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NASZA OBOJĘTNOŚĆ RODZI
NAJWIĘCEJ OFIAR. 

76. ROCZNICA WYZWOLENIA 

Główną część obchodów rozpoczęły
wystąpienia dwóch Ocalałych z Auschwitz –
Zdzisławy Włodarczyk oraz Anity Lasker-
Wallfisch.
 
Zdzisława Włodarczyk urodziła się 21 sierpnia
1933 r. Po wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r. jej rodzina została
aresztowana przez Niemców i 8 sierpnia 1944
r., w jednym z pierwszych transportów z
Warszawy, deportowana do Auschwitz.
– Najgorsze były noce... Dzieci płakały przez
sen, wołały mamę, skomlały i jęczały, ale z
czasem te odgłosy ucichły, bo wiedziały, że
nikt nie przyjdzie i im ręki na głowie nie
położy, nie pogłaska, nie przytuli. Umierały
samotnie. Dlaczego? – powiedziała.
 
– Dzieci się rodziły w obozie, ale nie dano im
żyć, bo z miejsca były zabijane. Nie miały imion
i nie miały nawet numerów. Ile tych dzieci
zginęło? Dlaczego? Czy byliśmy wrogami
Trzeciej Rzeszy? – podkreśliła była więźniarka.
 
– Aby nigdy więcej nie było wojen, takich
wojen. Teraz na całym świecie panuje
epidemia koronawirusa. Czy to też nie jest
wojna? Ludzie od siebie oddaleni, dzieci nie
mogą z rówieśnikami się bawić, stają się
nerwowe, też będą mieć urazy psychiczne. I też
cierpienia są. I ludzie umierają samotnie.
Dlaczego? Zabrakło czujności na świecie –
zakończyła swoje wystąpienie Zdzisława
Włodarczyk.
 
Anita Lasker-Wallfisch urodziła się w 1925 r.
we Wrocławiu. Została aresztowana we
wrześniu 1942 roku na dworcu wrocławskim

pod pretekstem próby przedostania się na
teren Francji przy użyciu podrobionych
dokumentów. Do Auschwitz została
przywieziona 29 listopada 1943 r. Otrzymała
numer 69388. Została zatrudniona w żeńskiej
orkiestrze obozowej, gdzie grała na
wiolonczeli. W drugiej połowie 1944 r. została
przeniesiona do obozu Bergen-Belsen, gdzie
doczekała wyzwolenia.
 
– Przyjechałam pod tę bramę pozbawiona
najmniejszych złudzeń. Wszyscy wiedzieli, co
się tu działo. Miałam osiemnaście lat i miałam
spłonąć, zamienić się w dym. To, że wciąż żyję,
zawdzięczam absurdom tego życia. Wierzcie
lub nie, ale w tym piekle była muzyka, a
ponieważ umiałam grać na wiolonczeli, to
mogę teraz dzielić się tu z Wami moją historią –
mówiła.
 
– Nawołuję was, przedstawicieli tylu pokoleń
po tamtych wydarzeniach, żebyście nas nie
zawiedli, nie pozwolili na zniekształcenie
pamięci i jej zatrucie przez niecnych
naukowców, którym przyświecają ksenofobia i
antysemityzm – powiedziała.
 
 – Pokonajmy strach przed nieznanym. Budujmy
mosty, rozmawiajmy ze sobą, świętujmy naszą
różnorodność, ponieważ tak naprawdę więcej
nas łączy, niż dzieli. Dziś stajemy przed nowym
wyzwaniem braku poszanowania dla rasy,
koloru skóry czy wyznania, a niewidzialny
wróg, nieznany wirus odbiera ludziom życie.
Uczcijmy dziś tych, których tu zesłano i
zamordowano. I nigdy, nigdy, przenigdy nie
zapominajmy – podkreśliła Anita Lasker
Wallfisch.

 
Los dzieci w obozie był głównym motywem 76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. W związku z pandemią koronawirusa
obchody 27 stycznia wyjątkowo nie odbywały się na terenie Miejsca Pamięci, a w Internecie. 

