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Publikacja Losy dzieci pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945 to wybór tekstów 
źródłowych, uzupełniony o utwory literackie lub ich fragmenty oraz zestawy 
zadań, które można wykorzystać na lekcjach historii, języka polskiego, a także 
podczas lekcji wychowawczych, zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań. 
Materiały zostały przygotowane z myślą o uczniach szkół podstawowych, chociaż 
mogą pomóc w realizacji tematów związanych z II wojną światową również  
w szkołach ponadpodstawowych.

Wybór tekstów źródłowych opiera się na relacjach dzieci spisanych tuż po wojnie 
lub na wspomnieniach osób, które podczas II wojny światowej były dziećmi.  
Jego celem jest ukazanie wojny oczami dzieci na podstawie ich osobistych 
doświadczeń. Taki punkt widzenia z jednej strony uświadamia nam tragiczny los  
i wstrząsające przeżycia najmłodszych, najbardziej bezbronnych ofiar wojny,  
a jednocześnie pozwala opowiedzieć o wydarzeniach, których dzieci były 
uczestnikami i świadkami: o pacyfikacjach, wysiedleniach, germanizacji, pracy 
przymusowej, obozach, Zagładzie, czy Rzezi Wołyńskiej. Rozdział Konspiracja  
i walka dokumentuje udział dzieci i młodzieży w tajnym nauczaniu, akcjach 
Małego Sabotażu i Powstaniu Warszawskim. Oddanie głosu dzieciom może być 
również ważną propozycją metodyczną w nauczaniu historii II wojny światowej – 
uczniom łatwiej jest utożsamić się z zakresem doświadczeń, obserwacji, uczuć 
rówieśników, którym wojna odebrała dzieciństwo.

Zadania zamieszczone w materiałach edukacyjnych są propozycją metodyczną  
do pracy na wszystkich lekcjach i zajęciach związanych z II wojną światową. 
Stanowią całość tematyczną, ale zostały tak opracowane, aby można było z nich 
korzystać niezależnie od siebie w formie wyboru ćwiczeń do interesujących 
nauczyciela zagadnień. Odnoszą się one przede wszystkim do materiałów źródłowych 
zawartych w publikacji, nieliczne ćwiczenia to propozycje oparte na materiale 
pozaźródłowym, np. całość lektury lub konkretne strony i źródła internetowe. 
Polecenia pozwalają na wybór formy pracy: indywidualnej, grupowej lub 
samodzielnej, pozalekcyjnej pracy ucznia. Publikacja zawiera pomoce dydaktyczne 
do pracy z zamieszczonymi tekstami: mapy, zdjęcia, ilustracje, karty pracy, 
schematy i tabele. Na końcu każdego rozdziału znajduje się Podsumowanie,  
które może być realizowane na przykład metodą projektu. 

Wybór tekstów źródłowych został zebrany i opracowany na podstawie materiałów 
publikowanych już wcześniej w polskich wydawnictwach, teksty cytowane są  
we fragmentach, a przy każdym z zamieszczonych tekstów zawarta jest informacja 
o miejscu pierwotnej publikacji. 

Edyta Gula

 Wprowadzenie
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Przeczytaj relację  
i wykonaj polecenia:

[…] To była wielka sprawa, działalność państwa podziemnego i zorganizowanie 
tajnego nauczania. Bo Niemcy chcieli z nas zrobić niewolników. Już wystarczyły 
cztery działania arytmetyczne, żeby można było się podpisać, a myśmy chcieli żyć 
normalnie. Wszystko było zabronione. Za wszystko groziła kara śmierci.

Coś w narodzie polskim jest z konspiratorów, jeszcze z czasów niewoli, że powstał 
wspaniale zorganizowany, znakomicie funkcjonujący system tajnych kompletów  
i szkolnych, i uniwersyteckich. Tak, że to była bardzo ważna część pracy dla 
przyszłości. Marzyło się o niepodległości. Nikt nie przewidywał, że będziemy w tej 
wojnie przegrani, że znajdziemy się pod butem Stalina. Więc to przygotowanie kadr, 
inteligencji zawodowej, kadr dla przyszłej wolnej Polski.

Edmund Kujawski
Archiwum Historii Mówionej – Edmund Kujawski (1944.pl)

Ci, którzy się chcieli uczyć w warunkach i z programem szkoły ogólnokształcącej,  
to chodzili na tzw. komplety. Wyglądało to w ten sposób, że albo te komplety były 
organizowane prywatnie przez grono nauczycieli, grono znajomych ludzi, 
zaufanych. Młodzież zaufana, która potrafiła zachować w tajemnicy to, co robi,  
i umiała się podporządkować tym rygorom, jakie obowiązywały w tym czasie.  
Bo trzeba przyznać, że każda jakaś wpadka, każde stwierdzenie przez Niemców,  
że działo się coś niezgodnego z ich zasadami, to było karane strasznymi karami.  
Nie mówiąc o karze śmierci. Przeważnie aresztowania, zamykania, wywożenie do 
obozów, męczenie.

Fragment wywiadu z Krzysztofem Wypychem przeprowadzonego przez uczniów  
SP nr 15 w Kaliszu w ramach projektu „Opowiem ci o wolnej Polsce” [w:] Migawki  
z przeszłości, Warszawa 2010, s. 130–131

1. Podaj co najmniej trzy powody zorganizowania tajnego nauczania w czasie okupacji niemieckiej. 

2. Dlaczego, Twoim zdaniem, Niemcy ograniczyli naukę dla polskich dzieci i młodzieży  
do 4-klasowych szkół podstawowych i szkół zawodowych z zakazem nauczania  
języka polskiego, geografii i historii? 

3. Co groziło uczniom i nauczycielom za udział w tajnym nauczaniu? 

4. Dlaczego konspiracyjny system nauczania to jedna z form walki z okupantem?

 Konspiracja i walka
1. Tajne nauczanie
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[…] Przed wojną chodziłem do szkoły imienia Mikołaja Reja na placu Małachowskiego, 
ale w 1939 roku szkoła została zamknięta. Niemcy przejęli ten budynek na szpital 
polowy i ta nasza szkoła tak się tułała, a później w ogóle przestała istnieć, jako że 
nauka była dopuszczana przez Niemców tylko w stopniu podstawowym. A już gimnazja, 
licea, wyższe uczelnie były nieczynne. I była nauka na tak zwanych kompletach 
tajnego nauczania. Polegało to na tym, że klasy zostały podzielone na grupki 
kilkuosobowe. Normalnie w klasie było nas tam dwudziestu paru, trzydziestu 
chłopaków, to zostały podzielone na trzy, cztery grupy po siedmiu, ośmiu i lekcje 
odbywały się w różnych miejscach miasta. Najczęściej w mieszkaniach, albo w 
mieszkaniu nauczyciela (co nie było wskazane), a najczęściej był grafik, że te lekcje 
odbywają się u tego kolegi, te lekcje u tego, taki adres… I tak się odbywała nauka,  
że każda lekcja była w innym miejscu i było ustalane w pewnym sensie tak z dnia  
na dzień, że się spotkamy. I nauczyciele przychodzili do tych lokali, lekcja się odbywała, 
wychodził, przychodził drugi, albo myśmy szli do innego miejsca i szkoła była taka 
ruchoma. Zresztą nie tylko u Reja – wszystkie szkoły działały na tej zasadzie. […]

To był taki, nawet bym powiedział, odruch patriotyczny – na złość Niemcom 
będziemy się uczyć. I nie było, powiedzmy, wagarów. W tych warunkach to było dość 
trudne, ale nie było wagarów, to wszyscy chodziliśmy [na zajęcia]. Zresztą jeżeli ktoś 
nie przyszedł, to od razu się alarm podnosił – dlaczego, co się stało? W naszym domu 
było nas trzech – najstarszy brat Janusz, średni Jurek, no i ja najmłodszy. Oni też się 
uczyli na tych samych warunkach. Najstarszy brat zrobił maturę właśnie na 
kompletach tajnego nauczania w 1944 roku, w maju 1944 roku uzyskał maturę.

W naszym domu było nas trzech – najstarszy brat Janusz, średni Jurek, no i ja 
najmłodszy. Oni też się uczyli na tych samych warunkach. Najstarszy brat zrobił 
maturę właśnie na kompletach tajnego nauczania w 1944 roku, w maju 1944 roku 
uzyskał maturę. W naszym mieszkaniu to w jednym pokoju my, w drugim brat,  
tam inni, potem się zmieniało, więc ruch był duży w działaniach naukowych.

Stefan Laube
Archiwum Historii Mówionej – Stefan Laube (1944.pl)

1. Zapisz w punktach zasady organizowania tajnego nauczania. 

2. Czym nauka na kompletach tajnego nauczania różniła się od dzisiejszej szkoły? 

3. Ułóż definicję tajnego nauczania (tajnych kompletów).

 Konspiracja i walka
1. Tajne nauczanie

Przeczytaj relację  
i wykonaj polecenia:
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Działałem w „Szarych Szeregach”. Moje pierwsze kroki w czasie okupacji były  
w 24. Drużynie Harcerskiej, której drużynowym był Wiesław Cieśla, pseudonim 
„Wacek”. Drużyna powstała na Dolnym Mokotowie, z młodzieży szkolnej  
i mieszkańców Dolnego Mokotowa. Była to pierwsza [drużyna] zawiszacka. 
Dlaczego zawiszacka? Bo przed wojną byli harcerze i zuchy. W związku z tym,  
że byłem na granicy zuchów, nie mogłem jeszcze być harcerzem. To był chyba  
1942 rok, jak powstała drużyna. W związku z tym byłem u zawiszaków. Z zuchów 
powstali zawiszacy.

Później starsi harcerze byli przenoszeni do BS-ów, to jest Bojowych Szkół i Grup 
Szturmowych. Grupy Szturmowe między innymi to byli ci, którzy brali udział  
w akcji pod Arsenałem. To byli już starsi harcerze, chłopcy siedemnasto-, 
osiemnasto-, dziewiętnastoletni. Niestety, w czasie Powstania miałem dopiero 
czternaście lat. 

Kazimierz Nowak „Żbik”
Archiwum Historii Mówionej – Kazimierz Nowak (1944.pl)

Wszystkie większe i bardziej znane w świecie wyczyny sabotażu warszawskiego 
zostały dokonane rękami naszych chłopców (opisy w „Kamieniach na szaniec”). 
Wykonywaliśmy m.in.: gazowanie kin, napisy kredowe przeciwkinowe, nalepki 
przeciw czytywaniu „szmatławca”, przeciw słuchaniu „Szczekaczek”, przeciw 
kobietom utrzymującym stosunki z Niemcami, ulotki na dzień 1 września, 
stemplowanie „Szmatławca” na imieniny gen. Sikorskiego (dwa lata z rzędu), 
rozprzedaż własnego dodatku nadzwyczajnego, wybijanie szyb fotografom 
wystawiającym Niemców, napisy V (kredą i farbą), nalepki „Deutschland verloren”, 
palenie propagandowych makiet niemieckich (V), zrywanie flag, zawieszanie 
chorągiewek na święta narodowe, skrapianie kwasem solnym ubrań Niemców, 
zdjęcie tablicy niemieckiej z pomnika Kopernika, zdemolowanie punktów 
werbunkowych na roboty do Niemiec, akcja pisania kotwic (w tym kotwica na 
pomniku lotnika i na dworcu centralnym w Warszawie), rozpędzanie widzów 
propagandowych filmów na świeżym powietrzu, nadanie dwóch własnych audycji 
megafonowych i szereg innych.

Sprawozdanie naczelnika Szarych Szeregów do Komendy Głównej Armii Krajowej 
oraz naczelnika Komitetu Harcerskiego w Londynie [w:] Tomasz Strzembosz, 
Najnowsze Dzieje Polski, 1939–1945, Warszawa 1962, t. 6, s. 303–304

1. Jaki był podział młodzieży, członków Szarych Szeregów – konspiracyjnego harcerstwa  
podczas II wojny światowej? Uwzględnij wiek poszczególnych grup młodzieży. 

2. Jak myślisz, dlaczego autor relacji żałuje, że w czasie Powstania Warszawskiego miał tylko 14 lat?

1. Dlaczego „Kamienie na szaniec“ Aleksandra Kamińskiego zaliczamy do literatury faktu? 

2. Wypisz przykłady akcji Małego Sabotażu.

 Konspiracja i walka
2. Szare Szeregi i Mały Sabotaż

Przeczytaj relację  
i wykonaj polecenia:
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2. Szare Szeregi i Mały Sabotaż

1. Poprzez akcję ulotkową 
próbowano wychowywać 
obywateli, piętnując 
niewłaściwe postawy  
i zachowania. Uzupełnij 
tabelkę, dopasowując 
odpowiednie rysunki 
propagandowe (1, 2, 3, 4)  
do sytuacji (A, B, C, D).  
W tabeli opisz ulotkę i 
zacytuj tekst na niej 
umieszczony 
 (Załącznik 1) 

2. Wyjaśnij krótko, dlaczego 
Kierownictwo Walki Cywilnej 
uznało za szkodliwe opisane 
wyżej zachowania Polaków 
pod okupacją niemiecką.

