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Władysław Lewkowicz był
świadkiem świętości ojca Maksy-
miliana Kolbe, przyjacielem, który
nie zapomniał, ani o świętym fran-
ciszkaninie, ani o świeckich zwy-
kłych ludziach, którzy umarli w
obozie w Oświęcimiu.

Władysław Lewkowicz miał
dziewiętnaście lat, kiedy wybuchła
wojna. Był licealistą przed maturą.
Rodowity Kaliszanin, dzieciństwo
spędził w Poznaniu, od 1937 roku
mieszkał w Warszawie. To właśnie
w stolicy został złapany i razem z
1600 osobami wywieziony w wa-
gonach bydlęcych do Oświęcimia.

- Do Oświęcimia trafiłem nie-
całe dwa miesiące po otwarciu
tego obozu 15 sierpnia 1940 roku.
Wtedy nie było tam tak jak dziś.
Wszystko było jeszcze w budowie.
Nie było drutów kolczastych, plac
apelowy był większy i nie było na
nim baraków, to my więźniowie to
wszystko budowaliśmy. Spędziłem
tam pięć lat. Widziałem i przeży-
łem rzeczy straszne - wspominałWładysław Lewkowicz.

Poznał wiele osób - znanych i
nieznanych ofiar wojny. Jak sam
mówił należał do niewielkiego
grona osób, które przeżyły tę tra-
gedię, bo tam w obozie był naj-
młodszy. Wspomina księdza
Wrońskiego, którego SS-man zabił
za to, że zrobił znak krzyża nad
umierającym, Helenę Płotnicką –
łączniczkę Batalionów Chłopskich,
która narażając życie przynosiła
więźniom leki, żywność. Została
przyłapana i wywieziona do gazu.
Wdzięczni więźniowie zamiast ża-
łobnych wiązanek położyli na jej
piersi namalowany na kartce kwia-
tek. Przyjaciela Tadka, który w
dzień swoich imienin poszedł na
rozstrzelanie.

- Były dni, że na rozstrzelanie
brano 160-180 osób. Rano na
apelu stał obok mnie Tadek, za
mną też stał Tadeusz mieli akurat
imieniny. Po apelu planowałem, że
złożę im życzenia. Na apelu wy-
czytano ich numery. Szli na roz-
strzelanie – w moich uszach
dźwięczą słowa Władysława Lew-
kowicza. Pamiętam też łzy w jego
oczach, w moich też - Usta i po-
wieki im drżały, nic nie mówili.
Czego miałem im życzyć? Powie-
działem tylko: bądźcie dzielni, dziś
wy, jutro my.

Tylko nie zapomnijcie o nas
Święta to czas radości, ale też melancholii. Przy wigilijnymstole myślimy o tych, którym nie było dane podzielić się z bli-skimi opłatkiem. Wspomnijmy też tych, którzy o tę pamięćprosili… tylko o pamięć… Wzruszającą historię przekazał miWładysław Lewkowicz z Poznania – jeden z ostatnich świad-ków. W tym roku on też nie zasiądzie już przy wigilijnymstole… czuję się więc w obowiązku przekazać ją dalej, żebypodtrzymać tę pamięć…

Tego dnia rozstrzelano 280
osób. Ci, którzy szli na śmierć po-
wtarzali te same słowa: TYLKO
NIE ZAPOMNIJCIE O NAS…

Cicho wypowiadane słowa,
były niemym krzykiem, prośbą o
pamięć.

Władysław Lewkowicz nie za-
pomniał. Na ręce wytatuowany
numer obozowy 3121, a w sercu
głęboka rana.

- W maju 1941 roku do obozu
przyjechał nowy transport ludzi. W
obozie było głośno, że przywieźli
księży z Niepokalanowa. Chciałem
się z nimi poznać, potrzebna mi
była duchowa podpora. Wiedzia-
łem, że jest między nimi ojciec
Kolbe - wspominał.

Franciszkanina widział na foto-
grafii na okładce miesięcznika „Ry-
cerz Niepokalanej”.

- Miał długą brodę. W obozie
był bez brody, w zniszczonym pa-
siaku, ale jak na zdjęciu uśmiech-
nięty. Spotykaliśmy się często na
wieczornym apelu i rozmawialiśmy
na różne tematy. Kiedyś powie-
działem do niego: Ty Maksiu chyba
będziesz świętym. On uśmiechnął
się i odpowiedział: Czy ty chłopcze
w ogóle sobie wyobrażasz ile to na
świętego trzeba sobie zarobić?

