
ur. 1919 
numer 918

jeden z pierwszych więźniów obozu 
KL Auschwitz-Birnkenau, z którego udało mu się uciec

Auschwitz. Straszne, okrutne słowo. Przy jego dźwięku 
sumienie świata dostaje drgawek. To miejsce, gdzie 
człowiek człowiekowi czynił coś takiego, co w żadnym 
języku świata nie zostało dotąd zdefi niowane.

Kazimierz Piechowski

Piech owski
Kazimierz
Piech owski

Kazimierz
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Połącz wyrazy z kolumny A z definicjami z kolumny B.

Przeczytaj tekst.

Ćwiczenie 1.

Ćwiczenie 2a.

A 
wyraz

B
definicja

0. więzień a. wagon (element pociągu), którym transportowano bydło (krowy, 
byki, czasami też inne zwierzęta hodowlane)

1. obóz 
koncentracyjny b. tymczasowy, często niski budynek, w którym przez krótki czas 

mogą mieszkać ludzie; w obozach budynki miały fatalną jakość

2. barak c. piec do spalania ciał ludzkich; stosowany w obozach koncentra-
cyjnych podczas drugiej wojny światowej

3. magazyn d. ubranie więźnia (spodnie i koszula), w dwukolorowe pionowe pasy 

4. piec krematoryjny e. wykaz (lista) osób, które miały zginąć w komorze gazowej lub 
przez rozstrzelanie

5. transport f. osoba przywieziona transportem do obozu, przymusowy miesz-
kaniec obozu koncentracyjnego (więzienia)

6. wagon bydlęcy g. przewóz osób do obozu koncentracyjnego; grupa osób przywie-
zionych pociągiem do obozu koncentracyjnego

7. lista śmierci h. dokument uprawniający do wyjścia lub wyjazdu poza teren obozu 
koncentracyjnego

8. pasiak i. budynek, w którym przechowywano narzędzia do pracy, jedzenie, 
odzież

9. przepustka j. teren otoczony drutem kolczastym, zamieszkały przez więźniów, 
specjalnie kontrolowany 

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8. 9.
f

Kazimierz urodził się 3 października 1919. Jego nazwisko – Piechowski – oznacza, że jego rodzina pochodzi 
ze wsi Piechowice. To stara szlachecka tradycja: nazwisko związane było z miejscem, które należało do rodziny. 
Kazimierz Piechowski miał dwadzieścia lat, kiedy zaczęła się wojna. Był harcerzem i na wieść o wojnie posta-
nowił walczyć. Razem z kolegą z  drużyny harcerskiej wyruszyli do Francji, gdzie tworzone było wojsko polskie. 
Obaj zostali aresztowani przez patrol niemiecki. Z aresztu trafi li do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. Był 20 czerwca 1940 roku. 

Równo dwa lata później - 20 czerwca 1942 roku – Kazimierz uciekł z obozu. Przez dwa lata był numerem 
918. Im niższy numer, tym starszy stażem więzień. Numer związany był z miejscem i czasem historycznym. 
Dla Kazimierza Piechowskiego numer 918 jest tak samo ważny jak nazwisko. Po latach Kazimierz Piechowski 
napisał autobiografi ę, którą zatytułował „Byłem numerem”. 

20 czerwca 1940 roku, kiedy Piechowski przybył do Auschwitz, jeszcze nie było obozu. Było miejsce 
wyznaczone pod obóz. Ktoś musiał dopiero zbudować baraki, magazyny, piece krematoryjne… Kazimierz 
Piechowski dotarł na miejsce wyznaczone pod obóz drugim transportem, wagonami dla bydła. Wcześniej 
dojechał tam tylko tzw. transport tarnowski – 728 więźniów. Ludzie z tych dwóch pierwszych transportów 
budowali Auschwitz. Znali obóz lepiej niż inni, widzieli i wiedzieli więcej. 

