Materiały z pierwszego etapu projektu nadesłane z XVI LO w Krakowie

W drodze do miejsca pamięci - teren byłego obozu pracy i KL Płaszów – Pani Agata
Stankiewicz ze swoimi uczniami

Kraków, 2013.11.22.
Szanowna Pani,

Piszę do Pani, ponieważ ostatnio zaczęłam interesować się dawnymi obozami
koncentracyjnymi i chciałabym przedstawić tutaj moje przemyślenia. Mam nadzieję, że
chociaż trochę Panią zainteresuję.
Czytając Pani obozowe przeżycia, gdzieś głęboko w sercu czuję ból. Ból, że kiedyś
ludzie potrafili być tak okrutni i tak krzywdzić innych. Z Pani opowieści wynika, że w
obozie było ogromne przeludnienie, co skutkowało tym, że spało się po kilka osób na jednej
pryczy, wszędzie były wszy i pluskwy i, według mnie najgorsze, ta ciężka praca, za którą
dostawało się jedynie kromkę chleba i trochę zupy. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić
ani choć trochę się w to wczuć. W obecnych czasach ogólnie ciężko o czymś takim w ogóle
myśleć, a jednak coś takiego kiedyś się działo. Pani jest jedną z niewielu, którym udało się
przeżyć to piekło, za co, moim zdaniem, należy się Pani ogromny szacunek.
Według mnie mówienie o przeszłości ma ogromne znaczenie, ponieważ dzisiejsza
młodzież powinna wiedzieć, co udało im się uniknąć a czego doświadczyły osoby z ich
rodziny i nie tylko. Przecież w większości właśnie tym ludziom zawdzięczają to, że teraz
mamy wolną Polskę i nie funkcjonują już żadne obozy. Młodzież powinna się cieszyć z tego,
że mają wszystkiego pod dostatkiem, ale większa część ignoruje to i się tym nie interesuje.
Dlatego właśnie powinniśmy więcej opowiadać o obozach, przeżyciach więźniarek takich
jak Pani, o tym, że wtedy było bardzo ciężko. Ja nie potrafię sobie teraz wyobrazić, jak było
kiedyś. Dla mnie jest to niewyobrażalnie trudne, ponieważ sama jestem już z tego wolnego
pokolenia. Czytając opowieści kobiet z obozów zastanawiam się, jak ludzie mogli być tak
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okrutni i w taki przerażający sposób traktować swoich bliźnich. Myślę, że w szkołach
powinny być lekcje poświęcane właśnie uświadamianiu młodzieży, jak okrutne czasy
panowały kilkadziesiąt lat temu.
Dziękuję, że przeczytała Pani mój list, mam nadzieję, że choć trochę Panią
zainteresował.
Z poważaniem,
Anna Adamczyk, XVI LO, 31-901 Kraków

Zabierzów Bocheński , 23 listopada 2013r.
Droga Pani !
Na wstępie mojego listu, chciałabym zapytać jak się Pani czuję? Mam nadzieję, że wszystko
jest w porządku. Nie potrafię sobie wyobrazić, co musiała Pani przejść kilkadziesiąt lat temu.
To po prostu jest niewyobrażalne. Bardzo Panią podziwiam. Jest Pani dla mnie kimś więcej niż
tylko zwykłym człowiekiem. Powinniśmy o tym mówić, ponieważ to historia. Nie wolno o niej
zapomnieć. Wspominać i mówić o tym głośno i nie bać się. Uświadamiać młode pokolenie
o tym, co kiedyś się działo. Co robiono z ludźmi, jakie było to niesprawiedliwe i nienormalne.
Jak ludzie cierpieli z powodu czyjś uprzedzeń do innej rasy. Brak tolerancji to najgorsza
choroba, na którą nie ma lekarstwa. Dlatego musimy mówić głośno o tym, co wydarzyło się
kiedyś. Aby nigdy się to nie powtórzyło. Jak już wspomniałam, nie potrafię sobie wyobrazić,
jak Pani się czuła….. Czy tak w ogóle można zapytać? Jak dawała sobie Pani radę? To chyba
lepsze pytanie.. Jak psychicznie Pani to wytrzymała? Jak Pani żyła? To wszystko jest takie
straszne, złe i smutne. Cierpienie za bezwinność. Za to, że Pani po prostu żyła. Musiała Pani
ponieść karę za życie. To brzmi dziwnie i nierealnie. Mam nadzieję, że z czasem złe przeżycia
powoli znikają. Niestety, człowiek nigdy nie wymarze tego z pamięci. Zawsze pozostają jakieś
wspomnienia, blizny, ślady i myśli.
Z wyrazami szacunku

