
Urodził się 24 stycznia 1932 roku w Warszawie. Tata Bogdana pracował 
w Wyższej Szkole Wojennej, a mama zajmowała się prowadzeniem domu.
Bogdan był jedynakiem. 1 września 1939 roku miał rozpocząć naukę w dru-
giej klasie szkoły powszechnej, jednak tego dnia wybuchła wojna i wcześnie
rano spadły na Warszawę pierwsze bomby. Tata Bogdana został powołany
do wojska i pojechał na front. Wcześniej rodzice Bogdana postanowili, 
że bezpieczniej będzie u dziadków na Podlasiu niż w obleganym mieście.
Niestety, wkrótce po tym, jak Bogdan z matką dotarł do domu dziadków,
na tereny II Rzeczpospolitej wkroczyły wojska sowieckie. Po ogłoszeniu ka-
pitulacji Warszawy mama zadecydowała, że wrócą do domu, gdzie szczę-
śliwie czekał na nich tata. Ponieważ był pracownikiem cywilnym wojska, 
a nie zawodowym żołnierzem, mógł samodzielnie podjąć decyzję o pozo-
staniu w Warszawie.

Niemiecka okupacja Warszawy utrudniała funkcjonowanie szkoły Bogdana,
mimo to udało mu się ukończyć szkołę powszechną. Niemieckie prawo 
zabraniało Polakom kontynuowania edukacji na wyższych poziomach. Jed-
nak nauczyciele Bogdana zorganizowali dla swoich uczniów tajne kom-
plety. Pomimo młodego wieku Bogdan od początku wojny był świadomy
funkcjonowania tajnych organizacji konspiracyjnych. Bardzo dobrze zapa-
miętał wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku, a także
pierwsze tygodnie walk. Wiedział, że tata jest zaangażowany w działania
partyzanckie i również on sam chciał przyłączyć się do walczących. Jednak

oficerowie z AK uznali, że jest zbyt młody, by nosić broń. Dlatego Bogdan
wraz z kolegami z sąsiedztwa pomagał przy organizacji szpitala polowego
oraz w przenoszeniu zdobytego sprzętu wojskowego. Wokół cały czas nasi-
lały się walki, rodzinna kamienica została zniszczona przez wybuch. Bogdan
wraz z mamą znalazł się wśród ludności cywilnej wypędzonej z pacyfikowa-
nej Warszawy. Z obozu przejściowego w Pruszkowie część ludzi wysłano na
roboty przymusowe w głąb Rzeszy, innych zaś do obozów koncentracyjnych.
Bogdan z mamą znalazł się w transporcie do KL Auschwitz. 

12 sierpnia 1944 roku wśród ponad 4 tysięcy mężczyzn, kobiet, osób star-
szych i dzieci został zarejestrowany jako więzień polityczny („polski ban-
dyta”) pod numerem 192731. Dla Bogdana najgorsze było rozdzielenie 
z mamą, która została umieszczona w obozie kobiecym, podczas gdy on
sam trafił do obozu męskiego. Od czasu do czasu mógł rozpoznać jej syl-
wetkę po drugiej stronie rampy w Birkenau. Razem z innymi chłopcami 
z Warszawy musiał pracować, ciągnąc bardzo ciężkie wózki do przewożenia
towarów. Pewnego dnia więźniowie pracowali na terenie obozu kobiece-
go, wtedy Bogdan miał szansę pierwszy raz po kilku miesiącach zobaczyć
matkę i zamienić z nią kilka słów. Było to najbardziej poruszające przeżycie
w czasie jego pobytu w KL Auschwitz. 

Zimą, na przełomie 1944 i 1945 roku, z KL Auschwitz masowo wywożono
więźniów w głąb Niemiec. Bogdana wraz z matką wysłano do Berlina, 
gdzie pracowali przy odgruzowywaniu miasta. Tam też zostali wyzwoleni
22 kwietnia 1945 roku. Po powrocie do zrujnowanej Warszawy dowiedzie-
li się, że tata zginął w Powstaniu. 