Wśród wielu więźniów Auschwitz był Ukrainiec, Eugeniusz Bendera, który pracował jako mechanik 
samochodowy. Wiosną 1942 roku dowiedział się, że jego nazwisko jest na liście śmierci. Bendera nie miał nic 
do stracenia.  Zaczął myśleć o ucieczce. Szczegóły planu opracowali razem z Kazimierzem Piechowskim. Do 
grupy wciągnęli jeszcze dwie zaufane osoby: księdza Józefa Lemparta i Stanisława Jastera, którego Piechowski 
znał z harcerstwa.
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Plan ucieczki był następujący: w sobotę, kiedy esesmani zamykali wszystko i wyjeżdżali do domów (wracali 
dopiero w poniedziałek rano), czterech więźniów przebierze się w mundury wyniesione wcześniej z magazynu, 
w którym pracował Kazimierz. On też, jako najlepiej mówiący po niemiecku, włoży mundur oficerski. Tak też 
zrobili: Eugeniusz był kierowcą, miejsce pasażera zajął Kazimierz, ksiądz Józef i Stanisław siedzieli z tyłu. Pierwszy 
z napotkanych esesmanów nie rozpoznał ich – na widok oficerskiego munduru zasalutował. Jednak po drodze 
uciekinierzy natknęli się na szlaban, o którym nic nie wiedzieli. Więźniowie nie wiedzieli, czy samochody prze-
jeżdżają na hasło czy przepustkę. Niemiec nie podnosił szlabanu. Kazik wychylił się z wozu, zmieszał z błotem 
wartownika, który – przestraszony – szybko podniósł szlaban. Wyjechali. Uciekli z Auschwitz! 

Była to jedna z najbardziej brawurowych i spektakularnych ucieczek z obozu w Auschwitz. Została przed-
stawiona w fabularyzowanym dokumencie nakręconym przez BBC, w którym wystąpił także sam Piechowski.

Kazimierz Piechowski swoje losy w Auschwitz opisał w książce Byłem numerem (2005). Reżyser 
Marek Pawłowski zrealizował o Piechowskim film dokumentalny, zatytułowany Uciekinier  2006). 
Ucieczce Kazimierza Piechowskiego z Auschwitz, swoją piosenkę Kazik Kommander’s Car z albumu  
Coquette poświęciła Katy Carr, brytyjska piosenkarka z polskimi korzeniami. 

Po ucieczce z Auschwitz, Piechowski wstąpił w szeregi Armii Krajowej. W powojennej Polsce, za rządów 
komunistycznych, AK uznana została za organizację nielegalną, nawet bandycką. Jej członkowie byli aresz-
towani i więzieni. Taki los spotkał też Kazimierza Piechowskiego, który po powrocie na Pomorze podjął pracę, 
jednak wkrótce potem – jako były żołnierz AK – został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Wyszedł na 
wolność po siedmiu latach. 

24 października 2007 w Sztokholmie, kiedy dziennikarz zapytał Kazimierz Piechowskiego: „Pan jeszcze 
wierzy w dobro po tym wszystkim, co Pan widział i przeżył? Czy Pan wierzy w to, że są dobrzy ludzie?”, ten 
odpowiedział następująco: 

„Wierzę, że jest dobro i zło. To jest filozoficznie słuszne. Nie może istnieć świat żywy jeśliby było tylko 
dobro albo tylko zło. To jest niemożliwe. Kosmos jest ustawiony w ten sposób, że konieczne jest dobro i zło 
razem, wtedy może istnieć fenomen życia. Spróbujmy wyobrazić sobie świat, w którym nie ma zła. Ale taki świat 
nie mógłby istnieć ponieważ dobro i zło muszą się przeplatać. My tylko w tym aspekcie możemy zrozumieć 
fenomen życia i wszechświat. To tak jak dwa przeciwstawne pojęcia zimna i ciepła. Nie możemy zrozumieć 
jednego bez doświadczenia drugiego. To samo ze zrozumieniem dobra i zła”.