 



Honorowy patronat nad obchodami
rocznicowymi objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W
swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki
nowoczesnej technologii możemy w obecnych
warunkach razem czcić pamięć ofiar.
 
– Tegoroczne uroczystości uświadamiają nam
też z wyjątkową mocą znaczenie materialnych
dowodów ludobójstwa i jego straszliwą
realność. Zbrodnie popełnione w niemieckich
obozach koncentracyjnych i zagłady były
realne. Prawdziwi ludzie cierpieli tutaj
niewyobrażalny, ale realny ból. I naprawdę
umierali. I naprawdę byli mordowani.
Cierpienie i śmierć Ofiar były, są i pozostaną
realne – powiedział Andrzej Duda.
– Naszą powinnością jest zachować wszelkie
materialne dowody, pamiątki i znaki Ich
istnienia, życia i męczeństwa po to, żeby
ludzkość nigdy o Nich nie zapomniała – dodał
prezydent.
 
– Władze Rzeczypospolitej wypełniają misję
zachowania dowodów tej największej zbrodni
w dziejach ludzkości. Kiedy minie zagrożenie
śmiertelną chorobą, znów staniemy w
Auschwitz-Birkenau, na ziemi przesyconej

krwią ponad miliona ofiar. To, co można tutaj
zobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie, na
ułudę nierealności, na kłamstwo
negacjonizmu – podkreślił Andrzej Duda.
 
Następnie głos zabrali przedstawiciele Izraela i
Federacji Rosyjskiej.
 
– W minionych latach wiele się zmieniło. Lecz
nadal musimy zmagać się z nienawiścią i
antysemityzmem. Antysemityzm to nie tylko
problem Żydów. Wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za to, by z nim walczyć.
Nienawiść, ksenofobia i nietolerancja wobec
innych szerzą się, zatruwając ludzkość. A dziś
wiemy już, że mogą przynieść śmiertelne
skutki – powiedziała zastępca ambasadora
Izraela w Polsce, Charge d'affaires Tal Ben-Ari
Yaalon.
 
– Musimy czynić wszystko, co w naszej mocy,
by te okrucieństwa już nigdy się nie powtórzyły
i nie dotknęły już nikogo. Niezależnie od płci,
wyznania, rasy, koloru skóry bądź orientacji
seksualnej. Wszystko zależy od nas – dodała.
 
 



– Ofiarami nazizmu było sześć milionów Żydów,
z których 40 procent to obywatele byłego
Związku Radzieckiego, a zatem ból Holokaustu
nie jest nam obcy. Taki sam los naziści
przygotowywali także innym, tak zwanym
niepełnowartościowym narodom: Rosjanom,
Białorusinom, Ukraińcom, Polakom, Cyganom.
Plany te zostały pokrzyżowane w wyniku
zwycięstwa koalicji antyhitlerowskiej w 1945
r. – powiedział ambasador Siergiej Andriejew.
 
– Pamięć o II wojnie światowej i jej ofiarach
powinna pozostać najpotężniejszym
czynnikiem odrzucenia na całym świecie, samej
idei wojny. Nigdy więcej. Niech nad nami
wszystkimi zawsze będzie pokojowe niebo –
dodał.
 
Jako ostatni podczas obchodów głos zabrał
dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A.
Cywiński.

– Tak jak ofiarom nie przywróci się życia, tak nic
nie przywróci ocalałemu dziecku jego
utraconego dzieciństwa. Dzieciństwa w
oszalałym świecie dorosłych. Patrząc w oczy
najmłodszym ofiarom Auschwitz, nie można nie
zadać pytania o nas samych, powojennych. Bo
dzieci i dziś są mordowane, sprzedawane,
wykorzystywane niewolniczo, głodne i
głodzone, porzucane i osamotnione –
powiedział.
 
