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„POSELSTWO RP W BERNIE.
PRZEMILCZANA HISTORIA” –
PIERWSZA MONOGRAFIA O

GRUPIE ALEKSANDRA ŁADOSIA

Łukasz Lipiński

Autorką publikacji – pierwszej tak obszernej
pracy monograficznej na temat grupy Ładosia –
jest dr Danuta Drywa, historyk Zagłady i
kierownik Działu Dokumentującego w Muzeum
Stutthof w Sztutowie. Dr Drywa jest autorką
wielu wydawnictw naukowych i
popularnonaukowych, poświęconych historii
KL Stutthof, oraz wystaw, w tym: „Żydzi w KL
Stutthof” oraz wystawy poświęconej
więźniarkom kobiecego obozu
koncentracyjnego Ravensbrück „Tajne
nauczanie Polek w KL Ravensbrück”. W jej
dorobku znajduje się też jeden z pierwszych
artykułów opisujących działalność grupy
Ładosia.
 
– Początkowo monografia ta miała dotyczyć
jedynie pomocy Poselstwa RP w Bernie
udzielanej obywatelom polskim pochodzenia
żydowskiego, przebywającym w Szwajcarii.
Jednak badania pokazały, że nie można
rozdzielić pewnych spraw, że wszystko się
łączy i że działalność poszczególnych
Komitetów Opieki nad Uchodźcami polskimi,
które powstawały w krajach, gdzie przebywali
polscy obywatele, nie byłaby do końca
możliwa, gdyby nie pośrednictwo Poselstwa w
Bernie z rządem polskim w Londynie –
powiedziała dr Danuta Drywa.

„Autorka książki wykazała, jak dalece placówka
berneńska była świadomie wybranym
narzędziem w działaniach ratunkowych,
pomocowych oraz informacyjnych,
prowadzonych przez polski rząd w Londynie” –
napisał we wstępie dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.
 
W ratowanie spuścizny archiwalnej po tej
działalności zaangażowała się w ostatnich
dwóch latach ambasada RP w Bernie,
kierowana w latach 2016-20 przez ambasadora
Jakuba Kumocha. Dzięki staraniom jego oraz
konsula honorowego w Zurychu, Markusa
Blechnera, a także wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego część
zachowanych dokumentów dotyczących
grupy – tzw. Archiwum Eissa – w 2018 r. trafiła
do Archiwum Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
 
– Doktor Drywa, której pierwszy rękopis książki
powstał wiele lat temu, jest pionierką badań
nad Ładosiem. Jej praca to efekt żmudnej
kwerendy w szwajcarskich archiwach. Książka
pokazuje też, że fałszowanie paszportów
Ameryki Łacińskiej było tylko niewielką częścią
działalności Ładosia, który wyrasta na jednego
z głównych bohaterów światowego

„Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia” – to nowa publikacja, która opisuje działania tzw.
grupy Ładosia – polskich dyplomatów z czasów wojny, którzy wraz z działaczami organizacji
żydowskich próbowali ratować zagrożonych Zagładą Żydów. Ładoś i jego współpracownicy
fałszowali dokumenty latynoamerykańskie, przemycali ludzi przez terytorium Francji Vichy,
sprawowali opiekę nad żydowskimi uchodźcami, a w ostatniej fazie wojny wspierali organizacje
żydowskie w próbach wykupu Żydów z rąk niemieckich nazistów. Publikacja jest dostępna za
darmo w formacie PDF lub – w formie drukowanej – w księgarni internetowej Muzeum Auschwitz.



 ratownictwa dyplomatycznego w czasie
Zagłady – powiedział Jakub Kumoch, obecnie
ambasador RP w Turcji.
 
Kumoch dodał, że jego zdaniem „przemilczana
historia” to doskonały podtytuł. - Przemilczenie
Ładosia obciąża nasze studia nad Zagładą i nas
samych. W całym kraju są ulice Wallenberga, a
nie ma ani jednej ulicy Aleksandra Ładosia.
Wydając tę monografię, Muzeum Auschwitz po
części naprawia tę krzywdę wiele lat po śmierci
polskiego ambasadora, który jeszcze w czasie
Holokaustu nazywany bywał przez żydowskich
współpracowników „Sprawiedliwym wśród
narodów świata” – podkreśla Jakub Kumoch.
 
Publikacja została podzielona na cztery
rozdziały. Początek książki opisuje działalność
Poselstwa RP w Bernie od września 1939 r. do
kwietnia 1940 r., jeszcze w czasach, gdy
kierował nim poprzednik Ładosia, poseł Tytus
Komarnicki. Dalsze rozdziały obejmują
czasokres od maja 1940 r., czyli w czasach
Ładosia. Publikacja przybliża również kwestie
działalności międzynarodowej Poselstwa RP w
Bernie. Ostatni rozdział porusza temat polskiej
placówki dyplomatycznej jako centrum
informacji o Zagładzie Żydów.
– Doktor Drywa opisuje Ładosia znacznie

szerzej niż wcześniejsi autorzy, w tym ja sam. O
ile my zwracaliśmy głównie uwagę na fenomen
paszportów latynoamerykańskich, badaczka
pokazuje akcję w o wiele szerszej
perspektywie. Szczegółowo zajmuje się m.in.
bezprecedensową sprawą depesz Ładosia –
informacji o Holokauście i o ratowaniu z
Holokaustu, wysyłanymi przez żydowskie
organizacje korzystające z infrastruktury
polskich placówek dyplomatycznych. Osobą,
która wydała zgodę na korzystanie z polskich
szyfrów, był właśnie Ładoś. Pod niektórymi są
jego dopiski – powiedział Jakub Kumoch.
 
Pracę nad publikacją badaczka rozpoczęła
jesienią w 2008 r. kwerendami w archiwach
szwajcarskich, w tym w Schweizerische
Bundesarchiv w Bernie, Archiv für
Zeitgeschichte der ETH Zürich - afz.ethz.ch w
Zurychu (zbiory: Historisches Archiv der
Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebundes, Saly Mayer Archiv-des
American Jewish Joint Distribution Committe
New York [1939-1950] oraz Memoiren von dr
Julius Kühl). Ponadto przeprowadziła kwerendę
w Bibliotece i archiwum Muzeum Polskiego na
zamku w Rapperswil oraz spotkała się z
autorem książki "Polacy-Żydzi-Szwajcarzy"
Paulem Staufferem, który w skrócie poruszył w

http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/_public/2020_news/poselstwo_rp_w_bernie._przemilczana_historia.pdf


z autorem książki "Polacy-Żydzi-Szwajcarzy"
Paulem Staufferem, który w skrócie poruszył w
swojej publikacji szereg spraw związanych z
działalnością Poselstwa RP w Bernie w latach
1939-1945. W kraju zbadała przede wszystkim
zbiór Akta Poselstwa RP w Bernie w latach
1939-1945, znajdujący się w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, oraz z materiały
znajdujące się w Wojskowym Biurze Badań
Historycznych w Warszawie.
 
Tzw. grupa Ładosia była nieformalną formą
współpracy polskich dyplomatów z Poselstwa RP
w Bernie i przedstawicieli organizacji
żydowskich na rzecz ratowania europejskich
Żydów. Kierowana przez ambasadora Aleksandra
Ładosia grupa dostarczała fałszywe paszporty
południowoamerykańskie: Paragwaju, Peru, Haiti
i Hondurasu, które miały ochronić ich posiadaczy
przed wywózką do obozów zagłady w
okupowanej przez Niemcy Polsce. Według
różnych szacunków wydano w sumie od 8 do 10
tysięcy takich dokumentów. Jakub Kumoch i inni
autorzy opublikowanej niedawno po polsku i po
angielsku „Listy Ładosia” szacują liczbę
ocalonych w ten sposób na co najmniej od 2 do 3
tysięcy.
 