Kludia Kowacka, XVI LO, 31-901 Kraków

Kraków, 2013.11.22
Szanowna Pani,
Mam na imię Karolina i piszę do Pani, ponieważ chciałam się podzielić refleksjami na
temat przeczytanych obozowych przeżyć . To co działo się w obozach koncentracyjnych
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w tamtych czasach jest nie wyobrażalne dla osób, które tego nie przeżyły. Postaram się
wyrazić emocje i własne zdanie, lecz to nie jest łatwym zadaniem.
Ludzie zarządzający tą męczarnią byli potworami, nie zważali na nic. Granice moralne
sięgały u nich dna, o ile w ogóle je mieli. Takich rzeczy się nie da opisać. Tak naprawdę
nie wiem, co mam o tym myśleć, ponieważ Pani historia jest koszmarem.
Zdecydowanie nikt nie chciałby przeżyć takich strasznych chwil. Teraz młodzi ludzie
nie rozumieją tego. Czytałam wywiad z Panią. Poruszył mnie sposób, w jaki Pani
odpowiadała - z takim spokojem, a zarazem z humorem. Wspomnienie z sukienką, było
najpiękniejszym. Myślę, że dzięki optymizmowi te męki stawały się jakby minimalnie
mniejsze. Kiedy czytałam tę rozmowę pomyślałam: „Przecież wtedy panowały takie
gorzkie warunki, panował strach, a Pani Alicja była taka twarda..” Naprawdę podziwiam
to ciepło, które dalej zostało w sercu, mimo ciężkiej historii. Jak już mówiłam odczułam,
że odpowiedzi były takie neutralne, z uśmiechem, dlatego jeżeli mogę mam pytanie:
Czy kiedy Pani wspomina tamte czasy, czuje Pani smutek, przygnębienie, czy jednak
szczęście, że żyje Pani, że się udało? Pytam, ponieważ to mnie bardzo ciekawi.
Chciałabym powiedzieć, że oczywistą rzeczą jest jeszcze to, iż trzeba przekazywać
wszelkie informacje młodzieży o tamtych czasach. Powinni wiedzieć co się działo, jak
setki tysięcy, a nawet miliony ludzi cierpiało. Młodzi ludzie w naszym wieku przede
wszystkim są już świadomi, więc powinni moim zdaniem poświęcić czas, by dowiedzieć
się, jakie teraz są dobre czasy a jakie panowały podczas wojny. Niestety, często śmieją
się, nie mając świadomości z czego szydzą. Jednak ja uważam, iż taki los nie powinien
nikogo spotkać.
Dziękuję bardzo za czas, jaki Pani poświęci na przeczytanie tego listu. Z całego serca
życzę Pani wszystkiego co najlepsze.
Z poważaniem
Karolina Oleś
XVI LO, 31-901 Kraków
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Dzień dobry,
chciałam podzielić się z Panią swoimi przemyśleniami na temat koszmarnych przeżyć w obozach; w Pani
przypadku w Ravensbrück. Trudno mi o tym pisać, gdyż nie wyobrażam sobie życia w tamtych czasach i
nawet sama nie wiem co mam o tym myśleć. Przeraża mnie fakt, takiego przedmiotowego a nawet
gorszego traktowania bezbronnych i niewinnych ludzi. Myślę, że nie pielęgnuje się teraz takich wartości
jak przyjaźń, zaufanie, solidarność, a wtedy dzięki tym wartościom właśnie była jakaś szansa na
przeżycie. Co można czuć, kiedy przekracza się bramy piekła? Nie dałabym rady już na wejściu
wytrzymać tego bólu psychicznego, nie mogłabym patrzeć na te wszystkie biedne kobiety, które szły na
stracenie. Wiem, że wszystkim było ciężko znosić te trudy, ale nie można było nic zrobić. Wydaję mi się,
że najgorsza była świadomość ze już prawie nikt stamtąd nie wyjdzie żywy. Koszmar, codziennie modlę
się do Boga dziękując mu ,że nie urodziłam się w tych czasach, choć nie było to tak dawno. Myśląc o tym,
zastanawiam się czy Bóg w ogóle istnieje. Jak można patrzeć na los swoich dzieci i pozwolić im tak
cierpieć? Przecież z tego i tak nie było żadnego pożytku. Jedynie potworny ból, i trauma na całą
wieczność krajów, których mieszkańcy zginęli w takich strasznych warunkach. Z jednej strony uważam ,
że nie wszystkich powinno się ‘’obciążać” wiedzą o tak dramatycznych warunkach, jakie kiedyś panowały
w tych obozach i o tak strasznej historii jaka miała miejsce w kraju , ale przecież każdy obywatel,
powinien wiedzieć, co kiedyś działo się być może nawet z jego rodziną. Wiem, że możliwe jest to, że ktoś
z mojej rodziny uczestniczył w tym, lecz wole nawet sobie tego nie wyobrażać. Nie rozumiem. Nie mieści
mi się to w głowie, może jestem jeszcze za młoda, ale po co to wszystko było? Po co? Czy komuś coś to
przyniosło ? Nie. Jak można być tak bezdusznym człowiekiem, nikomu to nie powinno imponować, to
były chore czasy, i przede wszystkim chorzy ludzie. Wszyscy teraz powinni smażyć się w piekle. Co ci
biedni ludzie byli winni, to że nie wszystkim odpowiadała ich ‘rasa’ ? To absurd. Może kiedyś to
wszystko zrozumiem, na razie naprawdę ciężko mi o tym myśleć, i współczuję Pani. Współczuję tego, co
Pani tam przeżyła, i widziała. I współczuje Pani teraźniejszości, tego że musi Pani żyć z tym wszystkim,
z tymi urazami i z tą traumą. Niech Bóg wynagrodzi Pani i Pani przyjaciołom z obozów te wszystkie
krzywdy.
Karolina Kawula, uczennica 1 klasy XVI LO w Krakowie
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Kraków, 25 listopada 2013 r.
Krzysztof Galon
ul. Brzozowa 11/16
31-050 Kraków
Szanowna Pani,
Piszę do Pani ten list, ponieważ chciałbym się podzielić z Panią moimi refleksjami na temat
codziennego życia w obozie. Przede wszystkim nie mogę uwierzyć, w jakich warunkach
kobiety były przywożone do obozu, w jakich warunkach musiała Pani żyć i w to, że w tak
bestialski sposób były Panie traktowane i wykorzystywane do niewolniczej pracy w
pobliskich niemieckich zakładach pracy. Na niektórych były wykonywane eksperymenty
naukowe, które nie miały żadnego sensu. Większość więźniarek tego nie przeżywało, a jeśli
im się udało, to zostawały kalekami do końca swojego życia. Oprócz eksperymentów kobiety
były też sterylizowane. Wielu ludzi nie wytrzymałoby nawet dnia w obozie, a Pani przeżyła
w nim o wiele więcej czasu. Myślę, że ja też nie dałbym rady. Wygłodzone i wycieńczone
więźniarki musiały pracować bez przerwy. Kobiety, które już nie wytrzymywały katorgi,
zostawały mordowane w komorach gazowych. Gdy Niemcy dowiedzieli się o zbliżającej się
armii rosyjskiej, zaczęli masowe mordy. Nawet wyzwolenie przez armię czerwoną
przyniosło wiele bólu i cierpienia.
Moim zdaniem, powinno się mówić o wydarzeniach, które rozegrały się w Ravensbück,
ponieważ cierpienie tych wszystkich kobiet nie powinnobyć daremne. Nieludzkie
zachowania niemieckich żołnierzy, muszą obejść szerokim echem cały świat. Przede
wszystkim nie można dopuścić, żeby podobne wydarzenia ponownie miały miejsce. Obóz
Ravensbück to miejsce pochówku wielu tysięcy kobiet, które były niewinne i nie zasłużyły
na taki okrutny los.
Z poważaniem
Krzysztof Galon, XVI LO w Krakowie
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Kraków 26.11.2013

