
„Nie bądź obojętny!”

W szkole uczono ją, że należy ludzi szanować. Tym w potrzebie pomagać. Wszyscy jesteśmy 
sobie równi. Nie ma znaczenia czy biały, czy czarny, gruby, czy chudy, Żyd czy Polak. Można tak 
wymieniać w nieskończoność. Uczono ją po prostu, że Człowiek Człowiekowi równy. Książka Zofii 
Nałkowskiej Medaliony, która zaliczała się do obowiązkowych lektur, na zawsze zapadła jej w pamięć,
a przede wszystkim  TO przerażające w swej wymowie motto: Ludzie ludziom zgotowali ten los. 

Nie było w tym zdaniu niczego niezrozumiałego, prosty tekst wyrażający wszystko. Przez myśl
jej nawet nie przeszło, że dla kogoś może to być tylko pusty, nic nieznaczący frazes, że ktoś po prostu 
mógłby myśleć inaczej…

*

Wiele mieszkań w przedwojennych kamienicach miało co najmniej 5-6 pokoi, służbówkę, 
wielką kuchnię i łazienkę. Powierzchnia tych mieszkań przewyższała niejednokrotnie 150m². No cóż, 
w państwie socjalistycznym przysługiwało 10 m² na jednego mieszkańca. Rodzin 15-osobowych nie 
było, więc pokoje dzielono pomiędzy wiele rodzin. W mieszkaniu w centrum miasta dwa pokoje i 
małą służbówkę od podwórka zajmowała rodzina żydowska: Cyrla, Chaskiel i ich córka Rachela. 
Natomiast jej rodzina zajmowała dwa pokoje od frontu, z czego jeden miał balkon, na który 
wychodziło okno z kolejnego pokoju, który należał już do kolejnej lokatorki, pani Władzi. Mieli 
szczęśliwy układ, bo duża kuchnia należała tylko do nich. Pani Władzi zorganizowano w pokoju małą 
kuchenkę, a po wodę chodziła do łazienki. 

Cyrla miała w jednym z pokoi przepierzenie a za nim maleńką kuchenkę, również bez ujęcia 
wody. Łazienka i przedpokój były wspólne dla wszystkich. Trochę trudności przysparzała jednak 
łazienka, bo prawie stale ktoś z niej korzystał. A to mycie naczyń albo przepierka, albo ktoś za 
potrzebą. Mimo to wszyscy żyli zgodnie. Pani Władzia przejęła na siebie obowiązek cięcia gazet w 
równe prostokąty i zawieszała je na drucianym haczyku na ścianie obok muszli. W ten sposób nikt nie 
musiał się martwić, że zabraknie mu papieru toaletowego. O takim w rolkach nawet się wówczas nie 
śniło. Papier gazetowy po zgnieceniu był wystarczająco miękki i zdawał doskonale egzamin. Mama 
przestrzegała, aby dzieci nie wychodziły na balkon, dopóki pani Władzia spała. Wszyscy starali się 
przestrzegać niepisanych, aczkolwiek obowiązujących reguł współżycia. 

Pani Władzia była bardzo cicha, wszystkim schodziła z drogi. Miała dużo cierpliwości do 
dzieci, gdyż nigdy nie uskarżała się na ich głośne zabawy. 

Chaskiel pracował w małej służbówce. Był to wąski pokoik z wąskim okienkiem na podwórko. 
Miał tam swój warsztat, gdzie produkował filcowe kapcie. Często zaglądała do niego i przypatrywała 
się, jak z dużych płacht filcu wycinał na podstawie szablonów dziesiątki podeszew lub wierzchów na 
przyszłe kapcie. Cierpliwie tłumaczył jej, jak na prawidle nadaje się tym kapciom kształt. Kiedy pogoda
była brzydka, potrafiła godzinami przesiadywać razem z Rachelą w tym małym, pachnącym klejem, 
warsztacie. Ale gdy tylko pogoda dopisywała, wszystkie dzieciaki wychodziły na podwórko i zabawy w
berka czy w chowanego trwały do wieczora. Rachela często przychodziła do niej na balkon i jako, że 
była kilka lat młodsza, przyglądała się cichutko, gdy ona odrabiała lekcje. Pokazywała dziewczynce 
podręczniki z obrazkami, uczyła liter i składania wyrazów. Cyrla natomiast często zaglądała do jej 
mamy: - Pani Krystyna, pożyczy mi pani jakąś książkę, najchętniej o... mniłości. Co piątek piekła macę,
którą zawsze ją częstowała. Jednak nie zostawała u nich, gdy zasiadali wieczorem do stołu i tylko 
przez drzwi słychać było, jak przy szabasowych świecach rozmawiają ze sobą po hebrajsku. 