W skład grupy wchodziło czterech dyplomatów
Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej: Aleksander
Ładoś, Konstanty Rokicki, Stefan Ryniewicz oraz
Juliusz Kühl, a także dwóch pochodzących z

Polski przedstawicieli szwajcarskich środowisk
żydowskich: członek utworzonego przez
Światowy Kongres Żydów komitetu RELICO
(Komitetu Pomocy Żydowskim Ofiarom Wojny)
Abraham Silberschein oraz przedstawiciel
Agudat Israel Chaim Eiss.
– Wśród ludzi ratujących najbardziej
zagrożonych – europejskich Żydów – szczególne
miejsce przypada dyplomatom. Oni to mogli
wydawać paszporty, wizy, dokumenty, które
niejednokroć pozwalały uniknąć deportacji do
obozów śmierci lub umożliwiały przedostanie
się do stref o mniejszym zagrożeniu.
Powszechnie znane są nazwiska Henryka
Sławika, Chiune Sugihary czy Raoula
Wallenberga. Do niedawna natomiast tylko
nieliczni badacze dziejów dyplomacji
wspominali o działaniach podjętych przez
polskich dyplomatów w Szwajcarii – głównie
Aleksandra Ładosia, Konstantego Rokickiego,
Juliusza Kühla i Stefana Ryniewicza. – napisał dr
Piotr M. A. Cywiński.
 
– W świetle upublicznionych niedawno
dokumentów polskie poselstwo (w dzisiejszej
terminologii: ambasada) w Bernie jawi się jako
swoista placówka misyjna, której polski rząd na
uchodźstwie powierzył wyraźnie zadanie
wspierania obywateli polskich zagrożonych w
różnych krajach okupowanej Europy – w
ogromnej większości Żydów. W dalszej
 



 perspektywie także próbowania ratowania
Żydów pozostających w ukryciu lub w gettach
na terenie zajętej przez Niemcy Polski. I nie jest
to przypadek, wszak w krajach podbitych lub
okupowanych polskie placówki dyplomatyczne
istnieć nie mogły, natomiast w Szwajcarii –
neutralnej, choć otoczonej zewsząd Trzecią
Rzeszą lub jej sojusznikami – to właśnie ta
placówka mogła najpełniej próbować
zorganizować pomoc, przepływ pieniędzy,
dokumentów, informacji. – czytamy we wstępie.
 
– Działalność Poselstwa RP w Bernie w latach
1939-1945, jak pokazuje moja praca,
prowadzona była w różnych dziedzinach, na
różnych polach politycznych i społecznych, na
tyle oczywiście, na ile pozwalała sytuacja.
Musimy pamiętać, że działalność polskich
dyplomatów znajdowała się cały czas pod
obserwacja niemiecką. Niemcy często składali
protesty do rządu szwajcarskiego, zmuszając go
do interwencji i wezwania Posła RP, Aleksandra
Ładosia, w celu złożenia wyjaśnień –
powiedziała dr Drywa.
 
Po wojnie ambasador Aleksander Ładoś, po
kilkunastu latach prób zorganizowania sobie
życia pod Paryżem, wrócił w 1960 r. ciężko i
nieuleczalnie chory do Polski. Pozostawił po
sobie niedokończone wspomnienia, w których
nie zdążył przed śmiercią dogłębnie opisać akcji
paszportowej. Konsul Konstanty Rokicki, który
sfabrykował blisko połowę wszystkich
berneńskich dokumentów, żył po wojnie w
ubóstwie i zmarł w kompletnym zapomnieniu w
Lucernie w 1958 r. Juliusz Kühl po wojnie trafił
do Kanady, gdzie rozwijał własny biznes, a pod
koniec życia przeniósł się na Florydę. Stefan
Ryniewicz wyemigrował po wojnie do
Argentyny, gdzie działał w środowisku
polonijnym w Buenos Aires do swojej śmierci w
marcu 1988 r. Abraham Silberschein został za
działalność paszportową zatrzymany w 1943 r.
przez szwajcarską policję i wypuszczony po
interwencjach polskich dyplomatów, kilka lat po
wojnie zmarł w Genewie. Chaim Eiss zmarł na
zawał serca jeszcze w listopadzie 1943 r., został
pochowany na ortodoksyjnym cmentarzu
żydowskim pod Zurychem.

 
Ten ostatni działacz pozostawił po sobie obfite
archiwum, którego dwie duże części zostały
pozyskane przez Muzeum Auschwitz w 2018 i
2020 r. Są wśród nich m.in. oryginalne
paszporty Paragwaju, sfałszowane przez
konsula Konstantego Rokickiego, oraz
korespondencja Eissa z polskimi dyplomatami.
Są też zdjęcia paszportowe osób ratowanych,
zarówno tych, którzy przeżyli Holokaust, jak i
tych, których nie udało się uratować. Kolekcja
zawiera również m.in. nieznane dotychczas
zdjęcie Rutki Laskier, „polskiej Anny Frank”, 14-
letniej pamiętnikarki z getta w Będzinie,
zamordowanej w 1943 r. w obozie zagłady
Auschwitz.
 
Prowadzone na szeroką skalę badania
doprowadziły do tego, że w kwietniu 2019 r.
Yad Vashem w Jerozolimie przyznał tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata
konsulowi Konstantemu Rokickiemu oraz
wyraził wyrazy uznania Aleksandrowi Ładosiowi
i Stefanowi Ryniewiczowi, błędnie nazwanymi
„konsulami”. Decyzja spotkała się jednak z
protestem nie tylko rodziny Rokickiego, która
odmówiła przyjęcia medalu, ale również ponad
30 osób ocalonych przez grupę Ładosia.
 
Doprowadziło to do wznowienia postępowania
w sprawie Ładosia i Ryniewicza. Kwestia
przyznania tytułów Sprawiedliwych obu
dyplomatom jest obecnie procedowana, a na jej
rzecz zaangażował się wybitny izraelski historyk
Zagłady, Mordecai Paldiel, który sam jako
dziecko był uchodźcą w Szwajcarii i znajdował
się pod opieką polskiej placówki.
 
Książka „Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana
historia" została opublikowana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
we współpracy z Muzeum Auschwitz. Publikacja
jest dostępna za darmo w formacie PDF lub - w
formie drukowanej - w księgarni internetowej
Muzeum Auschwitz.
 

Publikacja do pobrania

http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/_public/2020_news/poselstwo_rp_w_bernie._przemilczana_historia.pdf


LEKCJE HISTORII I MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE 

Londyński Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) opublikował niedawno ważne badanie
poświęcone zjawisku zaprzeczania Holocaustowi oraz mediom społecznościowym. Publikacja

nastąpiła tuż po podjęciu przez Konferencję Roszczeniową (Claims Conference) wyzwania
stawienia czoła zjawisku zaprzeczania Holocaustowi w Internecie za pośrednictwem pierwszej

kampanii cyfrowej prowadzonej przez Ocalonych z Holocaustu — #NoDenyingIt.

Fot. USHMM

 
Sara J. Bloomfield, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie 

 

W podsumowaniu przeprowadzonego przez ISD
badania czytamy: „Od dłuższego czasu
zaprzeczanie Holokaustowi funkcjonuje jako
jedna z najbardziej podstępnych teorii
spiskowych nakierunkowanych na społeczność
żydowską. Jej ekstremistyczni zwolennicy
wywodzą się ze wszystkich stron sceny
politycznej, od skrajnej prawicy po
zatwardziałą lewicę oraz ugrupowania pro-
islamskie.
 
Badania pokazują, że w ostatnich latach
działalność platform cyfrowych przyczyniła się
do zaognienia oraz upowszechnienia tego
wypaczonego sposobu rozumowania”. Badanie
opiera się na trzech kluczowych ustaleniach: 1)
„Treści szerzące zaprzeczanie Holokaustowi są
łatwo i powszechnie dostępne na takich
portalach, jak Facebook, Reddit i Twitter”; 2)
„Treści szerzące zaprzeczanie Holokaustowi są
aktywnie promowane przez algorytmy
Facebooka”; 3) „Wprowadzenie zmian w
warunkach usług oferowanych na portalu
skutecznie ogranicza promocję treści
szerzących zaprzeczanie Holokaustowi”. W
raporcie podkreślono, iż dzięki wprowadzeniu
zmian w warunkach usług udało się zmniejszyć
ilość treści szerzących zaprzeczanie
Holokaustowi w serwisie YouTube.
 
Firmy zarządzające portalami
społecznościowymi posiadają zobowiązania
nie tylko wobec wolności słowa czy swoich
udziałowców. Mają one zobowiązania
względem przyszłości.
 
W celu należytego  wypełniania swoich
zobowiązań firmy te, jak również my wszyscy,

musimy lepiej zrozumieć przeszłość.
Otrzymujemy ostrzeżenie, by nie poprzestawać
na samozadowoleniu.
 