– Ludzie nigdy tak wiele nie mogli i nie potrafili,
jak mogą i potrafią dziś. Tymczasem wszyscy
bardziej dbamy o to, by samych siebie urządzić
w swoim świecie, niż tworzyć świat lepszy dla
dzieci i dla całej przyszłości – dodał.
 
– Gdzie dziś widać przyszłość lepiej, niż w
naszej dzisiejszej bierności, niezdolności do
reagowania, do niesienia pomocy? Łudzimy się,
że to wojny, katastrofy czy pandemie



zmieniają świat. Tymczasem to nasza
obojętność rodzi najwięcej ofiar. A wśród nich,
najsłabsze, najufniejsze i najbardziej
niewinne – są zawsze dzieci – podkreślił Piotr
Cywiński.
 
Po oficjalnych wystąpieniach modlitwy
odmówili rabin Michael Schudrich, biskup
Roman Pindel z Kościoła Rzymskokatolickiego,
biskup Atanazy z Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego oraz biskup Adrian
Korczago z Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego.
 
Drugą część rocznicowych obchodów stanowiła
dyskusja panelowa pt. „Wpływ wojny i
Holokaustu na kształtowanie się tożsamości
dziecka”. Wzięli w niej udział Ocalała z
Holokaustu Lea Balint, prezes Kindertransport
Association Melissa Hacker oraz Ocalała z
Auschwitz Janina Rekłajtis.

 
W dniu rocznicy wieniec pod Ścianą Śmierci w
Auschwitz I oraz znicz przy pomniku w
Birkenau – jako symbol pamięci i solidarności z
Ofiarami – złożył dyrektor Piotr M. A Cywiński.
 
Szacuje się, że do Auschwitz deportowanych
zostało co najmniej 232 tys. dzieci, z których
ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie,
ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz
kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w
obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i
młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na
terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad
700.
 
 
 

https://76auschwitz.org


http://www.youtube.com/watch?v=-XvkTkRju8s


http://www.youtube.com/watch?v=-XvkTkRju8s


PRZEMÓWIENIE OCALAŁEJ 
Z AUSCHWITZ 

 ZDZISŁAWY WŁODARCZYK

Najgorsze były noce... Dzieci płakały
przez sen wołały mamę, skomlały i
jęczały, ale z czasem te odgłosy ucichły,
bo wiedziały, że nikt nie przyjdzie i im
ręki na głowie nie położy, nie pogłaska,
nie przytuli. Umierały samotnie.
Dlaczego?
 
Dzieci się rodziły w obozie, ale nie dano
im żyć, bo z miejsca były zabijane. Nie
miały imion i nie miały nawet numerów.
Ile tych dzieci zginęło? Dlaczego? Czy
byliśmy wrogami Trzeciej Rzeszy?
Ludźmi, którzy też mieli rodzinę i dzieci.
W połowie stycznia 1945 roku słychać
już było coraz bardziej, że front się
zbliża, odgłosy wystrzałów armatnich
słychać było. Niemcy niszczyli archiwa,
niszczyli dokumenty, palili. Widzieliśmy
to. Burzyli krematoria. Czekaliśmy na
wolność. Czekaliśmy, że nas ktoś
wyzwoli. Ale 17 stycznia po apelu
wszyscy musieli czekać. Nie wolno było
do baraku wejść, dali nam podwójną
porcję chleba i czekaliśmy, aż w
godzinach popołudniowych, gdy
zmierzch się robił, wyprowadzono nas z
obozu.
 
W trakcie tego marszu, jeszcze na
terenie obozu, starszy więzień, jakiś
funkcyjny, mojego brata odrzucił.
Powiedział, że nie da rady pójść, że musi
zostać. Ja chciałam powiadomić mamę,
zaczęłam wołać. Doskoczył do mnie
żołnierz, uderzył mnie bardzo silnie w
twarz, aż się okręciłam i kucnęłam, żeby
mnie więcej nie bił. I tak automatycznie
pozostawałam w tyle. Wtedy obojętne

mi było co się stanie. Wyskoczyłam z
szeregu i pobiegłam do brata. Nie
chciałam, żeby był sam. Zostaliśmy na
terenie obozu. Została z nami taka
starsza więźniarka, Białorusinka
Janeczka. Ona się naszą grupą
zaopiekowała. Już nie było tej kromki
chleba.
 