Obejrzyj ulotki i nalepki 
rozpowszechniane podczas 
akcji Małego Sabotażu
w okupowanej Warszawie  
i wykonaj polecenia:

1

2

3

4
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I oto – stała się rzecz, której wszyscy pragnęli. W marcu 1941 roku trafili wreszcie  
na właściwy tor. Związali się z akcją małego sabotażu, prowadzoną przez organizację 
podziemną Wawer, która stanowiła wówczas czoło otwartej walki z okupantem  
w kraju na odcinku szczególnie istotnym – odcinku oddziaływania niezależnej polskiej 
myśli na najszersze rzesze narodu. W okresie szczytowych powodzeń Niemiec,  
w okresie największego wzrostu ich potęgi – udany dowcipny pomysł propagandowy 
wytwarzał ten szczególny nastrój Warszawy, który ją będzie charakteryzował przez 
całą okupację, nastrój niczym nie zmąconej wiary w słuszność własnej sprawy  
i kpiarskiego stosunku do tzw. „tymczasowych”. Nowa robota otworzyła chłopcom 
okazję do prawdziwie czynnej służby w pracy niepodległościowej. […]

Jednym z głównych zadań Małego Sabotażu było oddziaływanie na własne 
społeczeństwo, przyprowadzanie do porządku kanalii, uczenie ludzi o małym 
wyrobieniu obywatelskim rozumu, upowszechnianie haseł walki cywilnej.
Zarówno akcja przeciw fotografom, jak i przeciwko kinom te właśnie cele miała  
do spełnienia. […]

Chłopcy czuli się doskonale w służbie Małego Sabotażu. W pracę wkładali inicjatywę 
i sporo czasu. Słyszeli, jak miasto pozytywnie ocenia to, co robią. Widzieli często 
dodatnie wyniki swej pracy. To dawało zadowolenie. Duże zadowolenie. Szczególnie, 
że czuli jednocześnie, jak oswajają się z niebezpieczeństwem, jak wdrażają w odwagę, 
i jak wzrasta wpływ ich działalności na stolicę. Dwa poczynania Wawra były 
szczególnie udane i dały specjalnie dużo zadowolenia. Rozlepienie ośmieszającego 
Hitlera afisza: „Führer powiedział…” oraz rysowanie na murach żółwia, mającego 
propagować powolną robotę w zakładach pracujących na rzecz okupanta. 
Rekordzistą żółwiowym okazał się Rudy. Przydały się tu jego zdolności rysunkowe 
oraz wymyślony przezeń schemat żółwia, łączący w sobie, jak z dumą mówił – 
ekspresję wyrazu i szybkość pociągnięcia kredą. Jednego wieczoru narysował Rudy 
ponad 80 żółwi! Koledzy, oglądając te rysunki, z uznaniem kiwali głowami nad 
wyjątkowym lenistwem, bijącym z sylwetek żółwi Rudego. – Nie ma co! Wybitny 
talent rysunkowy! Tej samej skali, co talent kucharski! To wszystko, co opisywaliśmy 
wyżej, dotyczy jednej z dwóch dróg oddziaływania Małego Sabotażu: drogi 
oddziaływania na własne społeczeństwo. Była jednak również i dziedzina druga: 
oddziaływanie na Niemców warszawskich, na 20 000 cywilnych Niemców stale 
przebywających w stolicy oraz setki tysięcy przewalających się przez stolicę 
niemieckich żołnierzy i urzędników. Chodziło o to, by Niemiec widział i czuł, że 
pobity kraj nie został pokonany, że go jako okupanta nienawidzi. Chodziło o to, by 
dręczyć i niepokoić nieprzyjaciela unaocznianiem mu, iż istnieją podziemne siły 
polskie, w każdej chwili gotowe do wyjścia na świat i do odwetu. W latach 1941 i 1942 
tę działalność pedagogiczną w stosunku do okupanta spełniał właśnie Mały Sabotaż. 
Mały Sabotaż Wawra był pierwszą linią Polski walczącej.

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec,  
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kamienie-na-szaniec/

 Konspiracja i walka
2. Szare Szeregi i Mały Sabotaż

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. Jak nazywała się 
organizacja prowadząca 
akcje Małego Sabotażu? 

2. Do kogo skierowane były 
akcje Małego Sabotażu? 
Jaki cel miały akcje 
skierowane do 
poszczególnych grup? Na 
podstawie informacji z 
poprzedniego tekstu 
„Sprawozdania naczelnika 
Szarych Szeregów” lub 
lektury „Kamienie na 
szaniec” podaj przykłady 
takich akcji. (Załącznik 2)

Podsumowanie: 

1. Odszukaj w internecie 
materiał ilustrujący akcje 
Małego Sabotażu – zdjęcia 
lub inne materiały 
dokumentalne 
(3 przykłady) i opisz je 
uwzględniając wszystkie 
zdobyte informacje: 
a. Co przedstawia 
    znaleziony dokument? 
b. Do kogo akcja  
    była skierowana? 
c. Jaki miała cel? 

2. Opisz dokładnie na 
podstawie lektury  
„Kamienie na szaniec”  
jedną wybraną akcję  
Małego Sabotażu.
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3. Powstanie Warszawskie

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

Relacja nr 1 
Około 10 sierpnia mój starszy brat, żołnierz AK, powiadomił mnie, że […] jest 
druh, który zbiera chłopców potrzebnych do roznoszenia prasy i listów.  
W ten sposób trafiłem do drużyny zawiszaków pełniących służbę na Górnym 
Czerniakowie. […]

Na ulicy Zagórnej złożyliśmy przyrzeczenie harcerskie, otrzymaliśmy biało-czerwone 
opaski z naszytą czarną lilijką i zaczęliśmy pełnić służbę. Z bliżej znanych mi 
chłopców był tam Ignatowicz („Kindzior”), Cebulski („Cebula”), Stefan Rzepczak  
z ulicy Przemysłowej i kilku innych.

Pierwszym zadaniem, jakie otrzymaliśmy, był codzienny kolportaż prasy powstańczej. 
Ja otrzymałem w przydziale ulice Okrąg i Wilanowską. Prasę otrzymywaliśmy w 
Bankowcu i z drukarni na Czerniakowskiej („Czerniaków w Walce”). Jednocześnie 
dostaliśmy polecenie sprawdzenia, czy w opuszczonych lokalach niemieckich  
nikt nie przebywa. Od drugiej dekady sierpnia przybyło nam nowe zadanie – 
przyjmowanie i roznoszenie poczty. Punkt rozdzielczy był przy ulicy Okrąg 2,  
a poczta w gmachu ZUS przy Czerniakowskiej. Mój teren pocztowy pokrywał się  
z rejonem kolportażu prasy.

Trzykrotnie także byłem wysyłany z pocztą z Czerniakowa do Śródmieścia.  
Za każdym razem szedłem ze starszym od siebie chłopcem z naszej drużyny  
i zawsze wieczorem. Pocztę otrzymywaliśmy na [ul.] Okrąg lub w ZUS-ie.  
Zawsze mieliśmy podawane hasło rozpoznawcze dla placówek wojskowych.  
Droga prowadziła przez Czerniakowską do ZUS-u, następnie przekopem do 
placówki na ul. Książęcej 1, ogrody, parkan szpitala św. Łazarza, barykada na  
pl. Trzech Krzyży, Żurawia, Krucza do Wilczej1).

Powrót tą samą trasą zaraz po zdaniu i zabraniu nowej poczty. Ostatni, trzeci raz 
byłem na Wilczej w pierwszych dniach września.

Jan Babicz „Baba”
Cyt. za: Zygmunt Głuszek, „Hej, chłopcy…” Harcerze Szarych Szeregów w 
Powstaniu Warszawskim, cz. 2: Powstanie, Warszawa 2001, s. 138–139  
1) Na Wilczej 35/41 mieściła się Centrala Harcerskiej Poczty Polowej

Relacja nr 2 
Wszędzie była masa zawiszaków, młodych. Co z nimi zrobić. Stanice organizować. 
Przyszła wiadomość z „Pasieki”, głównej kwatery, która była na terenie Warszawy  
na Śniadeckich, a potem na Wilczej, że oni organizują pocztę harcerską. […]

Łącznicy będą zanosić do naszych oddziałów frontowych broń w chlebakach…  
Jak będą zanosić? Kanałami! Wtedy zaczęła się służba kanałowa. Młody zawiszak 
szedł z dwoma wielkimi torbami, w jednej torbie miał granaty, broń, amunicję,  
w drugiej torbie miał gazety „Biuletyn Informacyjny”, nasze wydawnictwa i docierał 
do naszych oddziałów frontowych.

Jerzy Jabrzemski „Wojtek”
Archiwum Historii Mówionej – Jerzy Jabrzembski (1944.pl)

1. Zapisz w punktach zadania 
harcerzy z Harcerskiej 
Poczty Polowej powstańczej 
Warszawy. 

2. Na mapie (Załącznik nr 3) 
zaznacz trasę, którą 
poruszał się autor Relacji nr 1 
Jan Babicz „Baba”. 

3. Zaznacz na mapie 
(Załącznik nr 3), gdzie 
znajdowała się centrala 
Harcerskiej Poczty Polowej.
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Tym razem wszedłem do włazu kanałowego w Alejach Ujazdowskich u wylotu 
Wilczej. Trasa biegła pod Alejami Szucha, placem Unii, Puławską, z wyjściem  
na powierzchnię przy ulicy Szustra. Na tej trasie w porównaniu z kanałem pod ulicą 
Czerniakowską (chodziłem tamtędy dwukrotnie), było wygodniej. Tym niemniej 
szło się nisko schylonym, z torbą i plecakiem wypełnionymi listami. W kanale  
po paru minutach natknąłem się na chłopaka-łącznika i dziewczynę kurierkę 
zmierzających również na Mokotów. Zrobiło mi się raźniej. Każdy z nas miał 
latarkę elektryczną – mogliśmy więc oszczędzać baterie, świecąc na zmianę. 
Posuwaliśmy się powoli i ostrożnie, brodząc po kolana. Pod aleją Szucha 
zdwoiliśmy czujność. Nad nami Niemcy. Słychać odgłos podkutych butów i chrzęst 
wojskowych gąsienic. Przy wylotach włazów wisiały wiązki granatów i jakieś 
druty. To Niemcy zastawiali pułapki, wiedząc, że kanałami kursują powstańcy. 
Przesuwaliśmy się jak szczury, by nie spowodować detonacji. Po czterech 
godzinach znaleźliśmy się pod placem Unii Lubelskiej – a więc dopiero w połowie 
drogi. Potworny zaduch, ciężar bagażu i ta pozycja marszowa – zgięci wpół,  
a czasami i na czworakach – pozbawiły nas sił. Co kilkanaście metrów odpoczynek. 
Przestaliśmy ze sobą rozmawiać, żeby nie otwierać ust, bowiem pot zmieszany  
z kanałową mazią zalewał nam twarz. Szliśmy w kompletnych ciemnościach,  
po omacku, zachowując resztę energii w bateriach do orientowania szkiców  
z terenem. […]

Z przodu dobiegł stłumiony głos dziewczyny: „Nie ma przejścia!”. Wiedzieliśmy,  
że tu Niemcy mają swoje ostatnie pozycje, a trzysta metrów dalej jest nasz wyłaz 
– przy Szustra. Tymczasem przed nami mur – hitlerowcy nie tylko zawalili 
kanałowe przejście (stąd ten wysoki poziom wody), ale wprowadzili do kanału 
jakieś chemiczne środki żrące, które wnet odczuliśmy na własnej skórze.
Chwila załamania – wracać czy przebijać głową mur? Przed nami tylko trzysta 
metrów, za nami wiele godzin marszu pod ulicami opanowanymi przez Niemców. 
Krótka narada i decyzja: tylko do przodu!

Zaczęliśmy „rozdłubywać” przeszkodę, czym się dało: rozmontowaną latarką, 
scyzorykiem, rwaliśmy palcami, rozmywaliśmy brudna cieczą. Powoli otwór się 
powiększał, aż wreszcie przepchnęliśmy najpierw dziewczynę, a potem, wzajemnie 
sobie pomagając, przeszliśmy i my. Po dziesięciu godzinach w śmierdzącym 
kanale, z pomocą mokotowskich powstańców czuwających przy włazie na Szustra, 
wyszliśmy na powierzchnię. Na Tyniecką, do mokotowskiego oddziału Harcerskiej 
Poczty Polowej dotarłem późnym wieczorem. Przekazałem torbę z listami i prawie 
na stojąco usnąłem.

Edward Kądziela „Kuba”
Cyt. za: Jerzy Kasprzak, Tropami powstańczej przesyłki. Opowieść o zawiszakach 
– najmłodszych żołnierzach Armii Krajowej, Warszawa 2009, s. 163–164

 Konspiracja i walka
3. Powstanie Warszawskie

1. Jaką funkcję w Powstaniu Warszawskim pełniły kanały? Jakie były tego przyczyny? 

2. Zaznacz na mapie (Załącznik nr 3) trasę przejścia kanałami ze Śródmieścia na Mokotów. 

3. Jak mogła przebiegać narada bohaterów? Ułóż dialog do wyróżnionego fragmentu tekstu.

Przeczytaj relację  
i wykonaj polecenia:
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Któregoś dnia spotkałem mojego trochę starszego kolegę – Jureczka. Wtedy już 
miałem granat, lornetkę i hełm (pęknięty). W pewnym momencie ktoś krzyknął, 
że pali się pałacyk Szustra. Jureczek chciał polecieć do gaszenia pożaru i poprosił, 
żebym mu pożyczył mój hełm. Odmówiłem, mówiąc, ze jest pęknięty.