Antysemityzm jest zjawiskiem znanym od
dwóch tysięcy lat, charakteryzującym się dużą
elastycznością oraz łatwością w
dostosowywaniu do zmieniających się
okoliczności. Zaprzeczanie Holokaustowi to
jeden z najnowszych przejawów
antysemityzmu, a media społecznościowe
stanowią najświeższe, a także prawdopodobnie
najbardziej konsekwentne narzędzie do jego
rozpowszechniania.
 
Antysemityzm narodził się w Europie na długo
przed okresem średniowiecza, jednak jego
skutki oraz nauka do wyciągnięcia przez
społeczeństwo nadal pozostają aktualne.
Szybko zmieniający się świat, jak również takie
przełomowe wydarzenia, jak na przykład
wybuch pandemii, skutkują poszukiwaniem
prostych i wygodnych odpowiedzi na
skomplikowane pytania, a Żydzi po raz kolejny
stają się kozłami ofiarnymi. Teorie spiskowe
dotyczące domniemanej potęgi Żydów – którzy
współpracują na całym świecie po to, by
doprowadzić do epidemii czy przejąć kontrolę
nad gospodarką i którzy sami wymyślili
Holokaust – były, i nadal są, doskonałą pożywką
dla współczesnego świata masowej
komunikacji.
 
Od czasu wynalezienia ruchomych czcionek w
XV wieku aż po epokę masowej komunikacji
końca wieku XIX oraz wieku XX i XXI, informacje
(oraz dezinformacja) były źródłem
przełomowych zmian w społeczeństwie –



LEKCJE HISTORII I MEDIA
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i gospodarczego, jak również wojen, rewolucji
czy zbiorowych okrucieństw. Przeszłość wysyła
ostrzeżenie, iż postęp technologiczny nie
zawsze równa się postępowi w sferze moralnej.
Połączenie ludzkich lęków oraz nienawiści i
masowej komunikacji stanowiło źródło
potencjalnie trującej mieszanki skutkującej
narodzinami nowoczesnej propagandy
związanej z nowymi technologiami w czasach
pierwszej wojny światowej.
 
Jednym z weteranów tamtej wojny oraz
wnikliwym obserwatorem roli propagandy był
Adolf Hitler. W Mein Kampf, książce
opublikowanej w 1925 roku, Hitler przedstawił
swoje zainteresowanie naturą ludzką: „U
podstaw sztuki propagandy leży zrozumienie
idei emocjonalnych wielkich mas oraz
odnalezienie poprawnej z psychologicznego

punktu widzenia drogi do zyskania uwagi oraz
podbicia serc wielkich mas ludzkich”.
Przemyślenia te pomagają znaleźć wyjaśnienie,
dlaczego pierwszym stanowiskiem zajmowanym
przez Hitlera była funkcja dyrektora ds.
propagandy w partii nazistowskiej. W
przeciwieństwie do innych niemieckich
polityków epoki demokratycznej Republiki
Weimarskiej, Hitler chętnie wykorzystywał do
szerzenia swojego przekazu najnowsze
osiągnięcia techniki– wzmacnianie dźwięku,
samoloty, film, telewizję w swojej prekursorskiej
wersji, a przede wszystkim radio, które
prawdopodobnie pełniło funkcję smartphone’a
ówczesnej epoki.
 
Dziś aktualnym staje się również kolejne zdanie
z Mein Kampf: „W rękach eksperta propaganda
staje się straszliwą bronią”. Obecnie

https://www.ushmm.org/


żyjemy przecież w świecie, w którym media
społecznościowe pozwalają każdemu na
wcielenie się w rolę eksperta.
 
Wolność słowa to warunek konieczny do
zaistnienia demokracji, więc wierzymy, że na
rynku idei przewagę przejmie „kontra-mowa”.
Historia przypomina nam jednak także, że ziścić
może się to, co niewyobrażalne, a myślenie
życzeniowe oraz niezamierzone skutki działania
niosą poważne zagrożenie. Często mamy
wrażenie, że szybkość, z jaką zmienia się świat
technologii oraz jej wpływ na nasze życie
pozbawiają nas zdolności dokładnej oceny oraz
przewidywania konsekwencji. W podejściu do
niezmiennie palących kwestii antysemityzmu
oraz rasizmu należy wykazać się
powściągliwością i przejąć kontrolę nad
kreatywnością i innowacyjnością, jaką dają

media społecznościowe. Do tego potrzebni będą
nie tylko utalentowani maniacy technologiczni.
W pilne wyzwanie zbadania, co składa się na
nasze człowieczeństwo muszą zaangażować się
historycy oraz inni eksperci nauk
humanistycznych.
 
Markowi Twainowi przypisuje się słowa, iż
„Kłamstwo obiegnie dookoła pół świata zanim
prawda zdąży włożyć buty”. Niezależnie od
źródła, spostrzeżenie to wyprzedziło o cały wiek
narodziny mediów społecznościowych. Świat
ciągle się zmienia, lecz natura ludzka pozostaje
taka sama.
 
Sara J. Bloomfield jest dyrektorką amerykańskiego
Muzeum Holokaustu. Tekst został opublikowany
na platformie Medium USHMM.
 

https://www.ushmm.org/
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DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
HOLOKAUSTU I PRZEMOCY NA
TLE RASOWYM NA SŁOWACJI

IHRA

9 września 2020 Słowacja obchodzi Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Przemocy na tle
Rasowym. Został on ustanowiony w 2000 roku przez Parlament Słowacji dla

upamiętnienia 9 września 1941 roku, kiedy to słowacki rząd wydał dekret dotyczący
statusu prawnego Żydów, tak zwany Kodeks Żydowski. Zapisy Kodeksu doprowadziły

do deportacji, wskutek których zamordowano około 70 000 słowackich Żydów. 

Oficjalne obchody odwołane
 
Co roku Słowackie Muzeum Narodowe –
Muzeum Kultury Żydowskiej organizuje
oficjalne obchody tego dnia na terenie
centralnego Pomnika Holokaustu w
Bratysławie, w których udział biorą najważniejsi
obywatele kraju. Z powodu pandemii COVID-19
w tym roku wydarzenie zostało niestety
odwołane.
 
W tym roku nie odbyło się także wydarzenie
pod przewodnictwem Centrum Dokumentacji
Holokaustu, podczas którego odczytywane są
nazwiska ofiar Zagłady.
 
Inne wydarzenia upamiętniające
 
Pomimo niesprzyjających okoliczności, w
różnych miastach na Słowacji organizowane są
różnego rodzaju wydarzenia, w tym
upamiętnienia, wystawy, konferencje,
seminaria, wykłady, a także wydarzenia
kulturalne i edukacyjne w szkołach,
bibliotekach i innych instytucjach. Dzień ten
upamiętniono minutą ciszy w Radzie
Narodowej Republiki Słowackiej (Parlamencie)
oraz w szkołach.
 
Centrum Dokumentacji Holocaustu
współorganizowało międzynarodową
konferencję online zatytułowaną „Słowacja i

Holokaust: Historie i Spuścizna Modelowego
Sojusznika Nazistów”, transmitowaną na żywo
na Facebooku 8 września 2020.
8 września 2020 przy pomniku ofiar Holocaustu
w mieście Sered’ odbyła się ceremonia
upamiętniająca, zorganizowana we współpracy
władz lokalnych i regionalnych.
Muzeum Holokaustu w miejscowości Sered’,
filia Muzeum Narodowego – Muzeum Kultury
Żydowskiej, zorganizowało kilka wydarzeń
powiązanych z Dniem Pamięci oraz Europejskim
Dniem Kultury i Dziedzictwa Żydowskiego. 6 i 8
września w miejscowości Sered’ oraz w
Bratysławie zorganizowano koncerty Orkiestry
Kameralnej Bruno Waltera pod batutą Jacka
Martina Händlera.
 
