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W sali było jedynie słychać zachrypnięty głos zakłopotanego i poruszonego pana profesora, który został zobowiązany do przekazania 
nam tych okropnych wieści. Nikt z obecnych nie chciał ich usłyszeć,  
a tym bardziej dopuścić do świadomości.
— Wasyl nie powróci już na żadne zajęcia. Niech śpi spokojnie i niech ma nas wszystkich w opiece. Jego poświęcenie nie może pójść 
na marne, a pamięć o nim nie może zaniknąć.
Wszyscy wiedzieliśmy, co to znaczy. Nikt nie musiał się odzywać, wymowna cisza sama w sobie była odpowiedzią, która wyrażała 
więcej niż jakiekolwiek słowa wymówione w obecnej sytuacji. Profesor z trudem podjął się kontynuowania tematu zajęć dalej, ale w 
mojej głowie panował chaos i żadne kolejne wypowiadane przez niego słowa do mnie nie docierały. Starałam się zahamować łzy, 
ale mój umysł zalewało jedno wspomnienie z niespełna miesiąca wcześniej.
Stałam z Wasylem na korytarzu, zalana łzami, kiedy powiedział, że jedzie się bić, że musi, to jego obowiązek i przyszedł się tylko z 
nami pożegnać. Przytulałam go długo, tak jak każdy z grupy i nie chciałam puścić.
— Wrócę, obiecuję — powiedział z lekkim uśmiechem, starając się dodać nam otuchy, mimo tego, że to on potrzebował jej 
najbardziej z nas wszystkich.
Kiedy odchodził, nie odwrócił się spojrzeć na nas ostatni raz i pomachać na pożegnanie. Miał ważniejszy cel i wiedział, jak ma 
postąpić. Nie chciał, by coś go powstrzymywało.
Teraz wszyscy wiedzieliśmy, że nie wróci i musieliśmy, choć bardzo nie chcieliśmy się z tym pogodzić.
Sala prawie opustoszała, gdy zorientowałam się, że koniec zajęć właśnie dobiegł. Ostatkiem sił, wstałam z krzesła i zgarnęłam swoje 
rzeczy do torby, opuszczając z ciężkim westchnieniem
pomieszczenie. Wyszłam z budynku i momentalnie oślepiło mnie słońce, które od rana świeciło w swojej pełnej okazałości, a 
dookoła było słychać śmiechy i radosne rozmowy przechodniów.
Nagle ogarnęła mnie złość, a smutek i rozpacz odeszły na dalszy plan. Dlaczego słońce świeci tak
mocno oraz dzień jest tak piękny i ciepły, kiedy wydarzyła się taka tragedia? Kimże ja jestem i czym sobie zasłużyłam na to, by móc 
cieszyć się wolnym popołudniem, kiedy inni ludzi zastanawiają się czy dotrwają ranka? Dlaczego ten obojętny świat nie może 
zatrzymać się na chwilę i oddać hołd młodemu człowiekowi, który mimo tego, że wiedział, że przegra, to walczył do samego końca?
Przyspieszam kroku i zmierzam do parku, w którym zawsze przesiaduję po zajęciach, by trochę
odpocząć. Dalej czuję niewytłumaczalną złość, do której dochodzi jeszcze gorsza bezsilność.
Wręcz palące moje plecy słońce wciąż przypomina o swojej obecności, a ja staram się skupić na
lekturze, którą mam na jutrzejsze zajęcia. Wokół mnie biega i bawi się gromadka dzieci na placu zabaw, gdzieniegdzie ludzie 
spacerują ze swoimi pupilami lub grupy nastolatków spędzają razem swój wolny czas po lekcjach.
Po mojej lewej stronie dwie dziewczynki bawią się lalkami, przy okazji rozmawiając, kiedy jedna z nich mówi:
— Dom… Chcę wrócić do domu.
— Zawołam mamę i możemy wracać — odpowiada od razu druga.
— Nie. Ja… Ja chcę wrócić do swojego domu — tłumaczy pierwsza. — Ale mama powiedziała, że
na razie tu jest nasz dom.
— Kiedy będziecie mogli wrócić do swojego domu? — pyta zaciekawiona, przerywając zabawę lalkami i oczekując odpowiedzi.
— Nie wiem. Mama powiedziała, że źle się dzieje na świecie. Nie możemy dlatego mieszkać w swoim domu… Tak jak wy tutaj. 
Powiedziała, że mam się nie przejmować, tylko uczyć się i bawić, póki mogę, bo tutaj jest dobrze. Tak powiedziała, że jest… Po 
prostu dobrze.
Nie usłyszałam odpowiedzi drugiej dziewczynki, ponieważ jej mama zawołała obie i po chwili nie było po nich i ich lalkach śladu. Ta 
rozmowa poruszyła mnie, ale również zmroziła krew w żyłach. Chciałam mocno uściskać tę dziewczynkę, która nie może wrócić do 
swojego domu, tak jak Wasyla, ale nie wiedziałabym, co jej powiedzieć. Wszystko będzie dobrze? Nie martw się, jakoś się ułoży? 
