
Wyjątkowe lekcje historii 
 

W dniach 14 i 15 czerwca 2021r. uczniowie z klas 1tż, 2Tap oraz 2Ttp 
uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych upamiętniających tragiczne 
wydarzenia z kart historii naszej Ojczyzny. 

14 czerwca 2021r.w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich, 
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, na dworcu PKP w 
Jarosławiu, przed tablicą upamiętniającą mieszkańców Ziemi Jarosławskiej, 
więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, byli świadkami uroczystości 
upamiętniającej 81. rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz. Od 
przemawiających przedstawicieli władz usłyszeli jak ważna jest pamięć i prawda 
historyczna. Szczególnie w ich pamięci zapadła wypowiedź przedstawiciela ofiar 
nazistowskich Andrzeja Tokarza, syna Kazimierza Tokarza, który w wieku 19 lat, 
14 czerwca 1940 roku został przywieziony w pierwszym transporcie do 
niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, gdzie otrzymał numer 282. Andrzej Tokarz 
przytoczył wypowiedź nazistowskiego zbrodniarza Karla Fritzscha, zastępcy 
komendanta obozu Auschwitz, który zwrócił się do pierwszych 728 więźniów 
obozu, wyłącznie narodowości polskiej, przywiezionych 14 czerwca 1940 roku do 
obozu następującymi słowami: 
„Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się to 
komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają 
prawo żyć nie dłużej, niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy miesiące”. 

- Teren obozu otoczony był ogrodzeniem z drutu kolczastego, pod napięciem 220 
V. A więc dotknięcie takich drutów kończyło się śmiercią - zaznaczył Andrzej Tokarz 
i przytoczył kolejną wypowiedź Karla Fritzscha: 

„Dla nas wszyscy razem nie jesteście ludźmi, tylko kupą gnoju (…). Dla takich 
wrogów Trzeciej Rzeszy jak wy, Niemcy nie będą mieli żadnych względów i żadnej 
litości. Z prawdziwą przyjemnością przepędzimy was wszystkich przez ruszty 
pieców krematoryjnych. Zapomnijcie o waszych żonach, dzieciach i rodzinach, tutaj 
pozdychacie wszyscy jak psy”. 

- Te słowa niemieckiego zbrodniarza całkowicie obalają kłamliwe twierdzenia wielu 
zachodnich mass mediów, jakoby obozy koncentracyjne były polskie! - zaznaczył 
Andrzej Tokarz. 

15 czerwca 2021r. uczniowie uczestniczyli na Starym Cmentarzu w Jarosławiu 
w uroczystości z okazji 78. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Pod monumentem 



upamiętniającym ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na 
polskiej ludności Kresów Południowo-Wschodnich, oddano hołd zamordowanym 
poprzez wspólną modlitwę, odegranie hymnu państwowegoi złożenie wiązanek 
kwiatów. 

Tablica znajdująca się przy bramie na Starym Cmentarzu umieszczona została 
w 2013 roku. Upamiętnia ofiary ludobójstwa dokonanego w latach 1943-1947 
przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na ludności Wołynia, a jej autorem jest 
artysta rzeźbiarz Robert Trysła. Tablica przypomina o zamordowanych przodkach, 
krewnych, nieznanych Polakach - bezbronnych polskich kobietach, dzieciach, 
ludziach starszych, tysiącach niewinnych ofiar. 

Zbrodnia Wołyńska (krwawa niedziela) miała miejsce 11 lipca 1943 roku. Była 
to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, 
mająca charakter ludobójstwa. Jest jednym z najtragiczniejszych epizodów historii 
Polski w czasie II wojny światowej. 

Również i podczas tej uroczystości przedstawiciele władz podkreślali jak 
cenna dla młodych pokoleń jest pamięć o ofiarach tych krwawych wydarzeń. Jak 
ważny jest szacunek dla przeszłości, po to aby kształtować prawdziwą 
teraźniejszość. 
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