Wernisaże wystaw
 
Muzeum Holokaustu, mieszczące się na terenie
byłego obozu pracy i obozu koncentracyjnego w
miejscowości Sered’, przygotowało wystawę
poświęconą propagandzie antyżydowskiej
obecnej w słowackie prasie czasów wojny.
8 września 2020 miało miejsce otwarcie
kolejnej wystawy przygotowanej przez
Słowackie Muzeum Narodowe – Muzeum
Kultury Żydowskiej. Nosi ona tytuł „Football
pod znakiem swastyki: Historia Leopolda „Jima”
Šťastný’ego” i przedstawia zgubny wpływ
ideologii nazistowskiej na piłkę nożną. Za
pośrednictwem wystawy dowiadujemy się, w
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w Niemczech oraz na Słowacji przed i po dojściu
nazistów do władzy. Zwiedzający zyskują
wiedzę na temat wdrażania wymogów
rasowych, począwszy od stopniowego
wykluczania „nie-aryjczyków” ze
zorganizowanego sportu footballowego po ich
deportacje oraz mordowanie. Tragiczna historia
opowiedziana jest za z perspektywy losów

jednego człowieka, Leopolda „Jima”
Šťastný’ego, jednego z najlepszych słowackich
piłkarzy okresu międzywojennego. Šťastný
został ostatecznie zmuszony do porzucenia
kariery piłkarskiej, jednak w przeciwieństwie do
członków swojej najbliższej rodziny, udało mu
się przeżyć. 



RECENZJA KSIĄŻKI JACKA
FAIRWEATHERA „OCHOTNIK.

PRAWDZIWA HISTORIA TAJNEJ
MISJI WITOLDA PILECKIEGO”.

dr Adam Cyra

„Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji
Witolda Pileckiego” zdobyła tytuł książki roku
2019 w jednym z najbardziej prestiżowych
konkursów literackich w Wielkiej Brytanii –
Costa Book Awards.
 
Pochodzący z Walii ponad 40-letni Fairweather
był m.in. szefem biura brytyjskiego dziennika
„Daily Telegraph” w Bagdadzie i
videoreporterem amerykańskiego
„Washington Post” w Afganistanie. W swoich
książkach pisał m.in. o wojnach w Afganistanie
i w Iraku.
Na temat genezy powstania książki o Pileckim
Fairweather powiedział, że z historią
bohaterskiego rotmistrza zapoznał go jego
kolega, który odwiedził Muzeum Auschwitz-
Birkenau prawie dziesięć lat temu: „Jest on
również korespondentem wojennym. Razem
opisywaliśmy konflikty w Iraku i Afganistanie.
Był na uroczystościach rocznicowych w
Oświęcimiu i czytał o ruchu oporu, który
funkcjonował    w obozie. Fakt, że tego typu
działalność mogła być prowadzona w takim
miejscu, był dla mnie czymś nowym. Auschwitz
stanowiło dla mnie symbol ostatecznej ofiary i
cierpienia. Wyobrażenie, że była grupa osób
walcząca z niemieckimi nazistami w centrum
tego największego zła, było dla mnie
zadziwiające”.
 
Nad swoją książką Jack Fairweather wraz ze
swoimi dokumentalistami pracował blisko trzy

lata. Poznałem go w 2016 r., kiedy po raz
pierwszy odwiedził Muzeum Auschwitz-
Birkenau, przedstawiając plan napisania swojej
książki. Stałem się jego pierwszym
przewodnikiem po niezwykłych losach
ochotnika do KL Auschwitz. Udzieliłem mu
także na przestrzeni następnych kilku lat
możliwie największej pomocy, na jaką
pozwalała mi znajomość historii KL Auschwitz i
faktów   z życia rotmistrza Witolda Pileckiego.
Jego dokumentaliści byli w ciągłym kontakcie
ze mną, zadając mi dziesiątki różnych pytań, na
które starałem się odpowiadać.
 
Sam bliżej zainteresowałem się jego
fascynującą i bohaterską postacią w 1986 r.,
kiedy to napisałem pierwszy artykuł o nim,
który jednak nie ukazał się i nie bardzo
wiedziałem, dlaczego. Kilka lat później okazało
się, że wszystkie teksty o rotmistrzu Pileckim w
okresie komunistycznym w Polsce musiały być
konsultowane z samym kierownictwem
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i
Widowisk, na podstawie zapisu cenzuralnego,
sporządzonego 3 czerwca 1980 r. Owszem
wcześniej w prasie ukazywały się czasem
artykuły w o Pileckim, ale z reguły kończyły się
na jego działalności konspiracyjnej w obozie i
opisie ucieczki z niego, natomiast nie było w
nich mowy o okolicznościach stracenia
Pileckiego w okresie powojennego terroru
stalinowskiego w Polsce.
 

Ukazało się polskie wydanie biografii rotmistrza Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia KL
Auschwitz i twórcy polskiej konspiracji wojskowej w tym obozie, autorstwa brytyjskiego pisarza

i dziennikarza Jacka Fairweathera. Książkę wydało wydawnictwo Znak Horyzont oraz Instytut
Pileckiego
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przedstawienia niezwykłych losów rotmistrza
na łamach prasy i tym razem udało się.
 
Artykuły moje ukazały się w „Tygodniku
Powszechnym”, „Stolicy” i „Morzu i Ziemi”. Po
tych publikacjach dotarła do mnie prośba o
kontakt od Ludmiły Serafińskiej z Nowego
Wiśnicza, gdzie Pilecki ukrywał się latem 1943
r. po ucieczce z KL Auschwitz. Rozmowa z nią
dostarczyła mi wielu nowych informacji i
wskazówek, zachęcających do poszukiwania
dalszych materiałów archiwalnych oraz
dotarcia do świadków, którzy znali Pileckiego.
Efektem długoletnich wysiłków badawczych
stała się książka „Rotmistrz Witold Pilecki.
Ochotnik do Auschwitz”, która po raz pierwszy
została wydana w 2000 r., a jej poszerzone i
uzupełnione drugie wydanie ukazało się w
2014 r.
 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
zbierając materiały do biografii Witolda
Pileckiego dotarłem do wszystkich
najważniejszych źródeł oraz dokumentów
z nim związanych i od tego czasu nie dokonano
prawie żadnych szczególnych odkryć w tej
dziedzinie. Pozostało jednak do odnalezienia
jedno ważne źródło, o którym piszę poniżej.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
znana była historykom polskim relacja Witolda
Pileckiego, zatytułowana przez jej autora
„Raport W”, którą Rotmistrz przekazał
przypuszczalnie już jesienią  1943 r.
Komendzie Głównej AK w Warszawie. Liczyła
ona kilkadziesiąt stron maszynopisu
i przechowywano ją w zbiorach Centralnego
Archiwum KC PZPR (obecnie Archiwum Lewicy
Polskiej – Oddział VI Archiwum Akt Nowych
w Warszawie).
 



W lutym 1991 r. zapoznałem się z treścią
powyższego raportu. Nie było jednak do niego
„klucza”, bez którego nie można było odczytać
nazwisk zastąpionych w tekście liczbami.
„Klucz” ten, zawierający nazwiska i
odpowiadające im liczby, udało mi się dopiero
odnaleźć dwa miesiące później w Archiwum
Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie.
 
Znajdował się on wśród materiałów zabranych
Pileckiemu podczas jego aresztowania, które
zostało dokonane przez funkcjonariuszy
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w
maju 1947 r. i zawierał zestawienie ponad
dwustu nazwisk więźniów KL Auschwitz,
oznaczonych kolejno liczbami od osiem do
ponad dwieście. Wykorzystując dane zawarte w
odnalezionym „kluczu” można było liczby w
tekście „Raportu W” zastąpić imionami i
nazwiskami więźniów. W ten sposób raport ów
stał się na nowo czytelny, co umożliwiło mi
jego opublikowanie wraz z obszernym
omówieniem pochodzenia źródła i przypisami.
Ten unikalny tekst, zatytułowany „Raport
Witolda”, ukazał się ćwierć wieku temu w
„Biuletynie Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem” nr 12 w 1991 r.
 
Z kolei emigracyjny historyk polski Józef
Garliński, oficer Armii Krajowej i były więzień
KL Auschwitz, znacznie wcześniej, ponad pół
wieku temu odnalazł drugi obszerny raport na
temat tego obozu, który Witold Pilecki napisał
we Włoszech w drugiej połowie 1945 r. Liczył
on ponad sto stron maszynopisu i był
przechowywany w Studium Polski Podziemnej
w Londynie. Pilecki opisał w nim swój pobyt w
KL Auschwitz i działalność w obozowej
konspiracji wojskowej. W tekście tej drugiej
unikalnej relacji Pilecki zamiast nazwisk
również używał wyłącznie liczb. Wprawdzie
sporządził oddzielny „klucz” z wykazem
konspiratorów oświęcimskich, lecz ten niestety
do dzisiaj nie został odnaleziony.
 
