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Kłamstwo  
o „polskich obozach śmierci”

Z agraniczne media często posługują się nieprawdziwym sformułowaniem „polskie obozy 
śmierci/polskie obozy koncentracyjne”. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tylko 
w latach 2008–2014 ponad 600 razy interweniowało przeciwko temu określeniu. Krzyw-
dzące słowa zostały wykorzystane w mediach aż w 35 krajach, najwięcej razy w Stanach 
Zjednoczonych (110), Wielkiej Brytanii (97) i Niemczech (77).

Określenie „polskie obozy śmierci” zniesławia Polskę i może mieć podłoże ksenofobiczne. Takie wy-
rażenie sugeruje, że to Polacy byli odpowiedzialni za zbrodnie popełniane w obozach koncentracyj-
nych. Jak było naprawdę? Polska to kraj, który wycierpiał najwięcej na skutek zbrodniczej polityki 
nazistowskich Niemiec.

Polskie państwo nigdy nie uczestniczyło w tworzeniu obozów, nie administrowało nimi ani nie 
czerpało z ich istnienia żadnych korzyści. Polska podczas II wojny światowej nigdy nie współpraco-
wała z Niemcami, od początku do końca będąc w koalicji państw antyhitlerowskich.

To Niemcy, a nie Polacy administrowali terenami, na których powstawały obozy. Miejsca 
te, zakładane na okupowanych przez Niemców ziemiach Polski, były zarządzane przez 
niemiecką formację SS, do której Polaków nigdy nie przyjmowano. Fakt, że miejsca pa-
mięci po niemieckich obozach koncentracyjnych znajdują się na terenie dzisiejszej Polski, 
w żaden sposób nie usprawiedliwia używania określenia „polskie obozy”.

Symbol okrucieństwa niemieckiego okupanta, czyli niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady  
Auschwitz-Birkenau, powstał z myślą o Polakach, jako obóz koncentracyjny i miejsce wyniszczenia 
przez pracę. Legalne polskie władze od początku alarmowały światową opinię publiczną o tragedii 
dziejącej się za obozowymi drutami. Heroiczny czyn Polaka Witolda Pileckiego, który dobrowolnie 
dostał się do KL Auschwitz, aby opisać niemieckie zbrodnie, pozostał bez reakcji państw alianckich.

W zorganizowanym na wielką skalę przemyśle śmierci, jakim były niemieckie obozy, wielu Po-
laków odznaczyło się bezprzykładnym bohaterstwem. Przeciwstawili się złu, płacąc za to naj-
wyższą cenę – jak św. Maksymilian Kolbe, zakonnik, który oddał życie za innego więźnia i zginął 
w niewyobrażalnych męczarniach.

Przypisywanie Polsce udziału w niemieckim systemie mordowania milionów ludzi poprzez używa-
nie określenia „polskie obozy śmierci” jest mową nienawiści wymierzoną w Polaków. Szczególnie 
boleśnie odczuwają ją byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. W Polsce wciąż żyją 
ofiary niemieckich eksperymentów pseudomedycznych, członkowie zbrojnego podziemia, którzy 
– ryzykując życie – w konspiracji walczyli z niemieckim okupantem. Ceną za ich odwagę mogło 
być uwięzienie w obozie. Byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych to ludzie, którzy 
przeszli przez piekło na ziemi, a dziś mimo podeszłego wieku i chorób dają świadectwo swoich dra-
matycznych przeżyć. Obowiązkiem każdego z nas jest wiernie opowiedzieć ich historię.

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych



Byli  
więźniowie

fot. Andrzej Banaś
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Karol Tendera:  
Fałszerze historii muszą 
ponieść karę
– Czuję się bezczeszczony. Jestem oskarżany o udział w mordach, a byłem przecież ofiarą – tak Ka-
rol Tendera, były więzień m.in. obozu Auschwitz, odbiera powtarzające się w zagranicznych me-
diach określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Dlatego 95-letni krakowianin z niesamowi-
tą energią i determinacją walczy z powielaniem tego historycznego kłamstwa. Wytoczył 
nawet proces niemieckiej telewizji ZDF.

Kiedy Karol Tendera usłyszał, że w drugim programie niemieckiej telewizji publicznej 
mówi się o „polskich obozach zagłady Majdanek i Auschwitz”, nawet przez chwilę nie miał 
wątpliwości, że musi zacząć działać. Wytoczył stacji proces cywilny, domagając się przeprosin 
i wpłaty 50 tys. euro na cele społeczne. – Chcę, żeby fałszerze historii przeprosili nasze władze pań-
stwowe i cały nasz naród oraz ponieśli karę za powtarzanie tych oszczerstw – podkreśla były więzień.

W momencie rozpoczęcia niemieckiej okupacji w 1939 r. Karol Tendera miał zaledwie 18 lat 
(urodził się w 1921 r. w Krakowie). Uczył się wówczas w Mechanicznej Szkole Zawodowej przy  
ul. Krupniczej. To właśnie prosto z tej szkoły jesienią 1940 r. został wywieziony na przymuso-
we roboty do Niemiec. Przez blisko dwa lata pracował przy naprawie samolotów w obozie pracy 
w Hanowerze. W maju 1942 r. udało mu się uciec i wrócić do okupowanej Polski. Wolnością cieszył 
się jednak zaledwie kilka miesięcy. Już w styczniu 1943 r. został aresztowany w Krakowie. Trafił 
najpierw do siedziby gestapo przy ul. Pomorskiej, a następnie do więzienia przy Montelupich.

W lutym 1943 r. Karol Tendera został przewieziony do obozu Auschwitz. – Hunderttausendvierhun-
dertdreißig [100430 – przyp. red.] – tak brzmiało tam moje nazwisko – wspomina krakowianin, wy-
mawiając jednym tchem w języku niemieckim wytatuowany na przedramieniu numer obozowy. 
Nie miał złudzeń, że trafił prosto do piekła. – Od razu usłyszeliśmy, że to nie jest sanatorium, ale 
obóz ciężkiej pracy, z którego nigdy nie wyjdziemy żywi. A droga do wolności jest tylko jedna: przez 
komin krematorium – mówi Karol Tendera.

Do dziś pamięta każdy jeden dzień spędzony w obozach Auschwitz i Auschwitz-Birkenau: pracę 
ponad siły przy kopaniu rowów, ból od uderzeń Niemców, głód, pragnienie. – Byłem przekonany, 
że to będzie koniec naszego życia – przyznaje. Udało mu się przetrwać, ale to wcale nie oznaczało 
wolności. Jesienią 1944 r. Karol Tendera został wywieziony do filii niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Flossenbürg w czeskich Litomierzycach. Tam Niemcy więzili go do końca wojny.

– W Auschwitz byłem działaczem organizacji założonej przez Witolda Pileckiego. Mogę się pochwalić, że 
brałem udział w obronie ojczyzny, narażałem dla niej swoje życie – mówi Karol Tendera. Właśnie dlate-
go dziś tak trudno pogodzić mu się z takimi określeniami jak „polskie obozy koncentracyjne”, 
które zrzucają odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie na ich polskie ofiary. – Muszę wszyst-
ko nieustannie dementować i tłumaczyć, jak było naprawdę. Kiedyś na przykład pewna starsza Niemka 
pytała mnie, kogo my, Polacy, zamykaliśmy i mordowaliśmy w naszych obozach – mówi Karol Tendera.

fot. Andrzej Banaś
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Julian Wieciech: Trzeba 
pokazać światu prawdę
Nie potrafi nawet zliczyć, ile razy był katowany przez esesmanów. W ciągu kilku miesięcy 
przeszedł przez piekło aż trzech obozów koncentracyjnych. – Niemcy mówili nam, że na wol-
ność wyjdziemy tylko jedną drogą: z dymem przez komin krematorium – opowiada Julian Wieciech, 
ps. „Skrzat”, żołnierz Armii Krajowej, były więzień m.in. w KL Gross-Rosen, KL Bergen-Belsen.

Był niedzielny poranek 29 października 1944 r. Przyszli po niego do rodzinnego domu w Lipni-
cy Dolnej. Julian Wieciech miał wtedy zaledwie 17 lat. Zabrali go na przesłuchanie do więzienia 
w Bochni. Brutalnie bity i kopany utrzymywał, że nazywa się Kwiecień i jest tylko parobkiem w domu 
Wieciechów. Był podchorążym Armii Krajowej o pseudonimie „Skrzat”, wsławił się nawet udziałem 
w spektakularnej akcji uratowania 128 więźniów politycznych z więzienia w Nowym Wiśniczu, któ-
rzy następnego dnia mieli trafić do KL Auschwitz. Przekonywał jednak Niemców, że nie miał poję-
cia o istnieniu Armii Krajowej. Rozpaczliwa próba ratunku się nie powiodła. Na początku grudnia 
1944 r. Julian Wieciech przekroczył bramę z napisem „Arbeit macht frei” obozu Gross-Rosen.

W obozie katowanie więźniów było na porządku dziennym. Bez najmniejszego powodu 
można było zostać zabitym. – Pamiętam, jak pewnego dnia ktoś złośliwie nadepnął na kocicę na-
szego blokowego. Inni więźniowie wskazali, że ja to zrobiłem. Blokowy się wściekł. Zaczął okładać mnie 
pięściami, kopać, a kiedy upadłem, to po mnie skakał. Był przekonany, że już nie żyję i kazał wyrzucić 
moje ciało do jakiejś komórki – opowiada pan Julian. Przeżył tylko dzięki pomocy współwięźniów, 
którzy zobaczyli, że wciąż oddycha.