Przecież nie mogłam jej obiecać takich rzeczy, w które sama nie potrafiłam uwierzyć.
Szybkim ruchem zamykam książkę i wstaję, udając się do wyjścia z parku. Zanim przekroczyłam bramkę, słyszę jeszcze rozmowę 
grupy nastolatków.
— Jeśli trzeba będzie walczyć, to będę — odważnie oznajmia jeden z chłopaków. — Nie można tak
siedzieć bezczynnie i obserwować biernie, martwiąc się tylko o swój los.
— Ja też chcę walczyć! — krzyczy dziewczyna naprzeciwko niego. — Mam siedzieć w domu i zamartwiać się o bliskich? O, nie! Wolę 
być tam razem z nimi.
— Zgadzamy się z Mariną! Nieważne gdzie, ważne że razem — potakuje kolejna osoba.
— Należy sobie pomagać nawzajem, chyba to jest najważniejsze.
Rozmowa z każdym moim kolejnym krokiem cichnie, a ja podziwiam odwagę i pewność siebie
tych młodych ludzi. Pewnie należą do nielicznej grupy, która jest w stanie poświęcić tak wiele, a nawet wszystko dla swoich rodzin, 
jak również zupełnie obcych ludzi.
Jestem od nich niewiele starsza i przebiega mnie dreszcz po plecach, kiedy zaczynam rozmyślać, ile ja byłabym w stanie poświęcić i 
czy w ogóle byłabym zdolna do jakiegokolwiek poświęcenia dla kogokolwiek? Czy zrobiłabym to automatycznie, bez sprzeciwów i 
patrzenia za siebie? Czy może starałabym się znaleźć jakąś drogę ucieczki, jak najdalej od tego wszystkiego, byle uratować siebie?
Nie potrafiłam znaleźć konkretnej odpowiedzi na to pytanie.
Idę dalej, uliczkami w centrum miasta zapełnionymi ludźmi, gdzie każdy z nich pędzi w swoje strony, nie oglądając się na drugiego. 
Zatrzymuję się na przystanku autobusowym, na którym stoi również para nastolatków, która poza sobą nie widzi reszty świata i 
jeden starszy pan, który nerwowo stąpa z nogi na nogę. Wpatruję się w przejeżdżające samochody, wypatrując nadjeżdżającego 
autobusu.
Dopiero po chwili zauważam, że przystanek jest oklejony w różne plakaty nawołujące do miłości, szacunku, braku agresji i 
nienawiści do drugiego człowieka, i wiele innych. W myślach zastanawiam się czy kiedyś spojrzenie na zwykły, prosty rysunek 
przekazujący ważne wartości był w stanie zmienić całkowicie postrzeganie człowieka.
Jakby ktoś czytał mi w myślach, słyszę głos za sobą:
— Kiedyś malowano takie wszędzie, było ich zdecydowanie więcej i nie patrząc na konsekwencje,
ale jakoś bardziej je sobie brano do serca. Teraz to cud, kiedy w oknie wisi flaga!
— Co pan o tym myśli?
— Co ja myślę? Myślę, że dopóki problem nie dotknął kogoś osobiście, nie zrobi nic. Samo
rozumienie i potakiwanie głową nic nie wskóra. Każdy patrzy na siebie i kiedyś nie było lepiej, bo to nigdy się nie zmieniło.
Oboje milczymy przez chwilę.
— Wie pani, kiedyś nie patrzyłem na innych. Najpierw przyszli po Żydów, potem po komunistów, następnie po socjaldemokratów i 
związkowców. I wie pani, co zrobiłem?
— Co pan zrobił? — pytam zaciekawiona.
— Nic. Nie zrobiłem absolutnie nic — mówi gorzko, nie patrząc mi w oczy. — Nie byłem przecież związany z żadnym z nich, to nie 
musiałem przecież protestować. A wie pani, co było dalej?
— Co było dalej?
— Przyszli też po mnie — bierze głęboki oddech i patrzy mi w oczy, w których widzę mnóstwo emocji, które do tej pory są 
zgromadzone w tym mężczyźnie. — Ale nie został przecież już nikt. Nie dało się więcej już zrobić. Nie miał kto protestować.
Mężczyzna ociera pojedynczą łzę spływającą po policzku i kontynuuje:
— Zabrali wszystko co miałem, obdarli z ubrań i pobili, kiedy się stawiałem i chciałem zawalczyć
o resztki swojej godności. Ale tam, gdzie trafiłem, oni nie znali czegoś takiego. Pamiętam rozdzierające serce wrzaski dzieci 
zabieranych od matek i smugi dymu unoszące się nad nami, przysłaniając niebieskie niebo, gdzie życie toczyło się, jak gdyby nigdy 
nic. A oni byli bezwzględni nawet wobec dzieci, zostali stworzeni, jedynie po to, by wypełniać puste rozkazy, które zaważyły na 
losach ludzkości i odciskają swoje piętno na nas po dzisiejszy dzień.