Na podstawie:
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120630/MAGAZYN/120629470
http://www.poloniainfo.se/artykul.php?id=894
http://wyborcza.pl/1,101707,4648865.html#ixzz2oog3mcE7
http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/12490,UCIEC-PRZEZNACZENIU-rozmowa-z-Kazimierzem-Piechowskim-wiezniem-numer-918-uciekin.html 

TRUDNE SŁOWA: 
harcerz - skaut; harcerstwo - organizacja skautów
drużyna - grupa, zespół, ekipa
na wieść (o + miejscownik) - po otrzymaniu wiadomości, informacji na jakiś temat
więzień - aresztowany, osoba która spędza czas w więzieniu, czyli nie jest wolna
bydło - krowy, byki; przymiotnik: bydlęcy
dotrzeć na miejsce - dojechać do celu, osiągnąć cel
nie mieć nic do stracenia - być pod presją sytuacji, kiedy każde ryzyko ma sens i się opłaca; każda aktywność 
jest lepsza niż brak aktywności
zaufane osoby - osoby, którym wierzymy, ufamy
szlaban - bariera utrudniająca dostęp, np. wjazd lub wyjazd z parkingu albo przejazd przez tory kolejowe
natknąć się (na + biernik) - niespodziewanie zobaczyć coś/kogoś, spotkać kogoś, kogo nie chcemy spotkać
zmieszać (kogoś) z błotem - potraktować kogoś źle, obrazić, powiedzieć komuś coś przykrego  
(czasami też wulgarnie)
brawurowa i spektakularna ucieczka/akcja - akcja sensacyjna, ryzykowna
podjąć pracę - zacząć pracować
dobro i zło muszą się przeplatać - istnieć/funkcjonować/być obok siebie: raz dobro, raz zło, zmieniać się 
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Poszukaj w tekście odpowiedzi na następujące pytania:

Utwórz rzeczowniki od podanych przymiotników. 

Uzupełnij formy deklinacyjne rzeczowników dobro/zło i dobroć/złość. 

Ćwiczenie 2b.

Ćwiczenie 3.

Ćwiczenie 4.

1. Dlaczego Kazimierz Piechowski zatytułował swoje wspomnienie Byłem numerem?
2. Kiedy i jak powstawało Auschwitz? 
3. Dlaczego ucieczka została zaplanowana na weekend?
4. Jakie znaczenie miało to, że Kazimierz Piechowski znał język niemiecki?
5. W jakich tekstach kultury pojawił się motyw ucieczki Kazimierza Piechowskiego?
6. W jaki sposób dobro i zło funkcjonują w świecie?

przymiotnik rzeczownik
0. Piechowski (nazwisko piszemy dużą literą) Piechowice

1. harcerski

2. bydlęcy

3. ofi cerski

4. bandycki

5. tarnowski

6. szlachecki

7. polski

8. niemiecki

Rzeczowniki DOBRO i ZŁO (oba rodzaju nijakiego) określają idee, pojęcia 
fi lozofi czne z zakresu etyki. Rzeczowniki DOBROĆ i ZŁOŚĆ (oba rodzaju żeńskiego) 
mają bardziej konkretne znaczenie i związane są z człowiekiem 
i jego zachowaniem. Dobroć to cecha charakteru, cecha osoby, postępowania. 
Złość to stan emocjonalny, niekontrolowana reakcja emocjonalna. 
W tych znaczeniach rzeczowniki te mają tylko liczbę pojedynczą. 

przypadek liczba pojedyncza
mianownik dobro zło dobroć złość

dopełniacz dobra złości

celownik złu dobroci

biernik

narzędnik dobrem złością

miejscownik złu dobroci

wołacz dobro złość
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Wstaw brakujące rzeczowniki (dobro, zło, dobroć lub złość) w odpowiedniej formie.

Obejrzyj fragment filmu BBC Uciekinier (od 39:16 do 40:00) i wypisz zachowania 
typowe dla osoby cierpiącej na tzw. syndrom obozowy. 

Jakie były losy uciekinierów? Obejrzyj fragment filmu BBC Uciekinier (od 40:20 
do 42:05) i połącz nazwiska osób z ich losami po ucieczce z obozu.

Ćwiczenie 5.

Ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 7.

0. Zło nie jest przeciwieństwem ___________ - to jego brak.

1. On to zrobił specjalnie? - Tak, myślę, że zrobił to na .___________________________________________ .

2. Czy mógłby istnieć świat, w którym jest tylko dobro i nie ma ____________________________________ ?

3. Matka Teresa znana jest w świecie ze swojej _________________________________________________ .

4. Stres, bezradność i poczucie braku kontroli wywołuje w człowieku ______________________________ .

5. Na zajęciach z filozofii rozmawialiśmy o złu, a dzisiaj będziemy rozmawiać o _______________________ . 

6. Czy istnieje bezinteresowna _______________________________________________________________ ? 

7. _____________________________________ piękności szkodzi. 