Józef Garliński po latach żmudnej pracy,
konfrontując tekst tej relacji z innymi źródłami
oraz przeprowadzając na ten temat wiele
rozmów, jak również prowadząc rozległą
korespondencję z byłymi więźniami KL
Auschwitz, zrekonstruował częściowo
zaginiony „klucz” i w dużej mierze w oparciu o
powyższą relację i w oparciu o dokonaną

rekonstrukcję napisał książkę „Oświęcim
walczący”, wydaną po raz pierwszy w Londynie
w 1974 r. i mającą potem wiele wznowień, w
tym przede wszystkim w tłumaczeniu na język
angielski.
 
Jednym z głównych bohaterów książki
Garlińskiego jest Pilecki przedstawiony na tle
heroicznych zmagań obozowej konspiracji.
Wykorzystanie powstałej zaraz po wojnie jego
relacji pozwoliło temu autorowi jako
pierwszemu przełamać wiele mitów,
niedomówień i zafałszowań
w dotychczasowym przedstawianiu podziemia
oświęcimskiego.
 
Wspomniany powojenny raport Pileckiego, o
wiele bardziej i dokładniej zrekonstruowałem,
mając do dyspozycji odnaleziony przeze mnie
„klucz” do wcześniejszego „Raportu Witolda” z
1943 r. Opublikowałem go jako drugą część
wspominanej już mojej książki „Rotmistrz
Pilecki. Ochotnik do Auschwitz”, która
dwadzieścia lat temu ukazała się po raz
pierwszy w Polsce.
 
Odszukanie zaginionego „klucza” do
powojennego raportu Rotmistrza Pileckiego, to
zadanie, którego historycy jeszcze nie
wykonali. „Klucz” pozwoliłby w całości ten
raport rozszyfrować i jeszcze bardziej
wzbogacić dotychczasową wiedzę na temat
polskiej konspiracji wojskowej w KL Auschwitz.
Jego odnalezienie byłoby dużym sukcesem
i ważnym odkryciem historycznym. Na razie
nikomu to się nie powiodło, w tym również
Jackowi Fairweatherowi, który dokonywał wraz
ze swoim zespołem dokumentalistów
poszukiwań dokumentów związanych z
obozową działalnością konspiracyjną
Pileckiego również w archiwach angielskich,
amerykańskich i szwajcarskich.
 
We wrześniu 1940 roku Witold Pilecki trafił do
KL Auschwitz. Dał się dobrowolnie ująć podczas
łapanki w Warszawie i przekroczywszy bramę
obozu, stał się numerem 4859. W obozowym
pasiaku jako oficer Wojska Polskiego
wykonywał swą wyjątkowo niebezpieczną
misję, tworząc w obozie Auschwitz polski
wojskowy ruch oporu. Wśród więźniów, dla
których jedynym celem było dotychczas
przetrwanie, wzbudził nadzieję i wolę walki.



Pierwsza strona klucza do Raportu W



Jego raporty, wysyłane głównie za
pośrednictwem więźniów zwalnianych z obozu
lub uciekinierów – były dramatycznym
wołaniem o pomoc. Ale pomimo ich
przerażającej treści ratunek spoza obozowych
drutów nie nadchodził.
Książkę Fairweathera czyta się w dużym
napięciu, nie mogąc się oderwać od jej treści.
Szczególnie odkrywcze są jej fragmenty,
opisujące przekazywanie raportów Pileckiego
rządowi polskiemu w Londynie i aliantom za
pośrednictwem kurierów, takich jak Szwed o
nazwisku Sven Norman, czy polski kurier
Napoleon Segieda, którego osiągnięcia w
przekazywaniu tych informacji na Zachód są
wręcz nieprawdopodobne.
 
Książka przypomina również, że niemiecki
nazistowski obóz Auschwitz w początkowym
okresie był miejscem kaźni niemal wyłącznie
Polaków. Ginęli tutaj przede wszystkim
przedstawiciele polskiej inteligencji oraz
członkowie polskiego ruchu oporu, Polacy
schwytani podczas łapanek, jak również w
niewielkiej liczbie polscy Żydzi przywożeni w
transportach razem z Polakami. Masowa
zagłada ludności żydowskiej rozpoczęła się w
komorach gazowych KL Auschwitz II-Birkenau
dopiero wiosną 1942 r. Równocześnie
transporty polskie kierowane były nadal do

tego obozu aż do końca jego istnienia
„Ochotnik” rzuca przede wszystkim światło na
ten wczesny okres istnienia KL Auschwitz, który
na Zachodzie jest mało znany.
 
Ponadto poprzez publikację Fairweathera
najnowsza historia Polski, przedstawiająca opór
Polaków wobec dwóch zbrodniczych
totalitaryzmów trafi do świadomości wielu
czytelników anglojęzycznych, zadając fałsz
określeniu „polskie obozy koncentracyjne”, z
którymi spotykają się w swoich rodzimych
mediach.
 
Jack Fairweather napisał biografię Witolda
Pileckiego, w której skrótowo przedstawia jego
młodość i życie w okresie międzywojennym na
Kresach, a następnie to, w jaki sposób znalazł
się on dobrowolnie   w KL Auschwitz. Stara się
wyjaśnić motywację tego czynu poprzez
przedstawienie, jakim był człowiekiem. Nie brak
w książce również informacji o tym, co stało się,
gdy uciekł z obozu, a także jest przedstawiona
jego walka w Powstaniu Warszawskim i
przeciwstawienie się po wojnie  komunizmowi,
co ostatecznie przypłacił życiem, skazany  w
okresie terroru stalinowskiego w Polsce na
śmierć i rozstrzelany   w więzieniu
mokotowskim
w Warszawie 25 maja 1948 r.
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Publikacja brytyjskiego pisarza opowiada
jednak przede wszystkim o fragmencie życia
Witolda Pileckiego jako więźnia KL Auschwitz,
który raportował o nazistowskich zbrodniach.
Jego celem – podkreśla autor - stało się
również doprowadzenie do przekonania
aliantów, aby dokonali bombardowania obozu.
Narzędziem do tego miały być „raporty
Witolda” przekazywane z KL Auschwitz na
przestrzeni prawie trzech lat, w których
informował o przekształcaniu obozu
koncentracyjnego przeznaczonego dla polskich
elit w ośrodek masowej zagłady Żydów,
przywożonych na śmierć niemal z całej Europy.
Raporty rotmistrza Pileckiego nie było
oczywiście jedynym źródłem informacji o
zbrodniach popełnianych w KL Auschwitz.
 
Jack Fairweather wspomnina, że w kwietniu
1944 r. uciekło z KL Auschwitz dwóch Żydów ze
Słowacji, których relacje dotarły też na Zachód.
Nie wymienia jednak ich nazwisk – Rudolf Vrba
i Alfred Wetzler i nie pisze o tym, że na
podstawie ich relacji powstało obszerne
sprawozdanie w języku słowackim i
niemieckim, przekazane potajemnie do rządów
państw alianckich, Światowego Kongresu
Żydów, Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, a nawet Watykanu.
 
Nie wspomina również o tym, że już w
listopadzie 1943 roku zbiegł  z obozu Polak
Jerzy Tabeau. Polskie podziemie wysłało jego
sprawozdanie z pobytu w obozie na Zachód. W
Szwajcarii trafiło ono w ręce dyplomatów i
przedstawiciela Światowego Kongresu Żydów.
Tak zwany raport polskiego majora dotarł także
do rządów Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych. Na Zachód także została w
1944 r. przekazana, nie wspominana również
przez tego autora, relacja sporządzona przez
dwóch innych Żydów, uciekinierów – Czesława
Mordowicza i Arnošta Rosina. Wszystkie te
dokumenty publikowano w całości lub
fragmentach w krajach alianckich i Szwajcarii.
W listopadzie 1944 r. w Waszyngtonie została
wydana broszura „German Extermination
Camps – Auschwitz and Birkenau”. Pierwsza jej
część zawierała tekst Vrby i Wetzlera,
uzupełnione sprawozdaniem Mordowicza i
Rosina,  w drugiej zaś znajdował się „raport
polskiego majora” – Jerzego Tabeau.
 
Jack Fairweather twierdzi, że Pilecki nie zdołał
przekonać zachodnich aliantów do podjęcia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
decyzji o zbombardowaniu linii kolejowej,
krematoriów oraz komór gazowych w KL
Auschwitz, a należało to zrobić, ratując życie
wielu tysięcy Żydów przed śmiercią w
obozowych komarach komorach gazowych.
Równocześnie powołuje się na wypowiedzi
alianckich przywódców, negatywnie
oceniających ten pomysł.
 
