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Na podstawie słów byłego więźnia Stanisława 
Zalewskiego: O�arom zbrodni niemieckich oddajemy 
hołd pamięci w tym szczególnym miejscu pod Ścianą 
Śmierci.  Prochy o�ar rozwiane zostały przez wichry czasu, 
ale dusze nieśmiertelne więźniów, pozostają tu w 
Auschwitz w przestrzeni niewidocznej dla człowieka. 
Niewidoczne, ale jeśli otworzymy swoje serca, to 
usłyszymy ich płacz, ból i jęki. Nieśmiertelne dusze, tych 
którzy oddali tu życie wołają. . .apelują. . . . Obiektyw 
aparatu, słowa, książki… Nic nie odda tragedii Obozu, jest 
to historia, której człowiek nie jest w stanie sobie 
wyobrazić. Oświęcim jest przesiąknięty krwią, bólem i 
cierpieniem, jakim człowiek obdarzył drugiego człowieka, 
ten właśnie obraz do końca świata zapamiętają oczy 
Ziemi… Ten i jeszcze jeden, a mianowicie, Auschwitz nie 
ma końca… Auschwitz nadal trwa. Początkiem Holokaustu 
nie było wybudowanie obozu, a słowo, które pobudziło do 
działania. Słowo ma niezwykłą wartość, tak jak każdy 
człowiek, który przychodzi na ten świat. Żyjemy czasach 
gdzie ludzie ludziom zarówno słowem mówionym i 
pisanym sprawiają ogromną przykrość.  Jak bardzo na 
przestrzeni czasu problem narodowości, głodu, poniżenia, 
samotności się zmienił? Może nastąpiło spłycenie 
tematów znieważania…?  Czy rodząc się z wolną wolą, czy 
będąc człowiekiem, można decydować o śmierci jednej, 
dziesiątki, setki czy milionów osób? Na co dzisiaj patrzą 
oczy ziemi ? 