Ponownie milczymy. Starszy pan nagle kładzie na moje ramię swoją pomarszczoną dłoń, na której
wewnętrznej stronie widzę szereg cyfr wybijających się na tle jego bladej skóry. Na koniec dodaje:
— To starzy ludzie wypowiadają wojny, ale to młodzi muszą w nich walczyć i umierać. Nie
zmieniło się to od wieków, ale może kiedyś, ktoś mądrzejszy od nas wszystkich coś na to zaradzi. Trzeba mieć nadzieję.
Kiwam głową zgodnie, mając takie same oczekiwania jak on. Ściskam mocno jego dłoń, starając się nie myśleć o napływających do 
moich oczu łzach.
— Na mnie już czas. Na każdego przyjdzie czas.
Żegna mnie takimi słowami i pozwala im opaść w najdalsze zakamarki mojego umysłu, bym zawsze o nich pamiętała. Patrzę w dal, 
dopóki nie zniknie z zasięgu mojego wzroku i dopóki nie nadjedzie wyczekiwany autobus.
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Julia Kinder- I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Człowiecze sny, nadzieje odeszły w zapomnienie... pozostało serce, które w obozowej rzeczywistości odarte z ludzkiej godności, 
upodlone, katowane, aż w końcu przybite do hitlerowskiego krzyża pogromu, potrafiło być sercem niezłomnym, pełnym nadziei, 
pokory... miłosierdzia. Dzisiejsze serca biją znacznie szybciej, masowo... po prostu inaczej. Zatem inaczej także postrzegamy 
otaczający nas świat, który na ludzkich oczach stał się  w pożodze XX wieku obłudnym obserwatorem, przyglądającym się, jak nasi 
dziadkowie, ojcowie, synowie wykrwawiali się na frontach, często w imię obcej sprawy, jak nasze dzieci musiały zamienić kredki na 
karabiny, jak nasze babki, matki sinymi z wycieńczenia palcami przesuwały starte paciorki różańca, naiwnie wyczekując pomocy, 
która w obliczu wojny wściekłych imperializmów po prostu nie mogła nadejść.
Obnażenie prawdy o tym, co kryło się za bramą hitlerowskiego obozu śmierci, owszem, odcisnęło swoje piętno pogardy zarówno dla 
rasy ludzkiej, jak i piętno na dotychczasowym obrazie świata, który milcząco wyraził aprobatę dla pogromu, intencjonalnie 
zamykając oczy i zatykając uszy. Natomiast uważam, że nie tak wystarczająco, by ścieżką tą nie podążały inne narody. Czy słowa 
pana Mariana Turskiego mogą się spełnić? „Czy nowe Auschwitz może spaść z nieba”? Myślę, że spada, lecz w innej formie: gwałtu 
na niewinnych Ukraińcach mordowanych w kolejce po chleb, na tragicznie zmarłe noworodki, które owinięte w łachmany z 
przyklejoną karteczką z datą narodzin i zgonu, staną się anonimowym świadectwem zbrodni XXI wieku, na sieroty uciekające z kraju 
ogarniętego wojną. Ich ojczyzna stała się śmiertelną pułapką, labiryntem zgliszczy. Dzieje się tak, gdyż na przestrzeni lat wojenny 
dreszcz zanika. Brama Auschwitz staje się zwykłą żelazną konstrukcją. Teraźniejszość wypiera przeszłość. Świat staje się cichym 
odzwierciedleniem ludzkiego konsumpcjonizmu, kierujący się prawem odwróconego dekalogu. Okrągłe rocznice stają się 
narzędziem manipulacji międzynarodowej. Cierpienie narodu ukraińskiego dla państw zachodnich staje się problemem odległym, 
wręcz egzotycznym wobec tego, co istotne dla alienującej się Europy Zachodniej. Płonne stały się również nadzieje Francisa 
Fukuyamy, wyrażone w dziele pt. „Koniec historii”, jakoby świat w obliczu kompromitacji totalitaryzmu przyjmie właściwy model 
demokracji parlamentarnej, kończąc wojny. Nic bardziej mylnego, wojny są wpisane w egoistyczną naturę człowieka kroczącego ku 
potępieniu.
Z przykrością trzeba stanąć z prawdą twarzą w twarz. Ludzie są tylko ludźmi, dla których pojedyncze ołowiane łzy wspomnień 
ocalałych przestały być ratunkiem. Są one dla nas ludzi współczesnych, podobnie jak wizyta w Auschwitz, chwilową refleksją, która 
„wyparuje”  
w momencie zakończenia zwiedzania. Wspomnienia nie mogą dać nam zakorzenienia, jeżeli nie będziemy o nie właściwie dbać, 
staną się złudnym punktem zaczepienia w świecie, pochłaniającego tych, którzy mają w sobie choć jedną suwerenną myśl odmienną 
od myśli tych, którzy całe życie, koczując w platońskiej jaskini, obracają się w świecie pozorów.