Szanowna Pani.
Jestem uczennicą liceum, historię Pani i wielu innych kobiet z obozu w Ravensbrücku
miałam okazję poznać niedawno na lekcji historii, przeczytałam również wiele artykułów na ten
temat.
Bardzo współczuję, a zarazem podziwiam siłę i wiarę kobiet w to , że zostaną wyzwolone
z obozu. Zostały one potraktowane jak zwierzęta, niczym króliki doświadczalne.
Czytałam z przerażeniem jak niby wykształceni lekarze wykonywali zabiegi, wycinali tkanki,
łamali kości, wstrzykiwali bakterie, które tworzyły rozległe zakażenia, aby zobaczyć jak radzi
sobie z tym organizm. Młode, przeważnie zupełnie zdrowe kobiety zostały okaleczone do końca
życia.
Po takich doświadczeniach medycznych zostawały pozostawione na pastwę losu z otwartymi
ranami, bez znieczuleń, i sanitarnych warunków co skutkowało nieodwracalnym kalectwem
oraz bardzo często śmiercią.
Wehrmacht chciał zbadać jak najskuteczniej pomóc swoim rannym żołnierzom,
ale nie jest to żadnym wytłumaczeniem. Uważam, że mogłoby się to odbyć bez okrucieństwa
i kolejnej tragedii w historii - nie tylko Polaków.
W większości więźniarkom udało się wyzwolić, z moim zdaniem „piekła”, jeden z
dowodów – listę operowanych z informacjami o zabiegach oraz własne kalectwo wykorzystały
w sądzie podczas procesu norymberskiego. Stały się żywym dowodem przeciwko niemieckim
lekarzom. Świadczy to o ich duchu walki i dążeniu do sprawiedliwości.
Piszę ten list aby pokazać, że młode osoby nie zapomniały o historii, tragedii naszych
rodaków. Również w ich imieniu chylę czoła i składam hołd wszystkim tym kobietom które
wycierpiały w obozie, a mimo to się nie poddały. Chciałabym dowiedzieć się, jakie są Pańskie
doświadczenia związane z pobytem tam i co pani najbardziej utknęło w pamięci.
Z poważaniem
Anna Baran
VI LO w Krakowie

7