Starsi więźniowie, którzy pozostali na
terenie obozu, rozbijali magazyny. Brat
przyniósł trzy bochenki chleba. Nie
wiem, dostał od kogoś - powiedział.
Spaliśmy na nim. Chleb suchy, to żeśmy
śnieg topili w tym piecu, bo w tych
wielkich barakach były takie długie
piece. I palenisko nie wiem jakim cudem
się utrzymało, ktoś starszy musiał
pilnować... To żeśmy ten śnieg topili, to
był nasz posiłek. Aż któregoś dnia, tak
było koło 10 dni, 27 styczeń – potem się
dowiedziałam, który to dzień bo tak to
się nie orientowałam. Front z daleka
widać było. Najpierw w białych
kombinezonach biegli żołnierze. Ta
nasza opiekunka, ona była sztubową,
powiedziała, żebyśmy nie wychodzili, bo
teraz jest front i może nas zabłąkana kula
zabić. Przyszli żołnierze, taki wysoki
oficer, w takiej czapie. Pamiętam jego
słowa. Nie wiem, czy powiedział po
polsku czy po rosyjsku, ale zrozumiale:
"Dzieci, co wy tu robicie?" To było jego
pytanie. Powiedział, że przyjdzie
Czerwony Krzyż i się zaopiekuje nami, że
jesteśmy wolne tylko nie rozchodźmy
się, bo możemy jeszcze zginąć.
 
 



I wtedy przynieśli kocioł pomidorowej
zupy, ale ja gdzieś usłyszałam, że jakaś
grupa kobiet, która też pozostała na
terenie obozu, wychodzi, idzie do domu.
Postanowiłam, że z bratem pójdziemy.
Na wolność wyjść... jak najszybciej nie
być tutaj, bo nie wiadomo co się stanie.
Także następnego dnia z kawałkiem koca
wyszliśmy gdzie to miasto było czy ten
obóz. Nie wiedziałam w jakim kierunku.
Szliśmy za tymi kobietami. Po drodze
nas jakaś furmanka podwiozła, potem
samochód ciężarowy z wojskiem wzięli i

zabrali nas z drogi i zawieźli nas do
Krakowa do Czerwonego Krzyża. Ale
byliśmy na wolności.
 
Aby nigdy więcej nie było wojen, takich
wojen. Teraz na całym świecie panuje
epidemia koronawirusa. Czy to też nie
jest wojna? Ludzie od siebie oddaleni,
dzieci nie mogą z rówieśnikami się
bawić, stają się nerwowe, też będą mieć
urazy psychiczne. I też cierpienia są. I
ludzie umierają samotnie. Dlaczego?
Zabrakło czujności na świecie. 



PRZEMÓWIENIE OCALAŁEJ 
Z AUSCHWITZ 

 ANITY LASKER-WALLFISCH

Dziękuję za zaproszenie i możliwość
wypowiedzi jako osoba Ocalała z tego
piekła na ziemi. Przyjechałam pod tę
bramę pod koniec 1943 roku
pozbawiona najmniejszych złudzeń.
Wszyscy wiedzieli, co się tu działo.
Miałam osiemnaście lat i miałam
spłonąć, zamienić się w dym. To, że
wciąż żyję, zawdzięczam absurdom
tego życia. Wierzcie lub nie, ale w tym
piekle była muzyka, a ponieważ
umiałam grać na wiolonczeli, to mogę
teraz dzielić się tu z Wami moją
historią.
 
Przewidywana długość życia w
Auschwitz dla tych, którzy nie poszli
prosto do gazu, to były trzy miesiące. Ja
spędziłam tu prawie rok a wszystko
dzięki temu, że umiałam grać na
wiolonczeli. Widzimy, jak zbliża się
Armia Radziecka. Przeniesiono nas na
zachód do Bergen-Belsen. Jakimś
cudem przeżyłam tam czas aż do
wyzwolenia przez Armię Brytyjską.
 