8. Miłość matki wyraża się cierpliwością, wyrozumiałością i _______________________________________ . 

9. Dzieci wyrażają ________________________________________________________ krzykiem i płaczem.

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=AsnhlFPnHgs

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=AsnhlFPnHgs

Osoba cierpiąca na syndrom obozowy często w nocy ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko losy
1. Eugeniusz Bendera a. Podczas ucieczki zachorował i został na plebanii u księdza.

2. Stanisław Jaster b. Wrócił do Warszawy.

3. Józef Lempart c.
Dotarł na Ukrainę, a potem zawrócił do Polski (do wsi Lasek), 
zmienił nazwisko.

4. Kazimierz 
Piechowski d.

Dotarł na Ukrainę, a potem zawrócił do Polski (do wsi Lasek), 
zmienił nazwisko, pracował w gospodarstwie, wstąpił do Armii 
Krajowej.

dobra
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Ćwiczenie 9. Obejrzyj teledysk i wysłuchaj piosenki Kazik Kommander’s Car z albumu Coquette 
Katy Carr i ułóż w kolejności podane zwroty tak, aby można było użyć ich w opowieści 
o ucieczce z obozu. Słuchając, spróbuj wynotować polskie fragmenty tekstu. 

 ruszyć  dojechać do szlabanu  wsiąść do samochodu  dodać gazu/przyspieszyć 
 przejechać przez bramę  zamknąć drzwi  jechać wzdłuż obozu  wyjechać z obozu 

 zwolnić  otworzyć drzwi  zapalić silnik

0. _________________________________________

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _________________________________________

5. _________________________________________

6. _________________________________________

7. _________________________________________

8. _________________________________________

9. ________________________________________

10. _________________________________________

ot worzyć drzwi

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=AsnhlFPnHgs

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=TqvhgS00UdA

Obejrzyj fragment filmu BBC Uciekinier (od 50:45 do 52:21) i i ułóż z koleżanką/
kolegą dialog „Planujemy podróż”.

Ćwiczenie 8.

Przydatne zwroty (z fragmentu filmu), które można wykorzystać w dialogu:
  gdzie (= dokąd) się w tym roku wybierzemy?
  myślę, (że) do + dopełniacz
  to musi być przede wszystkim 
  polecimy do + dopełniacz ________ i z + 

dopełniacz ______ do + dopełniacz ________
  najważniejsza sprawa
 gwóźdź programu
 to musimy zobaczyć
 już jesteśmy przy granicy z + narzędnik/(jakiej?)
  zawsze kiedy wyruszamy na inne kontynenty, 

nie siedzimy w jednym kraju

  kiedy będziemy już na północy 
(południu, wschodzie, zachodzie)

  nie darowałbym sobie, żeby nie polecieć/
zobaczyć

 ja już wiem, co myślisz/o czym myślisz
 moje marzenie
 z czegoś jednak trzeba/musimy zrezygnować
 wiem, że ty marzysz o + miejscownik
 sześć, siedem tygodni w podróży
 zabraknie nam sił 

Polecamy: 
Uciekinier, fi lm dokumentalny z roku 2006 w reżyserii Marka Pawłowskiego

piosenka Katy Carr (brytyjska piosenkarka z polskimi korzeniami) Kazik Kommander’s Car (z albumu Coquette)

Byłem numerem... świadectwa z Auschwitz, oprac. Kazimierz Piechowski, Warszawa 2003

Kazimierz Piechowski, My i Niemcy, Warszawa 2008

Polskie Radio Program Trzeci, Godzina prawdy: Uciekinier z Auschwitz, audycja http://www.polskieradio.

pl/9/1363/Artykul/1341909,Uciekinier-z-Auschwitz-swoj-plan-oparlem-na-glupocie

http://bellum.com.pl/kazimierz-piechowski-brawurowy-uciekinier-z-auschwitz/
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