Autentyzm Auschwitz – Birkenau i świadectwa 
Ocalonych dają Nam dla naszej wyobraźni 
instrumenty, aby przenieść się w czasie i spróbować 
współodczuwać co tu się wydarzyło.
Okna baraku obozowego, co widział więzień ?
Czy drzewo za oknem kojarzyło mu się z domem, 
ogródkiem, rodziną?
Czy budząc się rano postrzegał tylko druty, kominy, 
baraki obozowe?
Czy te widoki dawały siły do walki o przeżycie?
Wiele pytań……
Ale czy My młodzi dzisiaj zwiedzając to miejsce i 
patrząc przez okno baraku oglądamy tylko 
rzeczywistość, baraki, ogrodzenie, odwiedzających?
Czy powinniśmy spojrzeć głębiej, bo w tych oknach 
jak w soczewce odbija się zło, zło również we 
współczesnym świecie, a My reagujmy, nie 
zasłaniajmy ” rolet”… ..
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Ludzkie życie jest jak podróż pociągiem. Rodzimy się, dorastamy, dojrzewamy, wreszcie się starzejemy i 
umierając przerywamy podróż. To ogólny stereotyp życia, gdyż nie każda podróż przebiega tym 
schematem. Nie każda również jest szczęśliwą podróżą, przygodą, którą chce się opowiadać innym, która 
można byłoby się podzielić. Jedno jest jednak pewne, każde ale, to każde życie jest nauką na studiach 
ludzkiego życia. To ogrom wiedzy, często z pozoru bezużytecznej, która właściwie odczytana może być 
cennym drogowskazem na prostych, czasami krętych i trudnych do przejścia ścieżkach naszego życia. 
Bardzo trudne jest być młodym człowiekiem. Brzmi to zabawnie jednak po przemyśleniu niemal każda w 
pełni dorosła osoba mogłaby przyznać mi rację. Jeśli jesteś nastolatkiem, oznacza to, że masz za sobą 
już etap bycia dzieckiem. Wtedy poznawanie świata byłoby przyjemnością: kolory dźwięki, postacie, 
zwierzątka…. Mając szczęście być wychowywanym w kochającej rodzinie mogłam poznać wszystko, co 
najpiękniejsze a ból, którego czasem doświadczałam kończył się ukojeniem, w ramionach bliskich mi 
osób. Dlaczego mając przedstawić temat „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata” piszę o 
życiu, jako podróży, czy nauce: Dlaczego wspominam dzieciństwo? Wreszcie czy nastolatek, nawet już 
pełnoletni jest, w stanie zrozumieć tragedię Auschwitz? Co zrobić, żeby ofiara więźniów nie została 
jedynie elementem lekcji historii? Jak nie zapomnieć? Im więcej pytań tym mniej odpowiedzi… 
Spróbuje, zatem przedstawić punkt widzenia młodego człowieka, który mam nadzieję pozwoli 
zrozumieć, a jeśli nie to pozostawi pretekst do badań nad nieokiełznanym ,młodzieńczym umysłem i 
postrzeganiem świata, i pokażę jak historia ludobójstwa ma tutaj ogromne znaczenie. Młodzi ludzie 
często postrzegają szkołę, edukację, jako zło konieczne lub element dodatkowy do spotkań ze 
znajomymi. Nauka szkolna może zainteresować, o ile jest przedstawiona w atrakcyjny, wyrazisty sposób. 
Doświadczenia, projekty, muzea, ale oczywiście nie wszystkie. Uczymy się wierząc, że ta wiedza przyda 
się w życiu. Doświadczając potrafimy lepiej zrozumieć różne zagadnienia jednak rzadko zmieniają one a 
raczej otwierają nasze oczy na sprawy tak istotne, tak pomijane jak człowieczeństwo. Historia jest 
bogata w zdarzenia, wojny, konflikty polityczne, które na przestrzeni dotykały ludzi. Dla ucznia to sterta 
dat z przeszłości, która jest poza nim. Ludzie walczyli i walczą, ginęli i będą ginąć, w słusznej lub 
niesłusznej sprawie. Na próżno rodzice i nauczyciele tłumaczą, że młodzi, teraz ludzie, będą kiedyś 
rządzić światem, decydować o swoim losie i losie innych oraz, że historia to wiedza, która ma na celu 
przekazać, kim jesteśmy, co wydarzyło się w przeszłości i jakie były skutki ludzkich działań…. Dalej nic? 
Przekraczając bramę Auschwitz dorasta się szybciej. Szczęście, że jako turysta, a nie więzień. Napis nad 
bramą „Arbeit macht frei” nie budzi zaniepokojenia. Przewodnik opowiada historie miejsca, ale to nie 
przemawia na razie do młodego człowieka…. Nie na tyle, aby zrozumieć, szukać wyjaśnienia i nauki dla 
potomnych. Wszystko zmienia się, gdy oczom młodego człowieka żądającego dowodów od świata, 
ukazują się drzwi bloku 5 gdzie są eksponaty, dowody i pozostałości po więźniach: obcięte więźniom 
włosy, stosy okularów czy protezy. Przedmioty, które stanowią pokaźny procent całości, dają obraz 
ogromu przerażającego procederu, który odbywał się, w naszym kraju, pod niemiecką okupacją. Przed 
oczami nie znikają stosy włosów, czy szczotek, ale zaczyna wyostrzać się słuch na to, co mówi 
przewodnik. Nagle pragniemy dowiedzieć się jak najwięcej, aby zrozumieć tę tragedię. Widzimy blok 4, 
gdzie znajduje się lista osób przebywających w tym bloku w macierzystym Auschwitz I. Pamiętamy 
lekcję historii, zaledwie kilka miesięcy temu obchodzoną rocznicę wyzwolenia obozu. W głowie wirują 
zlepki informacji, które wyostrzają obraz tragedii. Ściana śmierci przy boku 11 nie jest już tylko 
miejscem, a niemym krzykiem tysięcy skazańców, prycze w blokach, czy barakach, w Birkenau, przestają 
być jedynie drewnianymi konstrukcjami, a urywanymi oddechami ludzi ściśniętych w nieludzkich 
warunkach, komory gazowe i pozostałości po piecach krematoryjnych, obrazują morderczy geniusz 
katów. Jakim trzeba być człowiekiem, jaką bestią, żeby tak traktować innych ludzi. Bestialstwa i 
mordowania nie można wytłumaczyć wojną… Giną niewinne dzieci, odbiera się człowieczeństwo, 
godność, rodzinę. Jak to mogło się stać? Jak to mogło trwać przez tyle lat? W jaki sposób niewolnicza 
praca mogła wyzwolić więźniów? Autorka „Medalionów”- Zofia Nałkowska pisała „Ludzi ludziom 
zgotowali ten los” czy na pewno ludzie? Jak określić skrajne przekonanie nazistowskich Niemców? 
Trudno ogarnąć młodym umysłem takie szaleństwo, takie bezduszne i podłe traktowanie w obozie 
koncentracyjnym – Auschwitz-Birkenau, zginęło ok. 1 3000 000 ludzkich istnień. Potężna maszyna 
zagłady pod wodzą Rudolfa Hössa, napędzona nienawiścią mogła prosperować dzięki dobrze 
zaplanowanym strategią. To się wydążyło, a brzmi tak nierealnie. Pamiętnik więźniów uzupełniają i 
potwierdzają bestialski obraz niewolniczego życia. Takich miejsc było więcej- Majdanek, Buchenwald, 
Dachau. Niewiele spośród ocalonych z Holocaustu jeszcze żyje, ich świadectwo musi, w nas przetrwać. 
Nie możemy pozwolić na to, aby historia umarła lub została spisana na nowo. Czy poznanie, 
doświadczenie ogromu tragedii, która miała miejsce, w XX wieku, tak niedawno może i powinna 
wpływać na nasze życie? Sądzę, że nie jest to kwestia wyboru, a obowiązku społecznego, narodowego i 
obywatelskiego. To brutalna lekcja historii uczy nas, ostrzega, błaga o uwagę i zrozumienie. Młodego 
człowieka trudno zainteresować czy zaszokować. Jednak, kiedy się poznaje i zaczyna rozumieć historię, 
można wyciągnąć wnioski. Podczas drugiej wojny światowej na terenie Oświęcimia, Brzezinki powstał 
Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady, który funkcjonował przez 5 lat, aż do 1945 roku. 
Zginęli tu ludzie różnych narodowości Żydzi, Polacy, Chorwaci, Grecy, Rosjanie. Pozbawiano tu nie tylko 
życia, co dla więźniów niejednokrotnie było wybawieniem, ale godności, człowieczeństwa, rodziny i 
mienia. Teraz wydaje się to być tylko koszmarem, który wpisał się na karty historii. Wydaje się, że te 
zdarzenia nas nie dotyczą. Nic bardziej mylnego. Wielkie rzeczy zaczynają się od małych spraw, tak jak 
wielkie tragedie zaczynają się od drobnych przykrości. Współczesny świat oferuje dla nas tyle 
technologii, tyle możliwości, które często pozwalają nam zapomnieć o tym, kim jesteśmy, co jest ważne. 
Nie doceniamy spokojnego życia, nie dziękujemy za nowy dzień, zapominamy, czym jest zdrowie i jak 