Ludzie nigdy nie będą postrzegać rzeczywistości, posunięć politycznych, makabrycznych zbrodni w ten sam sposób. Jako ludzkość 
jesteśmy podzieleni, dlatego ważne jest, by tak jak powiedział pan Leon Weintraub, podczas swojego wykładu w Auschwitz: „Być 
ludźmi, żyć jak ludzie, umierać jak ludzie.”

3 miejsce 
Agata Kozicka- Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Historia magistra vitae - historia jest nauczycielką życia. Nauczycielką, której lekcje powinniśmy zapamiętać, by uniknąć błędów 
przeszłości i stawać się coraz lepszym, świadomym człowiekiem. Świadomi ludzie budują społeczeństwo, a świadome społeczeństwa 
budują świadome narody. Świadectwo płynące z Oświęcimia to nie tylko symbol upodlenia człowieka i ludobójstwa, to nie tylko 
Miejsce Pamięci, w którym składamy hołd ofiarom nazistowskiej machiny zagłady, ale wciąż aktualna przestroga przed skutkami 
dyskryminacji, nietolerancji , ksenofobii i rasizmu. Po II wojnie światowej uznano, że tragedia obozów koncentracyjnych i obozów 
zagłady nigdy więcej się nie powtórzy. W tym celu powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a w 1948 r. przyjęto Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka. Jednakże w najnowszej historii znajdujemy wiele przykładów na to, iż nie do końca odrobiliśmy lekcję 
płynącą z tragicznej historii obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Przykładem jest tutaj zbrodnia w bośniackiej Srebrenicy, notabene 
dokonana przy biernym zachowaniu żołnierzy holenderskich, ludobójstwo w Rwandzie czy ostatnio tragedia Buczy i Mariupola. To 
Oświęcim przypomina jak powiedziała Zofia Nałkowska, że “ludzie ludziom zgotowali ten los”, pokazuje jak łatwo pokierować 
społeczeństwo w stronę nietolerancji, nacjonalizmu, a następnie zbrodni. Należy pamiętać, iż Hitler doszedł do władzy w wyniku 
demokratycznych wyborów, a nie wojskowego przewrotu. Jego antysemickie poglądy były dosyć znane zarówno przez książkę ,,Mein 
kampf”, wykłady prowadzone z upoważnienia Reichswehry, jak i wreszcie płomienne przemówienia. Ustawy norymberskie oraz 
“kryształowa noc” nie spotkała się z potępieniem ówczesnego niemieckiego narodu, w którym na świat przyszło tylu wielkich 
filozofów. Kraj, który był uznawany za najbardziej cywilizowany w Europie, a nawet na świecie. Naród Jana Sebastiana Bacha, 
Richarda Wagnera, Immanuela Kanta, Johanna Wolfganga von Goethe okazał się zdolny do największych zbrodni w dziejach 
ludzkości. Świat po tragicznych doświadczeniach obozu Auschwitz -Birkenau miał być inny, tolerancyjny, lepszy we wszystkich 
możliwych tego słowa aspektach. Tymczasem zbrodnie w Srebrenicy czy Rwandzie zostały dokonane przez sąsiadów, którzy znali 
często swoje ofiary, obchodzili wspólnie święta czy uroczystości rodzinne. Morderstw w Ukrainie dokonują Rosjanie, którzy uważali 
Ukraińców za swój “bratni naród”, posługujący się często tym samym językiem. Pokazane przykłady ukazują jak łatwo zasiać  w 
ludziach ziarno nienawiści. Hanna Arendt w swojej książce “Eichmann w Jerozolimie - rzecz o banalności zła” pokazuje genezę tego 
zjawiska. Jako przyczynę zbrodni wskazuje rozpad więzi społecznych. Trzeba zaznaczyć, że Holokaustu nie dokonali zwyrodnialcy, 
natomiast zwykli ludzie. Obserwując proces Eichmanna w Jerozolimie nie dostrzegła u niego cech psychopaty, a jedynie urzędnika-
biurokraty, dla którego zamordowani byli jedynie danymi statystycznymi. Eichmann, sam w czasie procesu stwierdza, że nie mógł 
patrzeć na egzekucje Żydów. Rudolf Höss, komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau według relacji byłych więźniów 
był dobrym mężem i wzorowym ojcem. Pracująca w willi Hӧssów jako pomoc domowa, Danuta Rzempiel zeznała: „Höss w domu był 
ideałem. Dzieci kochał. W ich pokoju lubił kłaść się z nimi na kanapie. Całował je, pieścił i pięknie do nich przemawiał. Za progiem 
domu całkowicie się odmieniał”. Gerhard Palitzsch, główny wykonawca egzekucji pod Ścianą Śmierci, ze spokojem zabijał dzieci 
wraz z rodzicami, natomiast swoje własne ,,kochał szalenie”. Przykładem może być także słynna konferencja w Wannsee, gdzie 
masową zagładę narodu żydowskiego zaplanowali urzędnicy różnych niemieckich ministerstw. Z pewnością nie czuli się oni 
zbrodniarzami czy mordercami. Doktor Josef Mengele, Carl Clauberg, Johann Paul Kremer także byli szanowanym wcześniej 