Nawet w najtrudniejszych momentach obozowego życia Julian Wieciech pozostał wierny zasa-
dom żołnierza Armii Krajowej i nie współpracował z Niemcami. Kiedy esesmani kazali mu pobić 
modlącego się księdza, bez zawahania odmówił. Sam dostał za to ciężkie razy. – Ksiądz krzyczał do 
mnie wtedy: „Uderz mnie, Bóg ci wybaczy. Bij, bo inaczej oni cię zabiją”. Nie zrobiłem tego – opowiada 
„Skrzat”.

Ósmego lutego 1945 r. obóz Gross-Rosen został ewakuowany. Julian Wieciech na kilka tygodni 
trafił do jednego z podobozów Mittelbau-Dora, a następnie, na początku kwietnia – do KL Ber-
gen-Belsen. Był jednym z nielicznych, którzy przeżyli wielodniową podróż w przeładowanych 
pociągach, bez dostatecznej ilości wody i jedzenia. Obóz miał być ostatnim przystankiem w jego 
życiu.

Każdy dzień w KL Bergen-Belsen był walką o życie. Kiedy 15 kwietnia 1945 r. na teren obozu wje-
chał samochód, z którego brytyjski oficer w siedmiu językach oznajmił więźniom, że są już wolni, 
pan Julian był ledwo żywy, ważył 36 kg. Lekarze dawali mu 10 minut życia.

– Państwo polskie musi walczyć z tym kłamstwem o obozach. Pokazać światu, ilu ludzi zginęło z rąk 
Niemców – podkreśla Julian Wieciech.

fot. Andrzej Banaś
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Lidia Maksymowicz:  
Największe cmentarzysko 
świata
Była dzieckiem, które najdłużej przeżyło w obozie Auschwitz. Do dziś ma ślady po szcze-
pionkach i zastrzykach. To pamiątki nieludzkich eksperymentów doktora Josefa Mengele. 
– Ocalałam jako jedna z nielicznych. Widocznie Bóg chciał, żebym teraz opowiadała o miejscu, w któ-
rym Niemcy stworzyli największe cmentarzysko świata – opowiada Lidia Maksymowicz.

Mińsk. Zimna listopadowa noc 1943 r. Niemieccy żołnierze prowadzą setki ludzi do wagonów, 
które wkrótce odjadą w kierunku okupowanej przez Niemców Polski. Transport dotrze prosto 
do obozu Auschwitz. Wśród prowadzonych na pewną śmierć jest trzyletnia dziewczynka, która 
wtedy nazywała się Ludmiła Boczarowa. – Trafiłam do obozu jako dziecko, bo byłam potrzebna 
doktorowi Mengele jako królik doświadczalny do jego pseudomedycznych eksperymentów – tłumaczy 
Lidia Maksymowicz.

Chociaż była zaledwie kilkuletnim dzieckiem, pani Lidia doskonale pamięta, co działo się w obo-
zie. – Niemcy chcieli wydobyć z więźniów wszystko, co tylko było możliwe. Nam, dzieciom, pobierano 
krew, która szła na front dla niemieckich żołnierzy. To było coś okropnego – wspomina. Przeżyła 
tylko dlatego, że do KL Auschwitz przyjechała jako zdrowe i silne dziecko. – Dzieci z getta – głodne 
i wychudzone – nie miały szans na przeżycie. Ginęły zamęczone przez niemieckich zbrodniarzy – tłu-
maczy pani Lidia.

Mała Lidia (wtedy jeszcze Ludmiła) została oddzielona od matki, którą ewakuowano z obozu 
w Marszu Śmierci, czyli w transporcie więźniów na teren Rzeszy Niemieckiej. Dziewczynka pozo-
stała w KL Auschwitz do czasu wkroczenia do obozu Armii Czerwonej, 27 stycznia 1945 r. Po oswo-
bodzeniu obozu dziewczynkę przyjęło pod swój dach małżeństwo Rydzikowskich z Oświęcimia. Po 
kilkunastu miesiącach obozowego dramatu w końcu miała prawdziwy dom.

Biologiczną matkę Lidia Maksymowicz odnalazła po 17 latach. Nie zdecydowała się jednak na 
powrót na Białoruś. Tłumaczy, że zbyt wiele zawdzięcza polskiej rodzinie, która ją wychowała.

Pani Lidia uważa, że jej obowiązkiem jako ocalałej jest opowiadanie o tym wszystkim, co 
naprawdę wydarzyło się w KL Auschwitz. – Przecież obozy koncentracyjne stworzyli Niemcy, któ-
rzy napadli na Polskę. Stworzyli miejsce kaźni wielu narodów. Uważam, że pisanie i mówienie o pol-
skich obozach jest haniebne. Obraża i krzywdzi wszystkich Polaków – nie kryje oburzenia pani Lidia.

Dlatego też często spotyka się z młodzieżą, opowiadając o prawdziwej historii. – Zdarzają się 
także rozmowy z młodymi Niemcami. Kiedy im opowiadam o tych potwornych czasach, nie mogą uwie-
rzyć. Są zdumieni, że ich dziadkowie zgotowali taki los innym ludziom – mówi Lidia Maksymowicz. 
Sama też nie zna odpowiedzi na pytanie, jak mogło dojść do tak wielkiej tragedii. – Jak to możliwe, 
że naród, który dał światu tylu wybitnych pisarzy, artystów i kompozytorów, wydał również ludzi zdol-
nych do takiego okrucieństwa wobec innych? – zastanawia się pani Lidia.

fot. Andrzej Banaś
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Fryderyk Jakimiszyn:  
W obozach widziałem  
więcej trupów niż żywych
– To były obozy zakładane przez Niemców, zarządzane przez Niemców. To Niemcy mordowali, Niem-
cy palili. Polacy nie mieli nic do powiedzenia. Polaków tam nie było – były tylko anonimowe numery 
– podkreśla Fryderyk Jakimiszyn, urodzony w 1927 r. w Krakowie żołnierz Armii Krajowej, były 
więzień m.in. obozu Gross-Rosen.

Tamtego dnia pan Fryderyk nie zapomni do końca życia. Dokładnie 16 stycznia 1945 r. w wieku 
zaledwie 17 lat przekroczył bramę obozu Gross-Rosen na Śląsku. Cały teren otoczony był drutem 
kolczastym pod napięciem elektrycznym. W powietrzu unosił się słodkawy zapach palonych ciał, 
dobiegający z działającego całą dobę krematorium. – Ciągłe bicie i głód wywoływały w ludziach 
lęk, poczucie upokorzenia, bezsilność, a z czasem całkowitą rezygnację z życia – wspomina Fryderyk 
Jakimiszyn. Do tego dochodziła mordercza praca w kamieniołomie przy pozyskiwaniu bloków 
granitowych. – Trwała od rana do wieczora. W jej trakcie ginęło mnóstwo więźniów – opowiada 
krakowianin.

Ósmego lutego 1945 r. rozpoczęła się ewakuacja KL Gross-Rosen. Fryderyk Jakimiszyn trafił do pod- 
obozu Mittelbau-Dora koło Nordhausen, gdzie funkcjonowała olbrzymia niemiecka fabryka zbroje-
niowa. Na początku kwietnia 1945 r. w trakcie bombardowania obozu przez aliantów podjął próbę 
ucieczki. – Pomimo że straż obozowa likwidowała uciekających seriami z karabinów maszynowych, mnie 
i jeszcze kilku innym udało się uciec za druty – opowiada były więzień. Pan Fryderyk nie cieszył się jed-
nak długo wolnością – został schwytany przez niemieckie patrole i przetransportowany do podobo-
zu Sachsenhausen – Heinkel w mieście Oranienburg, gdzie przydzielono go do pracy. Jak wspomina, 
w tym czasie dało się już wyczuć, że Niemcy przewidują swoją klęskę. – Pomimo to do końca panował 
niemiecki porządek, rygor, a zabijanie bezbronnych było powszechne – mówi były więzień.

Pan Fryderyk tylko cudem uniknął śmierci. Kiedy nadszedł rozkaz ewakuacji obozu, licząc na po-
śpiech i chaos służb obozowych, oddzielił się od swojej grupy i ukrył w ziemiance, służącej jako 
schron przed nalotami bombowymi. Po dwóch godzinach odnaleziono go jednak i zaprowadzono 
na plac apelowy. Miał zostać rozstrzelany na oczach innych więźniów, tak by wszyscy się prze-
konali, co grozi za nieposłuszeństwo. – Zaglądając śmierci w oczy, zdobyłem się na gest rozpaczy: 
klęknąłem i płacząc, błagałem o przebaczenie. Całowałem buty niemieckiego żołnierza i krzyczałem: 
„Jestem dzieckiem, mam tylko 17 lat, chcę do mamy”. Raz po raz otrzymywałem ciosy kolbą karabinu, 
ale w ogóle tego nie czułem – opowiada Fryderyk Jakimiszyn.