Gdy wraz z siostrą w końcu dotarłyśmy
do Anglii, byłyśmy na tyle naiwne, by
myśleć, że opowiemy światu co się
działo, i że to będzie koniec tych
bezcelowych morderstw, ksenofobii i
antysemityzmu. Myliłyśmy się. Nikt nas
o nic nie pytał, gdy wróciłyśmy. A teraz
jesteśmy wręcz świadkami prób
dyskredytowania tego, co działo się w
takich miejscach, jak Auschwitz i wielu
innych.

Nawołuję was, przedstawicieli tylu
pokoleń po tamtych wydarzeniach,
żebyście nas nie zawiedli, nie pozwolili
na zniekształcenie pamięci i jej zatrucie
przez niecnych naukowców, którym
przyświecają ksenofobia i
antysemityzm.
 
Sami uczcie się historii tych, którzy
zostali skazani na upokorzenie i
wystawieni na krańcową próbę. To byli
tylko zwykli ludzie. Istoty ludzkie.
Zanim podzielono ich ze względu na ich
narodowość czy wiarę. Zaprzeczając
temu, co miało miejsce i trując się
nienawiścią, mordujemy te ofiary po raz
drugi.
 
Musimy walczyć, by historia się nie
powtórzyła. Uczcijmy tych, te miliony,
które tu zginęły. Pokonajmy strach
przed nieznanym. Budujmy mosty,
rozmawiajmy ze sobą, świętujmy naszą
różnorodność, ponieważ tak naprawdę
więcej nas łączy niż dzieli.
 
Dziś stajemy przed nowym wyzwaniem
braku poszanowania dla rasy, koloru
skóry czy wyznania. a niewidzialny
wróg, nieznany wirus odbiera ludziom
życie. Uczcijmy dziś tych, których tu
zesłano i zamordowano. I nigdy, nigdy,
przenigdy nie zapominajmy!
 
Dziękuję.
 
 





WYSTĄPIENIE 
 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

Czcigodni Ocaleni i Świadkowie Zagłady,
Ekscelencje,
Panie i Panowie,
 
27 stycznia jest każdego roku Dniem Pamięci
Ofiar Holokaustu. Dziś, pamięć sześciu
milionów wymordowanych Żydów czci cała
społeczność międzynarodowa. Tego dnia, 76
lat temu, został wyzwolony obóz Auschwitz-
Birkenau. Jest on najważniejszym symbolem
Zagłady, bo był największą hitlerowską
fabryką śmierci. Niemcy, na okupowanej
przez nich polskiej ziemi, urządzili swój
ludobójczy przemysł. Tutaj, w Auschwitz-
Birkenau, ginęli Żydzi, Polacy, Roma i Sinti,
jeńcy z Armii Czerwonej.
 
Z głębokim wzruszeniem i zadumą
wspominam zeszłoroczne uroczystości w
Miejscu Pamięci, na terenie Niemieckiego
Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i
Zagłady, gdzie zebrali się wówczas ostatni
Ocaleni i Świadkowie Holokaustu z całego
świata.
 
W tym roku obchody wyglądają inaczej. To
bezprecedensowa sytuacja, gdy światowa
pandemia koronawirusa uniemożliwia nam
bezpośrednie spotkanie. Ale jest to też ważny
znak, który przypomina, że zawsze, bez
względu na okoliczności, musimy wypełniać

powinność świadków pamięci i strażników
prawdy o Holokauście.
 
Żyjemy w czasach, gdy rzeczywistość
wirtualna współistnieje ze światem realnym,
a niekiedy nawet próbuje go zastąpić. Dzięki
nowoczesnej technologii, możemy w
obecnych warunkach razem czcić pamięć
Ofiar.
 