Poleciał bez hemu. Niedługo potem przynieśli Jureczka z rana postrzałową głowy! 
Chwilę potem już nie żył! Do dziś nie mogę sobie darować, że nie pożyczyłem  
Mu wtedy swojego hełmu.

Jerzy Romuald Grzelak, wówczas lat 9, warszawski robinson, Dzieci ’44, Warszawa 
2014, s. 83

 Konspiracja i walka
3. Powstanie Warszawskie

Przeczytaj relację  
i wykonaj polecenia:

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe. Portret chłopca 
stojącego przy kamienicy Marszałkowska 64 (?). Na dalszym planie widoczna  
barykada na ul. Marszałkowskiej przy ul. Kruczej.

Data wykonania: sierpień 1944 r. Autor zdjęcia: Marian Grabski „Wyrwa” Źródło: 
Muzeum Powstania Warszawskiego

1. Z jakiego wyposażenia 
dumny był autor 
wspomnień? 

2. Zapisz dialog, jaki mogli 
prowadzić koledzy na temat 
pożyczenia hełmu. 

3. Wyjaśnij pojęcie 
„warszawski robinson”,  
aby dowiedzieć się kogo 
nazywano w ten sposób. 

4. Na podstawie 
przeczytanych relacji  
oraz zdjęcia opisz postać 
listonosza-łącznika z 
Powstania Warszawskiego.
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Było to w połowie sierpnia, kiedy poczta polowa na dobre się rozkręcała. Po rannym 
apelu zastęp „Banana” otrzymał do obsługi rejon południe – miał dotrzeć na ulicę 
Smolną. Nie było to zadanie łatwe, gdyż trzeba było przemykać się wzdłuż skarpy 
Powiśla przez ogrody Zakładu św. Kazimierza, które choć osłonięte drzewami  
i krzewami, były pod ostrzałem snajperów z wieżyczek na wiadukcie mostu 
Poniatowskiego. […]

Poruszać się należało ostrożnie, skokami. Jeden z łączników „Myszołów” skoczył 
pierwszy. Już zniknął za murem. Cisza i spokój, nie było słychać strzałów. Wtedy 
skoczył „Banan” i nagle zwinął się wpół i stoczył ze skarpy. Zatrzymał się w jej 
połowie zaczepiony o krzaki. Tego strzału, oddanego przez hitlerowskiego strzelca, 
nikt nie słyszał. Dopiero następne serie z cekaemu spłoszyły resztę chłopców, 
którzy kilka minut później zameldowali się w stanicy na Okólniku. Natychmiast 
ruszyliśmy z noszami i zastępem sanitariuszek na pomoc „Bananowi”. Nie sposób 
było jednak dotrzeć do niego. Niemcy prowadzili wściekły ogień po całej skarpie.

Próbowaliśmy ściągnąć zwłoki Zbyszka pod osłoną nocy. Niestety w tym czasie 
oddziały „Krybara” podejmowały w tym rejonie jakieś działania zaczepne i do linii 
frontu nikogo nie dopuszczano. Dopiero nazajutrz otrzymaliśmy cichą zgodę  
na poruszanie się w rejonie wysuniętych placówek i mimo silnego, choć 
nieregularnego ostrzału, udało nam się ściągnąć zwłoki „Banana” ze skarpy. 
„Banan” miał przestrzeloną szyję, zwinięty był w kłębek, a ręce miał zaciśnięte  
na torbie polowej z niedoręczonymi listami. Tak zginął pierwszy harcerz placówki 
pocztowej „Powiśle” – łącznik-listonosz, wywiadowca Zbigniew Banaś. […]

Wypadek ten nie załamał chłopców. Pełnili oni nadal swoją codzienną niebezpieczną 
służbę wytrwale, aż do dnia ewakuacji, tj. do 5 września 1944, kiedy Powiśle padło.

Urządziliśmy Banasiowi uroczysty pogrzeb, chowając go obok stanicy  
na powiślańskiej skarpie. Było to wtedy jeszcze możliwe.

Mieczysław Jakubik ps. „Szach” Cyt. za: Zygmunt Głuszek, „Hej, chłopcy…” 
Harcerze szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim, cz. 2; Powstanie, 
Warszawa 2001, s. 149–150.

 Konspiracja i walka
3. Powstanie Warszawskie

1. Narysuj komiks na podstawie wybranych przez siebie relacji. 

2. Napisz kartkę z dziennika harcerza, który pełnił służbę w Harcerskiej Poczcie Polowej.

Przeczytaj relację  
i wykonaj polecenia:

Zadania podsumowujące do materiałów: Powstanie Warszawskie

1. Odszukaj w tekście 
prawdziwe imię i nazwisko 
„Banana”. Jak myślisz, 
dlaczego w czasie okupacji 
obowiązywały pseudonimy? 

2. Jak zginął „Banan”– łącznik  
i listonosz Harcerskiej 
Poczty Polowej? 

3. Dlaczego koledzy  
i sanitariuszki dotarli na 
miejsce śmierci „Banana” 
dopiero następnego dnia? 

4. Napisz krótkie wspomnienie 
o bohaterze relacji.



13 Konspiracja i walka
2. Szare Szeregi i Mały Sabotaż

Załącznik 1

Sytuacje/zachowania Rysunek propagandowy/ulotka

A. Uczęszczanie do kin, które władze niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 

wykorzystywały jako miejsca szerzenia propagandy (od 1940 roku przed filmami 

zaczęto wyświetlać polskojęzyczną kronikę filmową), a pieniądze za bilety zasilały 

niemiecką machinę wojenną.

B. Utrzymywanie kontaktów towarzyskich i intymnych relacji z Niemcami przez 

polskie kobiety.

C. Czytanie polskojęzycznej codziennej prasy niemieckiej (gadzinowej).

Prasa ta propagowała hitlerowską ideologię i wiarę w niemieckie zwycięstwo, a zysk 

z jej sprzedaży Niemcy przeznaczali na finansowanie armii.

D. Wysłuchiwanie komunikatów wojennych i zarządzeń nadawanych przez Niem-

ców przez megafony zainstalowane na ulicach (tzw. „szczekaczki”). [Za pośred-

nictwem ulicznych głośników] władze okupacyjne przekazywały aktualne, co nie 

znaczy rzetelne, wiadomości z frontów, hasła propagandowe, apele do ludności wzy-

wające na przykład do zgłaszania się na wyjazdy na roboty do Rzeszy Niemieckiej.



14 Konspiracja i walka
2. Szare Szeregi i Mały Sabotaż

Załącznik 2

Akcje małego sabotarzu skierowane do:

CEL

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD

CEL

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD
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Obszary zajmowane przez powstańców w chwili kapitulacji
Ważniejsze trasy przejść kanałami i włazy             

 Konspiracja i walka
3. Powstanie Warszawskie
Załącznik 3
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Podczas łapanki 24 lutego 1942 roku zabrano moją matkę, mającą wówczas czterdzieści 
cztery lata i wywieziono do Opoczna. Mój ojciec poszedł do komisji deportacyjnej  
z prośbą o wypuszczenie żony, ze względu na konieczność opieki nad małymi dziećmi. 
Otrzymał odpowiedź: „żonę wypuścimy za kogoś innego, młodszego.” […]

W przeddzień wyjazdu transportu ojciec zebrał wszystkie swoje dzieci, żeby odbyć 
rodzinną naradę. […]

Przyszła kolej na mnie. Po krótkim zastanowieniu oświadczyłem, że jestem jeszcze  
za młody do ciężkiej pracy, mogę wykonywać tylko jakieś prace pomocnicze. Trzeba 
również liczyć się z tym, że mogę tu już więcej nie wrócić, bo tam będzie trudno przeżyć 
wojnę. Ale jeśli tata uważa, że powinienem jechać za mamę, to pojadę. W tym momencie 
poczułem strach i jednocześnie uczucie bohaterstwa. Pomyślałem sobie, że w tym domu 
nie jestem potrzebny i chcą się mnie pozbyć, ale z drugiej strony stanę się wyzwolicielem 
mamy i bohaterem. Ta myśl upewniła mnie, że moja misja jest bardzo pożyteczna  
dla matki. Powiedziałem jeszcze raz głośniej przed wszystkimi: „Zdecydowałem się 
pojechać za mamę do Niemiec”. […]

Przydzielono mnie do bauera1) Gustawa Alta. Państwo Altowie przyjęli mnie obojętnie. 
Spodziewali się zapewne kogoś większego, silniejszego, zdatnego do pracy. […]

Zaraz przystąpiono do pracy. Szef pokazywał mi, jak mam wykonywać poszczególne 
czynności przy zwierzętach i w całym gospodarstwie. Wstawałem o 6 rano, spać 
chodziłem o 10 wieczorem. Godziny pracy nie były normowane, latem pracowałem  
od świtu do nocy. […]

Najbardziej dokuczała mi tęsknota za krajem, wsią i domem rodzinnym. Wiedziałem, 
że rodzice martwią się o mnie i tęsknią, tak jak ja. Pierwszy list napisałem w tonie 
łagodnym, by nie martwili się o mnie. Potem czekałem na odpowiedź z domu. Pewnego 
dnia, już wieczorem, poproszono mnie do mieszkania gospodarzy i wręczono mi list  
od rodziców. Kazano mi otworzyć i przeczytać. Na widok listu rozpłakałem się,  
nie mogłem czytać, bo łzy nie pozwalały, zalewały pismo, zmywały litery. Zaczęto mnie 
pytać, co się stało w domu, że tak płaczę, ale mówiłem, że jest dobrze, bo cóż innego 
mogłem powiedzieć.

Praca w gospodarstwie była bardzo ciężka, tym bardziej że wymagano ode mnie coraz 
więcej. Podczas dużego wysiłku fizycznego nie pozwalano nawet na mały odpoczynek. 
Starano się, by wszystkie prace polowe i w gospodarstwie były wykonane do połowy 
listopada. Potem następowała zima z dużymi opadami śniegu i silnymi mrozami.  
W czasie od 15 listopada do końca marca następnego roku pracowałem w lesie.  
Była to najgorsza robota, bo przy wycinaniu drzew śnieg sypał się na głowę, ubranie  
i buty, wszystko stawało się mokre, na zmianę nie było, co włożyć, a suszyć nie było 
gdzie. Wyżywienie było przeciętne, raczej mało kaloryczne, a smakowało różnie.  
Jako wynagrodzenie dostawałem niewielkie kieszonkowe w markach niemieckich. 
Właściwie pieniądze nie były tu potrzebne, bo nie było co za nie kupić.

Jan Sroka, 15 lat [w:] Pod okupacją niemiecką. Materiały edukacyjne Fundacji 
Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014, s. 61–63
1) Bauer (niem.) – gospodarz

Praca przymusowa

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. W jaki sposób Niemcy 
pozyskiwali robotników  
do pracy przymusowej z 
terenów okupowanej Polski? 

2. Wypisz w punktach plan 
wydarzeń ze wspomnień 
Janka Sroki. 

3. Rozważ decyzję Janka  
o wyjeździe na roboty 
przymusowe do Niemiec w 
zastępstwie swojej mamy. 
(wypisz argumenty za  
i przeciw) Jak oceniacie 
podjętą przez niego decyzję?
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W Pruszkowie1) wtłoczyli nas do wagonów bydlęcych i zaplombowali, a następnie 
wieźli kilka dni do Niemiec, do obozu przejściowego w Bittenhaimie, w którym 
przechodziliśmy miesięczną kwarantannę. Następnie po podzieleniu nas na grupy 
naszą grupę wywieźli do Stuttgartu. Po przyjeździe do Stuttgartu odbył się swoisty 
targ niewolników, z obmacywaniem, poklepywaniem i zaglądaniem w zęby. 
Oględzin tego rodzaju dokonali dyrektorzy przedsiębiorstw w asyście gestapowców. 
Wszystko to odbywało się w ulewnym deszczu, na rampie dworca kolejowego.  
W Stuttgarcie pracowałam (jako dwunastoletnie dziecko) w fabryce zbrojeniowej 
Kugellagefabrik „Norma” (fabryka łożysk kulkowych) na Kansztacie (Kansztadt – 
dzielnica). Warunki pracy były potworne, wszystkich operacji przy kulkach 
łożyskowych dokonywało się w nafcie. Matka moja miała dłonie i przedramiona 
wyżarte przez naftę, po półrocznym pobycie ważyła 38 kilogramów. […]

Ja dostałam wysypki na całym ciele i potworne rany potworzyły mi się pod pachami, 
na nogach miałam ropnie wielkości orzecha. Leczyć się nie mogliśmy, byliśmy 
niewolnikami. Fabryka podlegała przemysłowi zbrojeniowemu i warunki bytu 
były obozowe. Wyżywienie głodowe, terror oraz ciągłe dywanowe naloty alianckie2).
  