Na Boże Narodzenie tato zawsze ubierał wielką choinkę. Stała w rogu pokoju między oknem a
drzwiami na balkon. Tato z zawodu był elektrykiem, więc miał smykałkę do różnych elektrycznych 
eksperymentów. Kupił któregoś razu bardzo dużo żaróweczek do magicznego oka w radiu, rozłożył 
bardzo długie kabelki na podłodze i zaczął montować na przemian żółte i czerwone, aż wyszedł z tego
wielki sznur lampek choinkowych. Założył wszystkie na choince i wetknął wtyczkę do gniazdka. Jaka 
była radość! Takich cudeniek jeszcze w mieście nikt nie miał, wszyscy zakładali specjalne klipsy na 
świeczki i zawsze trzeba było uważać, żeby choinka, a z nią całe mieszkanie, nie stanęły w ogniu. Tata 
był bardzo dumny ze swojego wynalazku, a i wszystkie dzieci miały frajdę.  

Za tym pierwszym razem, po jakimś kwadransie, na syrenie zajechała pod kamienicę straż 
pożarna. Zrobiło się zamieszanie, bo jakiś lokator z drugiej strony ulicy, zobaczywszy raptem wielką 
iluminację żółtego i czerwonego światła, myślał, że choinka stoi w płomieniach. Gdy nieporozumienie
zostało wyjaśnione, strażacy z zachwytem oglądali światełka, chwaląc, że gdyby wszyscy takie mieli, 
straż nie musiałaby co roku gasić tylu pożarów choinkowych. 

Pod choinką stała też szopka, którą zbudował tata, używając malutkich laleczek dziewczynki. 
Był żłóbek z dzieciątkiem, Matka Boska, Józef i trzej Królowie. Cała szopka zbita była z malutkich 
deseczek, a na górze wetknięta jedna z żółtych żaróweczek. Wyglądało to bajecznie. 

W otwartych na przedpokój drzwiach pojawiła się Cyrla, która właśnie wyszła z Rachelą z 
łazienki. W pierwszej chwili oniemiała z wrażenia a za chwilę podeszła do nas, prowadząc Rachelę w 
stronę choinki: - Zobacz Rachela, jaki piękny jasełek a w tym jasełek kukiełek, zobacz, nawet gwiazdka
do środka świeci…

Rachela często zaglądała do nich, była wszystkiego ciekawa i polubili ją jak członka rodziny. 
Kiedy już sama poszła do szkoły, niejednokrotnie przychodziła do niej odrabiać lekcje. Któregoś dnia 
do mamy przyszła Cyrla: - Pani Krystyna, na Małkowskiego zwalnia się mieszkanie na parterze. 
Chaskiel był się dowiedzieć i możemy się tam wprowadzić. Jest pokoik, w którym będzie miał 
warsztat a od frontu można zrobić sklepik. Nie będę musiała wystawać na rynku, tylko w naszym 
sklepiku będę mogła sprzedawać kapcie.

 Zrobiło jej się przykro. Rachela była jak młodsza siostra a teraz się wyprowadzi.  - Ale 
Małkowskiego nie jest daleko - pocieszała ją Cyrla. - Zawsze możesz do nas przyjść, wiesz, że w piątki, 
jak zwykle, będzie świeża maca.

*

Po ukończeniu podstawówki zaczęła naukę w szkole średniej. Szczęśliwie się złożyło, że do tej 
nowej szkoły chodziła codziennie właśnie ulicą Małkowskiego. W oknach żydowskiego mieszkania 
były kwiatki i ładne firanki a w oknie wystawowym sklepiku równiutko ustawione pary kolorowych 
kapci. Czasami było widać Cyrlę, która stała za ladą, wtedy wchodziła na chwilkę. Zawsze dostawała 
kubek kompotu, a w piątek jak zwykle, częstowana była świeżutką macą. 