Dramatyczne błagania przyniosły skutek. Pan Fryderyk uszedł z życiem. Razem z innymi więź-
niami ruszył w Marszu Śmierci w kierunku Berlina, który bronił się do końca wojny. Głód 
i choroby sprawiały, że więźniowie co chwilę padali z wycieńczenia. Najsłabsi, spowalnia-
jący marsz, ginęli od strzału w tył głowy. Przydrożne rowy były gęsto zasłane trupami. – 
Przebywając w niemieckich obozach i na trasach ewakuacyjnych, widziałem więcej trupów niż żywych 
– gorzko wspomina pan Fryderyk.

fot. Andrzej Banaś
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Stefan Lipniak: Historia nie 
może tego tak zapamiętać
– Tyle było niemieckich zbrodni, tyle naszej męki, tyle płaczu… Jak to możliwe, że teraz się mówi o pol-
skich obozach? – pyta 92-letni Stefan Lipniak, który podczas wojny przetrwał koszmar aż czte-
rech niemieckich obozów: ZAL Klein Mangersdorf, karnego obozu pracy Rattwitz, obozu pracy 
Markstädt i KL Auschwitz III Monowitz.

Dla Stefana Lipniaka okres beztroskiej młodości skończył się w wieku zaledwie 17 lat. W nocy  
z 26 na 27 czerwca 1941 r. został aresztowany przez gestapo. Był jednym z tych, którzy padli ofia-
rą organizacji o nazwie Organisation Schmelt, stworzonej i kierowanej przez wysokiego oficera SS 
Albrechta Schmelta. Celem akcji było umieszczenie tysięcy młodych Polaków i Żydów w obozach 
pracy na Górnym Śląsku. – Niemcy prowadzili gigantyczne budowy, potrzebowali niezliczonych ilości 
silnych mężczyzn. Ale przez zmuszenie tylu młodych do pracy ponad ludzkie siły chcieli też zniszczyć 
polski naród – mówi pan Stefan, pracujący wówczas przy budowie autostrady w pobliżu Gliwic.

Więźniowie pracowali po 14–16 godzin dziennie. Przy tak ogromnym wysiłku otrzymy-
wali zaledwie jeden niewielki posiłek. Wytchnienia i ukojenia nie przynosił nawet sen – 
w obozie aż roiło się od wszy i pluskiew.

Stefan Lipniak w ZAL Klein Mangersdorf spędził rok. Później przeszedł przez kolejne obozy: Rat-
twitz, Markstädt, by końcu w 1944 r. trafić do Auschwitz III Monowitz. Był to obóz założony 
w Monowicach na potrzeby niemieckiego koncernu chemicznego IG Farben. W KL Auschwitz 
III na pana Stefana czekało dokładnie to, co w poprzednich obozach: ciasnota, głód, przemoc 
i śmierć. – Codziennie w mojej grupie padało trzech, czterech ludzi. Na ich miejsce od razu przycho-
dzili nowi – wyjaśnia pan Stefan. Według szacunków Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau w Oświęcimiu podczas pracy dla IG Farben zginęło ok. 10 tys. więźniów.

Pomimo katorżniczej pracy i fatalnych warunków obozowych panu Stefanowi udało się prze-
trwać. Nie czekał jednak na wyzwolenie, ale w dramatycznych okolicznościach uciekł z niemiec-
kiej niewoli. Stało się to podczas Marszu Śmierci. Kiedy w pobliże Oświęcimia zbliżał się front 
wschodni, obozy zostały ewakuowane. – Mróz niesamowity i pędzono nas na zachód na nogach. 
W czasie tego marszu mnóstwo ludzi padło z wycieńczenia, głodu, chłodu (…). Esesmani bez żadnych 
skrupułów strzelali do takich więźniów – wspomina Stefan Lipniak.

Po zakończeniu wojny pan Stefan ułożył sobie życie, koncentrując się na swojej największej pasji: 
piłce nożnej. Ponad 20 lat był sędzią piłkarskim w lokalnych klasach rozgrywkowych w Mało-
polsce. Dramat, który przeszedł, pamięta jednak w najdrobniejszych szczegółach. Dlatego kiedy 
teraz słyszy o „polskich obozach”, załamuje mu się głos. – Jakie to jest okropne, żeby mówić, że są 
to polskie obozy. To jest karygodne, niedopuszczalne, żeby tak historia mogła to zapamiętać – mówi 
Stefan Lipniak.

fot. Andrzej Banaś
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Halina Krzymowska:  
Niemcy traktowali nas jak 
zupełne dno
Halina Krzymowska, więźniarka niemieckiego obozu dla kobiet w Ravensbrück, nie może 
pogodzić się z tym, że w zagranicznej prasie wciąż pojawiają się informacje o „polskich 
obozach koncentracyjnych”. – Jeżeli ktoś tak pisze, to nie zdaje sobie sprawy z tragedii, jaka się 
wtedy zdarzyła. Trzeba im opowiedzieć prawdę! – apeluje pani Halina.

Sama w krótkich, a jednocześnie niezwykle przejmujących słowach opisuje okrucieństwo obozo-
wego życia. – Niemcy traktowali nas jak zupełne nic, dno. Można nas było bezkarnie uderzyć, kopnąć, 
a nawet zabić. Nikt by się o nas nie upomniał – opowiada Halina Krzymowska.

Doświadczyła tego zaraz po tym, jak trafiła do obozu. – Dostałam swój numer, winkiel i nagle stra-
ciłam przytomność. Kiedy moja mama zobaczyła jakiegoś wysokiej rangi esesmana, natychmiast do 
niego pobiegła i zaczęła błagać o pomoc. Zaraz rzucili się na nią inni Niemcy i zrobili zastrzyk, który 
miał ją zabić. Mamie tylko cudem udało się przeżyć – opowiada była więźniarka.

Halina Krzymowska urodziła się w 1927 r. w Warszawie w rodzinie Jana Kamienobrodzkiego, wy-
sokiego urzędnika Banku Polskiego. Jako mała dziewczynka uczęszczała do tej samej szkoły, co 
córki marszałka Józefa Piłsudskiego. We wrześniu 1939 r. 12-letnia Halinka miała rozpocząć na-
ukę w pierwszej klasie gimnazjum. Na przeszkodzie stanął jednak wybuch wojny.

Pani Halina razem z matką i bratem wyjechała z Polski w konwoju ewakuowanych rezerw Banku 
Polskiego. Rodzina przebyła drogę przez Ukrainę, Rumunię i Jugosławię, by ostatecznie razem 
z grupą Polaków trafić na wyspę Krk (na terenie dzisiejszej Chorwacji). Tam, z dala od wojennych 
wydarzeń, przez kilka lat wiedli spokojne życie. Wszystko skończyło się w 1944 r. Na wyspę Krk 
przypłynęli Niemcy i aresztowali przebywających tam Polaków. Rodzina Kamienobrodzkich zo-
stała rozdzielona. Pani Halina razem z matką trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück, młodszy brat znalazł się w sierocińcu w Krakowie. – To był ośrodek, do którego 
trafiały dzieci nadające się do zniemczenia. Przechodziły specjalne szkolenie, które przygotowało ich 
do bycia Niemcami – mówi Halina Krzymowska.

Pani Halina w obozie pracowała w szwalni oraz przy budowie domów dla oficerów SS. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej przez jakiś czas mieszkała razem z mamą w Szwecji, po czym wróciła 
do Krakowa. Dramatyczne wydarzenia wojenne, które przeszła jako nastolatka, nigdy nie zgasiły 
w niej radości i chęci życia. Przez lata była niezwykle aktywna – uprawiała turystykę górską, jeź-
dziła na nartach, a razem z mężem odbyła motocyklową podróż dookoła Polski.

Halina Krzymowska chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami. Jest przekonana, że trzeba 
nieustannie przypominać o prawdzie. – Obozy zagłady były tylko budowane na terenie Polski. 
Ale przecież były prowadzone przez Niemców. Trzeba o tym nieustannie przypominać – zaznacza 
pani Halina.

fot. Andrzej Banaś
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Pierwszego września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając największy kon-
flikt zbrojny w historii ludzkości – II wojnę światową. To polskie państwo poniosło najdo-
tkliwsze straty w wyniku tego konfliktu. Szacuje się, że ponad 6 mln osób, czyli 22% polskich 
obywateli, straciło życie lub zostało przymusowo wysiedlonych. Brutalna okupacja Polski przez 
Niemców doprowadziła do niepowetowanych strat, których skutki odczuwane są do dzisiaj.

Zaskoczona Polska, bez wojskowego wsparcia sojuszników, pomimo bohaterskiego oporu swoich 
żołnierzy i cywilów nie miała szans w starciu z przygniatającymi siłami agresora. Siedemnastego 
września Polskę od wschodu zaatakował Związek Sowiecki, realizując założenia tajnego paktu 
Ribbentrop-Mołotow. Dwa totalitaryzmy – niemiecki i sowiecki – zabrały Polsce państwowość 
i zwierzchnictwo nad jej terytorium.

Po ataku polskie władze nie podpisały aktu kapitulacji z Niemcami, co skutkowało szcze-
gólnie brutalnymi represjami – przede wszystkim masowymi mordami na cywilach. Pol-
ska od pierwszego do ostatniego dnia wojny była czynnym członkiem koalicji antyhitle-
rowskiej i jedynym państwem w Europie, które pod okupacją niemiecką nie kolaborowało 
z nazistami.