Halina Lewicka Paszkowska, 12 lat [w:] Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci, 
Warszawa 2007, s. 127–128

1) W Pruszkowie znajdował się niemiecki obóz przejściowy dla wypędzonych ze stolicy podczas 
Powstania Warszawskiego i tuż po jego zakończeniu 

2) Alianci – państwa sprzymierzone w walce z III Rzeszą i ich sojusznikami podczas II wojny światowej

Przyjechaliśmy pociągiem do Stassfurtu i przeszliśmy do obozu fabrycznego. 
Umieszczono nas razem z Rosjanami w odległości dwóch kilometrów od fabryki 
samolotów. Codziennie rano o godzinie czwartej trzeba było wychodzić z baraku, 
waleniem w ścianę i krzykiem budził nas Niemiec – kuternoga. Trzeba było się 
umyć, ubrać i iść do fabryki. Przez pierwsze dwa tygodnie pracy w fabryce 
przechodziliśmy szkolenie, jak się posługiwać pilnikiem, młotkiem i innymi 
narzędziami. […]

po tym wszystkim zostaliśmy skierowani na halę fabryczną. Byłem bardzo wygłodzony 
i słaby, trzy razy zemdlałem upuszczając przy tym ciężką maszynę żeliwną, która 
przy upadku pękała. Pod karabinem zostałem eskortowany do lekarza fabrycznego, 
który miał stwierdzić czy to jest sabotaż1), czy to jest z braku sił. Lekarz niemiecki 
stwierdził, że rzeczywiście z braku sił. To uchroniło mnie przed rozstrzelaniem.

Krzysztof Radlicz, 14 lat [w:] Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci, Warszawa 
2007, s. 126

1) Forma walki z wrogiem polegająca na uchylaniu się od pracy, wadliwym jej wykonywaniu lub na 
uszkadzaniu maszyn i narzędzi

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

Praca przymusowa
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Moja matka i ja byliśmy zatrudnieni jako „robotnicy placowi” z reguły przy pracach 
przeładunkowych. Zmuszano nas do niezwykle ciężkiej pracy fizycznej. Oto przykład: 
niejednokrotnie w ciągu około dwóch godzin musiałem przeładować ręcznie – 
przenosząc lub przerzucając – partię klocków hamulcowych stosowanych w 
parowozach, to jest 500 sztuk po 25 kg, co stanowi 12,5 tony (a miałem przecież 14 lat!)

Odbywało się to wszystko z zachowaniem pewnych pozorów działania „w majestacie 
prawa”. Co miesiąc wypłacano nam wynagrodzenie, które po potrąceniu większości 
zarobionej kwoty tytułem zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubrania 
roboczego, różnych składek […] wynosiło z reguły 15–120 marek, chociaż zdarzały 
się przypadki, gdy Polak w chwili wypłaty dowiadywał się, że nie otrzymuje nic, 
ponieważ jest dłużnikiem zakładów. Uznany za ciężko pracującego („Schwerarbeiter”), 
otrzymywałem z tego tytułu raz lub dwa razy w tygodniu dodatek żywnościowy  
w postaci kawałka kiełbasy ważącego 5 dkg. Chorym przysługiwało zwolnienie 
lekarskie. Gdy zachorowałem, prawdopodobnie na zapalenie oskrzeli, lekarz 
zakładowy po „badaniu” trwającym 5–10 sekund uznał mnie za chorego na anginę  
i przyznał mi trzy dni zwolnienia, po których byłem zmuszony powrócić do pracy.

Jerzy Uldanowicz, 14 lat [w:] Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci, Warszawa 
2017, s. 109

Po paru miesiącach pracuję przy pracach porządkowych na terenie obozu. Wywożę 
na pobliskie pola fekalia. Wielką nabierką przelewam na szczelną taczkę fekalia  
i odwożę na odległość 100 metrów. Wykonuję i inne prace. Jestem chory i mam 
temperaturę. Na karku duży ropny wrzód.

Kazano mi wykopać dół odwadniający, nałożyć kamieni i zasypać. Po wykopaniu 
wierzchniej warstwy gleby, natrafiłem na namuł iłu1), którego nie mogłem ukopać 
szpadlem. Pot zalewał mi oczy, wrzód uniemożliwiał ruchy. Ił jak guma! Nic z tego! 
Zrezygnowałem. Lagerführer2) krzyczy, że to sabotaż, wyzywa od polskich świń  
i trzonkiem szpadla wali, wali po głowie i plecach. Ból karku i ulga. To uderzony 
wrzód pękł. Ropa pociekła po plecach. Wieczorem wyciśnięto resztę ropy i wrzód 
zaczął się goić.

Stanisław Korytowski, 14 lat [w:] Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci, 
Warszawa 2007, s. 111

1) Ił – skała osadowa, drobnoziarnista, ił w połączeniu z wodą charakteryzuje się dużą plastycznością  
2) Lagerführer – kierownik obozu, tu jako funkcjonariusz nadzorujący pracę więźniów

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

Praca przymusowa
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Po trzech dniach pociągiem z krytych wagonów kolejowych, po 100 osób w wagonie, 
przewiezieni zostaliśmy do Stargardu Szczecińskiego, gdzie po paru dniach pobytu  
w obozie, skierowani zostaliśmy z ojcem do pracy, ja do bauera, ojciec do zakładu 
energetycznego. Zostałem tam oborowym od obrządku. Zimą ścinałem i zwoziłem 
drewno z lasu, wykonywałem i inne prace w gospodarstwie, młócenie zboża, 
transport ziemniaków, zboża do miasta i inne prace pomocnicze. W gospodarstwie 
tym pracowało już wcześniej dwoje Polaków, Czesław Sałata z Włocławka i 
dziewczyna Marysia z Poznańskiego.

Włodzimierz Antosiewicz, 15 lat, [w:] Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci, 
Warszawa 2007, s. 82

[…] przewieziono nas do ciężkiego obozu pracy w Sacrau (Zakrzów) koło Wrocławia, 
powiat Oleśnica. Przed wojną była tu prywatna „Fabryka Celulozy i Papieru Edward 
Schoeller i Spółka”. Ta nazwa i rzekomo profil produkcji pozostały bez zmian – tylko 
pracownicy się zmienili. Fabryka pracowała na rzecz machiny wojennej Niemiec.

Ja miałam wtedy 13 lat. Pracowałam ponad siły w fabryce, w kuchni, a następnie 
polecono mi prowadzić „przedszkole” dla dzieci poniżej 9 lat. Dostałam salę w 
baraku, z dwoma stołami, długimi ławami i po 1 kromce chleba z „dżemem” oraz po 
kubku mleka dla każdego dziecka – było ich około 30. Wyżebrałam trochę papieru, 
kleju, ołówków, itp. Byłam za te dzieci odpowiedzialna. Organizowałam im zajęcia, 
ciche zabawy, ale i uczyłam je. W obozie dokuczał nam głód, bicie, nocne „apele”  
na dziedzińcu – również w czasie mrozów, nocne rewizje, podczas których szukano 
powodów do maltretowania ludzi. Na przykład bardzo karano za brak litery „P” przy 
ubraniu1), a często odrywali ją sami gestapowcy.

Danuta Napiórkowska-Jarzębowska, 13 lat, [w:] Wypędzeni z Warszawy 1944.  
Losy dzieci, Warszawa 2007, s. 73–74
1) Naszywkę z literą P musieli obowiązkowo przyszywać do ubrań polscy robotnicy przymusowi

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. Wypisz, do jakich prac Niemcy zatrudniali dzieci wywożone z okupowanej Polski. 

2. Co powodowało dodatkowe udręczenie dzieci oprócz przymusowej, niewolniczej pracy ponad siły? 
Zrób listę tych cierpień. 

3. Jak myślisz, z jakich powodów Niemcy na masową skalę wykorzystywali do pracy przymusowej 
dzieci i dorosłych z okupowanych krajów?

Podsumowanie:

1. Napisz list do rodziców jako dziecko, które zostało wywiezione na roboty przymusowe  
do III Rzeszy.

Praca przymusowa

Możliwa praca w grupach
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Ojciec był powstańcem wielkopolskim. Brat uciekł z Niemiec i się ukrywał. 
Dlatego mnie aresztowano. Przyszedł policjant z psem. Akurat jadłam obiad. 
Powiedział, że mam kończyć, bo mnie zabiera.

Helena Leszczyńska [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały 
Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 76.

Aby pomóc matce, już jako dziesięcioletnia dziewczynka handlowałam na ulicach 
sznurowadłami, pastą do butów, spinaczami. Za to zostałam przez policję niemiecką 
osadzona w obozie.

Danuta Samburska-Kęsik [WP] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały 
Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020 s. 78

Podczas wojny mieszkaliśmy w Kaliszu przy Dobrzeckiej 6 – tego domu już nie ma. 
Pracowałam u Niemki w Dobrzecu pod Kaliszem. Jej mąż był w Wehrmachcie,  
więc miała prawo mieć służącą. Wszystko tam u nich robiłam, jak dorosła gospodyni, 
choć byłam dzieckiem. Pewnego dnia zachorowałam, miałam gorączkę i dwa dni 
nie byłam w pracy. Zgłosiła, że się nie stawiłam, i przyszedł do nas Polak na 
niemieckich usługach. A mamusia go tak bardzo prosiła: „Niech mi pan córki nie 
zabiera, jedna już w Niemczech na robotach, nie wiem, czy wróci, mąż w niewoli, 
niech mi pan dziecka nie zabiera”… Zagnali mnie na gestapo na Garbarską […]

Gdy Niemcy zebrali więcej dzieci, poprowadzili nas bokami miasta do bydlęcego 
pociągu i stamtąd wysłali do Łodzi.

Alicja Kwaśniewska-Krzywda [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały 
Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 80–81.

Józef był najmłodszy, urodzony w roku 1932, dwaj pozostali bracia byli starsi od 
niego. Ojciec był muzykiem, wcześnie nas zostawił, jeszcze przed wojną. Nie miała 
mama życia dobrego. Byliśmy bardzo biedni. Gdy pracowała, moi bracia chodzili  
i żebrali, śpiewali po ulicach, a tego nie wolno było robić. Wynikiem tego, że próbowali 
mamie pomóc, było aresztowanie i ten straszny łódzki obóz.

Gdy wtargnęli do naszego domu, Niemiec zażądał oddania wszystkich dzieci,  
a było nas wtedy czworo. Mama płakała i go ubłagała, mówiąc, że odda mnie 
babce, choć to nie była prawda. […]

Gdy zabrali wszystkich moich braci, długo i bardzo rozpaczała.

Janina Kowalczyk, siostra Józefa Fidyka [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej 
Torański, Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 85.

Urodziłem się w listopadzie 1944 roku w Mosinie, miasteczku w Wielkopolsce. 
Podczas drugiej wojny światowej działał tam bardzo silny ruch oporu. W Poznaniu 
i okolicach, także naszej Mosinie, konspiracją kierował lekarz, doktor Franciszek 
Witaszek. Pod jego dowództwem był mój ojciec, ale mama prawdopodobnie też. […]

Gdy ich zdekonspirowano, lawinowo zaczęły się aresztowania. […]  
q

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

Praca przymusowa
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Ojciec został wywieziony do VII Fortu w Poznaniu, a stamtąd trafił do obozu 
Mauthausen-Gusen. […]

Mama znalazła się w Auschwitz […].

Kiedy rodziców aresztowali, w nocy z 9 na 10 września 1943 roku, spaliśmy twardo 
ze starszym bratem. Edzio miał trzy i pół roku, ja dwa i pół. […]

Nagle do domu weszło troje Niemców, w tym kobieta, w czarnych mundurach 
kazali nam się ubierać. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Po raz pierwszy w życiu  
nie zobaczyliśmy ani mamy, ani ojca. A zawsze byli na wyciągnięcie ręki. Po chwili 
weszła czternastoletnia siostra taty, Gabrysia, bo rodzina już wiedziała, że trwają 
aresztowania i trzeba się nami zająć. Niemcy zapytali ją o nazwisko, a to był wyrok, 
bo miała takie samo, jak my. Już jej nie wypuścili. 

Jerzy Jeżewicz [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały Oświęcim. 
Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 85–87.

Niemcy uznali mnie za niebezpiecznego bandytę i wywieźli do Łodzi. Dzieci, które 
miały związki z AK i antyhitlerowskim podziemiem, stanowiły bardzo liczną 
grupę na Przemysłowej. Byliśmy więzieni za polskość. Poznałam tam dzieci, które 
dzięki swojej ciężkiej i niebezpiecznej pracy, polegającej na handlu wymiennym  
i zdobywaniu jedzenia, ratowały całe rodziny, były nieocenionym wsparciem dla 
matek i młodszego rodzeństwa.