naukowcami publikującymi wiele prac naukowych, a przede wszystkim lekarzami.Gdy uznamy, że “zło jest banalne” jak pisze Arendt, 
to tym bardziej świadectwo Oświęcimia jest konieczne. Przypomnienie młodzieży niemieckiej o zbrodniach ich ojców i dziadków 
spowodowało, że Niemcy uznawani są obecnie za najbardziej pacyfistyczne społeczeństwo, dużą zasługę w tym procesie przypisuje 
się Państwowemu Muzeum Auschwitz - Birkenau. Również dla młodzieży Izraela coroczne obchody w ramach “Marszu Żywych” 
stanowią istotny element tożsamości narodowej, na której budowane jest to nowe państwo. Oświęcim uczy także jeszcze jednej 
rzeczy. Roman Kent, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego powiedział, że największą zbrodnią jest obojętność, z 
tego powodu wymyślił on jedenaste przykazanie - “Nie bądź obojętny”. Według tej teorii za zbrodnie odpowiadają nie tylko ci co ją 
dokonują, ale także współodpowiedzialne są społeczeństwa, które biernie pozwalają na takie postępowanie. Tylko naciski opinii 
międzynarodowej oraz społecznej mogą spowodować, że oprawca zawaha się przed dokonaniem ludobójstwa. Ten brak obojętności 
jest istotny w dzisiejszych czasach, gdy współczesne społeczeństwa są nastawione na rozwój indywidualny. Odgradzamy się murami 
czy płotami od reszty ludzi, choć żyjemy obok siebie. Zanika więź społeczna, o której wspomina Hanna Arendt. My Polacy zaczynamy 
się dzielić na tych, którzy pomagają Ukraińcom, tych którzy pozostają obojętni, bo to nas nie dotyczy,  a wreszcie tych, którzy mają 
pretensje o udzielane obywatelom Ukrainy wsparcia m.in darmowe bilety na przejazd komunikacją miejska i międzymiastową. 
Tankując rosyjską benzynę, stajemy się sponsorami agresji na naszego sąsiada, gdyż to właśnie z surowców opłacane są zbrojenia 
Rosji. Prezydent Załeński powiedział, że nie płynie to rosyjska ropa,  a ukraińska krew. O obojętności pisze również poeta Czesław 
Miłosz w wierszu “ Campo di Fiori”, gdzie podczas pożaru getta żydowskiego warszawiacy bawią się na karuzeli. Tak samo Rzymianie 
dokonywali zakupów, gdy obok na stosie spłonął Giordano Bruno. Obojętność zabija nadzieję, która pozwalała przetrwać. Nawet 
jedna osoba, która nie jest obojętna jest w stanie uratować tysiące istnień. “Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat” 
powiedziano o Oskarze Schindlerze, który ryzykując swoje życie i majątek, pomagał Żydom. Ważnym zadaniem Muzeum w 
Oświęcimiu jest ukazywanie prawdy historycznej. Przede wszystkim, kto dopuścił się tych zbrodni. W dzisiejszych czasach, mimo 
wielu łatwo dostępnych świadectw i badań historycznych, nadal pojawiają się osoby, takie jak pisarz David Irving, które zaprzeczają 
istnieniu Holokaustu. Również wiele renomowanych zagranicznych gazet pisało o “polskich obozach śmierci”.
“Auschwitz nie spadło z nieba” powiedział Marian Turski, były więzień obozu. W istocie był to proces rozpoczęty poszukiwaniem 
winnych klęski Niemiec podczas I wojny światowej, dojściem Adolfa Hitlera do władzy w wyniku demokratycznych wyborów, a 
następnie polityką ustępstw mocarstw jak Wielka Brytania czy Francja. “Historia lubi się powtarzać”, brak stanowczej reakcji na 
aneksję Donbasu przez Putina, przyczyniła się do dzisiejszego Mariupola i masakry w Buczy. Te dwa przykłady uczą nas, że należy od 
razu reagować, gdy widzimy zło, aby nie już za późno. Myślę, że można tutaj jeszcze raz przytoczyć “historia magistra vitae”.



Wyróżnienie  
Mikołaj Kula - Zespół Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Pierwsze obozy koncentracyjne w historii nie są wcale Niemieckim „wynalazkiem” , bowiem jest wiele przypadków już z końca XIX 
wieku. Formalnie pierwszy obóz koncentracyjny był to obóz na Kubie założony przez Hiszpanów w 1896. Brytyjczycy w latach 1899-
1901 podczas II wojny burskiej także masowo wtrącali ludność lokalną do obozów, w których śmierć poniosła już co czwarta osoba 
(łącznie 27 tysięcy śmierci). Jednak to obozy pracy przymusowej III Rzeszy są przypadkiem największego w historii upadku 
moralności społecznej i zagłady moralnej człowieczeństwa. Jedna różnica między tymi tworami jest kluczowa- mianowicie celem, do 
którego funkcjonowanie obozów prowadziło imperia kolonialne, było zapanowanie nad ludnością tubylczą, a hitlerowskie machiny 
śmierci miały na celu, doprowadzenie do ostatecznego zniszczenia całych narodów.