*

Były ferie, dwa tygodnie nie chodziła do szkoły. Kiedy po feriach znowu szła Małkowskiego, 
okna mieszkania oraz wystawowe sklepiku zabite były deskami. Z wrażenia stanęła, nie mogąc 
zrozumieć, co się stało. Mieszkanie było opuszczone. Po Cyrli, Chaskielu i Racheli ani śladu. Po 
lekcjach, gdy wróciła do domu, opowiedziała wszystko rodzicom, mając nadzieję, że oni znają 
odpowiedź. Ale nie! W mieszkaniu zapadła cisza a rodzice tylko wymienili spojrzenia. Tato powiedział 
tylko, że nastały znowu trudne czasy. W szkole się o tym nie mówiło, ale raptem przestała 



przychodzić jedna z koleżanek. Nikt nie wiedział, że również była pochodzenia żydowskiego… To był 
rok 1968. 

Zaczęła składać w całość pewne informacje z telewizji, radia. A tam wykrzykiwano coraz 
głośniej: Syjoniści do Dajana. W prasie pojawiły się tytuły: Syjoniści opluwają Polskę, Koryfeusze nauki
czy protektorzy wichrzycieli, Syjonistyczni plugawcy, Fakty demaskują syjonistów, Nie ma miejsca dla 
wichrzycieli,  itp. Na partyjnym wiecu w Stoczni Szczecińskiej 18 marca 1968 roku pojawiły się hasła: 
Syjoniści wynocha z Polski; Precz z wichrzycielami syjonistycznymi; Precz ze syjonistycznymi 
sługusami Wolnej Europy. 

Cóż to miało znaczyć? Co się działo? Czy to dlatego z dnia na dzień zniknęła cała znajoma 
rodzina żydowska? Nie mogła tego pojąć. Nigdy do tej pory nie spotkała się z antyżydowskimi 
poglądami. Miała przecież Żydów we wspólnym mieszkaniu, wiedziałaby, gdyby kierowano w ich 
kierunku jakąkolwiek niechęć. Śmiali się czasami z ich specyficznego akcentu czy popełnianych 
drobnych błędów, ale nigdy nie śmiali się z nich, lecz wraz z nimi. To Cyrla opowiadała im najnowsze 
kawały żydowskie, a uwagi odnośnie błędów w wymowie Cyrla traktowała jako naukę. Te oczywiste - 
jak się okazało - nastroje anty-żydowskie umknęły jej uwadze, może z racji młodego wieku, ale z 
pewnością też z wychowania rodziców. W jej domu zawsze okazywało się szacunek innym ludziom. 
Jej najserdeczniejsza przyjaciółka z sąsiedniej kamienicy również była pochodzenia żydowskiego, co 
nigdy nie było nawet tematem do rozmów, nie wspomniawszy o jakichkolwiek uprzedzeniach.

W szkole temat nagonki antysemickiej nie był specjalnie nagłaśniany. Nadal uczyli się o 
bohaterskich Polakach, którzy ukrywali Żydów w czasie wojny. I to było dla niej jak najbardziej 
naturalne.

*

Na osiemnaste urodziny mama zafundowała jej trzydniową wycieczkę do NRD. W programie 
było zwiedzanie Berlina (oczywiście wschodniego), wycieczka do Oranienburga i na zakończenie 
zwiedzanie Obozu Koncentracyjnego w Ravensbrück. Wycieczka była wspaniała. Berlin, wielkie 
miasto - to nic, że podzielone - ale takie zachodnie! Po raz pierwszy w życiu przekraczała granicę 
państwową: sprawdzanie dokumentów, opróżnianie przed celnikiem całej zawartości bagażu, to było 
takie poważne – na miarę wyjazdu na Zachód.  Zdawało jej się, że zobaczyła inny świat, kolorowy, 
bogaty, do tej pory niedostępny.  W sklepach były pomarańcze, banany i wszystko to, co kojarzy się z 
zachodnim dobrobytem. No cóż, wówczas cytrusy wystarczyły do takiej właśnie opinii. 