Bogdan Bartnikowski, mając w pamięci przeżycia z okresu okupacji i uwię-
zienia w obozach koncentracyjnych, napisał i wydał książki o losach pol-
skich dzieci w latach wojny – zbiór opowiadań Dzieciństwo w pasiakach
oraz powieści: Daleka droga, Powrót nad Wisłę, Dni długie jak lata. 

BOGDAN BARTNIKOWSKI
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Polecenia do wykonania podczas pracy w grupie:

1.  Przeczytajcie biogram Bogdana Bartnikowskiego 
     i zaznaczcie w tekście najważniejsze dla was informacje.

2.  Na załączonej mapie zaznaczcie trasę deportacji
     Bogdana Bartnikowskiego do KL Auschwitz.

3.  Na osi c    zasu zaznaczcie okres pobytu
     Bogdana Bartnikowskiego w KL Auschwitz.
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Bogdan Bartnikowski przemawiający
podczas 72. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

Przedwojenne zdjęcie komunijne
Bogdana Bartnikowskiego z mamą i tatą
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Czesław Kempisty urodził się 9 stycznia 1925 roku w Ostrowi Mazowieckiej.
Miał sześcioro rodzeństwa. Po wybuchu wojny w działalność konspiracyjną
zaangażował się jego ojciec Józef i starszy brat Zygmunt. Podobnie jak oni
Czesław działał w konspiracji, należał do Szarych Szeregów, było to tajne
harcerstwo działające w ramach Związku Walki Zbrojnej (ZWZ, później
Armia Krajowa – AK). Do najważniejszych zadań jego grupy należało kol-
portowanie prasy konspiracyjnej oraz zbieranie informacji o ruchach i sile
niemieckiej policji, a także wojska stacjonującego w Ostrowi Mazowieckiej.
Wszyscy trzej: Czesław, Zygmunt oraz ojciec zostali aresztowani w kwietniu
1941 roku. W czasie przesłuchań na gestapo Czesław nie wydał nikogo ze
swoich towarzyszy oraz nie podpisał podsuwanego mu protokołu. Pobity 
i upokorzony trafił na następne przesłuchania do warszawskiego więzie-
nia na Pawiaku, skąd razem z ojcem i bratem oraz innymi więźniami został 
skierowany do KL Auschwitz.

W obozie Czesław został oznaczony numerem 16686. Pracował bardzo
ciężko w różnych komandach. Zimą 1942 roku, podczas pracy na rampie 
kolejowej przy wykładaniu zapasów jedzenia, rzucił kilka brukwi wygłod-
niałym jeńcom radzieckim. Przyłapany na tym przez esesmanów, został 
skierowany do bloku 11 i ukarany kilkugodzinną karą słupka (powieszony
za wykręcone do tyłu ręce). Jakiś czas później razem z bratem udało mu się
nawiązać kontakt listowny z matką. Jeden z jej listów Czesław długo nosił
ukryty pod koszulą. W obozie bardzo wielu więźniów chorowało na tyfus,

ciężką chorobę zakaźną. Zachorowali także Czesław i jego ojciec. Niestety,
ojciec wkrótce zmarł. Czesław, kiedy wyzdrowiał, postanowił, że jeśli uda
mu się przeżyć, zostanie lekarzem. Tej samej zimy jednemu z więźniów 
z jego komanda udało się uciec z obozu. Esesmani stosowali zasadę zbio-
rowej odpowiedzialności: karą za ucieczkę więźnia było skazanie na śmierć
głodową dziesięciu innych z tego samego komanda. Czesław znalazł się
wśród nich. Po sześciu dniach, kiedy uciekinier został schwytany, Czesława
i dziewięciu pozostałych zwolniono. Pomimo tak strasznej kary i tego, że
cudem udało mu się uniknąć śmierci, Czesław dalej działał na szkodę władz
obozowych, współuczestnicząc w akcjach sabotażowych w zakładach zbro-
jeniowych. Był świadkiem masowych transportów Żydów z całej Europy
oraz procesu ich mordowania w komorach gazowych Auschwitz.