Ale tegoroczne uroczystości uświadamiają
nam też z wyjątkową mocą znaczenie
materialnych dowodów ludobójstwa i jego
straszliwą realność. Zbrodnie popełnione
w niemieckich obozach koncentracyjnych i
zagłady były realne. Prawdziwi ludzie
cierpieli tutaj niewyobrażalny, ale realny ból.
I naprawdę umierali. I naprawdę byli
mordowani. Cierpienie i śmierć Ofiar były, są i
pozostaną realne.
 
Naszą powinnością jest zachować wszelkie
materialne dowody, pamiątki i znaki Ich
istnienia, życia i męczeństwa po to, żeby
ludzkość nigdy o Nich nie zapomniała. Żeby
nigdy nie zapomniano o tym, co wydarzyło się
tu, w Auschwitz, i w innych miejscach
niemieckich zbrodni.
 
Władze Rzeczypospolitej wypełniają misję
zachowania dowodów tej największej zbrodni



w dziejach ludzkości. Kiedy minie zagrożenie
śmiertelną chorobą, znów staniemy
w Auschwitz-Birkenau, na ziemi przesyconej
krwią ponad miliona ofiar. To, co można tutaj
zobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie,
na ułudę nierealności, na kłamstwo
negacjonizmu.
 

Pamięć i prawda o Holokauście będą trwać
wiecznie. My, współcześni, poniesiemy w
przyszłość i przekażemy następnym
pokoleniom przesłanie płynące z tego miejsca:
nigdy więcej Auschwitz! Nigdy więcej
ludobójstwa, nienawiści i rasizmu!
 
 



76 lat temu, 27 stycznia 1945 r. Armia
Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz-
Birkenau, co symbolizuje koniec jednego z
najbardziej okrutnych i przerażających
okresów w historii ludzkości.
 
Wśród blisko miliona Żydów, którzy
zostali zamordowani w Auschwitz-
Birkenau znalazła się większość rodziny
mojego dziadka. Później zapalę znicze,
którymi dziś uczczę ich pamięć. Pomyślę o
Izaaku i Dawidzie Judkowich, którzy
wiosną 1944 roku, jako mali chłopcy
doświadczyli nagłego końca swojego
dzieciństwa. Wkrótce także ich życie
dobiegło końca w komorze gazowej
obozu. Jako matka, mogę spróbować
wyobrazić sobie, jak okrutne było dla nich
to doświadczenie a także fakt, że nie da
się zrobić nic, by ich ocalić.
 
Także te dzieci, które miały wystarczająco
dużo szczęścia i przeżyły utraciły własne
dzieciństwo. Podstawowe
przeświadczenie, z którym rodzi się każde
dziecko, że jest kochane i chronione
zostało zniweczone przez okrucieństwo
Holokaustu. Odciska ono swoje piętno na
nas wszystkich po dziś dzień.
 
W zeszłym roku usłyszeliśmy ważne słowa
Mariana Turskiego, Ocalałego z
Holokaustu. Ostrzegał on nas przed
niebezpieczeństwem obojętności.
Wyobraźcie sobie obojętność na płacz

dzieci oddzielanych od matek, aktywne
uczestnictwo w mordowaniu dzieci czy po
prostu świadomość, że ma to miejsce i
życie z tą myślą bez głębszej refleksji. Czy
można te osoby nazwać ludźmi?
 
Na szczęście nie wszyscy pozostawali
obojętni. Nie wszyscy zdecydowali się
odwrócić głowy, bądź - w pewnych
przypadkach - aktywnie asystować przy
mordowaniu Żydów przez nazistów.
Niektórzy ryzykowali własnym życiem,
bezpieczeństwem własnych rodzin, by
pomagać żydowskim sąsiadom. Czasem
całkowicie obcym osobom, tylko dlatego,
że tak powinien zachowywać się człowiek.
Miałam zaszczyt czcić pamięć tych osób
wiele razy od czasu przyjazdu do Polski.
Oni nie tylko ratowali ludzkie życie, ale
także samo sedno człowieczeństwa.
 
