
„Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata” 

Odwiedziłam Auschwitz już trzy razy. Niesamowite jest to, że za każdym razem inaczej te wizyty 
przeżywałam. Pierwszy raz byłam w tym miejscu jako uczennica 3 klasy gimnazjum. Było to dla mnie 
wstrząsające wydarzenie, ponieważ wielu rzeczy dowiedziałam się będąc na miejscu i nie byłam na to 
przygotowana. Drugi raz był już bardziej świadomy, wiedziałam więcej, bardziej skupiałam się na 
wyobrażaniu sobie tragedii wielu ludzi, byłam przerażona jak nasz świat różni się od tych historii. Jak 
nasze codzienne życie jest zupełnie inne od obozowego życia. Byłam oburzona, że „ktoś” na to pozwolił, 
że takie tragedie miały miejsce, nie mieściło mi się to wszystko w głowie… 

Ostatni raz odwiedziłam to miejsce pamięci kilka miesięcy temu. Oczywiście wydarzenia te 
nadal były dla mnie tragiczne, lecz zaczęłam krążyć wokół tego tematu jeszcze bardziej. Zastanawiałam 
się, co ludzie czuli wysiadając z wagonów bydlęcych, stojąc na mrozie w samej bieliźnie, śpiąc na 
twardych pryczach, walcząc o jedzenie. Oczywiście wiem, że nie jest to możliwe do wyobrażenia, ja 
jednak starałam chociaż trochę wczuć się w sytuację więźniów. Myślałam też o katach lub/i osobach, 
które zostały zmuszone do tej pracy, a nawet szantażowane i musiały to robić, gdyż bały się o życie 
swoich rodzin. Były to naprawdę ciężkie historie każdego pojedynczego człowieka. Uświadomiłam 
sobie, że nie możemy generalizować, uogólniać i stawiać wyroków, bez poznania dokładniej sytuacji. 
Ale też nie możemy oceniać postaw, różnych zachowań, wyborów, gdyż nigdy nie doświadczyliśmy 
podobnego cierpienia. Osądzając- ośmieszamy się. Ciężko jest też w odpowiedni sposób przeżyć wizytę 
w Auschwitz bez skupienia się na temacie, bez próby zwizualizowania pewnych zdarzeń. 

Zainteresował mnie ten fragment naszej historii i postawiłam dowiedzieć się więcej na temat 
życia obozowego. Dostała się w moje ręce książka psychiatry Viktora Frankla pt. „Człowiek w 
poszukiwaniu sensu”, który opisał doświadczenia z obozu w połączeniu z jego psychologicznymi 
obserwacjami. Nie wiedziałam, i nawet nie przypuszczałam, że w Auschwitz i innych obozach było 
miejsce na żarty, śmiech. Dowiedziałam się, że bardzo dobrym sposobem na przetrwanie był właśnie 
humor, dystans do siebie. Zdziwiło mnie to, że nawet w obozie rozwijała się sztuka, niektórzy 
recytowali wiersze, organizowane były przedstawienia. Ludzie starali się normalnie żyć lub 
przynajmniej stworzyć taką iluzję. Wyobrażanie sobie różnych rzeczy było niezwykle istotne w walce o 
życie, a także myślenie o przyszłości, niezamykanie się na okropną rzeczywistość. Na niektórych moich 
zdjęciach pojawia się promienne Słońce. Jestem pewna, że więźniowie często też widzieli takie piękne 
niebo, malownicze zachody i wschody Słońca. Wyobrażam sobie, że byli na pewno wśród nich tacy, 
którzy dostrzegali to piękno i chociaż trochę podnosiło ich ono na duchu.  

Jestem przekonana, że każdy powinien odwiedzić Auschwitz i zapoznać się z naszą najbliższą 
historią. Pomaga nam ona dostrzec jak ważne jest ludzkie życie i sposób w jaki traktujemy innych ludzi. 
Dzięki takim doświadczeniom możemy popatrzeć na nasze życie, na luksusy, które posiadamy i 
uświadomić sobie, że one nie są najważniejsze oraz, że są ulotne, możemy niespodziewanie je utracić 
i wtedy powinno coś jeszcze w nas zostać- myśli, uczucia, dobre uczynki. Abyśmy nie żyli czerpiąc tylko 
przyjemności z dóbr materialnych. Możemy też nauczyć się, że nawet w skrajnych warunkach jest 
miejsce na heroizm i bohaterstwo, więc my też powinniśmy starać się naśladować niektóre postawy. 
Uważam, że powinniśmy po wizycie w Auschwitz pamiętać o tym, żeby cieszyć się z tego, co się mamy 
i dostrzegać ludzi wokół, starać się żyć z nimi w zgodzie, aby nigdy nie doszło do takiej wrogości między 
ludźmi.  

 
 
        Weronika Cichoń 

  



 
 

 



 
 

 



 
 