W połowie 1944 roku znalazł się wśród więźniów wysłanych do KL Ravens-
brück, gdzie został zatrudniony w specjalnym komandzie, które rozbrajało
niewypały alianckich bomb i pocisków artyleryjskich. Został wyzwolony
przez wojska amerykańskie w maju 1945 roku. Przez kolejnych kilka mie-
sięcy pozostał w Niemczech, chciał wrócić do nauki, zapisał się do polskiego
liceum i gimnazjum, gdzie zdał maturę. Ważnym wydarzeniem w jego życiu
był udział, w charakterze świadka, w procesach zbrodniarzy wojennych 
z załogi obozowej Ravensbrück. Do rodzinnego domu wrócił w 1946 roku,
a następnie – zgodnie z decyzją podjętą kiedyś w szpitalu obozowym
Auschwitz, rozpoczął studia we Wrocławiu na wydziale medycznym. Jako
lekarz zajmował się także opieką nad byłymi więźniami oraz badaniem
wpływu, jaki pobyt w obozach koncentracyjnych miał na ich zdrowie. Jego
córka i wnuk również zostali lekarzami. Wyniki swoich wieloletnich badań
opublikował w książce pt. Spraw Norymbergi ciąg dalszy, natomiast wspo-
mnienia Przeżyć dzień ukazały się już po jego śmierci w 1987 roku.

CZESŁAW KEMPISTY
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Polecenia do wykonania podczas pracy w grupie:

1.  Przeczytajcie biogram Czesława Kempistego 
     i zaznaczcie w tekście najważniejsze dla was informacje.

2.  Na załączonej mapie zaznaczcie trasę deportacji
     Czesława Kempistego do KL Auschwitz.

3.  Na osi c    zasu zaznaczcie okres pobytu
     Czesława Kempistego w KL Auschwitz.
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Prof. dr Czesław Kempisty 
(zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Ewy Kempisty-Jeznach) 

Zdjęcie rejestracyjne 
Czesława Kempistego, 
wykonane w KL Auschwitz
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Rutka urodziła się 12 czerwca 1929 roku w Gdańsku, wkrótce potem wraz 
z rodzicami przeprowadziła się do Będzina. Po dojściu partii nazistowskiej
do władzy w Niemczech także Wolne Miasto Gdańsk przestało być dla
Żydów przyjaznym miejscem do życia. Rodzice Rutki byli zamożni, mogli
sobie pozwolić na inwestowanie w edukację córki. Przez jakiś czas miała
nawet prywatną nauczycielkę. Rutka była zdolna i inteligentna, bardzo lu-
biła się uczyć, uwielbiała czytać książki. Miała młodszego braciszka Heniusia. 

Kiedy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, życie Rutki zaczęło się zmie-
niać. Nie mogła kontynuować edukacji, sytuacja materialna jej rodziny 
stawała się coraz gorsza. Ponieważ rodzice byli Żydami, ich życie było 
regulowane przez coraz ostrzejsze przepisy prawne. Stracili cały majątek,
musieli także przeprowadzić się do utworzonego w maju 1942 roku bę-
dzińskiego getta.

Mimo że wkoło trwała wojna, Rutka chciała spotykać się z rówieśnikami,
życie towarzyskie, pierwsze miłości były dla niej ważne, jak dla każdej
dziewczyny w jej wieku. Po przeniesieniu do getta grono znajomych Rutki
zmniejszyło się, nie mogła już tak często widywać polskich kolegów i kole-
żanek, musiała też pracować na rzecz gospodarki niemieckiej. Wiosną 1943
roku poznała Stasię Sapińską, której rodzina wcześniej mieszkała w domu,
gdzie po utworzeniu getta zamieszkała Rutka z mamą, tatą i małym Heniu-
siem. Początkowo getto nie było całkowicie zamkniętym obszarem, więc