Brytyjski autor bardzo powściągliwie pisze o
pobycie i działalności w obozowej konspiracji
Józefa Cyrankiewicza, który nigdy nie był
członkiem utworzonego przez Pileckiego
konspiracyjnego Związku Organizacji
Wojskowej w KL Auschwitz, jak również
przebywając w tym obozie nigdy nie poznał
osobiście Witolda Pileckiego. O jego
działalności w obozowym ruchu oporu
Cyrankiewicz wiele słyszał, kojarzył go jednak z
więźniem o nazwisku Tomasz Serafiński, pod
którym to nazwiskiem rotmistrz był
zarejestrowany w obozie. Wszelkie rozważania
jakoby Cyrankiewicz był konfidentem w KL
Auschwitz, słusznie odrzuca jako zupełnie
nieprawdziwe pomówienia,
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Fairweather zwraca także uwagę na to, że nie ma
żadnych wiarygodnych dokumentów, które
potwierdzałyby wyjątkowo negatywną rolę, jaką
rzekomo miał odegrać Józef Cyrankiewicz
podczas procesu rtm. Witolda Pileckiego w 1948
r. W zaistniałej sytuacji niewątpliwie
Cyrankiewicz zachował się biernie, chociaż tak
naprawdę niewiele mógł pomóc, ponieważ
prośby o ułaskawienie rozpatrywał zazwyczaj
osobiście prezydent Bolesław Bierut, który
rzadko korzystał z przysługujących mu
uprawnień łaski i z reguły zatwierdzał wcześniej
zapadłe wyroki śmierci.
 
W omawianej publikacji pozytywnie jest
przedstawiony także dr Władysław Dering, filar
sekretnej działalności w szpitalu obozowym,
który aktywnie działał w wojskowej konspiracji
polskich więźniów i był jednym z pierwszych,
którzy weszli do tworzonej przez Pileckiego
konspiracyjnej siatki Związku Organizacji
Wojskowej. W tym wypadku Fairweather nie
uległ także różnym negatywnym opiniom i
oskarżeniom, które po wojnie niesłusznie
wysuwano również pod adresem tego lekarza.
W ten sposób brytyjski autor uznał za słuszną
opinię Pileckiego, który tak o Deringu napisał:
„Stwierdzam, że prowadząc pracę

konspiracyjno-wojskową (…) na terenie obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu znałem dr.
Władysława Deringa jako jednego z
pracowników wymienionej organizacji ze strony
jak najlepszej. Dr Dering (…) był przeze mnie tam
zaprzysiężony i dostał rozkaz opanowania
sytuacji w miejscowym szpitalu (Krankenbau.
Praca była trudna, którą jednak dr Dering
wykonywał przez trzy lata bardzo dobrze i po
oponowaniu sytuacji w szpitalu był jednym z
filarów naszej organizacji. Z konieczności na
zewnątrz jednak musiał mieć sylwetkę, która
mogłaby się nie podobać poszczególnym
niewtajemniczonym w naszą pracę ludziom”.
Po ucieczce Pileckiego z KL Auschwitz polskie
podziemie nadal zakładało, o co tak bardzo
zabiegał Pilecki, że w obozie możliwe jest
podjęcie walki przez więźniów z załogą SS.
 
Szkoda, że Fairweather w tekście głównym o tym
nie napisał, lecz jedynie wspomniał w
przypisach, że sytuację na miejscu w drugiej
połowie 1944 r. monitorował przysłany z
Wielkiej Brytanii podporucznik Stefan Jasieński
ps. „Urban”, który był znakomicie wyszkolonym
żołnierzem, cichociemnym i oficerem wywiadu.
Wcześniej walczył w kampanii wrześniowej, a po
jej upadku przedostał się przez Węgry do Francji



Wcześniej walczył w kampanii wrześniowej, a
po jej upadku przedostał się przez Węgry do
Francji i Anglii. Tam już jako oficer został
powołany na kurs skoczków spadochronowych.
W marcu 1943 r. wraz z trzema kolegami został
zrzucony do okupowanej Polski. Latem 1944 r.,
a więc już po ucieczce Witolda Pileckiego,
„Urban” został wysłany w okolice KL Auschwitz,
gdzie nawiązał kontakt z obozową
konspiracyjną Radą Wojskową Oświęcim.
Dzięki temu zdobył szczegółowe informacje
między innymi o zasadach funkcjonowania
obozu, zwyczajach strażników i stanie kompanii
wartowniczych SS.
 
Prowadzone w łączności z nim przez komendę
Okręgu Śląskiego Armii Krajowej prace nad
planem uwolnienia jak największej liczby
więźniów przerwało tragiczne wydarzenie.
Podporucznik Jasieński pod koniec września
1944 r. został w pobliżu obozu postrzelony i
aresztowany przez patrol niemieckiej
żandarmerii. Osadzony w KL Auschwitz, zginął
w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach
na początku stycznia 1945 r. Pominięty przez
Fairweathera opis tych zdarzeń, zapewne byłby
również fascynujący dla czytelników jego
książki.
Autor „Ochotnika” nie napisał także o tym, że
ucieczka Witolda Pileckiego z KL Auschwitz nie

zahamowała działalności konspiracji wojskowej,
bowiem za taki moment można uznać dopiero
dzień 11 października 1943 r., kiedy pod Ścianą
Straceń rozstrzelano 54 więźniów. Znaleźli się
wśród nich przywódcy Związku Organizacji
Wojskowej: ppłk Juliusz Gilewicz, mjr Zygmunt
Bohdanowski-Bończa, ppłk Teofil Dziama, Jan
Mosdorf, kpt. Tadeusz Paolone-Lisowski,    czy
ppłk Kazimierz Stamirowski. Do ujęcia ich
przyczynili się konfidenci obozowi. Po egzekucji
działalność polskiej konspiracji wojskowej
uległa poważnemu osłabieniu, chociaż
kontynuowali ją Bernard Świerczyna,  Stanisław
Kazuba i Henryk Bartosiewicz. Weszli oni w
skład wspomnianej Rady Wojskowej Oświęcim,
która powstała   w obozie latem 1944 r. w
związku z pojawieniem się pod obozem
wspominanego już ppor. Stefana Jasieńskiego.
Oficer ten, podobnie jak poprzednio Pilecki,
działał na rzecz podjęcia walki, mającej na celu
wyzwolenie więźniów, co nigdy jednak nie
nastąpiło z powodu niewspółmiernej przewagi
liczebnej i militarnej obozowej załogi SS nad
konspiracyjnymi oddziałami partyzanckimi
Okręgu Śląskiego Armii Krajowej.
 
Błędów merytorycznych w mistrzowsko
napisanej biografii ochotnika do KL Auschwitz
bardzo trudno doszukać się, niemniej kilka
drugorzędnym znaczeniu udało mi się



z nich  o drugorzędnym znaczeniu udało mi się
zauważyć.
 
Wilhelm Westrych, który zatrudnił Pileckiego
w obozowej stolarni nie pełnił funkcji kapo,
lecz vorarbeitera, czyli tzw. przodownika
pracy. Nigdy przed pomieszczeniem
obozowego gestapo nie ustawiały się kolejki
więźniów, chętnych – jak bezkrytycznie
Fairweather zacytował za byłym więźniem
Konstantum Piekarskim - „sprzedać swoich
towarzyszy” w wyniku donosów. Pilecki po
ucieczce z KL Auschwitz nie chciał spotkać się z
księdzem w Alwerni, do którego uciekinierzy
trafili przez pomyłkę, lecz ich zamiarem było
odszukać księdza w Porębie-Żegoty. Bolesław
Kuczbara nie był dentystą obozowym, lecz
tylko technikiem dentystycznym. Witold
Pilecki w przeciwieństwie do Tomasza
Serafińskiego, którego nazwiskiem posługiwał
się w obozie, z kolei nie był inżynierem
rolnikiem. Uciekinier z KL Auschwitz, Stanisław
Jaster nigdy nie był sądzony przez Wojskowy
Sąd Specjalny AK, chociaż najprawdopodobniej
zginął z rąk żołnierzy polskiego podziemia.
Dokładnych okoliczności aresztowania
Pileckiego przez funkcjonariuszy UB w maju
1947 r. nie znamy, opis tego zdarzenia w
książce Fairweathera jest fikcję literacką.
 