Wrzesień 1939 r. Cywilne ofiary nalotu niemieckiego lotnictwa

Niemiecki okupant rozpoczął brutalne rządy, wprowadzając politykę zmierzającą do wynarodo-
wienia mieszkańców podległych mu terenów. Działania administracyjne były podporządkowane 
dwóm celom: absolutnej germanizacji i osiąganiu korzyści dla III Rzeszy. – Otrzymałem polecenie 
bezwzględnego złupienia zdobytych ziem wschodnich; mam doprowadzić do ich całkowitej gospodar-
czej, społecznej, kulturalnej i politycznej dewastacji – powiedział Hans Frank, niemiecki generalny 
gubernator.

Niemcy surowo zwalczali wszelkie przejawy polskości, grabiąc lub niszcząc dziedzictwo 
kulturowe i uniemożliwiając dotychczasową działalność społeczno-polityczną. Krwawo 
rozprawiano się z każdą próbą przeciwstawienia się nowym, niemieckim władzom. Admi-
nistracja niemiecka zaznaczała swoją obecność na każdym kroku. Zniemczano nazwy ulic, 
a nawet całych miast, a znajdujące się w nich największe place otrzymywały imię Adolfa 
Hitlera. Dla podkreślenia niemieckiego panowania stosowano nawet charakterystyczną 
dla nazistów gotycką czcionkę.

Jednym z głównych działań germanizacyjnych podjętych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy 
była akcja wymierzona w polskie elity. Intelligenzaktion polegała na eksterminacji najważniej-
szych przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Około 100 tys. obywateli stanowiących szczegól-
nie ważną część polskiego narodu (m.in. nauczycieli, naukowców, księży, lekarzy, prawników oraz 
byłych wojskowych) zostało zamordowanych w masowych egzekucjach lub przewiezionych do 
niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie tylko nieliczni uniknęli śmierci. Działania germa-
nizacyjne nie pomijały również dzieci. Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej z Polski do 
Niemiec zostało wywiezionych ok. 150 tys. najmłodszych polskich obywateli.

Obawy o życie swoje i najbliższych towarzyszyły każdemu Polakowi codziennie. Niemiecki 
okupant za nic miał prawa międzynarodowe i wojenne. Stosował najsurowsze represje za 
najmniejsze przewinienia, a nawet bez powodu – tylko po to, by wywołać strach i całkowi-
te podporządkowanie nowym władzom.

Polska – państwo, które 
zapłaciło najwyższą cenę 
podczas II wojny światowej

17 września 1939 r. Płonie Zamek Królewski w Warszawie

Co szósty 
obywatel 

Polski
stracił życie

w latach 
1939–1945 

Odsetek ofiar 
II wojny światowej 

według kraju

Źródło: historyplace.com
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Polskie Państwo 
Podziemne  
– światowy fenomen  
oporu wobec Niemców
Ruch oporu działał w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Jednak to 
Polskie Państwo Podziemne było zjawiskiem o skali nieporównywalnej z żadnym innym 
konspiracyjnym ruchem w Europie.

Inaczej niż we Francji czy Belgii na okupowanych terenach Polski nie istniały władze kolaborujące 
z Niemcami. Polacy stworzyli kierowane z krajów sojuszniczych struktury państwowe działające 
na terenie zajętym przez Niemcy i ZSRS. W konspiracji funkcjonowało kilkanaście departamen-
tów odpowiadających ministerstwom sprzed wojny. W czynną działalność podziemną z naraże-
niem życia zaangażowanych było kilkaset tysięcy Polaków.

Najszybciej zorganizowane zostało podziemie wojskowe. We wrześniu 1939 r. powołano konspi-
racyjną organizację wojskową, podlegającą naczelnym władzom na uchodźstwie, która w osta-
tecznej formie, 14 lutego 1942 r., przybrała nazwę Armia Krajowa. Ta największa podziemna 
organizacja wojskowa na polskim terenie w szczytowym momencie liczyła ok. 380 tys. 
członków i posiadała rozległe struktury terenowe. Armia Krajowa realizowała liczne akcje 
dywersyjne, wywiadowcze i wspomagała powstanie w getcie warszawskim. Jej głównym celem 
było przygotowanie regularnej armii do otwartej walki o niepodległość.

Powstanie Warszawskie. Wyzwolenie KL Warschau przez Armię Krajową

Pod okupacją funkcjonowało sądownictwo wojskowe i cywilne. Za działalność na szkodę naro-
du polskiego, za donoszenie i wydawanie Żydów dla własnych korzyści polskie sądy podziemne 
w trakcie tajnych rozpraw skazywały na śmierć. Nie było przyzwolenia na kolaborację z Niemca-
mi – Polaka, który się jej dopuścił, uważano za zdrajcę.

Podziemny wymiar sprawiedliwości wydał kilkaset wyroków śmierci na funkcjonariuszy nie-
mieckich władz i ich współpracowników. Sprawiedliwość dosięgnęła nawet Franza Kutsche-
rę, dowódcę SS i policji warszawskiego dystryktu Generalnego Gubernatorstwa. Nazistowski 
zbrodniarz za wyjątkowy terror wobec ludności cywilnej, masowe egzekucje i liczne łapanki 
został skazany przez polski sąd podziemny na karę śmierci, którą następnie wykonał oddział 
Armii Krajowej.

Jakikolwiek opór wobec okupacyjnych władz był karany przez Niemców z całą sta-
nowczością. Karą za działalność w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego była 
śmierć lub wysłanie do niemieckiego obozu. Taki los stał się udziałem twórcy Armii Kra-
jowej, najważniejszej postaci polskiej konspiracji – generała Stefana Roweckiego ps. „Grot”. 
Po pojmaniu przez gestapo trafił w lipcu 1943 r. do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen. Tam był przesłuchiwany i namawiany do zawiązania koalicji Armii Krajowej 
z Niemcami przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a potem do przerwania powstania warszaw-
skiego. Generał odmawiał kategorycznie składanym propozycjom, aż w końcu został przez 
Niemców zabity.

W niemieckich obozach zmarło także wielu cywilów zaangażowanych w podziemną ak-
tywność. W warunkach konspiracji rozwijało się tajne szkolnictwo, z którego skorzystało 
ponad milion Polaków. Ceną za to była śmierć w niemieckich obozach lub więzieniach  
9 tys. nauczycieli i ponad 600 pracowników naukowych. 

Represje nie ominęły również polskiego Kościoła. Ojciec Maksymilian Kolbe był jednym z tysięcy 
polskich duchownych, którzy stracili życie w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Polskie Państwo Podziemne. Tajne komplety. Łopiennik 1941

Tajne nauczanie w Polskim 
Państwie Podziemnym

Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/102086/nd/
W-70-rocznice-powstania-Tajnej

l 1 500 000 uczniów
l 7 000 studentów
l 9 000 zabitych nauczycieli
l 640 zabitych profesorów i doktorów

fot. Wikipedia fot. Wikipedia
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Piekło na ziemi.  
Niemieckie obozy 
koncentracyjne  
i obozy śmierci
Nigdy nie istniały polskie obozy koncentracyjne i polskie obozy zagłady. Miejsca, w któ-
rych skatowano i wymordowano miliony niewinnych ludzi, były w całości dziełem Niemców. 
Stworzyli oni sieć obozów, które stanowiły narzędzie unicestwiania przedstawicieli różnych 
narodowości. Żydzi, Sinti, Romowie byli skazani na zagładę ze względu na swoje pochodze-
nie. Polacy służyli jako tania siła robocza i ginęli w obozach pracy i koncentracyjnych.

Wszystko zaczęło się na początku lat 30. XX w. w Rzeszy Niemieckiej. Zaraz po dojściu do wła-
dzy Adolfa Hitlera naziści zaczęli tworzyć miejsca odosobnienia dla „wrogów Rzeszy”. Pierwszy 
obóz koncentracyjny powstał w Dachau w pobliżu Monachium w Bawarii. Początkowo trafiali 
do niego głównie przeciwnicy polityczni nazistów, Żydzi, homoseksualiści i świadkowie Jehowy. 
Więźniowie byli regularnie mordowani i wyniszczani niewolniczą pracą. Z czasem obóz zaludnił 

się więźniami ze wszystkich europejskich krajów podbitych przez Niemców. Dachau był obozem 
wzorcowym dla kilkunastu kolejnych, równie potwornych miejsc funkcjonujących na terenie Rze-
szy Niemieckiej. A po agresji na Polskę w 1939 r. – także na okupowanych ziemiach polskich.

Piątek 14 czerwca 1940 r. Bramę niemieckiego obozu Auschwitz przekracza 728 polskich 
więźniów politycznych. Niemcy od razu pozbawiają ich wszelkiej nadziei. – Przybyliście tutaj 
nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyj-
ścia jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transpo-
rcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża – miesiąc, reszta – trzy miesiące  
– przywitał więźniów Karl Fritzsch, zastępca komendanta obozu. Dzień ten uznawany jest 
za początek funkcjonowania KL Auschwitz – najprawdziwszego piekła na ziemi.