Stasia przyszła zobaczyć, kto mieszka w jej rodzinnym domu. Pomimo róż-
nicy wieku (Stasia miała 21 lat) dziewczęta nawiązały nić porozumienia,
sporadycznie spotykały się i długo rozmawiały. Rutka posiadała dużo in-
formacji na temat przebiegu wojny, co imponowało Stasi. Kiedy zbliżało
się kolejne przesiedlenie, Rutka powiedziała jej, że prowadzi dziennik 
i chciałaby, aby ten ślad po niej pozostał, nawet jeśli ona sama nie przeżyje
wojny. Stasia znała każdy zakamarek w swoim rodzinnym domu, więc
dziewczęta razem ukryły dziennik w skrytce pomiędzy deskami w scho-
dach. Wkrótce potem Polakom zabroniono wstępu do getta i dziewczęta
nigdy więcej się nie zobaczyły. Późną wiosną 1943 roku rodzina Rutki zo-
stała przesiedlona do najbiedniejszej części getta na Kamionce. W sierpniu
1943 roku wszystkich pozostałych przy życiu mieszkańców deportowano
do KL Auschwitz.

Dokładnie nie wiadomo, kiedy Rutka umarła: czy zmarła z wycieńczenia
lub w wyniku choroby, czy została zamordowana w jednej z komór gazo-
wych Auschwitz. Nie zachowały się żadne dokumenty świadczące o tym,
by została zarejestrowana jako więźniarka obozu. Z całej rodziny przeżył
jedynie ojciec, który z KL Auschwitz został wysłany do KL Sachsenhausen,
gdzie doczekał wyzwolenia 13 kwietnia 1945 roku. Po wojnie wyemigrował
do nowo powstającego państwa Izrael i założył rodzinę. 

Po wojnie Stasia odnalazła dziennik Rutki, tam gdzie wspólnie go schowały.
Przez kilkadziesiąt lat przechowywała ów przedmiot jako cenną pamiątkę.
Za namową wnuka zgodziła się na opublikowanie dziennika, pierwsze 
wydanie ukazało się w 2006 roku. 

Obecnie w Będzinie działa „Stowarzyszenie Fundacja Centrum Kultury 
Żydowskiej im. Rutki Laskier”. Rutka jest także bohaterką spektakli teatral-
nych oraz filmów dokumentalnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Jej dziennik, który prowadziła dosyć krótko – od 19 stycznia do 24 kwiet-
nia 1943 roku – jest nie tylko świadectwem ostatnich miesięcy życia dziew-
czynki i zagłady społeczności żydowskiej w Będzinie, ale również dowodem,
że w każdych okolicznościach młodzi ludzie chcą żyć, uczyć się, przyjaźnić
i kochać. 

RUTKA LASKIER
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Polecenia do wykonania podczas pracy w grupie:

1.  Przeczytajcie biogram Rutki Laskier 
     i zaznaczcie w tekście najważniejsze dla was informacje.

2.  Na załączonej mapie zaznaczcie trasę deportacji
     Rutki Laskier do KL Auschwitz.

3.  Na osi c    zasu zaznaczcie okres pobytu
     Rutki Laskier w KL Auschwitz.
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Rutka Laskier

Rutka Laskier z bratem Heniusiem
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Zofia Łyś, z domu Bondyra, urodziła się 28 lipca 1927 roku we wsi Mokre koło
Zamościa. Jej rodzice Katarzyna i Michał mieli jeszcze dwie córki: Józefę 
i Stefanię oraz syna Tomasza. W czasie wojny na terenach Zamojszczyzny
bardzo wiele osób było zaangażowanych w działalność konspiracyjną,
także rodzeństwo Zofii. W grudniu 1942 roku oddziały niemieckie areszto-
wały wszystkich mieszkańców rodzinnej wsi Zofii oraz okolicznych wiosek.
Aresztowani zostali przewiezieni do Zamościa, gdzie utworzono specjalne
obozy przejściowe. Po kilku dniach część z nich wysłano na roboty przymu-
sowe do III Rzeszy, a część do obozów koncentracyjnych. Po kilkunastogo-
dzinnej podróży Zofia razem z całą rodziną trafiła do obozu Auschwitz II.
Zarejestrowano ją jako więźniarkę numer 26816, który wytatuowano na jej
lewym przedramieniu. 