Krystyna Wieczorkowska-Lewandowska [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej 
Torański, Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 94

Za co trafiłam do obozu na Przemysłowej? Nie wiem. Dostałam wezwanie, więc 
zgłosiłam się na gestapo przy ulicy Solankowej w Inowrocławiu. Wzięli mnie  
na przesłuchanie, ale nic z tego nie pamiętam. […]

Czesława Henke [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały Oświęcim. 
Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 91

Napisy nazwisk na drzwiach Niemcy mieli czarne, a Polacy czerwone. Jak vis-á-vis 
były dwa czarne, tośmy dla żartu wiązali im gałki klamek i nie mogli wyjść.
Robiliśmy „dropsy” dymne z klisz fotograficznych, podpalaliśmy je w konkretnych, 
przemyślanych miejscach, gdzie przechadzali się Niemcy, i uciekaliśmy. Dym był 
czarny i bardzo duszący, na pewno też szkodliwy. Dokuczaliśmy też dzieciakom  
z Hitlerjugend1). W końcu jednego z nas złapali, a potem resztę.

Kazimierz Gabrysiak [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały 
Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 87–88
1) Hitlerjugend – (niem.) niemiecka paramilitarna organizacja młodzieżowa, wchodziła w skład partii 
nazistowskiej NSDAP. Skupiała dzieci i młodzież w wieku 10–18 lat.

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. Wypisz imiona i nazwiska autorek i autorów relacji. Do każdej osoby dopisz,  
dlaczego ona lub ktoś z jej bliskich zostali zabrani do obozu dziecięcego w Łodzi. 

2. Porównajcie swoje notatki, uporządkujcie informacje i zapiszcie w punktach,  
z jakich powodów dzieci trafiały do obozu na ul. Przemysłowej w Łodzi  
(np. drobny handel, działalność konspiracyjna rodziców, itd.)

Możliwa praca w grupach

Praca przymusowa
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Nie przypominam sobie jednego wolnego dnia w obozie. Rano przed budynkiem 
był apel. Dostawaliśmy pajdę chleba i czarną kawę. W szeregach. I rozchodziliśmy 
się do miejsc, gdzie musieliśmy pracować. Potem wachmanka przyprowadzała  
nas z powrotem. Staliśmy znowu w szeregach po jedną chochlę zupy. Zjedliśmy 
 i z powrotem do pracy.

Urszula Grenda [w:] Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały Oświęcim. 
Dziecięcy obóz w Łodzi, Warszawa 2020, s. 181

Była duża rywalizacja o chleb. Dzieci były tak głodne, że obgryzały sobie ręce.  
Jak komuś przysłano paczkę, to dziecko miało lepiej, inne dzieci nie miały co jeść. 
Jak przyszła duża paczka z jedzeniem, to Niemcy odbierali część jedzenia. Mówiono, 
że odejmują dla tych, co nic nie otrzymywali; niewykluczone, że zabierali dla siebie.

Zeznania Gertrudy Skrzypczak z d. Nowak [w:] Artur Ossowski, Dzieci z 
Przemysłowej – niemiecki obóz w Łodzi 1942–1945, Łódź 2020, s. 14

Na terenie obozu pracowałam w pralni, później sprzątałam biura. Moim nadzorcą 
była oskarżona [Eugenia] Pol i kierowniczka obozu [Sydonia] Bayer [stracona  
9 listopada 1945 r.]. Za wszy dostałam od Pol dwadzieścia pięć batów, a drugi raz 
też dwadzieścia pięć batów za zaginięcie pończoch, ja ich nie wzięłam. Słyszałam, 
że dwie dziewczynki zmarły. […] Później byłam w obozie [koncentracyjnym] 
Ravensbrück, miałam tam lepiej, dostałam lepsze jedzenie, mnie nie bili. Znałam 
język niemiecki.

Zeznanie Eugenii Krzywickiej z d. Kaźmierczak [w:] Artur Ossowski, Dzieci z 
Przemysłowej – niemiecki obóz w Łodzi 1942–1945, Łódź 2020, s. 36

Praca w tej iglarni była bardzo ciężka i wyczerpująca. Polegała na tym, że pracownik 
otrzymywał igłę [dziewiarską] długości piętnastu centymetrów, zakończoną jakby 
haczykiem. Igłę tą trzeba było delikatnie opukiwać młoteczkiem do idealnej 
powierzchni na kowadle zegarmistrzowskim. Do czego były przeznaczone te igły,  
nie wiem. Codziennie należało wykonać normę, to znaczy wyprostować około 
dwustu igieł. Za niewykonanie normy pozbawiano jedzenia lub kierowano  
do karceru.

Relacja Henryka Chrzanowskiego [w:] Artur Ossowski, Dzieci z Przemysłowej – 
niemiecki obóz w Łodzi 1942–1945, Łódź 2020, s. 32

Pracowałem później w baraku, gdzie z warkoczy słomy robiliśmy pantofle dla 
Niemców. Po jednej stronie baraku robiono spody, po drugiej wierzchy. Minimum 
normy dla dzieci było wykonanie sześćdziesięciu elementów, przy których się 
pracowało (spody i wierzchy) cały dzień. Za wykonanie normy dostawało się 
dodatkowy obiad, lub tzw. fachmańskie, czyli na wieczór dodatkową porcję zupy 
lub dodatkową porcję chleba. Przeszedłem potem do wikliniarzy, którzy robili 
kosze [budynek nr 17]. W czasie pracy zachorowałem na świerzb. Przechodziłem 
w obozie wszystkie możliwe choroby, począwszy właśnie od świerzbu, poprzez 
tyfus, szkarlatynę, jaglicę.

Relacja Jana Ryszarda Kuczyńskiego [w:] Artur Ossowski, Dzieci z Przemysłowej  
– niemiecki obóz w Łodzi 1942–1945, Łódź 2020, s. 31.

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. Zapisz plan dnia w obozie. 
Jakie jedzenie dostawały 
dzieci pracujące w obozie? 

2. Wymień prace, które 
wykonywały dzieci  
w obozie w Łodzi.  
Jakie groziły im represje?

Podsumowanie: 

1. Narysujcie „mapę” miejsc 
pracy przymusowej polskich 
dzieci i młodzieży w czasie  
II wojny światowej. Miejsca 
oznaczcie czytelnymi 
symbolami i rysunkami. 

2. Do miejsc pracy dopiszcie 
rodzaj wykonywanej  
tam pracy. 

3.  * Za pomocą metaplanu 
rozważcie problem pracy 
przymusowej polskich dzieci 
i młodzieży w czasie II wojny 
światowej.  
(Załącznik 1) 
 
* zadanie trudniejsze

Praca przymusowa
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Załącznik 1

Jak jest? Jak powinno być? 

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? 

Wnioski: 

Temat: Przymusowa praca dzieci i młodzieży w czasie II wojny światowej

Praca przymusowa
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Dzień 12 i 13 lipca był smutny i pamiętliwy dla wsi Michniów. [W nocy] z niedzieli 
na poniedziałek ułożyła się do snu cała rodzina, jak zwykle. Wczesnym rankiem 
mamusia wstała pierwsza, poszła na podwórko i zobaczyła żandarmów niemieckich. 
Wróciwszy do domu, z pospiechem obudziła nas, wołając: „Dzieci, wstawajcie, 
otoczeni jesteśmy żandarmami niemieckimi! Co będzie?!”. Ja się zapytuję mamusi, 
czy mogę iść do szkoły. Również brat pyta: „Czy mogę iść do pracy?”.

Więc wyszliśmy z domu – ja do szkoły, brat do pracy. Nauki w szkole nie było, 
dlatego że szkoła była zajęta przez Niemców. Po chwili, kiedy wracałem ze szkoły, 
dowiedziałem się, że brat został zamordowany. Po pewnym czasie wypędzili nas 
Niemcy na podwórko, tam czekaliśmy już końca. Po dziesięciu godzinach Niemcy 
odjechali. Myśmy weszli do domu, ażeby wypocząć parę minut. Po jakiejś godzinie 
dowiedzieliśmy się, że Niemcy z powrotem wracają do wioski. Więc my, 
przestraszeni ubiegłym dniem – bo napadli syny, morderstwa dokonane na naszych 
braciach i siostrach – nie czekamy białego dnia i uciekamy do lasu. Niemcy 
spostrzegli naszą ucieczkę i nastawiają karabiny maszynowe. Tak pod gradem kul 
uciekamy do lasu. Smutno i tęskno [?] spędziliśmy około sześćdziesięciu godzin  
w lesie. Po jakimś czasie wysłaliśmy jednego z lasu, ażeby dowiedział się, co się stało 
z naszą wioską. Po powrocie tego kolegi dowiadujemy się, że nasza wioska jest 
doszczętnie spalona, więc musimy zastanowić się nad losem, jaki nas spotka.

Teraz na środku naszej wioski stoją trzy krzyże i przypominają nam o naszych 
spalonych i pomordowanych Ojcach, Braciach i Siostrach.

Moje wspomnienia o zbrodniach niemieckich. Tadeusz Ciszek, klasa VI, Ostojów, 
15.07.1946 [w:] Moje przeżycia wojenne. Wypracowania dzieci z 1946 roku, 
Warszawa 2019, s. 186–187
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1. Pacyfikacje

1. Podaj datę pacyfikacji Michniowa przez Niemców. 

2. Wymień zbrodnie niemieckie dokonywane podczas pacyfikacji wsi. 

3. Obecnie w Michniowie znajduje się Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Odszukaj we wspomnieniach 
zdanie, które oddaje cel stworzenia takiego miejsca pamięci. 

4. Na podstawie strony internetowej muzeum https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/ uzupełnij 
wiadomości: 
a. Dlaczego Niemcy dokonali pacyfikacji wsi? 
b.  Jaki los spotkał mieszkańców Michniowa, którym nie udało się ukryć w lesie?

Przeczytaj relację  
i wykonaj polecenia:
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Następnego dnia, około godziny trzeciej nad ranem, obudził nas warkot silnika 
samochodu. Ojciec wstał z łózka, podszedł do okna i oznajmił nam, że z autobusu 
wychodzą niemieccy żołnierze i jacyś cywile. Jeden żołnierz i jeden cywil zostali 
przed naszym domem. Pozostali rozbiegli się po wsi. Po chwili usłyszeliśmy mocne 
walenie w drzwi. Ojciec otworzył. W drzwiach stał żołnierz z karabinem w ręku  
i cywil, który łamaną polszczyzną kazał nam się szybko ubierać i zapakować tylko 
rzeczy osobiste. Mama i pobudzone dzieci zaczęły płakać, a Niemiec krzyczał 
„sznel, sznel”, – „szybko”, „szybko” – wtórował mu cywil.

Mogliśmy spakować do tobołów tylko rzeczy osobiste. Bardziej wartościowe jak 
garnitur, palto czy pelisa1) musieliśmy zostawić. Niemcy nie pozwolili zabrać nawet 
jaśka dla najmłodszego brata ani większej ilości żywności. Miał to być zapas tylko  
na dwa dni. Na spakowanie dano nam około 20 minut i wypędzono do autobusu.

Do sprzątania i obsługi inwentarza Niemcy pozostawili we wsi dwie rodziny.  
Miały one pozostać do czasu przybycia niemieckich rolników. Mówili, że mają  
to być przybysze z Wołynia. […]

Następnie zwieziono nas na podwórko przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Izbicy Kujawskiej, gdzie zrobiono punkt zbiorczy dla wysiedlanych z naszej gminy. 
Do godziny 15 zwożono rodziny wysiedlane z okolicznych wiosek – ludzi z małymi 
dziećmi, a nawet niemowlętami. Wszyscy byli zapłakani i przerażeni jak i my. […]

Około 15.30 nakazano nam wsiadać do trzech podstawionych autobusów.
Towarzyszyło temu pokrzykiwanie i popychanie. Następnie ruszyliśmy  
w nieznanym nam kierunku.

Wiesław Szczepański, Przeżycia 10-letniego chłopca z wysiedlenia podczas 
okupacji hitlerowskiej [w:] Pod okupacją niemiecką. Materiały edukacyjne Fundacji 
Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014, s. 93

1)  Pelisa – damski, zimowy płaszcz na futrze

 Pacyfikacje, Wysiedlenia
2. Wysiedlenia

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:
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„O godzinie piątej rano zostałem zbudzony przez ojca: „Jesteśmy wysiedlani, mamy 
tylko pół godziny, ubieraj się”. Tak rozpoczął się w 1940 roku kwietniowy poranek 
dla mojej rodziny i całej naszej wsi – Długie. Miałem wówczas niespełna siedem lat. 
Od razu zauważyłem, ze w naszym mieszkaniu stoi niemiecki żołnierz z karabinem 
gotowym do strzału, a drugi, podobnie uzbrojony, stoi czujnie na podwórku, 
pilnując żeby nikt nie uciekł. Po pół godzinie, niezależnie od stanu przygotowania, 
wszyscy musieliśmy opuścić dom i całe gospodarstwo. Nasza rodzina składała się  
z ojca, matki, trzech synów i babci oraz wujka – brata mamy […].

Wujka zatrzymano we wsi i musiał pracować u Niemców, którzy przyjechali i objęli 
zabrane Polakom gospodarstwa. Pracował u nich bardzo ciężko przez cała okupację, 
bez właściwego wyżywienia i bez żadnego wynagrodzenia.