KL Auschwitz stworzono niespełna 10 miesięcy po wybuchu wojny. W pierwszych dwóch latach 
funkcjonowania największą liczbę deportowanych do obozu stanowili Polacy. Zbrodnicza ma-
china była nieustannie rozbudowywana. Pierwszego marca 1942 r. w zburzonej wcześniej wsi 
Brzezinka naziści uruchomili drugą część obozu Auschwitz II-Birkenau. Zaczął on odgrywać rolę 
największego nazistowskiego ośrodka zagłady Żydów. Jeszcze w tym samym roku na potrzeby 
niemieckiego koncernu IG Farbenindustrie powstaje podobóz Auschwitz III Monowitz. W sumie 
obóz Auschwitz miał aż 48 podobozów, w których więźniowie wykonywali wyniszczające orga-
nizm roboty na rzecz niemieckiej gospodarki.

Głód nie do zniesienia, praca ponad ludzkie siły, a do tego przemoc, tortury i eksperymen-
ty pseudomedyczne stanowiły w KL Auschwitz codzienność. Dla Niemców nie było ludzi, 

Liczba ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych 
i obozów zagłady na terenie okupowanej Polski

Źródło: IPN

l Auschwitz-Birkenau: 1 100 000
l Treblinka: 800 000
l Belzec: 450 000
l Sobibor: 170 000-180 000
l Kulmhof: 200 000
l Lublin/Majdanek: 80 000 
l Stutthof: 63 000
l Gross-Rosen: 40 000 
l Warschau: 20 000 
l Plaszow: 7 000-8 000 Sobibor

Belzec

Majdanek

Warschau
Kulmhof

Treblinka

Plaszow

Stutthof

Gross-Rosen

Auschwitz-Birkenau

Więźniowie z pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz na dworcu kolejowym w Tarnowie 
(wśród nich byli też nieliczni Żydzi)

fot. Muzeum Auschwitz-Birkenau
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były jedynie nadane wcześniej numery, niemające żadnej wartości. Dlatego więzienni le-
karze bez skrupułów torturowali ludzi. Przykładem jest choćby „rentgenowska steryliza-
cja”, polegająca na naświetlaniu mężczyznom jąder, a kobietom – jajników. W efekcie ta-
kiego zabiegu występowały na ciele ciężkie rany oparzeniowe, a na skórze – trudno gojące 
się zmiany ropne. W wielu przypadkach kończyło się to śmiercią.

Także esesmani pracujący w obozie specjalizowali się w wymierzaniu nieludzkich kar więźniom, 
i tak już wycieńczonym niedostatkiem jedzenia i ciężkimi robotami. Wśród nich była m.in. pu-
bliczna chłosta drewnianym kijem, zamykanie na czas od kilku do dwudziestu kilku nocy czte-
rech więźniów w pomieszczeniu o powierzchni 1 m2 z niewielkim dopływem powietrza (więźnio-
wie całą noc musieli stać, a w dzień – normalnie pracować) czy szczególnie dotkliwa kara słupka: 
więźniowi wiązano z tyłu ręce i wieszano na kilka godzin na haku w taki sposób, żeby nie dotykał 
stopami ziemi. Konsekwencją kary było najczęściej zerwanie ścięgien ramion, a co za tym idzie 
– brak możliwości ruszania rękami i wykonywania pracy. Taki więzień skazany był na komorę 
gazową…

Śmierć przez zagazowanie była tylko jednym ze sposobów, w jaki Niemcy zabijali więź-
niów obozów. Morderstw dokonywali również przez rozstrzelanie, publiczne powieszenie 
czy zagłodzenie na śmierć. W sumie w KL Auschwitz Niemcy wymordowali ok. 1,1 mln 
osób. Ludzi 20 narodowości, różnej wiary i światopoglądów, profesorów i prostych robot-
ników, kobiet i mężczyzn, dzieci i starców.

Taką zbrodniczą działalność Niemcy prowadzili nie tylko w KL Auschwitz, lecz także w kilku in-
nych obozach koncentracyjnych na terenie okupowanej Polski. W 1940 r. na Śląsku założyli obóz 
Gross-Rosen, w którym do 1945 r. wymordowano ok. 40 tys. osób. W 1941 r. założono KL Lublin, 
zwany potocznie Majdankiem. Życie straciło w nim ok. 80 tys. osób. Inne niemieckie obozy na 

ziemiach polskich to: KL Płaszów (ok. 7–8 tys. ofiar), KL Stutthof (ok. 63 tys. ofiar) i KL Warschau 
(ok. 20 tys. ofiar). Ich załogę stanowili funkcjonariusze SS.

Inną kategorię niemieckich obozów na ziemiach polskich stanowiły obozy natychmiasto-
wej zagłady. Stworzone zostały w celu całkowitego wyniszczenia ludności żydowskiej za-
mieszkującej Europę. Mordowano w nich także m.in. ludność romską i jeńców sowieckich. 
Obozy zagłady działały od 1941 r. w Chełmnie nad Nerem, a od 1942 r.: w Bełżcu, Sobibo-
rze i Treblince. Natomiast obozy KL Auschwitz-Birkenau i KL Lublin zaliczane są zarówno 
do obozów koncentracyjnych, jak i obozów zagłady.

W obozach zagłady w krótkim czasie wymordowano ogromną liczbę ludzi. W Chełmnie nad Ne-
rem ofiary wpychano do ciężarówek, a następnie zagazowywano spalinami z rur wydechowych. 
W takich ruchomych komorach gazowych Niemcy zabili od 200 tys. do 300 tys. Żydów, m.in. 
z Niemiec, Austrii, Francji, Belgii i Holandii, ale też Polaków z zakładów opieki społecznej w Ło-
dzi i Włocławku czy dzieci polskich rodzin z Zamojszczyzny. Większość z ok. 450 tys. ofiar z Beł-
żca i ok. 170–180 tys. z Sobiboru stanowili Żydzi. Nie inaczej było w Treblince, gdzie śmierć po-
niosło ok. 800 tys. osób. Niemcy zaczęli stopniowo likwidować obozy zagłady od grudnia 1942 r.  
Ostatnie przetrwały do stycznia 1945 r. Niemcy starali się ukryć przed światem ślady swojej 
działalności. Zniszczyli komory gazowe, rozebrali baraki, a tereny obozów zaorali i obsadzili 
trawą…

Oprócz obozów zagłady i obozów koncentracyjnych Niemcy stworzyli na ziemiach polskich 
kilkaset innych obozów. Najliczniejszą grupę stanowiły obozy pracy przymusowej. Osadzeni 
w nich ludzie pracowali m.in. przy budowie dróg, w rolnictwie czy przy budowie fortyfikacji. 
W obozach tych panowała wysoka śmiertelność spowodowana głodem, ciężką pracą, terrorem 
i fatalnymi warunkami życia. Obozy pracy przymusowej dla Polaków funkcjonowały do 1945 r.

Jedno z niemowląt znajdujących się pośród więźniów oswobodzonych przez Armię Czerwoną  
w KL Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 r.

Fotografia wykonana nielegalnie przez 
członków Sonderkommando w 1944 r., 
przedstawiająca spalanie zwłok ofiar 
masowej zagłady w KL Auschwitz II- 
-Birkenau.

fot. Muzeum Auschwitz-Birkenau Fot. Muzeum Auschwitz-Birkenau, Andrzej Banaś/Jaskółcza 4
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Witold Pilecki. By dać 
świadectwo niemieckich 
zbrodni, dobrowolnie trafił 
za druty KL Auschwitz
– W głowy nasze uderzały nie tylko kolby esesmanów – uderzało coś więcej. Brutalnie kopnięto 
we wszystkie nasze pojęcia, do których myśmy się na ziemi przyzwyczaili – tak Witold Pilecki 
opisał to, co ukazało się jego oczom, gdy dotarł wagonem towarowym do KL Auschwitz. 
Pilecki to jeden z największych bohaterów w historii Polski. Dobrowolnie dostał się do 
niemieckiego obozu Auschwitz, aby zorganizować tam ruch oporu i przekazać światu wia-
rygodne informacje o tragicznym losie więźniów.

W 1940 r. do władz Polskiego Państwa Podziemnego docierały tylko szczątkowe wiadomości 
o tym, co dzieje się w KL Auschwitz. Postanowiono, że należy potwierdzić dramatyczne doniesie-
nia zza obozowych drutów. Do tej śmiertelnie niebezpiecznej misji na ochotnika zgłosił się Wi-
told Pilecki, kawalerzysta, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921) i walk z Niemcami 
we wrześniu 1939 r.

Dnia 19 września 1940 r. w Warszawie dał się schwytać w trakcie łapanki, którą urządzili Niemcy. 
Bramę ze słynnym napisem „Arbeit macht frei” przekroczył w nocy z 21 na 22 września. – W ciągu 
paru dni czułem się oszołomiony i jakby przerzucony na inną planetę – stwierdził Pilecki po zetknię-
ciu się z niewyobrażalnym okrucieństwem niemieckich funkcjonariuszy obozu.

Nowy więzień, oznaczony numerem 4859, natychmiast rozpoczął działalność konspiracyjną. 
Stworzył w obozie tajny ruch oporu o nazwie Tajna Organizacja Wojskowa. Ludzie kierowani 
przez Pileckiego zajmowali się samopomocą wśród więźniów i podnoszeniem ich morale, wy-
mianą informacji ze światem zewnętrznym oraz przygotowaniem własnych oddziałów do zorga-
nizowania powstania i opanowania obozu. O tym, co dzieje się w więzieniu, Pilecki donosił Armii 
Krajowej w meldunkach dostarczanych przez innych więźniów, którym pomagał organizować 
ucieczki. Sam uciekł z KL Auschwitz po ponad dwóch latach obozowej gehenny.