Zofia miała szczęście, że nie rozdzielono jej z matką i siostrami. Razem 
przeszły tzw. kwarantannę, podczas której wykonywały prace porządko-
we. Później pracowały w magazynie. Tam też Zofia zachorowała, miała wy-
soką gorączkę, nie mogła pracować. Siostra, mama i koleżanki pomagały
jej ukryć chorobę. Pracując w magazynach, miały dostęp do ubrań, które
pozostały po zamordowanych w obozie Żydach. Ich nielegalne zdobycie
mogło pomóc więźniom w przeżyciu. Zofia chciała „zorganizować” dla innej
więźniarki ciepły sweter i bieliznę. Niestety, przyłapano ją podczas rewizji.
Zofia została bardzo surowo ukarana: przez następnych piętnaście dni po
każdym wieczornym apelu musiała przez dwie godziny stać na baczność

przy bramie obozu kobiecego w Birkenau. Przez dziesięć dni pracowała 
w karnej kompanii, która zwoziła z terenu obozu trupy zmarłych więźniarek. 

Podczas pobytu w obozie jej siostra Józefa pracowała w kuchni obozowej,
obierała ziemniaki. Druga siostra, Stefania, sprzątała w bloku więźniarskim.
Natomiast mama zachorowała na tyfus i zmarła w kwietniu 1943 roku. 
O tym, co się działo w tym czasie z ojcem i bratem, Zofia niewiele wie-
działa. Raz otrzymała gryps od brata Tomasza, w którym pisał, że tatę, 
jako niezdolnego do pracy, zabito zastrzykiem fenolu. Z dokumentów, 
do których rodzina dotarła po wojnie wynika, że ojciec został zamordo-
wany 13 stycznia 1943 roku, natomiast brat Tomasz zmarł miesiąc później,
11 lutego 1943 roku.

W 1943 roku Zofia wraz z 170 kobietami została przeniesiona do podobozu
KL Auschwitz w Babicach. Podobóz ten mieścił się w przedwojennej szkole.
Więźniarki pracowały tam przy uprawie buraków i rzepaku, ponadto kopa-
ły rowy odwadniające, równały kretowiska i zbierały siano z łąk. Według 
jej wspomnień warunki życiowe były tam o wiele lepsze niż w Birkenau. 
Każda więźniarka posiadała osobną pryczę, nie szerzyło się robactwo. Zofia 
przebywała w tym podobozie do sierpnia 1944 roku, a następnie wraz 
z siostrami i innymi więźniarkami została wywieziona do KL Natzweiler.
Ostatecznie przeszła przez kilka obozów: Ravensbruck, Berlin-Kepening 
i Sachsenhausen. Została wyzwolona pod Schwerinem podczas marszu
śmierci z KL Sachsenhausen. Rodzice i brat zginęli w KL Auschwitz. Józefa 
i Stefania przeżyły wojnę. Zofia wraz z siostrami udała się do rodzinnej 
wioski. Niestety, nie było do czego wracać. Rodzinny dom na polecenie
Niemców został rozebrany. Zofia założyła rodzinę, przez jakiś czas praco-
wała w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Często spotykała się 
z młodzieżą, której opowiadała o swoich obozowych przeżyciach. Zmarła
19 lutego 2011 roku w Oświęcimiu.

ZOFIA ŁYŚ
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Polecenia do wykonania podczas pracy w grupie:

1.  Przeczytajcie biogram Zofii Łyś 
     i zaznaczcie w tekście najważniejsze dla was informacje.

2.  Na załączonej mapie zaznaczcie trasę deportacji
     Zofii Łyś do KL Auschwitz.

3.  Na osi c    zasu zaznaczcie okres pobytu
     Zofii Łyś w KL Auschwitz.
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Zofia Łyś – fotografia powojenna
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Edward urodził się 20 marca 1930 roku w Grabowie, niedaleko Łodzi. Tata
Franciszek był kowalem, mama Zofia zajmowała się wychowywaniem 
Edwarda, jego brata oraz trzech sióstr. Ich rodzina żyła zgodnie z romską 
tradycją oraz pielęgnowała przywiązanie do polskości. 