Naród wielkiego Bismarcka nie był w stanie moralnie wytrzymać klęski w I wojnie światowej oraz upadku ekonomicznego z lat 29-
33. Doprowadziło to do władzy skrajnie niebezpieczną ideologię, co gorsza na czele nowych rządców staną człowiek z tyranizującym 
charakterem- Adolf Hitler. Jednakże nie można usprawiedliwiać upadku moralnego narodu, jego upadkiem ekonomicznym, a w 
zestawieniu ze scenami z Auschwitz, Treblinki, Gross-Rosen czy krakowskiego Płaszowa, każde wytłumaczenie będzie błahe i gorsze 
nawet niż milczenie. Błędne pojmowanie filozofii Nietzschego czy darwinizmu połączone z tezami eugenicznymi doprowadziły do 
śmierci od miliona do półtora miliona osób w samym kompleksie Auschwitz-Birkenau.
Upadek cnoty w społeczeństwie przegranego imperium widoczny jest w postawach osób  z wysokich stanowisk w obozie Auschwitz. 
Małżeństwo Hӧß-ów beztrosko wychowywało swoje dzieci w willi, z której wysiedlony został Józef Soja, młodsze z dzieci nie były 
wcale świadome, że mieszkają sto pięćdziesiąt metrów od miejsca największych hitlerowskich zbrodni, bawiły się w  ogrodzie, na 
rozkaz Hӧßa przygrywała im więzienna orkiestra. Hӧß w ów willi doczekał się nawet narodzin córki. Służba Hӧßa miała znacznie 
lepsze warunki niż obozowe, sam komendant ponoć, gdy odkrył, że jedna z służek przemyca jedzenie w granice obozu, nie kazał jej 
zabić, ani znęcać się nad nią fizycznie, a jedynie wyrzucił ze służby. Jednak żona Hӧßa jest najwidoczniejszym przykładem, jak 
indoktrynacja ogłupia człowieka, bowiem nienawidziła ona Żydów z całego serca. Uważała, iż nie nadają się oni do pracy a jednie do 
całkowitej eksterminacji, co ciekawe miała ona służki pochodzenia żydowskiego i gdy zauważyła, iż jedna z nich pięknie tka, miała 
powiedzieć, iż nie wierzy, że owa służka jest Żydówką, bowiem żadna Żydówka nie byłaby zdolna do robienia wytworów tej klasy.
Najgorszym jest fanatyczne oddanie, z jakim większość SS i gestapo odczłowieczała ludzi tylko ze względu na ich żydowskie czy 
romskie, czy nawet słowiańskie pochodzenie, nie można mówić tu o całości narodu niemieckiego, jednak bezczynne przyzwalanie na 
coraz to kolejne kroki, które  w skutku zakończyły się podjęciem ostatecznego zakończenia kwestii żydowskiej, nie można uznać za 
brak jakiejkolwiek winy . I także obojętne przechodzenie nad sprawą Auschwitz i innych miejsc zagłady, jak nad jedynie kartką 
historii zapisaną wiele lat temu byłoby co najmniej niebezpieczne i niemoralne. Brak działania w sytuacji masowej krzywdy 
wyrządzanej ludziom mówiącym często nawet w tym samym języku co oprawcy, musi doprowadzić do co najmniej krótkotrwałego (w 
skali historycznej) zaburzenia freudowskiego superego. Zaburzenie norm społecznych nie rozpoczyna się bowiem  w momencie 
rozstrzelania pierwszych więźniów czy pierwszego użycia cyklonu B, a już znacznie wcześniej, co najmniej w momencie uchwalenia 
pierwszej ustawy norymberskiej. Zapomnienie lub obojętność wobec zdarzeń tak strasznych w historii świata, mogłoby skutkować 
takim zaburzeniem superego nawet w czasach rzekomo cywilizowanych i demokratycznych. Przykładem takiego zobojętnienia 
narodowego staje się dla nas społeczeństwo rosyjskie, które mimo nielicznych protestów i pod flagą „demokracji” są bierni wobec 
terroru Putina, nie jest to absolutnie przyzwolenie wynikające z ostatnich miesięcy, bowiem budowane jest ono już od Groznego, 
przez Gruzję i zajęcie Krymu i prawnie przez zmianę konstytucji, aby Vladimir Władimirowicz mógł  w świetle prawa dalej 
obejmować urząd prezydencki.

Wyróżnienie  
Kamil Pustelnik- Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Auschwitz to niemiecki obóz koncentracyjny utworzony w kwietniu 1940 roku. Początkowo był to przede wszystkim obóz 
dla niemieckich przestępców i polskiej inteligencji, a z biegiem lat zaczęto przyjmować do niego także innych. Finalnie do 
tego miejsca trafiały osoby różnych narodowości. Były one klasyfikowane poprzez kolorowe trójkąty reprezentujące grupy 
społeczne i zawodowe. Więziono tam między innymi ludzi aspołecznych, przestępców politycznych, homoseksualistów, 
Żydów  i Świadków Jehowy.