Zastrzeżenia może budzić jednolity układ
bibliografii, bez podziału na źródła archiwalne,
prasę, wspomnienia i pamiętniki i
opracowania.  Należy zwrócić także uwagę na
to, że w bibliografii nie została wymieniona
bardzo starannie opracowana książka
Stanisława Kobieli „Ucieczka rtm. Witolda
Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i
Wiśnicza”, Bochnia 2018, której autora Jack
Fairweather poznał osobiście na krótko przed
jego śmiercią.
 
„Ochotnika” Jacka Fairweathera należy
zaliczyć do literatury faktu (ang. non-fiction).
W tej książce przedstawione są bowiem
autentyczne postacie i wydarzenia, a ich opis
oparty jest na bogato zebranym materiale
historycznym, częściowo tylko
zbeletryzowanym. Z powieści autor zaczerpnął

technikę narracji i beletryzacji zdarzeń, z
naukowymi tekstami zaś łączy jego opowieść
rzeczowość narracji historycznej, która zawarta
jest w dobrze przemyślanych i przejrzyście
prezentowanych rozdziałach, opatrzonych
bardzo dużą ilością przypisów. Pozwalają one
czytelnikowi sprawdzić prawdziwość
przedstawianych faktów, co dodatkowo
potwierdzają noty biograficzne, opisywanych w
niej osób i obszerna bibliografia, zawierająca
opracowania i materiały źródłowe w językach:
polskim, niemieckim i angielskim oraz
sporadycznie po czesku i serbołużycku. Całość
wzbogacona jest dużą ilością zdjęć,
dokumentów, planów i wykresów, których
książka Jacka Fairweathera zawiera ponad sto
dwadzieścia. Napisana została przystępnym i
barwnym językiem, przedstawiając obozowe
losy Witolda Pileckiego na tle okupacji
niemieckiej w Polsce, w połączeniu z
działaniami Polskiego Państwa Podziemnego,
chcącemu położyć kres Holokaustowi.
 
Przygotowywane jest tłumaczenia tej książki m.
in. na niderlandzki, czeski, rosyjski, litewski,
hiszpański i portugalski, co pozwala mieć
nadzieję, że dzięki postaci Pileckiego opisanej
przez utalentowanego biografa, jakim jest Jack
Fairweather, czytelnicy z kolejnych krajów
będą mieli okazję lepiej poznać historię KL
Auschwitz. W sumie książka ta zostanie
przetłumaczona na dwadzieścia pięć języków,
w tym także na japoński.
 
Omawiana biografia Witolda Pileckiego stała
się już międzynarodowym bestsellerem na
rynku amerykańskim i brytyjskim. Napisana
została z perspektywy badacza spoza polskiego
kręgu kulturowego, stąd też jest tym bardziej
cenna.
 
Mistrzowska opowieść brytyjskiego
dziennikarza o Witoldzie Pileckim jest również
dziełem literatury, niezwykle sugestywnie
pokazującym zdolność człowieka w
ekstremalnych warunkach obozowych do
odwagi i poświęcenia.
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FUNDUSZE NA BADANIA NAD
HOLOKAUSTEM 

OD CLAIMS CONFERENCE

EHRI

Claims Conference oferuje ograniczoną liczbę stypendiów doktoranckich oraz
stypendiów dla kandydatów posiadających tytuł doktora w zakresie Badań nad

Holocaustem. Zgłoszenia na stypendium w okresie jesień 2021 – lato 2022
przyjmowane są do 21 grudnia 2020*.

Maksymalna wartość dofinansowania: 25 000
dolarów rocznie
 
Celem The Saul Kagan Claims Conference
Fellowship for Advanced Shoah Studies jest
umocnienie badań nad Holokaustem oraz
pamięcią Zagłady na całym świecie.
 
Naszą misją jest wsparcie zaawansowanych
studiów nad losem Żydów, którzy stawali się
regularnym celem unicestwienia oraz
prześladowań przez nazistów oraz ich
sojuszników w latach od 1933 do 1945, jak
również analiza zdarzeń zaistniałych
bezpośrednio po wojnie.
 
 
Badania w ramach Stypendium obejmować

mogą najbliższy kontekst historyczny, w jakim
doszło do Holokaustu oraz jego polityczne,
gospodarcze, prawne, religijne i społeczno-
kulturowe aspekty, a także powiązania etyczne i
moralne.
 
Stypendyści uzyskują również wsparcie w
nauce języków obcych niezbędnych do
studiowania dokumentów powiązanych z
Holocaustem. Kandydaci mogą ubiegać się o
stopień naukowy z różnych dziedzin, w tym z
historii, socjologii, filozofii, studiów
judaistycznych, nauk politycznych, rządowych,
studiów nad sytuacją kobiet oraz pozostałych.
   



Wszystkie zdjęcia w artykule: Państwowe Muzeum na Majdanku

Wszystkie zdjęcia w artykule: Claims Conference

Pytania proszę przesyłać na adres chavie.
brumer@claimscon.org.

 
* PRZY PRZESYŁANIU ZGŁOSZEŃ PROSIMY O

ZAREZERWOWANIE DODATKOWEGO TYGODNIA, PONIEWAŻ
WSZYSTKIE APLIKACJE MUSZĄ PRZEJŚĆ PRZEZ PORTAL

FLUXX, A ZAREJESTROWANIE SIĘ NA PORTALU MOŻE ZAJĄĆ
KILKA DODATKOWYCH DNI.  

Stypendia przyznawane są wybitnym
kandydatom z całego świata wykazującym
silne osobiste zaangażowanie w kwestię
upamiętnienia Zagłady, którzy zaprezentowali
wybitne osiągnięcia naukowe oraz posiadają
potencjał, by zostać wyróżniającymi się
liderami-ekspertami, którzy będą wpływać na
przyszłość świadomości Holokaustu oraz stanu
wiedzy w tym zakresie.
 
W ramach programu Stypendyści Kagan
otrzymują zaproszenie na w całości opłacone

doroczne 4-5 dniowe warsztaty, organizowane
naprzemiennie przez amerykańskie Muzeum
Holocaustu U.S. Holocaust Memorial Museum
oraz Instytut Yad Vashem.  W ich ramach
stypendyści zaprezentują wyniki swoich badań
oraz wejdą w relacje z naukowcami oraz innymi
uczestnikami programu.
 
Więcej informacji odnośnie rekrutacji oraz
warunków przyjęcia można uzyskać na stronie
fellowships.claimscon.org.
 



JEDYNY TAKI DZIENNIK 
PREMIERA KSIĄŻKI JADWIGI ANKIEWICZ 

„Majdanek 15.I - 17.V.43 r." 

Podczas uwięzienia  na Majdanku, od stycznia
do maja 1943 r., Jadwiga utrwalała swoje
obserwacje niemal dzień po dniu. Pisała w
zeszycie w jedną linię, używając ołówka.
Najprawdopodobniej miała te przedmioty od
czasu łapanki w Warszawie 15 stycznia 1943 r.
Prowadzenie Dziennika przez tak długi czas w
ukryciu wymagało od Jadwigi zarówno
ogromnej pomysłowości, jak i determinacji.
Posiadanie przyborów do pisania było bowiem
za drutami surowo wzbronione, a znalezienie
ich przez władze obozowe oznaczało
niebezpieczeństwo pobicia lub nawet śmierci.
Niezmiernie ważne było również to, że żadna ze
współwięźniarek nie zdradziła nadzorczyniom,
że dziewczyna prowadzi zapiski.

Pismo Jadwigi jest drobne, a litery lekko
zaokrąglone i pochylone w prawo. Warto
odnotować, że brakuje widocznych oznak
pośpiechu mimo dramatycznego położenia
piszącej. Język, którym posługuje się autorka,
jest bardzo oszczędny, czasem nawet surowy.
Jadwiga nie  pisała zbyt często czy wylewnie o
tęsknocie za domem i bliskimi, nie żaliła się na
swoją sytuację. Interesujące jest także to, że
mimo przygnębiającej rzeczywistości, nie
pomijała sytuacji, które odbierała jako
humorystyczne. Poznajemy nastolatkę, która
mimo wojny miała dystans do otaczającej ją
rzeczywistości i potrafiła rzeczowo
zrelacjonować życie za drutami obozu
koncentracyjnego. Niezwykle ciekawe są

Państwowe Muzeum na Majdanku przedstawia najnowszą publikację – „Majdanek 15 I – 17 V
43r. Dziennik” będący niezwykłym świadectwem przeżyć obozowych i jedynym oryginalnym
dokumentem pisanym w całości w niemieckim obozie koncentracyjnym. Jego autorką jest 16-

letnia Jadwiga Ankiewicz, młoda, zwyczajna dziewczyna, której życie i los symbolizują
tragiczne doświadczenia młodego pokolenia Polaków z okresu II wojny światowej.