Uczęszczając do szkoły powszechnej, Edward dołączył do drużyny zuchów
Związku Harcerstwa Polskiego, do którego należał także jego brat. Wybuch
wojny bardzo zmienił życie rodziny, mimo że brutalne prześladowania nie
nastąpiły od razu. W 1941 roku Paczkowscy przenieśli się do Tomaszowa 
Mazowieckiego. Brat Edwarda nadal potajemnie spotykał się ze swoimi 
kolegami z harcerstwa, często znikał z domu. Kiedy Edward skończył 12 lat, 
został wtajemniczony w ich konspiracyjne działania. Przenosił rozkazy i mel-
dunki, obserwował ruch niemieckich ciężarówek, robił notatki i oddawał 
je przełożonym. Wszystkie te zadania wykonywał pod przysięgą złożoną 
„na Święty Krzyż”, co było dla niego ważne, gdyż był religijny. Latem 1942
roku Edward wraz z bratem i kilkoma kolegami został aresztowany, nastąpiły 
brutalne przesłuchiwania. Mimo tortur nie zdradzili, czym dokładnie się zaj-
mowali. Zostali osadzeni w więzieniu w Radomiu, stamtąd wysłano ich do
KL Auschwitz, gdzie przybyli 29 września 1942 roku. 

Podczas rejestracji w KL Auschwitz Edward otrzymał zapisany na karteczce
numer 66485. Został oznaczony czerwonym trójkątem i podzielił los innych
więźniów politycznych. Gdyby go aresztowano ze względu na pochodzenie

romskie, zostałby umieszczony w Birkenau, w tzw. obozie cygańskim, gdzie
przywożono Romów i Sinti z okupowanej Europy. Zostali oni zgładzeni 
w komorach gazowych. Edwardowi udało się uniknąć tego tragicznego losu.
Razem z bratem pierwsze tygodnie spędził na tzw. kwarantannie, gdzie
mieli nauczyć się życia według obozowego rygoru. Następnie otrzymał 
zatrudnienie w Niemieckich Zakładach Zbrojeniowych. Co ważne, była to
praca pod dachem, co dawało możliwość przetrwania w palącym upale lub
w czasie mroźnej zimy. Wszyscy więźniowie  w obozie pracowali ponad siły
i dostawali bardzo mało jedzenia, dlatego cały czas starali się zdobyć więcej.
Pewnego dnia Edward został przyłapany na kradzieży bochenka chleba.
Esesman kazał mu za karę tańczyć, a sam strzelał z pistoletu pod jego stopy.
W ten sposób przestrzelił Edwardowi palec. Mimo okropnego bólu i niego-
jącej się przez kilka tygodni rany musiał codziennie chodzić do pracy.

W drugiej połowie 1944 roku, kiedy Niemcy zaczęli ewakuować więźniów
obozu w związku z postępującą ofensywą Armii Czerwonej, Edward podzielił
ten los. W kwietniu 1945 roku przebywał w kilku obozach na terenie Niemiec:
KL Buchenwald, KL Mittelbau-Dora i KL Bergen-Belsen.

Do Polski wrócił w 1947 roku, pragnąc odnaleźć rodzinę. Niestety, w czasie
wojny wszyscy zostali zamordowani. Ponieważ nie miał już rodzinnego
domu, do którego mógłby wrócić, dołączył do grupy Romów, którzy konty-
nuowali tradycję wędrownego trybu życia. Kiedy na początku lat 60. władze
PRL zakazały życia w taborach, zamieszkał w Opolu. Ożenił się, jest ojcem
piątki dzieci. Dzisiaj mieszka w Zawierciu. 