Po opuszczeniu obozu Pilecki stworzył raporty opisujące to, co działo się za drutami, i działalność za-
łożonej przez siebie organizacji. Awansowany do stopnia rotmistrza kontynuował walkę z niemieckim 
agresorem w Armii Krajowej m.in. jako uczestnik powstania warszawskiego. Później trafił do niemiec-
kich obozów jenieckich: Lamsdorf i Murnau. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju, by kontynuować 
walkę – tym razem z sowieckim okupantem. Komuniści aresztowali go 8 maja 1947 r. Po okrutnym 
śledztwie, w trakcie którego był bestialsko torturowany, odbył się pokazowy proces. Sąd w komuni-
stycznej Polsce skazał bohatera na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. strzałem w tył głowy.

Informacje zebrane w KL Auschwitz przez Pileckiego były jednymi z pierwszych pochodzą-
cych od naocznego świadka niemieckich zbrodni. Na ich podstawie legalne polskie władze 
alarmowały państwa koalicji antyniemieckiej o tragicznej sytuacji więźniów i mordach na 
niespotykaną skalę. Alianci nie zareagowali.

Witold Pilecki – zdjęcie przedwojenne Witold Pilecki – zdjęcie w obozowym pasiaku

fot. Wikipedia, Muzeum Auschwitz-Birkenaufot. Andrzej Banaś
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Maksymilian Kolbe:  
w KL Auschwitz ocalił 
człowieka i człowieczeństwo

Dwudziesty dziewiąty lipca 1941 r. Wycie obozowych syren odwraca uwagę więźniów  
KL Auschwitz od morderczej pracy. Niemcy zwołują specjalny apel i przeliczają wszystkie 
grupy. Stwierdzają brak jednego osadzonego z bloku 14A. Zasady panujące w obozie są 
jasne: konsekwencją ucieczki jednego więźnia jest śmierć dziesięciu innych.

Więźniowie bloku 14A mają pozostać w szeregu przez resztę dnia i całą noc. Rankiem Lagerführer 
Karl Fritzsch staje przed zziębniętymi przez noc ludźmi. Wszystkich mierzy wzrokiem i co jakiś 
czas, wskazując ręką, rzuca po niemiecku „Du!” („Ty!”). W ten sposób wybiera dziesiątkę nie-
szczęśników, którym przeznaczona była śmierć głodowa. Jeden z nich to Franciszek Gajowniczek, 
żołnierz uczestniczący w kampanii wrześniowej i aktywny członek polskiego podziemia. – Zdrę-
twiałem cały i, jak mi koledzy później powiedzieli, straszliwie jęknąłem, że mi jest żal żony i dzieci 
– wspominał po latach Gajowniczek, który przeżył wojnę, choć do jej końca pozostał więźniem 
niemieckich obozów koncentracyjnych (w październiku 1944 r. został przeniesiony do KL Sach-
senhausen).

Gdy grupa przygotowuje się do opuszczenia apelu, wydarza się coś niespodziewanego. Przez równe 
szeregi przeciska się polski więzień, ojciec Maksymilian Kolbe, franciszkanin. Staje naprzeciw Fritz-
scha, choć przecież samo wyjście przed szereg jest czymś, za co w KL Auschwitz Niemcy karzą śmiercią.

– Czego chce ta polska świnia? – pyta wściekły esesman swojego asystenta.
– Ja chcę umrzeć za niego – odpowiada Kolbe, wskazując Gajowniczka.
– Kto ty jesteś?
– Jestem polskim księdzem katolickim.
– Dlaczego chce pan umrzeć za niego? – docieka esesman, używając w stosunku do więźnia zwrotu 
„pan”, co było nie do pomyślenia w niemieckim obozie koncentracyjnym.
– On ma żonę i dzieci.
– Dobrze.

Dziesięciu mężczyzn rusza w drogę prowadzącą do bunkra głodowego. Kolbe idzie jako ostatni 
i pomaga z trudem poruszającemu się towarzyszowi niedoli. Nadzy więźniowie zostają wtrąceni 
do niewielkiej celi, żeby umrzeć tam z zimna i braku pożywienia. Po kilkunastu dniach Niemcy 
otwierają bunkier, by wynieść ciała zagłodzonych. Okazuje się, że ojciec Kolbe wciąż żyje. Polskie-
go zakonnika dobija Niemiec zastrzykiem fenolu. Następnego dnia ciało trafia do krematorium.

Polski kapłan zdobył się na akt pokazujący najlepiej, jak silna może być miłość do drugiego czło-
wieka – nawet w miejscu tak nieludzkim jak stworzony przez Niemców obóz Auschwitz. W 1971 r.  
zakonnik został ogłoszony błogosławionym przez papieża Pawła VI. W 1982 r. papież Jan Paweł II 
uznał go świętym męczennikiem. – Śmierć Maksymiliana Kolbego stała się znakiem zwycięstwa. 
Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka – powiedział 
w homilii papież Jan Paweł II.

Ostatnie zdjęcie portretowe ojca Maksymiliana 
Kolbego, 1941 r.

Fot. archiwum Niepokalanowafot. Andrzej Banaś/Jaskółcza 4

Ojciec Maksymilian Kolbe. Grudzień 1937 r.
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Polscy bohaterowie. 
Sprawiedliwi  
w najstraszniejszych czasach
Na terenie okupowanej Polski Niemcy wprowadzili nieludzkie prawo. Nawet za najmniej-
szą pomoc udzieloną Żydom mordowali całe polskie rodziny. Pomimo potwornych kar 
tysiące Polaków ratowało swoich żydowskich sąsiadów przed zagładą.

„Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmier-
ci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę. Podżegacze 
i pomocnicy podlegają takiej samej karze jak sprawca, czyn usiłowany karany będzie jak czyn 
dokonany” – brzmiał fragment rozporządzenia wydanego w październiku 1941 r. przez Hansa 
Franka, generalnego gubernatora części ziem polskich okupowanych przez Niemcy. Prawo było 
bezwzględne. Śmierć groziła nawet za najdrobniejsze wsparcie Żydów: przekazanie jedzenia, 
kupno od nich towaru, a nawet za samą wiedzę o tym, gdzie Żydzi się ukrywają.

Pomoc Żydom na terenie okupowanej Polski miała charakter zarówno indywidualny, jak i zorga-
nizowany. W grudniu 1942 r. ukonstytuowała się Rada Pomocy Żydom „Żegota”, która we współ-
pracy z podziemnymi strukturami polskiej władzy cywilnej starała się zapewnić Żydom lekar-
stwa, jedzenie, organizowała dla nich schronienie i fałszywe dokumenty.

Trudno dokładnie oszacować liczbę osób, które ratowały Żydów. Wielu historyków szacuje, że 
ocalenie jednego życia wymagało współpracy nawet 10 i więcej ludzi. Nie wiadomo dokładnie, 
ile osób zapłaciło za to najwyższą cenę. Dotychczasowe badania wskazują, że za pomoc 
Żydom Niemcy zamordowali ok. 760 Polaków. Liczba osób, która z tego powodu trafiła 
do więzień i obozów koncentracyjnych, była zdecydowanie większa. Jednym z najbardziej 
dramatycznych i symbolicznych przykładów poświęcenia w ratowaniu osób narodowo-
ści żydowskiej jest rodzina Ulmów z małej wsi Markowa, leżącej obecnie w południowo-
-wschodniej Polsce. Za ukrywanie ośmiorga Żydów Niemcy zamordowali Józefa Ulmę, jego 
ciężarną żonę i sześcioro małych dzieci.

Bohaterstwo tysięcy Polaków, którzy ratowali Żydów przed Niemcami, potwierdzają odznaczenia In-
stytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Do tej pory tytułem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – na którym widnieją znamienne słowa „Kto ratuje jedno życie, 
ratuje cały świat” – odznaczono ponad 6,6 tys. Polaków. To najwięcej spośród wszystkich narodowości. 
Żywą pamiątką ich niezwykłej postawy są dziś drzewa zasadzone w ogrodzie Instytutu Yad Vashem.

Sprawiedliwi 
wśród 

Narodów 
Świata

Stan na styczeń 2016 r.,
źródło: Yad VashemBelgia 1707

Polska
6620 Holandia 5516 Francja 3925 Ukraina 2544

Rodzina Ulmów. Symbol 
polskiego bohaterstwa 
przeciw niemieckiemu 
bestialstwu
Byli kochającą się polską rodziną. On ciężko pracował, żeby zarobić na utrzymanie, ona zaj-
mowała się domem i wychowywała dzieci. Niezwykła postawa w trakcie niemieckiej okupacji 
sprawiła, że Józef i Wiktoria Ulmowie stali się symbolem heroizmu i bohaterstwa. Symbolem 
wszystkich Polaków ratujących Żydów.