Jolanta Laskowska, Państwowe Muzeum na Majdanku

https://ksiegarnia.majdanek.eu/pl/dzial-ksiegarni/208-majdanek-15-i-17-v-43-r-dziennik.html


Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

fragmenty Dziennika odnoszące się do opisu
załogi KL Lublin. Jadwiga nie używała
obozowego nazewnictwa, nadzorczynie zaś
oceniała według ich zachowania i można
odnieść wrażenie, że niektóre z nich mogła
nawet darzyć sympatią. Opisywała ten wrogi
świat w odmienny sposób niż ci, którzy
zdecydowali się zrelacjonować swoje tragiczne
doświadczenia po wielu latach. W momencie
uwięzienia miała zaledwie 16 lat. Z
perspektywy młodej osoby opisywała to, co
mogła zaobserwować. Skupiała się jednak na
wydarzeniach, w których sama uczestniczyła, i
na osobach, które w tamtym czasie były blisko
niej lub swoją postawą wzbudzały jej szacunek i
uznanie. Środki językowe użyte przez
nastolatkę przybliżają tekst Dziennika bardziej
do reportaży niż do pamiętników prowadzonych
przez młode osoby.
 
Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września
1926 r. w Warszawie. Jej ojciec Stefan (1899–
1944) był warszawiakiem, a matka Barbara
(1892–1979), z domu Lisiecka, pochodziła z
Kumanowa koło Kamieńca Podolskiego. Rodzina
Ankiewiczów zamieszkiwała w jednym z

budynków należących do ówczesnego
Królewsko-Polskiego Gimnazjum Męskiego im.
Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6.
 
Jadwiga uczęszczała do Publicznej Szkoły
Powszechnej nr 105 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego przy ul. Czerniakowskiej 128.  Jej
ulubionymi przedmiotami były język polski i
literatura polska, fascynowały ją także lekcje
geografii. Jadwiga miała również zdolności
plastyczne: organizowała i reżyserowała
przedstawienia z okazji uroczystości rodzinnych,
do których projektowała i samodzielnie
wykonywała kostiumy.
 
Jadwigę i jej o rok starszą siostrę wychowywano
w duchu umiłowania historii Ojczyzny i tradycji.
Ojciec, ochotnik walk 1920 r. w obronie
Warszawy, był wzorem dla córek. Gdy w 1939 r.
wybuchła II wojna światowa, Jadwiga miała 13
lat. Ojca zmobilizowano w pierwszych dniach
września. W listopadzie Niemcy zajęli budynek
gimnazjum, wysiedlając mieszkających tam
profesorów i pracowników administracyjnych.
Matka z dwójką dzieci zamieszkała u rodziny
przy ul. Czerniakowskiej 90.



Jadwiga została ujęta przez Niemców podczas
jednej z największych ulicznych łapanek w
Warszawie 15 stycznia 1943 r. Część
zatrzymanych, w tym Jadwigę, przewieziono
do więzienia gestapo na Pawiaku. W pisanym
później dzienniku tak wspominała tamten
moment - Byłyśmy wtedy pewne, że jedziemy
na Skaryszewską. Dziury w plandece
powiedziały nam jednak co innego,
zobaczyłyśmy przez nie, że mijamy Plac
Teatralny i wjeżdżamy na Bielańską. Czyżby na
Pawiak?
 
Z Pawiaka 17 stycznia, razem z innymi, znalazła
się w transporcie do obozu koncentracyjnego
na Majdanku w Lublinie. Dotarła tam dzień
później. W drodze z Pawiaka Jadwiga wyrzuciła
przygotowaną wcześniej kartkę, mając
nadzieję, że trafi ona do rodziny. Dopiero dziś
wiemy, że tak się stało. Bliscy przez wiele
tygodni czynili starania, żeby ustalić miejsce
pobytu Jadwigi. Nastolatka po pewnym czasie
skontaktowała się z siostrą Haliną i
poinformowała, gdzie się znajduje. W
Dzienniku nie ma zbyt wielu wzmianek na
temat korespondencji Jadwigi z rodziną. Mogło
to wynikać z obawy dziewczyny o

bezpieczeństwo najbliższych, gdyby grypsy
dostały się w ręce Niemców.
 
W pierwszych tygodniach uwięzienia w KL
Lublin Jadwiga, tak jak jej koleżanki,
wykonywała sporadycznie różne prace o
charakterze porządkowym w swoim baraku i
jego otoczeniu. Grupę więźniarek z łapanki, w
której znajdowała się Ankiewicz, włączono do
ewidencji obozu dopiero 24 lutego 1943 r.
Wtedy to przydzielono im obozową odzież i
nadano Jadwidze numer więźniarski – 5322.
Jadwiga zaprzyjaźniła się z czterema młodymi
dziewczętami: Krystyną Gontarską, Marią
Turkowską, Janiną Nowacką i Mieczysławą
Strawińską. Żartobliwie mówiono o nich
„pięcioraczki majdaniarskie”.
 
8 marca Jadwiga wraz z koleżankami
rozpoczęła pracę w obozowej pralni, która
mieściła się na tzw. I międzypolu – ogrodzonej
drutem kolczastym przestrzeni pomiędzy
polami więźniarskimi nr I i II. Pralnia
sąsiadowała z budynkiem, w którym
składowano zwłoki ofiar, a także z tzw. starym
krematorium. Była przez to szczególnym
punktem obserwacyjnym.



W tym czasie w komorach gazowych Niemcy
dokonywali zagłady Żydów z getta
warszawskiego- Widziałyśmy dzisiaj, jak
przyprowadzili do krematorium Żydów. Są to
przeważnie małe dzieci, starzy i chorzy. Nie! To
naprawdę można oszaleć, patrząc na te trupio
blade, sparaliżowane obłędnym strachem
twarze. Czyż to nie okropne? Przyprowadzają
maleńkie, niewinne, z czarnymi oczkami i
kręconymi włoskami, z niczego niezdające
sobie sprawy dziecko, a za parę godzin
wyrzucają przez okno zimnego, martwego
trupka. Za cóż spotkała go tak straszna kara?
 
Jadwiga pracowała tam do dnia swojego
zwolnienia z obozu, czyli do 17 maja 1943 r.
Nastolatka razem z innymi, którzy odzyskali
tego dnia wolność, w siedzibie Polskiego
Czerwonego Krzyża w Lublinie przy ul. Niecałej
otrzymała pieniądze na bilet i prowiant na
drogę. Porannym pociągiem wróciła do domu w
Warszawie. Przeżycia z Majdanka na zawsze

jednak zakorzeniły się w jej pamięci  - … i
patrząc się tak na te dziesiątki baraków, na
tysiące kręcących się po nich ludzi, nie ludzi
właściwie, a ponumerowanych pasiaków, mam
wrażenie, że nie jestem tak całkiem zwolniona,
przecież część serca została się tam w dole, na
Majdanku.
 
Po powrocie do stolicy Jadwiga pracowała jako
kelnerka. Wraz z ojcem, który się ukrywał,
rozpoczęła działalność konspiracyjną w Szarych
Szeregach jako łączniczka. Niestety, 30 stycznia
1944 r. w bliżej nieznanych okolicznościach
została zastrzelona przez Niemców na jednej z
warszawskich ulic. Miała niewiele ponad 17 lat.
Została pochowana 31 stycznia 1944 r. na
Cmentarzu Bródnowskim.
O tym jaka była Jadwiga wiemy dzięki jej
stryjecznej siostrze – Teresie Toberze z domu
Ankiewicz. Rodzinne zbiory wzbogaciły
najnowszą publikację o cenny, niepublikowany
dotąd materiał ikonograficzny. 

Fragment dziennika czyta Joanna Kozieł,
uczennica II Liceum Ogólnokształcące im.
Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Jadwidze Ankiewicz opowiada jej stryjeczna

siostra Teresa Tobera:
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Whf5U6kHObY
http://www.youtube.com/watch?v=W_AkT-PBkCk
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