Taki był właśnie Maksymilian
Kolbe. Podpora duchowa dla wielu
więźniów, chętny do pomocy, do
wysłuchania i rozmowy. Na nic się
nie skarżył. Nawet wtedy, gdy z
pracy wracał po-
bity.

- Początkowo
ojciec Maksymi-
lian pracował
przy obieraniu
ziemniaków, ale
z czasem prze-
stali w obozie
obierać kartofle,
wtedy duchowny
nad rzeką Sołą
nosił trzydziesto-
k i l o g r amowe
bale z trzciny.
Chorował na
gruźlicę, więc nie
było mu łatwo.
Ale godził się z
losem, bo jak
mówił taka jest
wola Boża.

W ł a d y s ł a w
w s p o m i n a ł

dzień, w którym ksiądz przybliżył
się do świętości. Był koniec lipca
1941 roku. W obozie obowiązy-
wała zasada – za jednego ucieki-
niera ginęło dziesięciu niewinnych
współtowarzyszy. Wtedy uciekł
jeden. Była więc wybiórka. Z sze-
regu wyznaczano kolejno więź-
niów. Na śmierć miał iść
Franciszek Gajowniczek.
- Zaczął krzyczeć, rozpaczał,

że ma żonę i dzieci. Wtedy z sze-
regu wystąpił Kolbe podszedł do
lagerfuhrera Fritscha i powiedział,
że dobrowolnie zgadza się na za-
mianę z więźniem rozpaczającym
za swą rodziną. Rozumiem zdzi-
wienie lagerfuhrera. Takiego czynu
w najśmielszych oczekiwaniach
nie przewidywał. Zapytał śmiałka o
zawód. Ten odpowiedział jestem
księdzem katolickim. Osłupiały
Fritsch zgodził się na zamianę.
Było to nietypowe zachowanie la-
gerhuhrera. Myśmy przecież do-
brze go znali z jego nienawiści do
Żydów i Polaków. Zwyczajnie kop-
nąłby śmiałka i posłał do bunkra
jako jedenastego. Myślę jednak,
że osobowość Maksymiliana poru-
szyła sumienie tej bestii. Obaj wie-
dzieli, że nie sama śmierć jest tu
karą, ale męki i oczekiwanie tej
śmierci. Tam minuty wydawały się
godzinami, a godziny dniami.

Cała dziesiątka została umiesz-
czona w ciemnym bunkrze. Leżeli
bez ubrań na cemencie i umierali
śmiercią głodową. Zachowywali
świadomość do ostatniej chwili
podczas, gdy ich ciało konało. Wyli
z bólu i bezsilności wiedząc, że nie
ma dla nich nadziei.

Byli wycieńczeni, większość
umierała po kilku dniach. Najdłużej
męczył się Ojciec Kolbe.
- Mówią, że cały czas się mod-

lił, ale sądzę, że to nie jest moż-
liwe, kto nie przeżył głodu nie wie,
jakie to cierpienie. Momentami
traci się zmysły i świadomość. Na
pewno odmawiał modlitwy z towa-
rzyszami niedoli przygotowywał ich
do śmierci, ale nie bez przerwy.

Po dwóch tygodniach 14 sierp-
nia Niemcy potrzebowali bunkier,
poszli więc, by wyciągnąć ciała.
Zobaczyli ruszającego się jeszcze
Kolbego.

- Jeden SS-man krzyknął: Co,
ten klecha jeszcze żyje?!” Dano
ojcu Maksymilianowi dosercowo
trującą dawkę fenolu.

Tak święty zakończył swój
żywot doczesny.

- Dzień po śmierci księdza po-
szedłem do szpitala do chorego
ojca Piusa Bartosika. On powie-
dział mi: wczoraj umarł Kolbe. Nie-
długo potem zmarł też ojciec Pius.

Włodzimierz Lewkowicz prze-
żył. Doczekał chwili wyzwolenia
Polski. Po wojnie zdał maturę i
skończył weterynarię. Przez wiele
lat pracował jako weterynarz po-
wiatowy. Nigdy nie zapomniał. 14
dnia każdego miesiąca uczestni-
czył w mszy świętej za ojca Kolbe.
Z ambony mówił o ojcu Kolbe, był
na beatyfikacji w Rzymie w 1971
roku, choć musiał się ukrywać,
żeby go nie rozpoznano, bo sytua-
cja w kraju nie pozwalała na takie
wyjazdy. Jest autorem wspomnień
o świętym.

- Cieszę się, że było mi dane
poznać tego wielkiego człowieka -
mówił.

Władysław Lewkowicz składał
także zeznania na podstawie któ-
rych beatyfikowano ojca Piusa
Bartosika. ALDONA KORBIK