bardzo szybko można je stracić. Dzisiaj, w dobie walki z „niewidocznym wrogiem” musimy mierzyć się z 
własnym człowieczeństwem. Otrzymaliśmy życie i mamy wybór jak je przeżyć. Nie mamy przy skroni 
pistoletu trzymanego przez oficera SS, ale mamy technologię, smart fony, Internet, który nas szalenie 
uzależnia. Czy to nie rodzaj broni wycelowanej w nasza głowę? Czy musi stać się cos strasznego, żeby 
zrozumieć dar życia, rodziny? Niezliczona jest ilość młodych ludzi, którzy trafili na rampę obozu, w 
Brzezince. Oni nie mieli wyboru. Odebrano im wszystko, absolutnie wszystko. Kiedy to my, młodzi 
ludzie będziemy decydować o swoim życiu, przekonaniach, wierze? Drobne, dobre rzeczy mogą zmienić 
wszystko. Będziemy rządzić, prowadzić politykę, zasiadać w Sejmie czy piastować ważne stanowiska. Nie 
możemy zapomnieć wtedy o historii, o niewinnych ludziach, którzy zginęli za pochodzenie, swoje 
korzenie, czy przekonania. Szanujemy innych abyśmy sami byli szanowani. Okazujmy zrozumienie, aby i 
nasze decyzje tolerowano. Nie oceniajmy ludzi, nie krzywdźmy bliskich, bo nawet kilka przykrych słów 
może urosnąć do rangi tragedii, więc nie hejtujmy, nie używajmy mowy nienawiści, którą w sieci można 
znaleźć, na każdym kroku. Nie zapominajmy o historii i nie wstydźmy się tego, że chcemy się uczyć. 
Zarówno Polska jak i inne kraje otrząsnęły się ze zdarzeń II wojny światowej. Tylko od nas zależy czy 
historia nie zatoczy koła.
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Holokaust, był przeprowadzonym przez Niemców zaplanowanym procesem prześladowania i 
wymordowania Żydów podczas drugiej wojny światowej, a za jej początkową datę przyjmuje się rok 
1933, kiedy to nazistowskie ugrupowania rozpoczęły prowadzenie propagandy antyżydowskiej, a partia 
NSDAP wraz ze swoim liderem Adolfem Hitlerem przejęła władzę na terenie Niemiec. Ruch 
narodowosocjalistyczny cieszył się w owym czasie powszechnym poparciem społecznym, bazując na 
hasłach odbudowy potęgi niemieckiego imperium, zniesienia ładu wersalskiego, oraz oczyszczenia 
rasowego narodu. Koncepcje te zyskały dużą popularność po I wojnie światowej. Dopiero jednak z 
dojściem NSDAP do władzy poglądy rasistowskie i antysemickie stały się osią, wokół której budowano 
politykę wewnętrzną państwa. W latach trzydziestych od Nocy Kryształowej nasiliły się lincze i rabunki 
prowadzone przez ludność niemiecka zachęcaną przez władze do aktów agresji i chuligaństwa, których 
ofiarami padała ludność żydowska, a prześladowania przybrały wymiar polityczny, społeczny i prawno-
administracyjny. Jednocześnie prowadzono szerokie działania prowadzące do emigracji i wydalania 
Żydów z terytorium III Rzeszy. Zanim jednak Niemcom udało się wdrożyć program ludobójstwa na skalę 
masową rozpoczęli żmudne przygotowania do projektu wyniszczenia narodów oznaczonych jako 
rasowo gorsze. Po pierwsze, stworzony został system polityczno-prawny, który sankcjonował 
prześladowania. Po drugie, wytworzono atmosferę niechęci, otwartej wrogości, aż po ślepą nienawiść, 
która zaowocowała prześladowaniami Żydów. Po trzecie, uruchomiono system masowej eksterminacji 
oparty na obozach koncentracyjnych, gettach i doraźnych egzekucjach. Zbrodnie popełnione podczas 
Holokaustu wyniszczyły większość społeczności europejskich Żydów i całkowicie wyeliminowały setki 
żydowskich społeczności w okupowanej Europie Wschodniej oraz wywołały bardzo duży szok w 
świadomości powszechnej, który ujmować można w kategoriach zdarzenia bez precedensu. Można 
stwierdzić, iż niemieckie społeczeństwo zostało przygotowane do wystąpienia przeciwko ludności 
żydowskiej najpierw na gruncie psychologicznym, później poprzez fizyczną eksterminację. Ogólnie 
wiadomo, iż wielu Niemców wspierało zbrodniczy system, nie decydując się na zakwestionowanie jego 
podstawowych założeń programowych, a niemieckie społeczeństwo zaakceptowało fundamenty 
doktryny nazistowskiej. Jednym z nich był antysemityzm ze wszystkimi wynikającymi z niego 
tragicznymi konsekwencjami. Sprzyjająca sytuacja geopolityczna umożliwiła wdrożenie planów fizycznej 
eksterminacji jeńców, co wobec coraz lepszego zorganizowania procesu wyniszczania ludności, 
zaowocowało stworzeniem bezprecedensowego przemysłu śmierci, który doprowadził do Holocaustu. 
Dodatkowo Niemcy skutecznie wykorzystali antysemityzm innych narodów, które w mniej lub bardziej 
powszechny sposób współuczestniczyły w hitlerowskim planie wyniszczenia Żydów. Trzeba jednak 
podkreślić, że postawy antyżydowskie nie były w Europie czasu wojny standardem, nawet na 
okupowanych przez III Rzeszę terytoriach, gdzie za przejawy sprzyjania Żydom groziła nawet kara 
śmierci. Represje i naciski na emigrację spowodowały, że liczba Żydów mieszkających w Niemczech 
spadła w latach 1933-39 o ponad połowę. Jednak po wybuchu II wojny światowej na terenach zajętych 
przez Niemców znajdowało się ok. 11 milionów Żydów – ponad 50 razy więcej, niż w samych 
Niemczech. To skłoniło Niemców do poszukiwania “rozwiązania kwestii żydowskiej”. Pierwszą z nich 
była dyskryminacja, która przejawiała się stopniowym zakazem wykonywania zawodów, posiadania firm, 
kosztowności, pracą przymusową na rzecz Niemców, poniżającym traktowaniem oraz niższym 
przydziałem żywności i wynagrodzenia. Druga z nich, to stygmatyzacja, która miała swój wyraz w 
nakazie noszenia specjalnych znaków w Generalnym Gubernatorstwie były to opaski z gwiazdą Dawida, 
natomiast na terenach wcielonych do Rzeszy żółte łaty w kształcie gwiazdy Dawida oraz propaganda 
skierowana do ludności pochodzenia nie żydowskiego, takie jak filmy i plakaty antysemickie, tworzenie 
skojarzeń Żydów z chorobami zakaźnymi. Trzecią z nich była z pewnością izolacja czyli osiedlanie w 
gettach w osobnych dzielnicach tylko dla Żydów z czasem zakaz opuszczania getta pod karą śmierci 
oraz zakaz pomocy Żydom. Kolejną z nich była zagłada, wyniszczanie ludności żydowskiej warunkami 
życia w gettach, działalność tzw. Einsatzgruppen w okupowanym ZSRR, którymi były masowe 
morderstwa Żydów i jeńców wojennych, natomiast od 1942 roku planowa, systematyczna zagłada jako 
tzw. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej czyli Niemiecki plan “ostatecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej” (niem. Endlösung der Judenfrage), w wyniku którego w 1942 roku w Wannsee koło Berlina 
odbyła się konferencja przedstawicieli głównych urzędów III Rzeszy, na której zapadła decyzja o 
systematycznym wymordowaniu wszystkich Żydów mieszkających na terenach zajętych przez Niemcy. 
Metodą masowego mordowania było zagazowanie spalinami lub preparatem dezynfekcyjnym Cyklon B 
w specjalnie utworzonych obozach zagłady. Wykonawcą mordu było SS przy pomocy wszystkich 
niemieckich instytucji państwowych, akcją kierował Adolf Eichmann, natomiast pierwszym obszarem do 
przeprowadzenia eksterminacji było Generalne Gubernatorstwo na prośbę jego zwierzchnika, Hansa 
Franka. Eksterminację ukrywano eufemizmami “ewakuacja na wschód”, “specjalne traktowanie”, 
“ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” – niem. Endlösung der Judenfrage). Realizacja planu 
zagłady odbywała się w 6 głównych obozach zagłady: Bełżec, Sobibór, Treblinka, Brzezinka k. 
Oświęcimia (tzw. Auschwitz II – Birkenau), Chełmno, Lublin-Majdanek, w których oprócz polskich Żydów 
do obozów przywożono Żydów ze wszystkich krajów zajętych przez Niemcy z czasem stopniowo 
likwidowano mniejsze getta, mieszkańcy przesiedlani do coraz większych gett, co powodowało ich 
przeludnienie, albo byli wysyłani do obozów zagłady. Narodowo socjalistyczne zbrodnie dokonane na 