Wracając do akcji wysiedlania naszej wsi, to po wyjściu z domu zobaczyłem, że tłum 
mieszkańców był już na drodze i poszczególne rodziny przyłączały się do tego pochodu. 
Wszyscy mieli liczne tobołki – każdy starał się zabrać jak najwięcej rzeczy – ubrań, 
jedzenia, ale na nic to się nie zdało, bo Niemcy przepędzili nas pieszo trzy kilometry 
i wielu, także mój ojciec, musiało zostawić po drodze zbyt ciężkie pakunki. […]

Każdy zostawił cały swój dobytek, dom, zwierzęta, maszyny. Moi rodzice posiadali 
dziesięciohektarowe gospodarstwo z pełną obsadą inwentarza: dwa konie, cztery 
krowy, kilkanaście sztuk trzody chlewnej, kilkadziesiąt sztuk drobiu. Wszystko 
musieli zostawić. […]

Ten pieszy etap zakończył się w miejscowości Dzierzbice. Tutaj przeprowadzono 
selekcję. Najpierw oddzielono młodzież w wieku od 18 lat, którą od razu 
zakwalifikowano do wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec. Dla pozostałych 
podstawiono dwa samochody ciężarowe pokryte plandekami, bez miejsc siedzących. 
W tych samochodach stłoczono, dosłownie ubito, bo miejsca było za mało, 
wszystkich pozostałych mieszkańców wysiedlonych z naszej wsi. Plandekę
w ciężarówkach zasznurowano i samochody ruszyły. Nic nie widzieliśmy i nikt  
nie wiedział, dokąd nas wiozą. 

Zenon Mikołajczyk, Moje chłopięce przeżycia podczas niemieckiej akcji wysiedleń 
Polaków z terenów przyłączonych do Rzeszy [w:] Pod okupacją niemiecką. 
Materiały edukacyjne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014,  
s. 88.

 Pacyfikacje, Wysiedlenia
2. Wysiedlenia

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. Dlaczego Niemcy zmuszali Polaków do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania?  
Komu wysiedlani Polacy zostawiali cały dobytek? 

2. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie cytaty z przeczytanych relacji. (Załącznik 1)  
Następnie opisz, jak odbywała się akcja wysiedlania ludności polskiej przez Niemców.
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[…] przewieziono nas do obozu przesiedleńczego w Łodzi. […]

Z Łodzi jeszcze tego samego dnia, a właściwie już w nocy, bo ok 22., przewieziono 
nas do obozu w pobliskim Konstantynowie i dopiero tu odbyło się przeszukanie 
bagaży i ścisłe rewizje osobiste. Wszystkim odbierano pieniądze, biżuterię i cenne 
przedmioty. Zatrzymać można było tylko ślubne obrączki. Konfiskacie podlegała 
nawet żywność. […]

W obozie w Konstantynowie umieszczono wszystkich w hali fabrycznej – każda 
rodzina miała swój kawałek betonowego klepiska. Spaliśmy na słomie, a przykrywał 
się każdy tym, co miał, najczęściej swoim ubraniem. Obóz ogrodzony był drutem 
kolczastym i strzeżony przez uzbrojonych Niemców. Podobno były próby ucieczki  
i kończyły się – jak mówiono – zabiciem uciekinierów. […]

Po trzech czy czterech miesiącach zostaliśmy niespodziewanie zabrani z obozu  
i pociągiem – nadal pod strażą dowiezieni do stacji Garwolin. […]

Zamieszkaliśmy u miejscowego rolnika, który miał wolne jedno pomieszczenie  
z małym oknem. Pierwsze noce spaliśmy na podłodze.

Na początku pomagali nam przeżyć mieszkańcy wsi, żywiąc nas chlebem i 
mlekiem, chociaż sami byli bardzo biedni. Mój ojciec podejmował się różnych prac, 
żeby utrzymać rodzinę, aż w końcu wyspecjalizował się w kryciu słomą dachów.

Zenon Mikołajczyk, Moje chłopięce przeżycia podczas niemieckiej akcji wysiedleń 
Polaków z terenów przyłączonych do Rzeszy [w:] Pod okupacją niemiecką. Materiały 
edukacyjne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014, s. 88–89

Przed wieczorem dojechaliśmy do Łodzi. Autobusy wjechały na teren zamknięty  
i pilnie strzeżony. Jak się później okazało znaleźliśmy się w obozie przejściowym na 
ulicy Łąkowej. Kazano nam szybko wysiadać z autobusu – jak zawsze Niemcy 
krzyczeli i poganiali nas, traktując jak bydło. Wyzwalało to płacz dzieci i kobiet, co we 
wszystkich potęgowało strach. […]

W specjalnym pokoju przeprowadzono ewidencję i po spisaniu naszych danych, 
zrobiono ścisłą kontrolę osobistą, zabierając wszystkie pieniądze, kosztowności i 
bardziej wartościowe rzeczy. Ojcu między innymi zabrali złotą koronkę na ząb, którą 
miał w portmonetce razem z bilonem. Kiedy poprosił Niemca o jej zwrot, otrzymał 
dwa silne ciosy w twarz. Po skończonej rewizji ojciec dostał po 20 złotych na osobę  
w banknotach Banku Emisyjnego i wrócił do nas do obozu. Obóz składał się  
z podwórka i hali. Hala wyścielona była czymś, co kiedyś było słomą, drobną jak 
sieczka, wygnieciona i pełną pcheł, które gryzły niemiłosiernie. Do dzisiaj ten czas 
wraca do mnie w koszmarnych snach. Codziennie do obozu przybywali nowi 
wysiedleńcy. […]

Po około 15 dniach pobytu w obozie zrobiono nam zbiórkę, oczywiście w nocy. […] 

Nad ranem byliśmy na dworcu kolejowym. […]

Do wsi Książ w gminie Godów przybyliśmy późną nocą. Zakwaterowano nas  
w małym, starym domku z sienią i jedną izbą bez podłogi.

Wiesław Szczepański, Przeżycia 10-letniego chłopca z wysiedlenia podczas 
okupacji hitlerowskiej [w:] Pod okupacją niemiecką. Materiały edukacyjne Fundacji 
Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014, s. 93–94
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2. Wysiedlenia

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:
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[…] Było to 23 listopada 1941 roku. Do naszej wsi przyjechało SS w czarnych i żółtych 
mundurach. Kazali nam się spakować w kilka minut i nocą wywieźli nas do obozu 
Centrali Przesiedleńczej w Toruniu. Mama była w ciąży, czuła się bardzo źle, ojciec 
chorował na astmę i miał przepuklinę. […]

W mojej rodzinie też zaczęła się gehenna. Najpierw zachorowała na czerwonkę 
mama. Była to straszna choroba z brudu i niedobrego pokarmu. Niemcy zabrali ją  
do szpitala obozowego. Płakaliśmy bardzo za nią, ale musieliśmy zostać z tatą, który 
ledwo trzymał się na nogach, bo także był chory. W tym czasie zabrano starszą 
siostrę, która opiekowała się nami młodszymi dziećmi na roboty. Mama pokonała 
chorobę i po miesiącu wróciła do obozu. Miałam wtedy pięć lat, najmłodszy brat dwa 
lata. On najgorzej odczuł brak mleka i głód. […]

Brat, który urodził się w obozie miał na imię Eugeniusz. Mały Eugeniusz, gdy miał 
rok, zachorował na uszy. […]

Wcześniej jeszcze zachorował ojciec i zabrano go do szpitala, do którego też trafił mój 
brat. Siostra Karolina była na robotach – pracowała w ogrodnictwie, brat Bronisław 
zamiatał z innymi chłopcami ulice. Szli co rano z kapo, który ich pilnował, i wracali 
do obozu, jak wszystko było zrobione. Bracia Franciszek, Władysław i ja byliśmy  
z mamą. […]

Sytuacja w obozie toruńskim nazwanym „szmalcówką” zaczęła się pogarszać. Mama 
nie mogła już ryzykować wypraw po prowiant. Władysław coraz bardziej odczuwał 
brak mleka, którego dziecko potrzebowało. Był bardzo wycieńczony z głodu i zmarł 
mamie na rękach […].

Następnego dnia nie cieszyliśmy się z powrotu brata – wiadomość, którą otrzymaliśmy, 
brzmiała następująco – „Okoński Eugeniusz nie żyje, wypadł przez okno”– dla mamy 
i całego rodzeństwa wiadomość ta była szokiem. Tata, który w tym czasie był jeszcze 
w szpitalu, nie widział zwłok syna. Często ukradkiem widywał go na sali dziecięcej, 
ponieważ lekarzami byli Polacy. Ojciec nie wierzył w śmierć syna. Brat miał dopiero 
jeden rok, a okna w szpitalu były zakratowane. Jeszcze nie chodził i nie mówił, 
niemożliwe, żeby tak zginął. […]

W obozie zaczęto przygotowywać ludzi do transportu do innych obozów. Wkrótce 
nas też wywieziono. Wraz z rodzicami trafiłam do obozu w Potulicach. Był to obóz 
pracy położony w lesie, otoczony podwójnym kolczastym drutem. Wewnętrzne 
ogrodzenie było pod napięciem elektrycznym. 

Franciszka Twardowska, Wspomnienia [w:] Pod okupacją niemiecką. Materiały 
edukacyjne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014, s. 99–101

 Pacyfikacje, Wysiedlenia
2. Wysiedlenia

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. W czasie opisywanych 
wydarzeń Franciszka miała 
cztery lata. Wypisz 
członk1ów jej rodziny i opisz 
ich losy w obozie 
przesiedleńczym w Toruniu 
.

2. Odszukaj w relacjach 
informacje na temat 
dalszych losów 
wysiedlonych Polaków. 
Uzupełnij na schemacie 
możliwe etapy ich drogi  
po wysiedleniu z rodzinnych 
domów. (Załącznik 2)

Podsumowanie:

1. Czym były pacyfikacje,  
a czym wysiedlenia? 
Omówcie wspólnie różnice  
i podobieństwa. Ułóżcie lub 
odszukajcie w materiałach 
poza źródłowych definicje 
obu pojęć.
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2. Wysiedlenia

Wysiedlenia Polaków podczas okupacji niemieckiej

Zachowanie Niemców Godzina Czas na spakowanie Co można zabrać Co trzeba zostawić

Załącznik 1
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2. Wysiedlenia

Załącznik 2

np. w Toruniu, w Łodzi, w Konstantynowie

np. Potulice np. Książ, Garwolin do Niemiec

np. Dzierzbice,
Izbica Kujawska

DOM

do Niemiec
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Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

Urodziłem się w 1929 roku w Warszawie.
Od czasu, jak pamiętam, było nam bardzo dobrze. Chodziłem do szkoły, uczyłem się 
hebrajskiego. W tym czasie mieszkaliśmy na Pradze. Rodzice moi jeździli co dzień  
do Marek. Handlowali tam i z tego powodu w 1938 roku przeprowadziliśmy się  
do Marek. Marki były między Radzyminem a Warszawą. W Markach także samo 
chodziłem do szkoły. 2 lata uczyła mnie nauczycielka Okowska. W szkole miałem 
kolegów. Tego właściciela, u którego myśmy mieszkali, jego córka chodziła też ze mną 
do szkoły. Nazywali się oni Kiełki. Oni byli antysemitami i stale nas prześladowali.  
W 1939 roku, gdy wybuchła wojna, to dla nich otworzył się raj. Ósmego dnia wojny 
wkroczyli do nas Niemcy. Wtedy u wszystkich Żydów powstał wielki smutek. Zaraz 
Niemcy zaczęli bić i mordować Żydów. Każdy jeden mężczyzna żydowski chodził  
3 razy na tydzień do bezpłatnej roboty. Dzieciom zaraz było zabronione chodzić  
do szkoły. Tatuś chciał, żebyśmy wyjechali do Rosji, lecz Mamusia odradzała.  
Ja po kryjomu się uczyłem i dostawałem ze szkolnej biblioteki książki. […]

Co raz zaczęło się pogarszać i spełniać słowa tej książki. Najlepsi znajomi zaczęli na nas 
krzyczeć to słowo „Jude”1). Przyszedł rozkaz, ażeby wszyscy Żydzi od 13 nosili opaski. 
Każden fałszywy Polak przepisał się na Volksdeutscha2) i rabował żydowskie majątki.

Przy końcu 1941 roku Niemcy zrobili getto na kolonii, do której przyjeżdżały dzieci  
z sierocińców. To miejsce nazywało się Henryków. Mieszkaliśmy w garażu. Podłoga 
była z cegieł, sufitu nie było, tylko z desek zrobiliśmy. Dopóki mieliśmy zapasy,  
to żyliśmy z zapasów, a gdy zapasy się wykończyły, to chodziłem do Marek na zarobek. 
Zimową porą śnieg padał do mieszkań. Mężczyźni musieli robić dla Niemców, kobity 
też pracowały przy rozmaitych robotach, a dzieci zaczęli wywozić do Majdanka  
i Treblinki3). Tatusia wzięli do lagru4). W lagrze nie dawali jeść i bili. 