Więźniowie obozu byli wykorzystywani do ciężkich prac, a także poddawano ich pseudomedycznym eksperymentom – w 
szczególności kobiety służyły jako obiekty doświadczalne Niemcom, a ich organizmy testowano w różnorodnych warunkach. 
„Zużytych” materiałów badań często się pozbywano. Przeżyli ci, którzy w sprzyjającym czasie buntu wtopili się w tłum, 
często ukrywając swe prawdziwe nazwisko.
Barbarzyńskie eksperymenty dotyczyły głównie metod sterylizacji kobiet i mężczyzn, by ograniczyć rozrodczość ludzi 
niepasujących do aryjskiego ideału człowieka. Badano również wytrzymałość człowieka na głód, a także testowano leki 
poprzez dokonywanie zamierzonych infekcji chorobami. Owym badaniom przewodzili lekarze – przywódcy SS: Carl 
Clauberg – sterylizacja chemiczna, wcześniej eksperymenty wykonywał w KL Ravensbrück; Horst Schumann – sterylizacja 
fizyczna promieniami rentgenowskimi i Josef Mengele – eksperymenty genetyczne wykonywane przede wszystkim na 
dzieciach. Zainteresowania niemieckich lekarzy koncentrowały się głównie na młodych i zdrowych kobietach, a także 
dzieciach. O wykonywanych bolesnych zabiegach oraz ich celach nie informowano rzecz jasna pacjentów, a w najlepszym 
wypadku udzielano zbywających odpowiedzi  o filantropijnym „dążeniu do wyższego dobra”. Pacjenci nie otrzymywali 
żadnej opieki, takiej jakiej dziś moglibyśmy oczekiwać od szpitali. Badania były dla nich jedynie „przepustką” do 
wielomiesięcznego bólu, a jedyną pomocą, którą otrzymywali od władz obozu, było zwolnienie  z pracy, do której i tak się 
nie nadawali. Pomóc starali się współwięźniowie, często podkradając ciepłą herbatę lub kompot ze stołówki strażników. 
Wydarzenia te świetnie opisuje Alexander Vera:  
„ (...) przyszedł esesman i zabrał z polecenia Mengelego dwoje dzieci. (…) Mengele połączył ich żyły. Rany ich ropiały, 
ponieważ były brudne. Czuć było straszny smród gangreny. Dzieci krzyczały całą noc”. Należy pamiętać, iż lekarze nie byli 
losowymi ludźmi, a osobami z dorobkiem naukowym  i wykształceniem wyższym, które wcześniej służyły w szpitalach – 
dziecięcych, specjalistycznych – a w Polsce wykorzystywały mieszkańców obozów do realizacji swych bezwzględnych 
pomysłów. Eksperymenty medyczne to nie jedyne okrucieństwo w obozie Auschwitz. Częstym widokiem były przesłuchania 
oraz kary wymierzane więźniom za rzekome przewinienia. Podejrzanych skazywano na karę chłosty, karę słupka lub 
kierowano do ciemnic w bloku 11, na rozstrzelanie pod Ścianą Straceń, czy też powieszenie na szubienicy. Więźniów 
poddawano brutalnym torturom oraz bito batami. Wyroki, zwłaszcza na rodzinach z dziećmi, uwielbiał wykonywać 
„wzorowy” ojciec i mąż – Gerhard Palitzsch. Sam własne dzieci kochał. Mimo wszystko nierzadko ostatecznym katem dla 
więźniów okazywały się nie tortury, lecz warunki towarzyszące pracy – w zimie nie otrzymywali żadnego dodatkowego 
wyposażenia, a w lecie nosili grube suknie oraz niewygodne obuwie.
Komentarze strażników w niemieckich obozach świetnie opisywała Zofia Czajkowska – „same dozorczynie mówiły, że dla 
nas szkoda kulki, same warunki nas zniszczą”. Więźniowie pozostawali zdani na siebie. Przerażające stawało się każde 
zetknięcie ze strażnikami, bowiem nie można było im ufać. Zło czyhało „z dwóch frontów”, ukrywając się pod postacią 
bezwzględnych rozkazów. Nagłe „przewiezienie do lepszego miejsca” z ust strażnika mogło przecież znaczyć śmierć lub 
cierpienie przez operację. Jednocześnie był to rozkaz, któremu nie można było odmówić. Więźniowie solidaryzowali się ze 
sobą, szukając drogi komunikacji ze światem zewnętrznym. Przekazywali na przykład ukryte wiadomości, których celem 
było poinformowanie  o sytuacji w obozie. Gdy sytuacja Niemiec się pogarszała, więźniowie łatwiej mogli wtopić się w tłum 
i uciec od wymierzanych kar. Zgony nie były bowiem ewidencjonowane, stąd jeżeli ktoś nie stawiał się na wezwania, 
uważano tę osobę za zmarłą. Jednak mało kto ze świata zewnętrznego wyobrażał sobie, co tak naprawdę dzieje się 
wewnątrz.