ludności żydowskiej znajdują się w centrum niemieckiej pamięci historycznej, a „Auschwitz” stał się 
symbolem Holokaustu i Zła, które człowiek może wyrządzić człowiekowi. Na temat Holokaustu i pamięci 
o Zagładzie Żydów ukazały się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w Niemczech i nie tylko liczne 
publikacje. Problematyce tej poświęciło się wielu znakomitych historyków, socjologów, kulturoznawców 
i badaczy innych dyscyplin. Kultura pamięci w Niemczech, podobnie jak w innych krajach i 
społecznościach, jest ciągłym procesem, który podlega zmianom. W pierwszych latach po II wojnie 
światowej głównym obiektem pamięci były ofiary wojny i Hitlera, za które uważali się nie tylko 
wypędzeni, ale również szersze grupy społeczne: jeńcy wojenni, repatrianci, ocalali z bombardowań oraz 
wszyscy, którzy w efekcie działań wojennych stracili swoich bliskich, a także ci, którzy nie pogodzili się z 
porażką III Rzeszy. Przykładem może tu być Hannah Arendt, która w eseju z 1950 roku „Wizyta w 
Niemczech” wskazuje na ogólną obojętność emocjonalną i brak empatii, jako symptomy głęboko 
zakorzenionej, zawziętej i niekiedy wręcz brutalnej odmowy zmierzenia się z wydarzeniami z przeszłości. 
Podzielone Niemcy stały się areną napięć zimnowojennych, a w obydwu państwach niemieckich 
zastosowano odmiennie motywowaną strategie przemilczania względem historii i normalizacji w 
stosunkach międzynarodowych. Komunistyczna NRD widziała się u boku sowieckiej Rosji w gronie 
zwycięzców, a mit o antyfaszystowskich Niemczech leżał u podstaw komunistycznego ruchu oporu 
wobec Hitlera. W 1950 roku ustanowiono na Wschodzie 8 maja świętem wyzwolenia niemieckiego 
narodu od „hitlerowskiego faszyzmu”, natomiast RFN długo zwlekała z uznaniem tej daty za dzień 
„wyzwolenia”. Jednak na Zachodzie mówiono raczej o „czarnym dniu” w historii Niemiec. „Antyfaszyzm” 
został zapoczątkowany przez Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec (SED) odgórnie, jako doktryna 
państwowa i miał wyraz w rytuałach, obchodach rocznicowych, pomnikach, szkołach i sztuce, które 
trafiały do pamięci zbiorowej. Natomiast, obóz koncentracyjny Buchenwald uczyniono miejscem pamięci 
heroicznego komunistycznego oporu wobec III Rzeszy. NRD odżegnywała się od wszelkiej  4 
odpowiedzialności za narodowy socjalizm. Po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” sprawy miały się 
inaczej. W 1952 roku RFN zawarła porozumienie z Izraelem o odszkodowaniach dla ofiar Holokaustu. 
Otworzyło to drogę moralnej rehabilitacji Niemiec w gronie zachodnich demokracji. Ofiary z państw 
Europy Wschodniej, należących do bloku wschodniego, nie mogły już liczyć na podobny gest. O 
umowie z Izraelem zadecydowała bardziej pragmatyczna kalkulacja, niż potrzeba moralnego zadość 
uczynienia, natomiast sytuacja zaczęła się zmieniać wokół pamięci w Niemczech Zachodnich pod koniec 
lat 50. Wpływ na tę zmianę miały m.in. antysemickie skandale m.in. sprawa Ludwika Zynda z 1958 roku 
i ataki na synagogi w latach 1958-1961. O antysemityzmie w Niemczech stało się głośno w mediach. 
Reakcją na te wydarzenia było wprowadzenie nowych wytycznych programów nauczania historii, 
penalizacja „podburzania” do nienawiści rasowej oraz budowa miejsc pamięci. Powołano Centralę 
Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu, dzięki której udało się skazać tysiące 
zbrodniarzy nazistowskich. 
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Auschwitz-Birkenau to były hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady w Oświęcimiu-Brzezince. Ale czy 
jest to „tylko” obóz? Czy Auschwitz to ceglane budynki za bramą ze złowieszczym hasłem „Arbeit macht 
frei”? Jak inaczej zdefiniować to pełne grozy i terroru miejsce?  Auschwitz to zło. Auschwitz to symbol 
nienawiści, ksenofobii i rasizmu. Auschwitz to przestroga. Auschwitz to ból, cierpienie, śmierć i 
poniżenie. Auschwitz to piekło na ziemi i koszmar na jawie. Auschwitz to nie tylko miejsce - to przede 
wszystkim symbol wszystkiego, co najgorsze w ludziach. Nie należy bowiem zapominać, że to ludzie są 
przyczyną całego zła, które wyrządzono w tym miejscu innym ludziom. Słowami Zofii Nałkowskiej, to 
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”. I właśnie to jest tak przerażające. Niepokojąca i pełna grozy myśl, że 
to ludzie byli zdolni do takiego okrucieństwa. To ludzie byli tak pełni nienawiści i naiwnego 
przekonania o własnej wyższości. To ludzie z zimną krwią mordowali swych bliźnich. Wydawać by się 
mogło, że ludzie są z natury dobrzy. I właśnie wtedy z przestrogą pojawia się Auschwitz - cmentarzysko 
wszelkich nadziei, że człowiek człowiekowi bratem.  Auschwitz jako miejsce zagłady przeszło już do 
historii - czytamy o nim w podręcznikach szkolnych, niezliczonych publikacjach, wspomnieniach osób, 
które przeżyły. Wiele lat minęło już od dnia wyzwolenia tego obozu, jednak pamięć o nim wciąż nie 
umiera i nie odejdzie nigdy. Wciąż pamiętamy o tym, co wydarzyło się za bramą z napisem „Arbeit 
macht frei”. Dlaczego? Dlaczego wciąż wracamy do tego nieludzkiego wręcz momentu historii? Jaki 
wpływ ma Auschwitz na postrzeganie przez nas współczesnego świata?  Auschwitz jest dla nas 
wszystkich przede wszystkim przestrogą. Pamięć o tym miejscu i wszystkich związanych z nim 
wydarzeniach - o Zagładzie, wzbudza w nas pragnienie podjęcia wszelkich kroków w celu zapobieżenia 
podobnym wydarzeniom w przyszłości. Nigdy więcej nie chcemy pozwolić na powtórzenie tego 
cierpienia, zła, nienawiści i poniżenia. Nigdy więcej Auschwitz. Musimy jednak pamiętać, że wszystko, co 
złe nie odeszło wraz z wyzwoleniem obozu w 1945 roku. Zło nie zniknęło raz na zawsze - było obecne 
na długo przed Auschwitz, wciąż istnieje i będzie istniało. Rola Auschwitz w postrzeganiu przez ludzi 
współczesnego świata polega właśnie na przypomnieniu nam wszystkim, że może i Zagłada dobiegła 
końca, ale zło nie odejdzie nigdy. Wciąż jest obecne, choć w innych miejscach i innych postaciach - 
każdego dnia ludzie ludziom urządzają piekło na ziemi - każdego dnia ludzie cierpią, giną, łamane są 
ich prawa, są poniżani i wyszydzani. A wszystko to za sprawą innych ludzi.   Auschwitz to nie tylko część 
historii - wciąż mieszka w naszych sercach i umysłach. Stale zadziwia i skłania do refleksji. Refleksji, 
która nie dotyczy tylko okrucieństwa, które spotkało tak wielu ludzi za bramą obozu, ale też powinna 
dotyczyć istoty zła w świecie. Musimy uświadomić sobie, że zło wciąż istnieje i będzie istniało tak długo, 
jak ludzie będą się nienawidzić zamiast akceptować, miłować i współpracować ze sobą w imię 
wspólnego dobra. Niech Auschwitz będzie dla nas przestrogą i ważną lekcją dla przyszłych pokoleń. 
Niech stanie się wizualizacją cech i postaw, których powinniśmy się wystrzegać za wszelką cenę. Niech 
będzie przypomnieniem, że ludzie są zdolni do największego okrucieństwa. Niech nieustannie wpływa 
na sposób, w jaki postrzegamy współczesny świat. Niech będzie motywacją do zmian. Zmian, które 
powinniśmy zacząć od samych siebie. Zmian, które dotyczą naszych serc, naszych priorytetów, naszych 
światopoglądów. Zacznijmy od samych siebie, każdy z nas po kolei i każdy z osobna, a może wtedy 
świat pożegna się z Auschwitz jako uosobieniem zła. Może wtedy Auschwitz przejdzie do historii i 
przestanie istnieć jako wszelka nienawiść tego świata. Naszą misją jest zrobienie wszystkiego, co w 
naszej mocy aby już nigdy nie powróciło cierpienie na skalę tego, które miało miejsce w murach 
Auschwitz. Niech pamięć o Auschwitz wpłynie na nasze postrzeganie współczesności tak, abyśmy godnie 
wypełniali tę misję każdego dnia.