Kutnowski Szlama, AŻIH 301/273 [w:] Gdyż chciałem przeżyć… Dzieci żydowskie  
w czasach Zagłady, Warszawa 2008, s. 43–44

Życie w getcie warszawskim było bardzo ciężkie.
Mieszkaliśmy na ul. Franciszkańskiej, ciągle odbywały się łapanki i blokady, podczas 
których schodziliśmy do specjalnych komórek w piwnicy, aby się ukryć przed 
wywiezieniem na pewną śmierć. Pewnego razu ojciec i dziadek nie zdążyli zejść  
do piwnicy, wówczas przystawili szafę do drzwi drugiego pokoju i tam się ukryli.
Niemcy jednak usłyszeli dźwięki z zewnątrz i weszli do mieszkania, zaczęli szukać  
i znaleźli ich. Pamiętam, że po długim targowaniu nie zabili nikogo, ale wszystko 
wynieśli z domu. Za kilka dni powtórzyła się łapanka, a wtedy to zabrali ciocię  
z 3-letnią córeczką do Treblinki. […]

Rodzice chodzili na roboty [do Niemców wyrazy skreślone], przed ich odejściem 
chowali mnie do kosza z brudną bielizną, który stał w ciemnej komórce, a młodszego 
braciszka chowali do spiżarni pod półkę. Następnie zamykali drzwi na klucz.  
Nie minęło dużo czasu, rozlegały się dobijania do drzwi i słychać było niemieckie 
okrzyki. Wtedy, jak nas uczyli, nie wolno było się ruszać, leżeć trzeba było spokojnie. 
Zdawało się, że nikogo nie ma, wtedy odchodzili. Niedługo mogłam się utrzymać  
w getcie. Robiło się z dnia na dzień gorzej, masowo wywozili nie wiadomo dokąd, 
ślad za nimi zawsze ginął. Wtedy rodzice po raz drugi wysłali mnie do znajomych 
aryjczyków5).

Maria Mławska, ur. 1935 [?], AŻIH 301/1807 [w:] Gdyż chciałem przeżyć…  
Dzieci żydowskie w czasach Zagłady, Warszawa 2008, s. 61

1) Jude (niem.) – Żyd
 

2) Volksdeutsch (niem.) – w okresie okupacji 
hitlerowskiej: osoba wpisana na listę osób 
pochodzenia niemieckiego, mająca przywileje w 
stosunku do ludności polskiej
 

3) Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny i 
zagłady, Treblinka – niemiecki obóz zagłady
 

4) Lager (niem.) – obóz; tutaj obóz pracy 
przymusowej dla Żydów tworzony poza gettem

5) Aryjczyk – potoczna nazwa nie-Żydów, w czasie 
okupacji bardzo często odnosząca się do Polaków
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Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

Jak przyszło getto, przenieśliśmy się na ulicę Ceglaną pod numer dziesiąty. Zaczęło 
być coraz trudniej o jedzenie, zaczął się szmugiel przez druty. Ja mam bardzo dobry 
wygląd, chodziłem kilka razy dziennie. Z początku nie było tak ostro. Policjanci 
polscy mnie znali i myśleli, że jestem katolik, bo dużo chłopców polskich 
szmuglowało wtedy do getta. Raz mnie złapał policjant i obił, ale nie jako Żyda.  
Głód w getcie był coraz większy. Pilnowali wszystkich bram i przejść. […]

Zakupywałem zwykle w jednym sklepie, gdzie mnie znali jako Żyda i pomagali mi. 
Z towarem trzeba było bardzo uważać, jak jest zmiana policji. Byli tacy, którym się 
płaciło: inni nie dali się dostąpić, tylko zaraz łapali, albo bez pardonu strzelali. 
Często cały towar się „spalił” – dwa razy zabrali mi wszystko, a miałem wtedy drogi 
towar: żyto i cukier. Straciłem wszystkie pieniądze i trzeba było zaczynać od nowa. 
[…]

Byli mali żydowscy chłopcy, którzy nie mieli dużo pieniędzy na handel, ani wiele  
sił do dźwigania. Oni skakali pod drutami i po murze jak wiewiórki. Nabrali 
ziemniaków albo zboża w zanadrze, za koszulę i tak przenosili. Ja potrafiłem 
przenieść na raz 20 kg ziemniaków albo cebuli. […]

W getcie był taki głód, że ludzie umierali, trupy leżały na ulicach, tyfus strasznie 
panował. Było dużo ludzi bogatych, którym się wszystko przelewało, ale oni nie 
chcieli biednym pomagać.

U nas wszyscy w domu zachorowali na tyfus, leżeli w szpitalu na Lesznie. Wtedy 
przyszły na mnie ciężkie czasy, musiałem żywić wszystkich. Jak mama była zdrowa, 
pracowała w kuchni dla dzieci i przynosiła wieczorem zupę do domu. Teraz tylko ja 
sam na wszystkich pracowałem. Było mi wszystko jedno, nic nie dbałem o kule, 
wiedziałem, że muszę chorym przynosić białego chleba i czegoś lepszego jeszcze niż 
zawsze. Tak długo się trzymałem, aż oni wyszli ze szpitala, wtedy sam się położyłem. 
Po tym tyfusie byłem tak słaby, że nie mogłem udźwignąć nawet 10 kg ziemniaków. 
W sklepie dawali mi jeść, żebym trochę wzmocniał. Ojciec mi umarł na tyfus.

Jak była pierwsza akcja w getcie, byłem po aryjskiej stronie6). Powiedzieli mi 
znajomi chłopcy, żebym nie szedł, bo oni widzieli, jak Niemcy strzelali do małych 
dzieciaków. Nie mogłem wytrzymać, żeby się czegoś nie dowiedzieć. Na trzeci dzień 
znalazł[em] brata w firmie, a on mi powiedział, że ukrył się na czwartym piętrze  
i słyszał, jak siostrzyczka krzyczała, gdy ją wyciągali z domu. Matkę także zabrali. 
Brat kazał uciekać, nie wracać więcej do getta.

Jurek Erner, ur. 1929, AŻIH 301/259 [w:] Gdyż chciałem przeżyć… Dzieci żydowskie 
w czasach Zagłady, Warszawa 2008, s. 54–55

1. Na podstawie przeczytanych fragmentów relacji Szlamy Kutnowskiego, Marii Mławskiej  
i Jurka Ernera opisz warunki życia w getcie. 

2. Czym zajmował się w getcie trzynastoletni Jurek Erner? Jak oceniasz jego postawę?

6) Aryjska strona – potoczne określenie 
nieżydowskiej części miasta (miasteczka),  
na której terenie Żydzi nie mieli prawa  
przebywać pod groźbą kary śmierci
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Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

Ale potem zaczęła się znowu akcja na dzieci i kobiety i chorych i mamusia oddała 
mnie do jednej wieśniaczki do Adamopola, bo to było bardzo blisko i mamusia do 
mnie chodziła i ja do mamusi, ale się wszyscy domyślali, że ja jestem Żydówka.  
Raz byłam u mamusi i szłam z powrotem do wsi i spotkałam fury z Niemcami.  
Nic nie myślałam złego, a tu tymczasem ludzie we wsi mówią, że Niemcy otoczyli 
gajówkę i będą strzelać Żydówki. Bardzo wtedy płakałam i bałam się o mamusię. 
Nasz gospodarz mnie pocieszał, że to może jeszcze nieprawda, ale na drugi dzień 
poszedł zobaczyć i przyszedł i powiedział, że jak chcę mamusię ostatni raz zobaczyć, 
to żebym poszła z nim, bo mamusia leży zastrzelona w rzece. Ale ja nie chciałam 
widzieć mamusi zastrzelonej.

Za trzy dni przyjechali Niemcy do Adamopola i zastrzelili wszystkich Żydów, co tam 
mieszkali, wrzucali ich do studni. Szukali wszędzie po stajniach i szopach i moja 
chłopka schowała mnie na piec, pod drzewo. Ale jak Niemcy pojechali, nie chciała 
mnie dłużej trzymać, bo mówiła, że ktoś może ją wydać. Zabrała mnie i 
zaprowadziła do wsi Wyrki i tam poszła ze mną do wójta i powiedziała, że mnie 
spotkała na drodze, żeby mnie wójt gdzieś dał za pastuszkę. Wójt pyta się, skąd ja 
jestem, to mu opowiedziałam, jak mnie pani Andrzejka Szusterowa nauczyła, że nie 
mam ojca ani matki i idę z Warszawy. Ale wójt nie chciał się mną zająć i wsadził 
mnie na furę jednego wieśniaka, który jechał do Włodawy, żeby się tam mną zajęli. 
Ale gdyśmy przyjechali do Włodawy, było już ciemno i starostwo było zamknięte,  
to ten wieśniak wysadził mnie na ulicy i kazał iść, gdzie chcę. […]

Szłam drogą, a pod lasem przed domkiem stali dwaj chłopcy i pytali mnie: gdzie 
idziesz? – powiedziałam, że do Wyrków – wtedy zaczęli wołać: – ty jesteś Żydówka  
i kazali mi się modlić. Ja sobie uklękłam na drodze i mówiłam „Ojcze nasz”, bo 
umiałam, ale zapomniałam, jak się żegna – i oni krzyczeli: – Żydówka! Żydówka!  
I zabrali mi płaszczyk, a w tym płaszczyku miałam książeczkę do nabożeństwa  
od pani Szusterowej z Adamopola. Uciekłam stamtąd i w drugim domu mnie 
przenocowali i na drugi dzień wróciłam do Adamopola. Wtedy pani Szusterowa 
powiedziała, że muszę pójść do księdza do Włodawy, to on mi na pewno pomoże. 
Poszła ze mną do Włodawy ogrodami i polami, żeby nas nikt nie widział, i podeszła 
pod kościół i zostawiła mnie i powiedziała, że nie mam do niej wracać, bo będzie 
nieszczęście. […]

Powiedziałam: dzień dobry – proszę pana księdza, jestem sierotą i proszę mi pomóc.
– Ksiądz się śmiał i powiedział: Pójdziesz do pani doktorowej Orzechowskiej, 
powiesz, że ja cię posyłam.

I dał mi adres do pani Orzechowskiej, chociaż ja sama wiedziałam, gdzie mieszka 
pani doktorowa, ale się nie przyznałam, bo udawałam, że nie jestem z Włodawy.  
Ale pani Orzechowska zaraz mnie poznała i pan doktór także, ale powiedzieli, 
żebym się nic nie bała i przyznała do wszystkiego. Ja się rozpłakałam i przyznałam 
do wszystkiego.

Mirka Bram, ur. 1936, AŻIH 301/408 [w:] Gdyż chciałem przeżyć… Dzieci żydowskie 
w czasach Zagłady, Warszawa 2008, s. 35–37.

 Getto

1. Wypisz osoby lub grupy 
osób, które miały wpływ  
na losy Mirki Bram. 

2. Określ ich postawy według 
kategorii: 
źli – obojętni – dobrzy. 
Umotywuj swój wybór 
fragmentami relacji.

Podsumowanie: 

1. Na podstawie 
przeczytanych relacji 
wypiszcie, co dawało 
szansę na przeżycie 
dzieciom żydowskim 
skazanym na Zagładę. 
Weźcie pod uwagę wszytkie 
czynniki: osoby, rzeczy, 
czynności, zachowania i 
cechy charakteru. 
Uzasadnijcie swój wybór 
fragmentami tekstu. 

2. Na podstawie 
przeczytanych tekstów 
ustalcie etapy prowadzące 
do zorganizowanego 
ludobójstwa (Holokaustu) 
ludności żydowskiej przez 
Niemców (Załącznik 1)
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Etapy prowadzące do zorganizowanego ludobójstwa (Holokaustu) ludności żydowskiej przez Niemców

 Getto

Etapy Fragmenty relacji

Uprzedzenia, dyskryminacja

Izolacja, wykluczenie

Prześladowanie

Masowe zabijanie
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Warkoczyk 
Kiedy już wszystkie kobiety
z transportu ogolono
czterech robotników miotłami
zrobionymi z lipy zamiatało
i gromadziło włosy

Pod czystymi szybami
leżą sztywne włosy uduszonych
w komorach gazowych
w tych włosach są szpilki
i kościane grzebienie

Nie prześwietla ich światło
nie rozdziela wiatr
nie dotyka ich dłoń
ani deszcz ani usta

W wielkich skrzyniach
kłębią się suche włosy
uduszonych
i szary warkoczyk
mysi ogonek ze wstążeczką
za który pociągają w szkole
niegrzeczni chłopcy

Tadeusz Różewicz 

 Obóz zagłady

Przeczytaj wiersz  
i wykonaj zadania:

1. Czy potrafisz odszukać (np. w internecie) i uzupełnić informację,  
kiedy i w jakich okolicznościach powstał wiersz Tadeusza Różewicza?

 
2. Na oficjalnej stronie MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU 
odszukaj tekst na temat zbiorów historycznych  
http://www.auschwitz.org/muzeum/zbiory-historyczne/ 
Na podstawie informacji i ilustracji podaj przykłady eksponatów takich jak:
a. rzeczy osobiste pozostałe po deportowanych

b. przedmioty więźniarskie

c. przedmioty obozowe

d. przedmioty związane z procesem zagłady

 
Spróbuj zapisać swoją osobistą refleksję dotyczącą zbiorów muzeum na terenie byłego 
niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Jaki jest cel tworzenia muzealnej 
ekspozycji? Jeśli chcesz, przeczytaj swoje przemyślenia koleżankom i kolegom:

 
Jaki przedmiot szczególnie Cię zainteresował?  
Dlaczego zwróciłeś/aś na niego uwagę? Opisz swoje emocje i refleksje.
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3. Przeczytaj raz jeszcze wiersz Warkoczyk i uzupełnij tabelę:

4. Dokonaj analizy wiersza uzupełniając tabelę:

 Obóz zagłady

Cytat Kim są osoby opisane w wierszu? Co się z nimi stało? Cytat Jak powinno wyglądać ich życie?