EDWARD PACZKOWSKI
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Polecenia do wykonania podczas pracy w grupie:

1.  Przeczytajcie biogram Edwarda Paczkowskiego 
     i zaznaczcie w tekście najważniejsze dla was informacje.

2.  Na załączonej mapie zaznaczcie trasę deportacji
     Edwarda Paczkowskiego do KL Auschwitz.

3.  Na osi c    zasu zaznaczcie okres pobytu
     Edwarda Paczkowskiego w KL Auschwitz.
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Edward Paczkowski na terenie 
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. 
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Marian urodził się 26 czerwca 1926 roku w Druskiennikach (dzisiaj są to 
tereny Litwy, wówczas wschodnia część II Rzeczpospolitej). Rodzina Mariana
przeprowadziła się do Łodzi, która stanowiła centrum przemysłu włókien-
niczego. 

Po wybuchu II wojny światowej tereny te zostały włączone do III Rzeszy, 
a nazwę miasta zmieniono na Litzmannstadt. Przed wybuchem wojny
Marian ukończył trzecią klasę gimnazjum, we wrześniu 1939 roku nie mógł
już kontynuować przerwanej edukacji. Pomimo nadal bardzo dużo czytał.
Zimą 1940 roku utworzono getto, które już wiosną odizolowano od pozo-
stałej części miasta. Dzięki swojej wiedzy Marian pracował jako korepetytor,
a następnie jako prywatny nauczyciel. Kolejna praca Mariana była zupełnie
inna, zatrudniono go w wędzarni mięsa oraz przy ćwiartowaniu koniny.
Chociaż było to dużo cięższe zajęcie, miał dzięki niemu szanse na zdoby-
cie większych racji żywnościowych.  Większość ludzi w getcie głodowała,
Marian był tego świadomy i – na ile mógł – starał się im pomagać. Wraz 
z upływem czasu, głównie dzięki tajnym nasłuchom audycji BBC, zaczęły
do niego docierać informacje na temat masowego mordowania. Getto
łódzkie zostało zlikwidowane latem 1944 roku. W panującym wówczas
chaosie Mariana rozdzielono z rodziną. 

Ojciec i brat zginęli w komorach gazowych Auschwitz najprawdopodobniej
tuż po przybyciu do obozu. Marian szczęśliwie przeszedł przez selekcję, 

zarejestrowano go pod numerem B-9408, który wytatuowano mu na lewym
przedramieniu. Do stycznia 1945 roku pracował w podobozie KL Auschwitz
w Czechowicach-Dziedzicach. W czasie ewakuacji podczas marszu śmierci
przeszedł 49 km. Z obozu wyruszyło 600 więźniów, do pociągu w Wodzi-
sławiu Śląskim wsiadło tylko 450, którym udało się przeżyć. Z Wodzisławia 
zostali wysłani otwartymi wagonami kolejowymi do KL Buchenwald. Po 
kilkunastu tygodniach w kolejnym marszu śmierci Marian został wysłany 
do getta Theresienstadt, gdzie doczekał wyzwolenia. Z powodu skrajnego 
wycieńczenia musiał przejść długą rekonwalescencję. Po wojnie udało mu
się odnaleźć matkę, która szczęśliwie przeżyła wojnę. Przez wiele lat był 
dotknięty amnezją, nie pamiętał okresu niewoli. Dzięki temu mógł rozpo-
cząć powojenne życie bez traumy. Wspomnienia odzyskał po latach dzięki
rozmowom z przyjaciółmi, z którymi przeszedł obozową gehennę. 

Przez całe swoje życie, aż do dziś, Marian jest bardzo zaangażowany w dzia-
łalność wielu muzeów, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się badaniem
i nauczaniem o historii Żydów polskich. Wyjątkowe jest to, że angażuje się
w tę działalność nie tylko jako historyk i dziennikarz, ale także jako naoczny
świadek i ofiara nazistowskich prześladowań.

MARIAN TURSKI
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Polecenia do wykonania podczas pracy w grupie:

1.  Przeczytajcie biogram Mariana Turskiego 
     i zaznaczcie w tekście najważniejsze dla was informacje.

2.  Na załączonej mapie zaznaczcie trasę deportacji
     Mariana Turskiego do KL Auschwitz.

3.  Na osi c    zasu zaznaczcie okres pobytu
     Mariana Turskiego w KL Auschwitz.
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Marian Turski 

Marian Turski w getcie łódzkim 
(pierwszy po prawej)
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