W 1965 roku odbyła się debata w Bundestagu na temat przedawnienia zabójstw dokonanych przez 
nazistów, która odbiła się głośnym echem w niemieckich i światowych mediach, podobnie jak drugi 
proces oświęcimski we Frankfurcie nad Menem, czy proces przeciwko Eichmannowi w Jerozolimie. W 
latach 70 historia Holokaustu zajmuje już szczególne miejsce w niemieckiej kulturze pamięci. Należy tu 
zaznaczyć rosnącą rolę masmediów w kształtowaniu świadomości zbiorowej. Natomiast duże znaczenie 
dla przewartościowania niemieckiej pamięci zbiorowej i wzbudzenia współczucia dla ofiar nazizmu miał 
wyemitowany w 1979 roku przez zachodnioniemiecką telewizję i bijący rekordy oglądalności serial 
amerykański „Holocaust”. Choć zarzucano mu trywializację zagłady, to właśnie dzięki temu serialowi 
wielu mieszkańców Niemiec uświadomiło sobie, że Holokaust miał też wymiar indywidualny, a w 
badaniach historycznych zaczęto coraz bardziej koncentrować się na ofiarach narodowego socjalizmu. 
Wielu historyków uważa, że najdalej od lat 80. XX wieku, tj. od słynnego sporu historyków o 
wyjątkowości Holokaustu (Singularitätsdebatte), zagładę europejskich żydów umieścić należy w 
centralnym miejscu zbiorowej tożsamości historycznej Niemców (identitätsstiftendes Geschichtsbild 
Deutschlands). Inni moment ten widzą w okresie po zjednoczeniu Niemiec, to po zjednoczeniu, w 1996 
roku., ukonstytuowano Dzień Pamięci Ofiar Narodowego Socjalizmu, przyjmując datę 27 stycznia, czyli 
rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Z kolei na początku XXI wieku na podstawie uchwały Bundestagu 
ustanowiono w samym środku Berlina monumentalny pomnik i miejsce pamięci pomordowanych w 
czasie wojny Żydów. Wizja historii stawała się coraz bardziej pluralistyczna. Dopuszczono w analizie 
historycznej również odmienne narracje i perspektywy innych narodów, czy mniejszości. Upadek  5 
komunizmu pozwolił też na otwarcie się na wschodnich sąsiadów i odkrycie obszarów badawczych 
dotychczas mniej eksplorowanych. Pomimo tego Holokaust pozostał uniwersalnym punktem 
odniesienia, a na płaszczyźnie politycznej może być argumentem na rzecz obrony praw człowieka. 
Pamięć o ofiarach Zagłady i ich upamiętnianie, stały się elementem łączącym kultury pamięci różnych 
narodów. W bezpośredniej relacji kultury niemieckiej pamięci znajduje się edukacja. Edukacja 
historyczna jest jednym z zasadniczych zadań państwa demokratycznego. Jej ideę przewodnią określił 
tuż po wojnie filozof Teodor Adorno, który powiedział „fundamentalnym celem wychowania 
współczesnych pokoleń jest niedopuszczenie do drugiego Auschwitz”. Cele te realizowane są w 
Niemczech przez setki podmiotów w wymiarze szkolnym i pozaszkolnym. Corocznie realizuje liczne 
projekty edukacyjne, konferencje, seminaria służące upamiętnianiu ofiar niemieckiego ludobójstwa, 
oraz spotkania ze świadkami historii. We współczesnych Niemczech duża liczba pomników, miejsc 
pamięci, odbudowanych synagog, czy cmentarzy żydowskich oraz ekspozycji muzealnych i warsztatów 
historycznych, a także edukacja szkolna i obowiązkowe wizyty uczniów w miejscach pamięci ukazują 
skalę wysiłków mających na celu ciągłe przypominanie, przede wszystkim młodzieży, o czasie Zagłady. 
Podjęte działania świadczyć mają o sukcesie niemieckiego modelu demokratyzacji po zakończeniu 
wojny oraz po zjednoczeniu w 1990 roku. Stan relacji z mniejszością żydowską uznawany jest za 
probierz tolerancji niemieckiego społeczeństwa. Zdecydowana większość Niemców uważa upamiętnianie 
Holokaustu za swój obowiązek, a tocząca się w Niemczech dyskusja o metodach i celach pedagogiki 
pamięci świadczy o ciągłej żywotności tematu. Jak stwierdzają naukowcy, zbrodniom hitlerowskim 
najwięcej miejsca poświęca się w szkołach w Niemczech, dostrzegając jednak jeden słaby punkt, który 
zawarty jest w treści podręczników, przejawiający się niezbyt skrupulatnie weryfikowanymi 
wydarzeniami, ponieważ z reguły uwypukla się osobę Hitlera, narodowych socjalistów i Żydów, podczas 
gdy zaniedbuje się inne grupy ofiar, współodpowiedzialność zwykłych ludzi i rolę krajów 
kolaborujących z Niemcami w prześladowaniach Żydów, a Hitlera przedstawia się jako jedynego 
inicjatora, nawet, jeżeli trzeba przyznać, że Holokaust w tej formie bez Hitlera nie miałby miejsca. 
Podsumowanie Holokaust był zaplanowanym procesem prześladowania i wymordowania Żydów, a 
doszło do niego przez błędy, brak szacunku do życia oraz brak sumienia. Natomiast z pełną 6 
odpowiedzialnością można przyznać, iż podstawowym czynnikiem, który do niego doprowadził był 
bardzo niski poziom rozwoju moralnego nazistów w tym ich przywódcy Adolfa Hitlera. Natomiast dzieje 
niemieckiej kultury, kształtowały się sposób zróżnicowany i przeszły drogę od historycznego 
zapomnienia (Geschichtsvergessenheit) do obecnego niesłychanie silnego skoncentrowania na punkcie 
historii (Geschichtsveresessenheit). Warto jednak zauważyć zmiany zachodzące w tożsamości 
historycznej Niemców w związku ze wzrostem ludności z tłem migracyjnym, która ma odmienne 
doświadczenia historyczne. W tym kontekście, historia może stanowić czynnik integracyjny, nie poprzez 
wspólnotę odczuwania winy za zbrodnie III Rzeszy, ale przez poczucie współodpowiedzialności za 
przyszłość Niemiec i Europy. 
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(Nie)Obojętni 