Dziś upamiętniamy ofiary Holokaustu.
Musimy także pamiętać o Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata. W minionych
latach wiele się zmieniło. Lecz nadal
musimy zmagać się z nienawiścią i
antysemityzmem. Antysemityzm to nie
tylko problem Żydów. Wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za to, by z nim walczyć.
Nienawiść, ksenofobia i nietolerancja
wobec innych szerzą się, zatruwając
ludzkość.
 
 

 ZASTĘPCA AMBASADORA 
IZRAELA W POLSCE

CHARGE D'AFFAIRES 
TAL BEN-ARI YAALON 



A dziś wiemy już, że mogą przynieść
śmiertelne skutki. Naszą
odpowiedzialnością jest pamięć o ofiarach
oraz lekcję, którą wszyscy musimy wynieść z
Holokaustu. Musimy czynić wszystko, co w
naszej mocy, by te okrucieństwa już nigdy

się nie powtórzyły i nie dotknęły już nikogo.
Niezależnie od płci, wyznania, rasy, koloru
skóry bądź orientacji seksualnej. Wszystko
zależy od nas.
Dziękuję.



 AMBASADOR FEDERACJI
ROSYJSKIEJ

SIERGIEJ ANDRIEJEW 

Szanowni Państwo, z okazji 76. rocznicy
wyzwolenia przez Armię Czerwoną
nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-
Birkenau, pragnę przede wszystkim
zwrócić się do byłych więźniów
hitlerowskich obozów zagłady i obozów
koncentracyjnych oraz do kombatantów,
którzy walczyli na frontach II wojny
światowej przeciwko hitlerowskim
Niemcom i ich sojusznikom. Wobec tych
ludzi, i tych którzy na szczęście nadal są z
nami, i tych, którzy już odeszli mamy
obowiązek pamięci, którą musimy
zachować w całości bez wykluczeń i
przemilczeń, chronić ją przed
przekłamaniami na potrzeby koniunktury
politycznej, bronić dobrego imienia
żywych i poległych bohaterów, cywilów,
którzy padli ofiarą nazistów i ich
popleczników, aby przyszłe pokolenia
zawsze pamiętały o okrucieństwie
Holokaustu i obozach zagłady, aby
ludzkość nigdy więcej nie dopuściła do
takiego szaleństwa.
 
Dziś jest Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu. Ofiarami nazizmu
było 6 milionów Żydów, z których 40
procent to obywatele byłego Związku
Radzieckiego, a zatem ból Holokaustu nie
jest nam obcy. Taki sam los naziści
przygotowywali także innym, tak zwanym
niepełnowartościowym narodom:

Rosjanom, Białorusinom, Ukraińcom,
Polakom, Cyganom. Plany te zostały
pokrzyżowane w wyniku zwycięstwa
koalicji antyhitlerowskiej w 1945 roku.
Doceniamy wkład naszych sojuszników we
wspólne zwycięstwa, ale na trzy czwarte
zostały zdobyte przez Związek Radziecki,
jak główne siły hitlerowskich Niemiec
zostały zmielone na froncie radziecko-
niemieckim, gdzie ramię w ramię z Armią
Czerwoną, Rosjanami, Ukraińcami,
Białorusinami, Tatarami, Żydami,
Ormianami, Kazachami, Gruzinami,
Uzbekami, Azerami, Mołdawianami, ludźmi
dziesiątków innych narodowości, walczyły
dwie armie Wojska Polskiego.
 
Za zwycięstwo nasz kraj zapłacił ogromną
cenę. Zginęło 26,5 miliona obywateli
radzieckich, przy czym dwie trzecie z nich
to ludność cywilna, która padła ofiarą
bombardowań, okupacji, obozów, blokad,
głodu i chorób.
 
Pamiętać o ofiarach, to nasz obowiązek.
Być dumnym ze zwycięstwa, to nasze
niezaprzeczalne prawo. Z obrażeniem
pamięci o naszych przodkach, którzy
zmiażdżyli faszyzm, nigdy się nie
pogodzimy. Niech nikt nie będzie miał
żadnych złudzeń.
 