Józef Ulma. Z kolekcji rodzinnej Zofii Sagan
Wiktoria Ulma przy gospodarstwie (z kolekcji 
rodzinnej Władysława Ulmy)

Fot. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
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Ulmowie mieszkali we wsi Markowa w południowo-wschodniej Polsce. Józef, choć ukończył zale-
dwie cztery klasy szkoły powszechnej i kurs rolniczy, był człowiekiem wielu talentów. Zajmował 
się m.in. garbarstwem, pszczelarstwem, hodował jedwabniki i założył hodowlę drzew owocowych. 
Dorabiał również jako fotograf, wykonując zdjęcia do różnych dokumentów, a społecznie prowa-
dził bibliotekę. Czas Wiktorii wypełniała opieka nad szóstką małych dzieci. Prowadzili skromne, 
ale spokojne i szczęśliwe życie. Zaryzykowali jego utratę, przyjmując w połowie 1942 r. pod swój 
dach dwie żydowskie rodziny – łącznie osiem osób. Doskonale wiedzieli, że gdy dowiedzą się o tym 
Niemcy, zgodnie z obowiązującym na terenie okupowanej Polski nieludzkim prawem całą rodzinę 
czeka śmierć.

Był chłodny wiosenny poranek 24 marca 1944 r. Pod dom rodziny Ulmów czterema furmankami 
podjechała ośmioosobowa grupa niemieckich żandarmów i tzw. granatowej policji (formacji złożo-
nej z przedwojennych polskich policjantów, których do służby powołała niemiecka administracja). 
Granatowi policjanci zostali na zewnątrz budynku. Niemcy byli bezwzględni. Wtargnęli do domu 
i jeszcze podczas snu zamordowali trzy osoby. Po zabiciu wszystkich ukrywanych przez Ulmów Ży-
dów zbrodniarze wyprowadzili przed dom Józefa i Wiktorię, która wówczas była w zaawansowanej 
ciąży. Zastrzelili ich bez najmniejszych skrupułów na oczach szóstki dzieci. Dla nich również nie 
mieli litości – 8-letnia Stanisława, 6-letnia Barbara, 5-letni Władysław, 4-letni Franciszek, 3-letni 
Antoni i półtoraroczna Maria wkrótce podzielili los rodziców. – Patrzcie, jak giną polskie świnie ratu-
jące Żydów – miał krzyczeć, strzelając do nich Joseph Kokott.

Dzieci Ulmów (z kolekcji rodzinnej Zofii Sagan)

Widok na fantom domu Ulmów znajdujący się we wnętrzu Muzeum (fot. Sławomir Kasper)

Co kierowało rodziną Ulmów, że ryzykowała własne życie, by ocalić innych? Bez wątpienia można 
wykluczyć niskie motywy, jak chęć wzbogacenia się. W chwili śmierci przy zamordowanych rodzinach 
żydowskich znaleziono bowiem wiele oszczędności. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowało po pro-
stu współczucie dla skazanych na śmierć sąsiadów. Józef Ulma zresztą już wcześniej bezinteresownie 
wspierał inną żydowską rodzinę. W pobliskim lesie pomógł jej wybudować ziemiankę i regularnie 
donosił jedzenie. Niemcy wprawdzie odkryli schron i zamordowali cztery osoby, ale nie dowiedzieli 
się, kto im wtedy pomagał.

O tym, jakimi wartościami w życiu kierowała się rodzina Ulmów, świadczyć może znaleziona w ich 
domu Biblia. Zaznaczone zostały w niej dwa znamienne fragmenty. Pierwszy to podkreślony tytuł 
rozdziału „Przykazanie miłości. Miłosierny Samarytanin”. Drugim jest zdanie dotyczące chrześcijań-
skiej powinności: „Albowiem jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakążbyście mieli za 
to zapłatę?”.

W 1995 r. Józef i Wiktoria Ulmowie zostali pośmiertnie odznaczeni tytułem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W Watykanie toczy się zaś proces beatyfikacyjny ro-
dziny. W marcu 2016 r. w Markowej zostało utworzone Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Fot. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Fot. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
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fot. Andrzej Banaś/Jaskółcza 4



38 39

Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie

Nadeszła zmiana
Rozmowa z dr. Jarosławem Szarkiem, 
prezesem Instytutu Pamięci Narodowej
Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu kłamstwa 
historycznego jest jednym z najważniejszych zadań IPN. 
Jak Instytut pod Pana kierownictwem będzie wypełniał 
to zadanie?
W Instytucie Pamięci Narodowej pracuje ponad 2,2 tys. osób, 
a wśród nich wielu znakomitych naukowców. Ten ogrom-
ny potencjał zamierzamy wykorzystać przede wszystkim do 
prowadzenia długofalowych działań edukacyjnych, populary-
zujących najnowszą historię Polski. Chcemy upowszechniać 
prawdziwe dzieje naszego kraju na całym świecie. Pamiętaj-
my jednak, że skuteczni za granicą możemy być tylko wtedy, 
kiedy tę historię najpierw dobrze opowiemy samym sobie.

W jaki sposób Instytut chce ją opowiadać?
Przede wszystkim zrywając z pedagogiką wstydu, która przez wiele lat była pielęgnowana. Toż-
samość narodową buduje się na pozytywnym przekazie. Podkreślone jest to m.in. w preambule 
do naszej Konstytucji, która mówi, że musimy przekazać kolejnym pokoleniom wszystko, co 
cenne.

Okres po przemianach ustrojowych, od lat 90. ubiegłego wieku, był w dużej mierze czasem 
ucieczki od historii i pokazywaniem głównie jej najciemniejszych kart. Hasła typu „Wybierzmy 
przyszłość” były na tyle nośne, że wygrywało się nimi wybory. Dominował przekaz, że polskość 
jest ciężarem i musimy stać się Europejczykami. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest wła-
śnie upowszechnienie się na świecie określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Gdybyśmy od 
razu mocno przeciwko temu zaprotestowali, nikt dziś nie mówiłby, że niemieckie obozy, niemiec-
kie fabryki śmierci były polskie.

Przez wiele lat nie potrafiliśmy opowiadać o naszej niezwykłej historii. O fenomenie, jakim 
było Polskie Państwo Podziemne, o bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej, o tym, że nigdy 
nie mieliśmy kolaboracyjnego rządu. Do tej pory nie stworzyliśmy w Polsce filmu o rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim, który przez zachodnich historyków uznawany jest za jednego z sześciu naj-
odważniejszych ludzi drugiej wojny światowej.

Kiedy zaczniemy nadrabiać te zaległości?
To już się dzieje. Głównie dzięki młodemu pokoleniu, które mocno upomniało się o polską histo-
rię. To młodzi z dumą noszą barwy biało-czerwone i koszulki z symbolami patriotycznymi. Za ich 
sprawą patriotyzm staje się coraz powszechniejszy.

Zmianę świadomości i podejścia do historii widać też na wielu innych płaszczyznach. Przy-
kładem są choćby placówki dyplomatyczne. Jeszcze do niedawna środowiska polonijne nie za-
wsze otrzymywały od nich należyte wsparcie, kiedy protestowały przeciwko „polskim obozom”. 
W ostatnim czasie jest zdecydowanie lepiej. Innym przykładem jest Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. Początkowo miało ono opowiadać uniwersalną historię drugiej wojny światowej. Dziś 
dostrzeżono już, że muzeum musi przedstawiać historię z polskiej perspektywy.

fot. IPN

Naszym podstawowym obowiązkiem jest zdecydowane 
reagowanie na każde użycie określenia „polskie obozy”. 
W większości przypadków użycie tego stwierdzenia wy-
nika po prostu z braku podstawowej wiedzy historycznej. 

Każde wytknięcie błędu ma więc spory wymiar edukacyj-
ny i musi być stałym elementem polskiej polityki histo-
rycznej. Ale pamiętajmy, że środowisko dziennikarskie 
szybko się zmienia, do zawodu cały czas trafiają nowi 
ludzie. Chcąc rzeczywiście ograniczyć rozpowszechnia-
nie informacji o „polskich obozach”, musimy prowadzić 
również działania wyprzedzające.

Najważniejszą sprawą jest to, żeby nasz przekaz był sta-
le obecny i dobrze widoczny w tych miejscach, do których 
często zaglądają dziennikarze i politycy. Chodzi przede 
wszystkim o najpopularniejsze w danych krajach strony 
internetowe. Jeżeli ktoś będzie chciał coś powiedzieć lub 
napisać na temat drugiej wojny światowej, to niemal na 
pewno sięgnie do encyklopedii, np. do Wikipedii. Trzeba 
nieustannie dbać o to, żeby w takich serwisach znajdo-
wały się nie tylko prawdziwe informacje, lecz także wy-
jaśnienia różnych problemów – takich jak ten, dlacze-
go „polskie obozy” to określenie całkowicie niezgodne 
z prawdą historyczną. Musimy starać się nakierowywać 
osoby nieznające historii na właściwe drogi i wskazywać 
im sprawdzone źródła.

Prof. Krzysztof 
Mikulski, 
prezes Polskiego 
Towarzystwa 
Historycznego

fot. Andrzej Banaś/Jaskółcza 4, Andrzej Romański
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Musimy stworzyć system 
odkłamywania historii
Rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem, 
kierownikiem Zakładu Historii Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dlaczego w zagranicznych mediach wciąż tak często 
pada określenie „polskie obozy zagłady”?
Są tego trzy główne powody. Pierwszym z nich jest ignorancja 
społeczeństw Zachodu, które nie interesują się historią na-
szego regionu. Na ignorancję nie ma co się obrażać. Trzeba 
starać się wypełniać luki różnego rodzaju działaniami edu-
kacyjnymi. Najskuteczniej robi to po prostu kultura masowa.