Zobacz. 
Brudnoszare dymów chmury. 
Martwych dusz wznoszone góry. 
Baraków maleńkie pokoje
Nic nie warte w paski zbroje 
Stryczka zakrwawiony sznur 
Prycze pełne wielkich dziur 

Usłysz.
Lamentu echo rozpaczliwe.
 Dzieci piski przeraźliwe 
Wygłodzenia wilcze wycie 
Ludzi szlochających skrycie
Kruchych kości łamanie 
Węgli w piecu zgrzytanie 

Poczuj. 
Łez gorzko-słony smak 
Wolności drogiej brak
Strachu paraliżujące kły
Koszmarne nocne sny 
Emocje w okrucieństwa tonie 
Upokorzeń wir w cyklonie 

I zastanów się przez chwilę 
Czy to duchów w zaświatach życie?
 A może jednak teraźniejszości bicie? 
Czy tę lekcje odrobiono Przez zebrane tutaj grono? 
Czy zaś poszło w zapomnienie  Sześciu milionów cierpienie? 

Widzę. 
Pyły wojen stoczonych. 
Brzegi kostnic wypełnionych 
Murów ceglane zapory 
Samotności paskudne zmory
 Ubytek ludzkiej godności 
Upadek wszelakiej solidarności 

W hitlerowskim obozie zamknięci jak w platońskiej jaskini… więźniowie, a przed ich oczami tylko 
ściana. Ściana, na którą padają cienie, będące jedynym wizualnym wyobrażeniem „normalnego” życia. 
Ściana będąca jedyną możliwością poznania tego, co dla współczesnego człowieka jest rzeczywistym i 
zwyczajnym dobrem. Współczesność zdusiła w nas szacunek do prozaicznych wartości, między innymi 
do chleba, który dla ludzi XX w. był właśnie czymś tak mało rzeczywistym niczym cień. Wywalczone 
wartości przestały być szanowane, zmieniając nas w karykaturę człowieka. W pożodze XX w. świat stał 
się cichym obserwatorem, przyglądającym się niejednej gehennie, noszonej jako krzyż pański przez 
miliony rodzin. Dla nas ludzi współczesnych, żyjących w czasach pokoju i wolności, możliwe jest 
przejście przez bramę Auschwitz i wkroczenie na najwstydliwszą z ludzkich dróg. Dróg, w której wyryte 
zostało cierpienie i poniżenie dla życia ludzkiego. – „Gdzie był świat gdy mordowano zwykłych ludzi?!... 
gdzie?”. Obnażenie prawdy o tym, co kryło się za bramą hitlerowskiego obozu śmierci, odcisnęło swoje 
piętno pogardy zarówno dla rodzaju ludzkiego, jak i piętno na dotychczasowym obrazie świata, który 
milcząco wyraził aprobatę dla tego bestialskiego pogromu, intencjonalnie zamykając oczy i zatykając 
uszy. Jednak czy piętno to wystarczająco mocno dało o sobie znać, stając się żywym oraz krzyczącym 
pomnikiem wydarzeń tamtych lat, na tyle by każdy poprawnie kojarzył piekielną bramę lub używał 
poprawnej nazwy obozu koncentracyjnego? Wielu współczesnych ludzi ma z tym ogromny kłopot, 
niejednokrotnie są to nawet głowy państw. Państw, które uchodzą dziś za niezwykle nowoczesne oraz 
stawiające nacisk na pielęgnowanie historii. Czy wobec tego intencjonalne ludobójstwo było nic 
nieznaczącym epizodem w historii? Czy wojenny krzyż niesiony na barkach narodów nie był apogeum 
zła? Myślę, iż w miarę upływu lat wojenna trauma słabnie, pojawiając się jedynie na okrągłych 
rocznicach lub jako manipulacyjny argument w polityce międzynarodowej. Czy brama Auschwitz została 
wciągnięta w brudną, polityczną wojnę, stając się pewnego rodzaju „asem w rękawie” sceny politycznej? 
Teraźniejszość wyparła przeszłość, nasze życie toczy się tu i teraz. Krzyk ludzkiego pogromu w XX w. 
stał się tylko odległym echem, z kolei sam wizerunek bramy, której przekroczenie dla wielu więźniów 
było momentem tuż przed „ukrzyżowaniem”, teraz stała się zwykłą metalową konstrukcją. Obiektem, 
przy którym można bezmyślnie zrobić zdjęcie i bezkarnie wrzucić je do Internetu. Sam świat stał się 
chciwym odzwierciedleniem ludzkiego konsumpcjonizmu. I tylko pojedyncze ołowiane łzy wspomnień 
ocalonych stają się ratunkiem dla nas samych, patrzących na świat współczesnym okiem, nie mając 
pojęcia, że to właśnie ludzie tworzą historię, a samo życie pisze prawdziwa opowieści. Wspomnienia 
dają nam poczucie zakorzenienia, dzięki któremu świat, w którym żyjemy, który krytykujemy i o który 
walczymy, nigdy nie będzie wydawał się czarno-biały. Tym, co niewątpliwie odmieniło sposób, w jaki 
postrzegam otaczający mnie świat, była żywa historia jednego spośród ocalonych, którego dusza cudem 
nie została bezwstydnie wyszarpana z ciała. Ogrom wstrząsających wydarzeń doprowadził, iż milcząco 
domagałam się zaprzestania narracji, gdyż opisy wykraczały poza zmysły zdrowego człowieka. Każde z 
wystąpień ocalonych jest świadectwem hitlerowskiej zbrodni, nie na miarę ludzkiej wytrzymałości. Takie 
doświadczenia zmieniają człowieka, przesądzając, jakim okiem będzie patrzył na współczesny świat. Czy 
będzie to oko obojętności, czy też oko, które nie zamknie się na drugiego człowieka? Wszystko zależeć 
będzie od tego, w jaki sposób zadbamy o nośniki historii. Gdyż tym, co łączy i spaja ludzi, jest ich 
przeszłość, która kształtuje nasze człowieczeństwo.



Wyróżnienie  
Oliwia Jędrzejaszek - Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Wyróżnienie  
Zofia Drajkarz - IV Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Pisząc tę pracę zaczęłam się zastanawiać, dlaczego powstał KL Auschwitz- Birkenau, czym kierowali się 
ludzie, którzy doprowadzili do powstania piekła na ziemi i czy taka sytuacja może się powtórzyć 
współcześnie. Wydaje się to niemożliwe, ponieważ z przekazów historycznych czy relacji świadków 
wiemy, czym było Auschwitz i jakim okrucieństwem wobec drugiego człowieka się okazało. Jednak, 
oglądając programy informacyjne coraz częściej miewam wątpliwości, słysząc o nowych konfliktach i 
ofiarach wojen, które wybuchają z pobudek religijnych, etnicznych, ekonomicznych czy społecznych. 
Coraz częściej zastanawiam się, czy współczesny świat zapomina, albo nie chce pamiętać o tragicznych 
wydarzeniach z czasów II apokalipsy, jak określił ostatni konflikt światowy Zbigniew Herbert. Co do 
nich doprowadziło i jakie przyniosło skutki. Boję się, że prędkość życia i system wartości oparty 
wyłącznie na korzyściach ekonomicznych, może w konsekwencji zmienić nasze życie i skierować je w 
złym kierunku. Słowa papieża Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” 
powinny służyć tworzeniu lepszego świata dla wszystkich ludzi, gdzie życie ludzkie jest najwyższym 
dobrem. Obejrzałam wiele filmów, przeczytałam liczne książki opisujące życie obozowe w Auschwitz - 
barbarzyńskie, pseudomedyczne badania lekarskie, eksperymenty i niewolniczą pracę, myślę po co to 
wszystko było, czemu to służyło? Czy po to, aby wykazać wyższość jednej rasy ludzkiej, która sądziła, że 
jest ponad innymi? Chorowali przecież tak samo na grypę, zapalenie płuc, ospę, tyfus jak i inni 
mieszkańcy Ziemi. Często mieli problemy takie same jak mieszkańcy Warszawy, Pragi, Krakowa, 
Budapesztu… Chora ideologia, brak tolerancji i dyskryminacja doprowadziły do tych strasznych 
wydarzeń. Moją rolą, reprezentanta młodego pokolenia wchodzącego w życie powinno być 
pielęgnowanie historii i pamięci o tamtych wydarzeniach, aby nigdy więcej się nie powtórzyły. Teraz nie 
mam jeszcze głosu wyborczego, ale mogę wyrażać się poprzez swoją postawę, zaangażowanie w 
kultywowanie pamięci historycznej – nigdy więcej okrucieństwa wojny. Musimy zacząć dostrzegać 
zagrożenia i je identyfikować, nie dać się zniewolić i manipulować „wilkowi w owczej skórze”. 
Współcześnie możemy się odnieść do wielu książek, dzięki którym poznajemy historię osób osadzonych 
w obozie. Jedną z nich jest „Mischling czyli kundel”, autorstwa Affinity Konar, która opowiada o 
bliźniaczych Żydówkach, będących w Auschwitz. Doświadczają one wielu cierpień fizycznych i 
psychicznych, podczas prowadzonych na nich eksperymentach przez dr Josefa Mengele’go. Inna pozycja 
to „Kołysanka z Auschwitz” – historia Niemki, która za swoimi dziećmi pojechała do Auschwitz i za 
propozycją dr Mengele’go w czerwcu 1943 roku założyła i przyjęła posadę dyrektorki przedszkola 
Kindergarten w Auschwitz. Trudno pominąć historię „O chłopcu który poszedł za tatą do Auschwitz” – 
opowiada o tym nastoletni chłopiec, gdy dowiedział się, że ojciec trafia na listę transportową do 
Auschwitz, co było równoznaczne z wyrokiem śmierci, również postanawia zgłosić się do obozu. Książką, 
którą przeczytałam i chciałam zwrócić na nią uwagę to „Tatuażysta z Auschwitz” – opowiada o więźniu- 
jego zadaniem było tatuowanie numerów nowo przybywającym do Auschwitz więźniom. Naznaczając ich 
zmuszony został odbierać im tożsamość, znikały prawdziwe imiona, nazwiska, a pojawiał się numer.

