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„Wierzyłem, że prawda się liczy” 

14-letni Jakub stanął w obronie historycznej prawdy 

W prasie zachodniej pojawiają się często wzmianki o „polskich” obozach koncentracyjnych. Praktyki te są tak 

nagminne, że powstaje ważne pytanie: Czy są to zwykłe przeoczenia wynikające z niewiedzy czy umyślna akcja 

nieprzyjaznych Polsce żródeł? Niestety fakty potwierdzają także tę drugą tezę. 

Poniższa sprawa wydarzyla się już kilka lat temu, ale warto ją w kontekście tego cyklu artykułów przypomnieć. 

Jakub Vaugon, polskiego pochodzenia nastolatek był uczniem jednego z paryskich gimnazjów. Podczas lekcji 

historii natrafił w szkolnym podręczniku do historii i geografii znanego wydawnictwwa Hatier na stwierdzenie, że 

Polacy wchodzili w skład personelu obozu koncentracyjnego w Treblince i tym samym współdziałali w 

eksterminacji Żydów. Obóz w Treblince był drugim co do wielkosci obozem koncentarcyjnym w okupowanej przez 

Niemców Europie, w którym zginęło 900 000 osób. 

Gdy Jakub zaprotestował na lekcji historii przeciwko temu kłamstwu, nikt mu nie wierzył. Co wiecej, spotkał się z 

niespodziewaną wrogością i arogancją nie tylko nauczycieli, ale także kolegów. Koledzy nazywali go „potomkiem 

morderców”. Rodzice Jakuba, Agnieszka i Jerome Vaugon, próbowali wyjaśnić tę sprawę w rozmowie z dyrekcją 

szkoły, ale zostali wyśmiani, a Jakubowi kazano się „douczyć”. Nauczycielka historii wyraziła swoje 

niezadowolenie, że Jakub ma odmienne zdanie od tego co jest napisane w podręczniku. 

Rodzice Jakuba nawiązali więc kontakt z Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, prosząc o pomoc w weryfikacji 

informacji zawartej we francuskim podręczniku. Dyrekcja muzeum potwierdziła rażący błąd historyczny i w liście 

przysłanym do rodziców nastolatka wystosowała apel do wydawcy z prosbą o sprostowanie kłamstwa. Apel ten 

jednak został wykpiony w szkole. Dyrektor szkoły przekonywał nawet, że w przeciągu kilku dni dostarczy materiały 

świadczące o tym, iż "Polacy uczestniczyli w Holokauście w obozie w Treblince". Nauczycielka historii powiedziała 

Jakubowi, że sprawia jej same kłopoty, i że przez niego dyrektor nie spał pół nocy szukając dowodów na to, iż to 

Jakub jest w błędzie. Dowodów takich jednak nie znalazł. 

 

Rodzice wystosowali też apel do wydawnictwa Hatier z prośba o sprostowanie błędu w podreczniku. Po miesiącu 

otrzymali odpowiedź. W liście do państwa Vaugon wydawca tłumaczył, że w nowej wersji książki takiego błędu już 

nie ma i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by tego typu pomyłki nie pojawiły się już więcej w ich publikacjach. 

W kolejnych wersjach podręcznika bulwersujący zapis o polskim personelu w Treblince już się nie ukazał.  

Jakub dostarczył pismo z przeprosinami i sprostowaniem od wydawcy nauczycielce historii, która schowała je do 

torebki i nigdy później dyrekcja szkoły ani nauczycielka nie nawiązali do tego tematu w klasie. Żadna z dorosłych 

osób nie wzięła go w obronę, nigdy nikt nie wyjaśnił publicznie w klasie czego dotyczyła interwencja Jakuba. 

Jakub przeniósł się do innej szkoły i w 2020 zdał maturę z wyróżnieniem. Marzy o studiach na Politechnice w 

Lozannie. Jakub został za swój czyn nagrodzony przez instytut IPN. 
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