Drugi powód to arogancja. Poczucie wyższości części elit Za-
chodu, przekonanych, że na Wschodzie mieszkają ludzie gor-
szego rodzaju, barbarzyńcy. Wśród tych elit panuje powszechne 
przekonanie, że gdyby Niemcy założyli swoje obozy na terenie 
Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy Anglicy i Ame-
rykanie z narażeniem życia broniliby swoich sąsiadów. A dzicz 
wschodnioeuropejska najchętniej ich wydawała. Takie przeko-
nania to w istocie forma rasizmu, z którą trzeba walczyć.

Jest w końcu trzeci powód. Powód, przez który najtrudniej walczyć z określeniem „polskie obo-
zy”. Chodzi tu bowiem nie o stereotypy i brak wiedzy, ale o realne interesy, które można odczytać 
na kilku poziomach.

Jakich?
Pierwszy poziom to interes finansowy. Państwo niemieckie w ramach ugody z ofiarami Holocau-
stu wypłaciło gigantyczne odszkodowania i zapobiegliwie zamknęło drogę dalszym roszczeniom. 
Niezaspokojona chęć zysku sprawia jednak, że wiele osób podszywających się pod ofiary wysuwa 
roszczenia w stosunku do innych narodów i społeczeństw. Niestety ten atak skoncentrowany zo-
stał na Polsce, choć w przeciwieństwie do Litwy czy Ukrainy u nas nie było żadnej zorganizowanej 
formy współpracy z niemieckimi ludobójcami.

Drugi poziom to interes niemiecki. Nie finansowy, ale raczej moralny. Chodzi o odciążenie pa-
mięci o ludobójczej odpowiedzialności Niemiec. Podzielenie się tą odpowiedzialnością z innymi 
narodami. To jest bardzo ważny cel świadomie prowadzonej przez Niemcy polityki historycz-
nej. Z tym wiąże się konkretny interes polityczny: odnowienie niemieckiej dominacji w Europie, 
wyjście z długiego cienia II wojny światowej. Narracja jest tu następująca: być może Niemcy coś 
zainicjowali, ale bez Polaków niczego by nie zrobili.

W końcu jest też trzeci interesariusz. Jest nim imperialna polityka rosyjska, a wcześniej sowiec-
ka. Zaraz po wojnie Moskwie mocno zależało na pokazaniu światu, że Polakom i innym wschod-
nim narodom nie warto współczuć i że nie zasługują na nic innego niż panowanie ZSRS. Dziś ta 

polityka jest kontynuowana. Widzimy to choćby po sprawie Jedwabnego. Sprawa niewątpliwie 
smutna i warta naszej pamięci, ale została rozdmuchana propagandowo, żeby służyć interesom 
rosyjskim. Nic dziwnego, że najwięcej przedruków na temat Jedwabnego było w rosyjskiej prasie. 
Sens jest łatwy do odczytania: widzicie, Polacy to ludobójcy i antysemici, a upominają się u nas 
o Katyń czy inne moralne winy Rosji.

W jaki sposób możemy z tym skutecznie walczyć?
Trzeba próbować wejść na rynek narracji historycznych z prawdziwą opowieścią o tym, jak było 
w czasach II wojny światowej. Przypomnieć bohaterstwo Polski, niezwykle odważną decyzję prze-
ciwstawienia się totalitaryzmowi niemieckiemu i wspierającemu go totalitaryzmowi sowieckie-
mu. Trzeba to zrobić za pomocą mediów, kultury masowej, wciągając w to jak najwięcej partne-
rów międzynarodowych – czy to takich, którzy pomogą nam dla zysku, czy z powodów ideowych. 
Przecież na świecie mamy wielu przyjaciół. Trzeba skorzystać z ich talentów. Stworzyć zorganizo-
wany system odkłamywania historii XX wieku, a zwłaszcza II wojny światowej. W ostatnich 27 la-
tach nasza polityka historyczna była słaba, reaktywna. Kiedy pojawiał się jakiś problem, dopiero 
wtedy próbowaliśmy odpowiadać. Oczywiście trzeba odpowiadać na kłamstwa, ale ograniczenie 
się wyłącznie do tego jest nieskuteczne.

Obecny rząd deklaruje, że polityka historyczna jest jednym z jego priorytetów. Dostrzega 
pan szanse na skuteczniejsze działania w walce z historycznymi kłamstwami na nasz 
temat?
To tak naprawdę będzie można ocenić dopiero za kilka lat. Pierwsze 10 miesięcy to jeszcze zbyt 
krótki okres. Ale pewne deklaracje już nabierają realnego kształtu. Chociażby w budżecie Mini-
sterstwa Kultury jest więcej pieniędzy na filmy historyczne. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby 
powstał film z prawdziwie hollywoodzkim rozmachem o rotmistrzu Pileckim, postaci budzącej 
realny podziw swoimi dokonaniami.

fot. Andrzej Banaś/Jaskółcza 4fot. Damian Klamka/ East News
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Obcokrajowcy są zaskoczeni 
odwagą Polaków
Rozmowa z dr. Mateuszem Szpytmą, 
współtwórcą Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej  
im. Rodziny Ulmów w Markowej*
Rodzina Ulmów, która została zamordowana za próbę po-
mocy Żydom, stała się symbolem odwagi i poświęcenia. Taka 
postawa nie była jednak wyjątkiem w okupowanej Polsce.
Rzeczywiście – rodzin, które pomagały Żydom w czasie II wojny 
światowej, było zdecydowanie więcej. Za podejmowanie takich 
działań Niemcy zamordowali przecież ok. tysiąca Polaków. Rodzi-
na Ulmów stała się jednak symbolem, ponieważ wyjątkowo dużo 
wiemy o ich życiu i dramatycznych okolicznościach śmierci. Na 
ten temat zachowało się wiele pamiątek i relacji. Poza tym Ulmo-
wie to byli naprawdę wspaniali ludzie.

Czy da się określić, ilu Polaków zaangażowało się w pomoc 
Żydom w okupowanej Polsce?
Niestety wciąż nie przeprowadziliśmy badań, które dałyby jasną odpowiedź na to pytanie. Sza-
cuje się jednak, że podczas wojny Polacy uratowali od 40 do nawet 100 tys. Żydów. A żeby ocalić 
jedno życie, trzeba było współpracy ok. 10 osób. Ostrożnie można więc przyjąć, że w tę pomoc 
zaangażowanych było przynajmniej 400 tys. Polaków. To była naprawdę duża liczba, biorąc pod 
uwagę fakt, że za nawet najmniejsze wsparcie udzielone osobom narodowości żydowskiej groziła 
kara śmierci dla całej rodziny.

Jaka jest wiedza na ten temat na świecie?
Za granicą ta sprawa jest niestety praktycznie nieznana. Obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Mu-
zeum Polaków Ratujących Żydów, najczęściej są zaskoczeni tym, jak wielu Polaków stać było na tak 
niezwykłą odwagę. Tym bardziej że wciąż żywy jest stereotyp Polski jako kraju antysemickiego.

Jak możemy z nim skutecznie walczyć?
Przede wszystkim musimy dokładnie zbadać kwestię pomocy Żydom, a potem mocno zająć się 
jej upowszechnianiem. Można to robić m.in. za pomocą wystaw w muzeach. Nie mam jednak 
wątpliwości, że powinny powstawać na ten temat również ekranizacje. Każdy przykład ratowa-
nia Żydów jest tak niezwykły, że aż sam prosi się o nakręcenie filmu.

Musimy też zdecydowanie reagować na każdą próbę zakłamywania historii. Im więcej edukacji 
o realiach II wojny światowej będzie za granicą, tym mniej pojawi się przekłamań i krzywdzących 
Polskę określeń, jak „polskie obozy”.
* Dr Mateusz Szpytma jest zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

fot. IPN

Najważniejsze jest konsekwentne uświadamianie faktów i domaganie się 
sprostowań, najpierw w formie pisania wyjaśnień i sprostowań przez amba-
sady, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. Drugą ważną rzeczą 
jest konsekwentne informowanie o polskim doświadczeniu i polskim punkcie 
widzenia na sprawy okupacji niemieckiej i II wojny światowej. To jest spra-
wa pamięci o sprawiedliwych i wielkich bohaterach, takich jak Jan Karski 
czy Witold Pilecki. Wreszcie ważne jest przywrócenie pamięci o martyrologii 
Polaków w czasie II wojny światowej. Bardzo mało ludzi, nawet w Polsce, wie 
o obozach koncentracyjnych dla Polaków, takich jak choćby obóz KL Mau-
thausen-Gusen, gdzie wymordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków, w tym 
w wielkiej części polską inteligencję.

Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski

Kluczem do poprawy sytuacji jest nasza codzienna praca. Chodzi mi tu 
o edukowanie nie tylko środowisk opiniotwórczych, lecz przede wszystkim 
tej ogromnej rzeszy osób, które nas odwiedzają. W tym pokładam duże na-
dzieje, bo do Muzeum przyjeżdża mnóstwo młodych ludzi. Mam nadzieję, że 
z czasem sytuacja będzie ulegać wyraźnej poprawie. Pewnych rzeczy nie da 
się bowiem zadekretować i zmienić od zaraz.

dr Piotr M.A. Cywiński,  
dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau

fot. Andrzej Banaś, MHP/Mariusz Szachowski, Wikipedia
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ciwdziałanie używaniu kłamliwego sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”. Upowszechnia-
my wiedzę o heroicznej postawie Polaków podczas II wojny światowej.
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