Nawet po „wyzwoleniu” więźniów, ich sytuacja nie była zbyt ciekawa. Paradoksalnie zostali oni wyzwoleni jedynie spod 
totalitaryzmu hitlerowskiego, trafiając w inny. Rosyjscy zbawiciele przemieniali się również w zwierzęta żądające nagrody 
za pomoc, dokonując gwałtu kobiet różnych narodowości – nawet rosyjskiej. Pielęgniarka Nadia Vasilyeva z obozu KL 
Ravensbrück wspomina, iż „najpierw powitali nas jak siostry, ale potem zamienili się w zwierzęta”. Inna z wyzwolonych 
rosyjskich kobiet z tego obozu żali się z kolei: „Niemcy nigdy nas nie zgwałcili, ponieważ byłyśmy rosyjskimi świniami, ale 
nasi żołnierze to zrobili. Stalin powiedział, że żaden Rosjanin nie powinien być wzięty do niewoli, więc czuli, że mogą nas 
traktować jak błoto”.
Auschwitz i inne obozy są świetnym przykładem czegoś, co było, lecz nigdy nie przeminęło. Jest to symbol brutalności, 
ludzkiej krzywdy, która mimo upływu czasu nigdy nie zanika. Są to blizny, które na stale zadomowiły się na kręgosłupie 
moralnym ludzkości. Blizny, które choć mogłoby się wydawać, są już jedynie przeszłością, to podstawa kolejnych ran. Obozy 
te nie są bowiem jedynym ośrodkiem eksterminacji osób różnego pochodzenia, wyznania i orientacji. 



Sami nie zdajemy sobie sprawy, ilu podobnych okrucieństw dopuszczają się ludzie na całym świecie, bowiem zwyczajnie nie 
słyszymy  o nich dopóki sami nie staniemy się świadkami tych wydarzeń. Auschwitz „przybiera” na świecie różne formy 
przemocy, terroryzmu oraz dyskryminacji. Lecz o tym trudno rozmawiać nawet wtedy, kiedy jest się tego świadomym. 
Łatwiej wyobrażać sobie, iż to już koniec. Auschwitz to również symbol walki kobiet o zachowanie moralności i praw, 
których są współcześnie często pozbawiane – zdarza się, że w niektórych krajach rządzonych przez konserwatystów 
zakazuje im się edukacji, wyboru partnera życiowego i decyzji w kluczowych elementach własnego życia. Kobiety wciąż 
poddawane są bolesnym zabiegom obrzezania,  a do więzienia trafić mogą nawet za poronienie.
Mówi się, że człowiek uczy się na błędach własnych oraz tych zapisanych na kartach historii. Jestem skłonny zgodzić z 
pierwszym stwierdzeniem, niestety, w przypadku poważnych błędów, często jest już za późno na ich naprawę. Jeżeli zaś 
chodzi o błędy z przeszłości, sądzę, że człowiek jest uparty i mimo świadomości, jaką destruktywną siłę niosą ze sobą 
konflikty, wciąż podejmuje się ich z myślą, że zmieni coś na lepsze. Jest to nieprawda, gdyż jakikolwiek konflikt niesie za 
sobą jedynie zło i kolejne rany.
W takim świetle cała ludzkość okazuje się królikami doświadczalnymi rządzących, próbujących kolejnych podejść i 
podstępów. Dociera do nas szereg kłamstw, które mają skłonić nas jedynie do zaufania, podczas gdy prawda „dla wyższego 
dobra” po prostu nie istnieje. Gdzie jest to dobro i czyje ono jest? Te same pytania zadawali sobie zapewne niewolnicy 
Auschwitz. Dziś odpowiedź na nie jest przemilczana przez pozornie lepszą sytuację społeczną w Polsce, jak i na całym 
świecie. Milczenie nie wynika wyłącznie z bezsilności. Nasza obojętność wobec kłamstw jest często dużo łatwiejsza niż 
zaangażowanie się w walkę z nimi. Ludziom często wydaje się, iż to, co powinno być zrobione, już zostało wykonane. W 
przypadku naszego kraju obraz cierpienia dodatkowo zasłania fakt, że ludzie otrzymują świadczenia socjalne, a kobiety 
mają już więcej praw niż kiedyś, lecz mało kto widzi, iż wciąż daleko nam do ideału. Owa lepsza sytuacja jest swego rodzaju 
złudzeniem – otrzymywaniem takich odpowiedzi, jakie chcielibyśmy usłyszeć. Od decydentów oczekujemy prawdy, a nie 
pustego dowartościowania. Poprzednie pytania o umiejscowienie dobra prowadzą z kolei do dwóch innych, stanowiących 
esencję moich rozważań oraz refleksję do kolejnych. Czym jest dobro ogólne i w jakim kierunku podąża obecnie ludzkość? 
Czy aby na pewno człowiek dąży do maksymalizacji dobra ogólnego na świecie?
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