Ale prawdziwym młodzieńczym doświadczeniem życiowym był Obóz Zagłady w Ravensbrück. 
Powstał już w 1939 roku i funkcjonował do 1945. Obóz dla kobiet. Prawie w całości uległ zniszczeniu, 
baraki spłonęły, pozostał budynek administracyjny, w którym urządzono muzeum i ścianę pamięci. 
Przyległe do budynku - krematorium. Najpierw oprowadzono ich po muzeum. Liczne eksponaty, 
wystawy, zdjęcia, które pozostają w pamięci na całe życie. Filmy dokumentalne nakręcane przez 
wojska radzieckie w chwili wyzwolenia. Łzy same napływały do oczu. Ale na zakończenie 
zaprowadzono ich do krematorium. Niby nieduże, ale uchylone drzwiczki pieców, lekko wysunięte 
parciane, popiołem posypane nosze, a na podłodze rozsypane resztki popiołu, robią takie wrażenie, 
jakby dopiero co spalono kolejne zwłoki a nosze czekały na następne uśmiercone, zagazowane ciało...
W ten sposób unicestwiono w tym miejscu 50 000 istnień ludzkich, przede wszystkim kobiet! 

Miała dopiero 18 lat, ale to była najważniejsza lekcja historii w jej życiu. I tu znowu cytat z 
Medalionów wybrzmiał jak dzwon ku przestrodze… I jak to możliwe, że Ludzie ludziom zgotowali ten 
los...



*

Rok później, w ostatniej klasie szkoły średniej, zorganizowano im wycieczkę do Krakowa, 
Wieliczki i Oświęcimia. Dla jej koleżanek było to pierwsze zetknięcie się z tragiczną historią Obozu 
Zagłady. Ona po Ravensbrück wiedziała, czego może się spodziewać. Tym razem jednak ogrom 
terytorium lagru przerósł jej wyobrażenie. Na zwiedzaniu obozu - tak Auschwitz jak i Birkenau - 
zeszedł im cały dzień. Na zakończenie - film, którego nie da się zapomnieć ani opowiedzieć. Dodać 
można tylko wstrząsającą informację, że po większej części kręcony był przez samych oprawców. Po 
co? Jako prywatna pamiątka, czy dokumentacja przedstawiająca potęgę silniejszego nad słabszym? 
Na wyższości nazistowskich faszystów nad ludźmi „gorszej rasy”? Sadystyczny dokument ludzi 
dzielących człowieczeństwo na lepszy i gorszy sort? 

W jej odczuciu, każdy powinien zobaczyć… i przeżyć obecność w TAKIM miejscu, postać 
chwilę przed Ścianą Śmierci przy Bloku XI, popatrzeć na baraki ustawione w szeregach…Tak niewinnie
brzmiąca nazwa - Brzezinka, a miejsce, które na zawsze przeszło do najtragiczniej zapisanej historii 
ludzkości jako złowieszcze Birkenau. Tam – oni, młodzi zrozumieli, że to, co się w tych miejscach 
wydarzyło, musi stać się przestrogą dla całej ludzkości na zawsze! Nigdy nie ma prawa się 
powtórzyć...

Po marcu 1968 roku z Polski większość Żydów wyjechała, a ci co pozostali, żyli niezauważeni 
swoim własnym życiem… 

Może właśnie dlatego myślała, że antysemityzm w Polsce przestał istnieć, nie było bowiem 
„adresatów” do tych antyżydowskich haseł. A może nauczono się czegoś z historii? Może faktycznie 
zaczęto w każdym Człowieku dostrzegać Człowieka? Mocno w to uwierzyła i po jakimś czasie 
otrząsnęła się ze wstydliwego poczucia krzywdy, jaka została wyrządzona jej znajomej żydowskiej 
rodzinie i im podobnym, których zaszczuto tak bardzo, że musieli opuścić swoją Ojczyznę.

*

W roku 2020 przypadła 75. rocznica wyzwolenia przez Armię Radziecką Nazistowskiego 
Obozu Koncentracyjnego Auschwitz/ Birkenau. A w Polsce?! Niedorzeczny spór o to, czy ważniejsze 
są uroczystości w Izraelu, które przewidziano na dzień 23 stycznia, czy w Oświęcimiu - 27 stycznia?!!!