 



W ubiegłym roku, kiedy obchodzono 75.
rocznicę zwycięstwa, i zakończenia II
wojny światowej, świat stanął przed
nowym wyzwaniem - pandemią
koronawirusa, która przypomniała nam
wszystkim o ludzkiej wrażliwości, o
konieczności zjednoczenia wysiłku lecz
dla przeciwdziałania zarówno nowym, jak
i starym zagrożeniom. Pojawienie się
szczepionek przeciwko koronawirusowi,
daje nadzieję na szybkie przezwyciężenie
pandemii.
 
 

Tymczasem, nie może nie martwić
osłabienie w wielu krajach odporności
przed nawrotami nazizmu,
nieodpowiedzialności, pokusami awantur
wojennych. Pamięć o II wojnie światowej i
jej ofiarach powinna pozostać
najpotężniejszym czynnikiem odrzucenia
na całym świecie, samej idei wojny.
Nigdy więcej.
 
Niech nad nami wszystkimi zawsze będzie
pokojowe niebo.
 
Dziękuję.



DYREKTOR MUZEUM AUSCHWITZ 
DR PIOTR M.A. CYWIŃSKI

W obozie były też dzieci.
Były mordowane i ginęły.
Dzieci.
 
Pełne niewinności, ufności, chęci i marzeń.
 
Małe dzieci żydowskie i romskie,
Dzieci polskie z Zamojszczyzny, dzieci
białoruskie spod Grodna,
Dzieci przywożone z powstańczej Warszawy…
 
W obozie dzieci się też rodziły.
Zamiast przychodzić na świat, z własnym
życiem się tutaj rozmijały.
 
Ponad dwieście tysięcy dziecięcych ofiar.
Kilka setek ocalałych dzieci.
 
Tak jak ofiarom nie przywróci się życia,
tak nic nie przywróci ocalałemu dziecku jego
utraconego dzieciństwa.
Dzieciństwa w oszalałym świecie dorosłych.
 
Patrząc w oczy najmłodszym ofiarom Auschwitz
nie można nie zadać pytania o nas samych,
powojennych.
 
Bo dzieci i dziś są mordowane, sprzedawane,
wykorzystywane niewolniczo, głodne i
głodzone, porzucane i osamotnione!
Dlaczego więc czujemy się tak bardzo dalecy
od czasów obozowych?
 
Ludzie nigdy tak wiele nie mogli i nie potrafili,
jak mogą i potrafią dziś.
Tymczasem wszyscy bardziej dbamy o to,
by samych siebie urządzić w swoim świecie,

niż tworzyć świat lepszy dla dzieci i dla całej
przyszłości.
 
Chcemy, by dzieci szanowały innych ludzi…
Ale czy ich zdanie szanujemy?
Chcemy, by dzieci żyły w ufności…
Ale czy potrafimy im zaufać?
Chcemy, by dzieci zachowywały się
odpowiedzialnie…
Ale czy ich problemów nie lekceważymy?
Chcemy, by dzieci wzrastały w miłości…

Ale czy dajemy im odczuć, że je kochamy?
Chcemy, by były zdolne do reakcji na zło…

A sami, na ich oczach, niemalże nie robimy
nic!
 
Janusz Korczak ostrzegał:
„Nie wolno zostawiać świata jakim jest!”
 
Przyszłość nie jest tym,
co nadejdzie kiedyś, później, sama z siebie!
Ona już jest obecna, już żyje i się rozwija
w naszych zamiarach,
w naszych wyborach
i w naszej obojętności.
 
Gdzie dziś widać przyszłość lepiej, niż w naszej
dzisiejszej bierności,
Niezdolności do reagowania, do niesienia
pomocy?
 
Łudzimy się, że to wojny, katastrofy czy
pandemie zmieniają świat.
Tymczasem to nasza obojętność rodzi najwięcej
ofiar.
A wśród nich, najsłabsze, najufniejsze i
najbardziej niewinne









DEBATA ONLINE
WPŁYW WOJNY I HOLOKAUSTU NA
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