיץ 1944. בתוהו ובוהו ששרר שם הופרד מריאן ממשפחתו.

האב והאח נרצחו בתאי הגז באושוויץ-בירקנאו קרוב לוודאי מיד עם בואם למחנה. 
שהיה   ,B-9408 המספר  תחת  אותו  רשמו  הסלקציה,  את  בהצלחה  עבר  מריאן 
מקועקע על הזרוע השמאלית. עד ינואר 1945 הוא עבד במחנה צ'כוביצה דז'דזיצה. 
יצאו מן המחנה  600 אסירים  49 קילומטרים.  במהלך הפינוי בצעדת המוות צעד 
נשלחו  הם  שלז'קי.  בוודיסלב  הרכבת  על  לעלות  והצליחו  שרדו  מהם   450 ורק 
בקרונות פתוחים לבוכנוולד. לאחר כמה שבועות במסע המוות הבא נשלח מריאן 
התאוששות  לעבור  נאלץ  קיצונית  תשישות  עקב  שם.  ושוחרר  טרזינשטט  לגטו 
ארוכה. לאחר המלחמה הצליח למצוא את אמו ששרדה. שנים רבות סבל מאמנזיה 

מריאן טורסקי



מריאן טורסקי בגטו לודז', הראשון מימין

מריאן טורסקי
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הרייך השלישי )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 1 בספטמבר 1939(

גנרל גוברנמן
ברית המועצות )כולל שטחים פולניים שסופחו אחרי 17 בספטמבר 1939(

גבולות פולין היום גבולות פולין
)עד 1 בספטמבר 1939(

מפת הרפולביקה השנייה של פולין – 
מפה של פולין תחת הכיבוש

)1.9.1939 עד 22.6.1941 ( 