Słyszę. 
Tętent pełen zawistności 
Pęd okrutnych chciwości 
Ignorancji krok zacofany 
Prawdy szelest zakłamany 
Syk zazdrości zgrzanej 
Łomot miłości nieoddanej 

Czuję. 
Odrzucenia rozpacz srogą 
Tolerancji cenę drogą 
Boleść rany rozdrapanej 
Złości strumień skatowanej 
Pocisk pełen nienawiści 
Marzenia, których nic nie ziści 

Zastanawiam się od dawna 
Lecz już różnicy nie widzę wcale 
Między tym co nowe, tym co stare 
Historia magistra vitae est
Lecz czy to tak oczywiste jest?
Czy to już kiedyś się zdarzyło? 
A może tylko...nam się śniło?



„Więźniowie byli obdzierani ze swojej osobowości i w okrutny sposób odpersonalizowani. Te książki 
wywarły na mnie ogromne wrażenie i dały mi do zrozumienia, jak ważne jest przestrzeganie praw 
człowieka, gdzie nie liczy się wyznanie, czy narodowość. Losy ofiar pozwalają dostrzec i zrozumieć wagę 
tych praw. Historia pokazuje, jakie mogą być skutki dominowania ideologii i co może się stać, jeśli się 
jej nie przeciwstawimy. Poza książkami historie więźniów poznałam w filmach opisujących wydarzenia z 
tamtych czasów. Wspomnę tu o filmie „Portrecista” wyreżyserowanym przez Ireneusza Dobrowolskiego. 
Dokument ten przedstawia między innymi zdjęcia więźniów z obozu, które zostały wykonane na 
zlecenia SS przez więźnia Wilhelma Brasse – obozowego fotografa. Na zdjęciach uwieczniał osoby 
przebywające w obozie – dzieci, kobiety czy oficerów SS. Współcześnie, gdyby nie ocalone przez niego 
fotografie nie zostałoby ujawnionych wiele zbrodni nazistowskich, co nie pozwoliłoby na utrwalenie i 
poznanie historii. Następny znaczący film to „Kornblumenblau”, w reżyserii Leszka Wosiewicza, gdzie 
blokowy, „Kornblumenblau” poszukiwał więźnia potrafiącego grać na akordeonie i znalazł Tadeusza 
Wyczyńskiego, którego umiejętności zostały docenione i dostał pracę jako muzyk. Pomimo zarażenia 
tyfusem był zdeterminowany, by przeżyć. Jeszcze innym przykładem może być „Los utracony” film Lajosa 
Koltaia, nakręcony na podstawie powieści Imre Kertsza, obraz przedstawiający żydowskiego chłopca 
,który nie zdaje sobie sprawy w jak okropnym miejscu się znalazł. Filmy te powinny się znaleźć w  
„kanonie lektur”, ponieważ moje pokolenie lepiej przyswaja wersje multimedialne, łatwiej w ten sposób 
odbiera historię. Nie wiem czy mogę porównywać współczesny świat do tamtych czasów, ale z drugiej 
strony Hitler i jego partia, która stworzyła świat obozów zagłady, nie powstała z dnia na dzień. To był 
proces, który trwał dłużej. Kto tam był „wilkiem w owczej skórze”? Kto kogo wykorzystał? Może Ig 
Farben Hitlera, a może odwrotnie? A kto dziś może być „wilkiem”? Politycy, korporacje? To my młodzi 
musimy być strażnikami wartości i człowieczeństwa, a będziemy nimi tylko wtedy, gdy dzięki historii 
będziemy rozumieli takie pojęcia jak odwaga, honor, moralność uczestników tamtych strasznych 
czasów. Nigdy nie zapomnimy, nie ulegniemy sloganom, że to historia i to już było. Pamiętajmy! Bo za 
chwilę nie będzie wśród nas naocznych świadków tamtych czasów. O wydarzeniach z tamtych dni tak 
pisał papież Jan Paweł II „…był to przejaw zaćmienia rozumu, sumienia i serca. Wspomnienie tego 
triumfu zła musi budzić w nas głęboką gorycz i braterską solidarność z tymi, którzy noszą niezatarte 
znamię tej tragedii.” Nie ma osób, miejscowości i miast, gdzie ludzie nie znaliby osób, które były w 
obozach. W mojej okolicy zachowały się informację o ponad 350 więźniach obozu Auschwitz, znanych z 
imienia i nazwiska. Przykładem więźnia z Siedlec i ucznia mojej obecnej szkoły - był 19-letni syn 
pastora ewangelickiego z Siedlec, Ewalda Lodwicha, Bogdan (2.06.1923-15.05.1942) - uczeń Gimnazjum 
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, harcerz o ps. "Zuch", jego numer obozowy to 
25005. Innym uczniem mojej obecnej szkoły był Wojciech Kaliński, obaj zmarli wśród 1,1 miliona ofiar 
obozu Auschwitz. Pracę kończę słowami byłego więźnia z obozu w Auschwitz: „To się stało, a więc może 
znów się zdarzyć…może się zdarzyć wszędzie” Primo Levi.
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Wyróżnienie  
Wiktoria Łopuszyńska - Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej Curie w Skierniewicach