Do Oświęcimia przyjechali, poza oficjalnymi przedstawicielami rządu, Prezydentem RP, 
zaproszonymi, oficjalnymi gośćmi, nieliczni byli więźniowie tego Obozu. Staruszkowie, którzy musieli 
pokonać ogromną barierę makabrycznych wspomnień, aby w ogóle móc ponownie przekroczyć 
bramę „Fabryki Śmierci”, z cynicznym napisem „Arbeit macht frei”. Poza mowami prominentnych 
gości, głos zabrał również były więzień, Marian Turski. Głos, jak się okazało niezwykle znaczący!

Gdy wybuchła wojna, miał 13 lat. W 1942 osadzony został na terenie łódzkiego getta. Po 
dwóch latach, w sierpniu 1944 roku deportowano go do obozu w Auschwitz. Przeżył tragiczny marsz 
śmierci, który wiosną 1945 roku  wyruszył z Auschwitz do Buchenwaldu. Przeżył Holokaust!…

Od 1958 roku redaktor związany z POLITYKĄ, w której kieruje działem historycznym, a od 
roku 2009 jest przewodniczącym Rady Muzeum Historii Żydów Polskich. 

To było historyczne przemówienie! Mówca zwracał się do całej ludzkości, zwracał się do 
swojej córki, swojej wnuczki i wszystkich ich rówieśników. Mowa była długa i ściskająca za gardła, łzy 
same napływały do oczów. Pan Turski zwrócił się imiennie do obecnego na uroczystościach 
prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellen z pytaniem: „Pamięta Pan, panie prezydencie, kiedy 
gościł pan mnie i kierownictwo Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, kiedy mówiliśmy o 



tamtych czasach? W pewnym momencie użył Pan takiego sformułowania: «Auschwitz ist nicht vom 
Himmel gefallen». Auschwitz nie spadło z nieba. Można powiedzieć, jak to się u nas mówi: oczywista 
oczywistość.” 

Przemówienie, które było przypomnieniem historii od lat 30 ubiegłego stulecia, kiedy to po 
raz pierwszy w historii ludzkości pojawił się problem nacjonalizmu zakładanego na skalę wyniszczania 
całych narodów, po czasy współczesne, w których zauważa się jawne tendencje do powrotu tego 
nurtu. Na zakończenie padł apel, skierowany do wszystkich, ale przede wszystkim do młodych, którzy 
mają wpływ na przyszłość ludzkości:

„/…/I to chciałbym powiedzieć mojej córce, to chciałbym powiedzieć moim wnukom. Rówieśnikom 
mojej córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają: w Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie 
Zachodniej, w Europie Wschodniej. To bardzo ważne. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa 
historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb 
polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą demokracji 
jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być 
chronione. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już 
istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przekazanie: nie bądź obojętny. Bo jeżeli będziesz, 
to nawet się nie obejrzycie, jak na was, na waszych potomków jakieś Auschwitz nagle spadnie z 
nieba. 

/…/ Moja córko, moja wnuczko, rówieśnicy mojej córki, rówieśnicy mojej wnuczki – możecie nie znać 
nazwiska Primo Levi. Primo Levi był jednym z najsłynniejszych więźniów tego obozu. Primo Levi użył 
kiedyś takiego sformułowania: To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć. To znaczy, że się 
może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi”.

*

Po tym wystąpieniu na Mariana Turskiego wylała się lawina najpodlejszego hejtu. Internetowi
trolle przekrzykiwali się nawzajem a najordynarniejszym wpisem stało się pytanie: „gazu nie 
starczyło?”

WSTRZĄSAJĄCE! Czyżby powtórka z historii…?

Bożena M., kobieta, która w swoim wpisie na Facebooku, odnosząc się do apelu Mariana Turskiego 
napisała: „Skandal!!! Nawet tu jakiś więzień (zapewne zwolniony z Oświęcimia z powodu ‘choroby’) 
pluje na nasz sejm i łamanie konstytucji oraz nieuznawanie praw mniejszości!!! Gazu nie starczylo?” 
(pisownia oryginalna).

GAZU NIE STARCZYŁO???!!!