Czy Auschwitz miało coś wspólnego z naszym współczesnym życiem, ludźmi naszych czasów i 
współczesnym postrzeganiem świata? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć, przedstawiając 
podobieństwa naszych czasów i czasów zagłady. Przedstawię również moje przemyślenia na ten temat. 
Pierwszym zagadnieniem, które chcę poruszyć to historia żydówki Rutki Laskier. Dziewczynka urodziła 
się w 1929 roku, mieszkała wraz ze swoją rodziną w Będzinie. Pochodziła z zamożnej rodziny, cieszącej 
się wysoką pozycją społeczną. Kiedy utworzono getto w Będzinie - przesiedlono tam rodzinę Laskierów. 
Rutka prowadziła pamiętnik w takim zwykłym szkolnym zeszycie który odnaleziono po wojnie. Zapisy z 
tego pamiętnika uświadamiają nam, że Rutka niczym nie różniła się od nas, współczesnych, tyle że Ona 
żyła w czasie wojny. Była Żydówką a ta wojna - była też czasem żydowskiej zagłady. Dziewczyna w 
swoim pamiętniku opisuje się jako osoba inteligentna, opisuje swój wygląd i wspomina o swoich 
zmiennych nastrojach i flirtach z chłopakami. Uwielbiała czytać i zgłębiać wiedzę. Za oknem trwała 
wojna, szerzyła się śmierć i okrucieństwo, ale Rutka jak zwykła, młoda dziewczyna pragnęła i starała się 
żyć zwyczajnie. Odczuwała tak samo jak my czujemy się teraz, przechodzi okres dojrzewania tak jak ja. 
"Zdaje się, że obudziła się we mnie kobieta, to znaczy gdy wczoraj leżałam w wannie i woda pluskała 
moje ciało, zapragnęłam by mnie głaskały czyjeś ręce..." pisze w swoim pamiętniku Rutka. Tak jak my 
teraz nie rozumie niektórych uczuć ani tego co się z nią dzieje. Mimo wojny stara się odwrócić swoje 
myśli od tych okropności. W pamiętniku opisuje spotkania z rówieśnikami w Będzinie, nie było między 
nimi barier związanych pochodzeniem czy religią. Rutka pisze "wszyscy wychowywaliśmy się razem, 
razem się bawiliśmy". W naszych czasach ludzie młodzi i starsi też spotykają się ze znajomymi, osoby 
wychowujące się podczas wojny miały też życie towarzyskie, ale w zupełnie innych warunkach. Rutka 
odczuwała też złość i nienawiść, była świadoma tego co dzieje się w obozach, w jej pamiętniku możemy 
przeczytać "Gdy przechodzę koło Niemca wszystko ściąga się we mnie. Chciałabym znęcać się nad nimi, 
nad kobietami i dziećmi, które szczują nas swymi salonowymi pieseczkami. Tak bić i dusić, coraz 
mocniej". Osobom, szczególnie w jej wieku było trudno dorastać w takiej sytuacji, w ciągłym strachu 
przed obozem, przed utratą bliskich. Na pewno ciężko było zmierzyć się z takimi obrazami. Wielu z nas 
miewa załamanie wiary, Rutka opisuje, że też takie miewała. Wprost mówi o tym, że jej wiara rozprysła 
się. Dziewczyna nie chciała wierzyć w to ,że gdyby istniał Bóg pozwoliłby na to co się dzieje w czasie 
wojny. Rutka stara się cieszyć z małych rzeczy, taką jak otrzymanie pracy. W tamtych czasach Niemcy 
traktowali dzieci jak dorosłych, one też musiały iść do pracy. Nie liczył się dla nich wiek, ale wydajność. 
W czasach wojny dzieci prowadziły "pamiętniki na wpisy", które są prowadzone też i w naszych czasach. 
Koleżanka Rutki prowadziła takowy zeszyt, dzięki niemu możemy zobaczyć, że dzieci wychowywane w 
tamtych czasach nawiązywały przyjaźnie, zupełnie tak samo jak my dziś. Rutka była nastolatką, 
przeżywa okres buntu. W swoim pamiętniku pisze, że często miewa kłótnie z mamą spowodowane jej 
młodszym bratem - zupełnie jak ja. Podczas wojny nie brakowało też i uczucia jakim jest miłość. Rutka 
przeżyła swoja pierwszą miłość zakochując się w Janku. Nie rozumiała swoich uczuć i przez większość 
czasu odpychała chłopaka. We współczesności zakochanie nie różni się prawie wcale, miłość jest 
niezmienna w każdych czasach i sytuacjach. Nawet w obozach śmierci istniało to uczucie, tworzyły się 
związki. Nawet tam miłość nigdy nie zniknęła. Odchodząc od tematu Rutki, chcę zaznaczyć, że w obozie, 
pomimo cierpienia, zagłady i ludzkiego nieszczęścia, ludzie kształtowali tam i swój charakter. Byli tam 
ludzie uczynni, pomocni i przejmujący się nie tylko swoją krzywdą, ale i krzywdą innych. nawet w tak 
strasznym miejscu jak obóz koncentracyjny ludzie starali się nawzajem wspierać i sobie pomagać. W 
obozie, jednak nie było tylko ludzi dobrych i pomocnych - byli i żyli, bardzo źli ludzie - można 
powiedzieć - bestie. Tak i dziś ludzi kształtują różne doświadczenia i stają się pod ich wpływem inni 
(cudowni, dobrzy, łagodni ale i źli, podli, nie patrzący na krzywdę innych itp.) Wojna odcisnęła duże 
piętno na naszym współczesnym życiu i na psychice ludzi, którzy widzieli to na własne oczy, byli 
torturowani i trafili do obozu, a także na rodzinach i bliskich tych osób. Wiele miejsc na świecie dalej są 
kojarzone z wojną i z ludzkim cierpieniem. 



Oświęcim to miejsce gdzie powstał największy obóz koncentracyjny i zagłady. Miasto dalej jest 
kojarzone z tymi strasznymi czasem, ale też spowite tragiczną przeszłością. Ludzie, którzy tam trafili 
dalej pamiętają tamte czasy, wojna odcisnęła na nich piętno, którego się nie pozbędą. W okresie 
wojny ludzie tracili jakiekolwiek dobre ludzkie uczucia, traktowani bez godności sami się tacy 
stawali, nie mieli wyrzutów sumienia, niektórzy myśleli egoistycznie walcząc o własne życie. W 
naszych czasach to zostało i dalej trwa. Piekło w Auschwitz, na wojnie się skończyło, ale w 
niektórych rodzinach, domach, otoczeniu trwa dalej. Ludziom i ich bliskim, którzy to przeżyli ciężko 
było i jest, zmienić to co widzieli i przeżyli podczas wojny. Zachowania różnych ludzi i teraz mogą 
przypominać tamte z czasów wojny. Wojna się skończyła ale pozostawiła po sobie ślad na ludzkiej 
psychice, społeczeństwie, I zachowaniach ludzkich , podczas takich działań zbrojnych na wielką 
skalę przeciwko innym ludziom. II Wojna Światowa była strasznym okresem. Ludzie ginęli, tracili 
wszystko co mieli – nie tylko majątki ale i ludzką godność. Tych strasznych wydarzeń i zagłady 
ludzkiej, nie możemy zapomnieć, ani powtórzyć tych samych błędów. W tamtym okresie brakowało 
empatii i tolerancji. Robiono różnice między kulturami, pochodzeniem, religią. W obozach 
traktowano ludzi jak zwierzęta a nawet gorzej. Odbierali człowieczeństwo. Dlatego tak ważne jest 
aby dziś tolerować siebie nawzajem. Uczyć się szanować innych bez względu na pochodzenie, kolor 
skóry, orientacji czy wyznania. Nie zapomnijmy tego co się wydarzyło.

Nauczanie o Auschwitz i Zagładzie nie jest wyłącznie nauczaniem o pewnej 
historii, która miała swój początek i swój koniec, o pewnym zamkniętym 

zbiorze oddalających się w czasie faktów. To jest także nauczanie o 
człowieku, o społeczeństwie, o sile mediów, o polityce. Jeśli dziś, patrząc na 
wydarzenia w niektórych częściach świata, skojarzenia nasze idą w kierunku 

II wojny światowej, a nawet Auschwitz, to jest tak dlatego, że podskórnie 
czujemy, iż niezależnie od wielu zmiennych stoimy w obliczu tych samych 
patologicznych namiętności: nienawiści, pogardy, antysemityzmu, rasizmu, 

nacjonalizmów.
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