Pod czystymi szybami

leżą sztywne włosy  

uduszonych

w komorach gazowych

w tych włosach są szpilki

i kościane grzebienie

Nie prześwietla ich światło

nie rozdziela wiatr

nie dotyka ich dłoń

ani deszcz ani usta

W wielkich skrzyniach

kłębią się suche włosy 

uduszonych

i szary warkoczyk

mysi ogonek ze wstążeczką

za który pociągają w szkole

niegrzeczni chłopcy

Strofy Czas i miejsce Opis sytuacji lirycznej

I

II. III. IV
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5. Jaka refleksja wynika z kontrastowego zestawienia obrazów śmierci i życia w wierszu Różewicza? Kogo oskarża? Porównaj 
wnioski ją ze swoją refleksją z Zadania 2:

6. Na oficjalnej stronie MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU  
http://auschwitz.org/historia/los-dzieci/  
odszukaj informacje dotyczące losu dzieci. Po przeczytaniu informacji zapoznajcie się z wiadomościami na temat:
a. dzieci żydowskich
b. dzieci romskich
c. dzieci polskich
d. dzieci z obszaru Związku Sowieckiego
e. dzieci urodzonych w obozie
f. liczby wyzwolonych dzieci
 
Zapiszcie najważniejsze informacje i zaprezentujcie wszystkim uczestnikom zajęć. (Praca w grupie)
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Pamiętam, że na placu były urządzane apele i wówczas komisja wybierała wśród 
dzieci i młodzieży odpowiednie osoby w celu ustalenia przydatności do zniemczenia. 
Dzieci i młodzież, które były wybrane przez komisję, były wysyłane do obozu w 
Poznaniu, lecz bliższych szczegółów nie znam. Pamiętam taki fakt, że do naszego 
obozu [na ul. Przemysłowej w Łodzi] przywieziono troje dzieci z jednej rodziny 
(matka i ojciec zginęli w Auschwitz). Dzieci nazywały się Jerzy [ur. 1928 r.], 
Gertruda [ur. 1930 r.], i Edward [ur. 1937 r.] Nowakowie z Mosiny pod Poznaniem. 
Pamiętam, że czteroletni Edward został wywieziony do Poznania do domu dziecka 
i stamtąd miała go zabrać rodzina niemiecka. […]

Zofia Szope [w:] Dzieci z Przemysłowej – niemiecki obóz w Łodzi, Łódź 2020. s. 20

Z relacji mojej babki Kossak (matka mojej matki) wiem, że urodziłam się 1 lutego 
1938 roku w Gdyni.

W pierwszych dniach wojny moja mama zmarła na zawał serca. Cała rodzina 
została wysiedlona. Młodszych wywieziono do obozów pracy na terenie Trzeciej 
Rzeszy, a mnie z babcią i dziadkiem wysłano do Łodzi, gdzie zamieszkaliśmy  
w starej oficynie przy ul. Lipowej, w jednym z przydzielonych nam pokoi. To z tego 
właśnie mieszkania Niemcy zabrali mnie w lutym 1942 roku do Domu Dziecka 
przy ul. Przędzalnianej. Po dwóch tygodniach babcia mnie tam już nie zastała.  
Po wojnie rozpoczęła poszukiwania przez Czerwony Krzyż. O tym wszystkim 
dowiedziałam się jednak dopiero po powrocie do Polski.

Spróbuję opisać zapamiętane oczami dziecka obrazy i przeżycia z mojego wojennego 
dzieciństwa. Moja pamięć sięga czwartego roku życia. Byłam w domu z dużą salą  
z oknami i parapetem w kształcie półkola, na którym często siedziałam. Przebywało 
tam dużo dzieci, z którymi często patrzyliśmy na wielką łąkę. Dziś wiem, że był to 
duży trawnik, a dom to Lebensborn1) w Połczynie. Dzieci ciągle oglądano, badano, 
mierzono, a przede wszystkim karano. Jak jedno się zmoczyło, lanie dostawali 
wszyscy. A myślę, że moczyły się z powodu strasznego lęku, który towarzyszył 
każdemu z nas. Nie było więc dnia bez tego incydentu.

Tu też zmieniono moje dane. Nazywałam się Geisler Bärbel, ur. 02.02.1939.  
Byłam o 1 rok i 1 dzień młodsza niż w rzeczywistości– charakterystyczne dla dzieci 
z Lebensborn.

Nie sposób zapomnieć dnia, kiedy przyjechał starszy pan, aby zabrać mnie do swojego 
domu. Byłam, jak wszystkie dzieci, bez włosów i stałam przed nim tylko w 
majteczkach i koszulce. Płakałam, bo nie chciano mi dać mojego białego futerka. 
Po powrocie do Polski dowiedziałam się, że Niemcy zabrali mnie od babci właśnie 
w białym futerku. Wynika z tego, że przeszłość kojarzyła mi się jedynie z futerkiem.

Starszy pan zawinął mnie w swoją marynarkę i tak pojechaliśmy do Lemgo. 
Powitały mnie dwie kobiety, które na mój widok rozpłakały się. Płakałyśmy więc 
wszystkie trzy. […]  
q

 Germanizacja,  Dzieci Zamojszczyzny
1. Germanizacja

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:
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Kiedy się obudziłam, miałam „mamę”, „tatę” i „babcię”. Byłam małą, dziką Bärbel,
„sierotą po zmarłym oficerze niemieckim”. W pokoju mojego nowego domu wisiał 
portret dziewczynki – Ursel, która zmarła, mając 9 lat. Jej postać była dla mnie 
wzorem. Miałam wcielić się w jej skórę. Nosiłam też jej rzeczy, ale nigdy jej nie 
dorównałam, mimo różnych kar i dyscypliny, jaka panowała w tym domu. […]

O tym, że jestem Polką, dowiedziałam się mając 10 lat.

Barbara Paciorkiewicz, Kim jestem? [w:] Pod okupacją niemiecką. Materiały 
edukacyjne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014, s. 103
1) Lebensborn – (niem. źródło życia), stowarzyszenie w strukturach SS; na okupowanych terenach 
Polski zajmowało się rabunkiem dzieci przeznaczonych do zniemczenia

W dniu 7 maja 1941 roku zostałem deportowany do obozu germanizacyjnego dla 
dzieci polskich w Kobylinie, tzw. „Jugendlager für polnische Kinder.” [w chwili 
opisywanych wydarzeń autor miał 9 lat i był wychowankiem Katolickiego Domu 
Dziecka w Pleszewie] Warunki bytowe i zdrowotne w obozie w Kobylinie były złe. 
Wiele dzieci chorowało. Personel niemiecki nie reagował na nasze potrzeby. […]

Ciągle odczuwaliśmy głód. […]

Spaliśmy w salach wyściełanych siennikami, wypełnionymi słomą, pod kocami. 
Dużym utrapieniem były insekty. Ich tępienie polegało na goleniu głów, szczególnie 
dziewcząt, i nacieraniu naftą, pod chustę. Raz w tygodniu kąpano nas w baliach, 
do czego używano lizolu. Dni rozpoczynały i kończyły się apelem. […]

Badania dzieci odbywały się wyznaczonymi imiennie imiennie grupami. W zależności 
od rodzaju badań, prowadzone były przez lekarza lub pielęgniarkę. Procedurę 
badań rasowych każde dziecko przechodziło indywidualnie rozebrane do naga. 
Badania dotyczyły przebytych chorób, wzrostu, wagi ciała, sprawności ruchowej, 
równowagi, ostrości wzroku i słuchu. Były też badania moczu, badania krwi, 
rentgen, badania psychofizyczne – rozwiązywanie zadań logicznych, pomiary 
czaszki i osadzenia oczu, genitaliów. Wyniki były wpisane do Karty Dziecka 
opatrzonej zdjęciem, opracowanych na użytek badań rasowych dziecka. Badania 
końcowe przeprowadzała dr Hildegarde Hetzner – specjalista Lebensborn z Łodzi, 
która decydowała, czy dziecko nadaje się do germanizacji.

W Jugendlager Kobylin przebywałem od maja 1941 do czerwca 1942 roku, to jest 
do momentu, gdy znalazłem się w grupie dzieci, które pozytywnie przeszły 
weryfikację i moje nazwisko zostało wyczytane na obozowym apelu.

Latem 1942 roku razem z trzydziestoosobową grupą dzieci trafiłem jako Ostland 
Kind1) do Ośrodka Szkoleniowego Hitlerjugend w Niederalteich w Dolnej Bawarii, 
do tzw. Szkoły Ojczyźnianej Lebensborn. Przebywałem tam od czerwca 1942 do 
lipca 1943 roku, ucząc się języka niemieckiego, asymilując w nowym środowisku  
i czekając na zmianę statusu narodowościowego. Ośrodek był prowadzony przez 
instruktorów Lebensborn i mundurowych, pod nadzorem wizytujących szkołę 
esesmanów. […]  
q

 Germanizacja,  Dzieci Zamojszczyzny
1. Germanizacja

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:
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Edukacja obejmowała między innymi: zajęcia kulturalne, seanse filmowe, zajęcia 
sportowe […].

Pod koniec nauki odbył się egzamin, który przeprowadzali przedstawiciele Lebensborn 
i mundurowi SS. Po zdaniu egzaminu otrzymałem nowe nazwisko, zmieniając 
dotychczasowe Henryk Wojciechowski na Heinrich Wochingen. Otrzymałem też 
status narodowościowy Reichsdeutsches Kind, zapewniający uzyskanie obywatelstwa 
niemieckiego po osiągnięcia pełnoletności. Następnie (w 1943 roku) zostałem 
przekazany do Lager Partsch koło Salzburga w Austrii. […]

Z nowym nazwiskiem przekazany zostałem rodzinie Engelbert Berger w Dorfgastein. 
[…]

W przybranej rodzinie miałem zapewnione warunki do nauki oraz dobre warunki 
bytowe. Wyczuwałem ich przywiązanie i troskę. Po zajęciach szkolnych pracowałem, 
na miarę swoich możliwości, przy obrządku inwentarza – owiec, kóz, krów, koni 
oraz pomagałem we wszystkich pracach gospodarczych. Miałem pełną swobodę 
ruchu. […]

Okres do wyzwolenia Austrii przez aliantów (strefa amerykańska) wspominam 
jako znaczący w moim życiu. Pożegnanie z przybraną rodziną dla obu stron nie 
należało do łatwych.

W wyniku działań polskiej misji wojskowej i Polskiego Czerwonego Krzyża późną 
jesienią 1945 roku powróciłem do Polski.

Henryk Wojciechowski, Zamknięty krąg. Będziesz Wochingerem [w:] Pod okupacją 
niemiecką. Materiały edukacyjne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, 
Warszawa 2014 s. 107
1) Ostland Kind (niem.) – dziecko ze Wschodu

Lebensborn uznała, że jestem odpowiedniej rasy, nadaję się na zgermanizowanie  
i będę dobrym Niemcem. I tak się zaczęło. […]

W Kaliszu przygotowywano nas dla potrzeb Trzeciej Rzeszy w dawnym budynku 
klasztoru przy ul. Górnośląskiej. Uczono intensywnie języka niemieckiego, 
chwalono Hitlera, Niemcy i ich zwycięstwa. Język niemiecki wchodził mi do głowy 
bardzo opornie, dlatego wiele razy dostawałem lanie od nowych wychowawców, 
którymi byli niemieccy funkcjonariusze i jakieś kobiety mówiące po polsku i po 
niemiecku oraz siostry zakonne , również mówiące w obu tych językach. Okres 
adaptacyjny w Kaliszu trwał około 6–7 miesięcy. W tym czasie zadbano, abyśmy 
nie mieli żadnych kontaktów z dotychczasowymi rodzinami. […]

Do końca pobytu w Kaliszu nie widziałem się z nikim z rodziny. Jak ja wówczas 
nienawidziłem Niemców. Miałem już 8 lat, byłem sprytnym chłopcem, tęskniłem 
bardzo za najbliższymi i kolegami. Myślałem nawet o ucieczce, ale nie znalazłem 
odpowiedniego kumpla czy towarzysza. W Kaliszu mogliśmy jeszcze mówić po 
polsku, ale pod żadnym pozorem nie wolno było kontaktować się z Polakami. […] 
q
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München. Tu wszystko się zmieniło. Porządek jak w wojsku. Pobudka, capstrzyk, 
cisza po obiedzie. Nauka, musztra, podział na drużyny i surowy zakaz mówienia 
po polsku. Wychowawcami byli esesmani w czarnych mundurach, ale pomagały 
im również kobiety mówiące tylko po niemiecku. Wyżywienie było marne,  
na obiad głównie pastewna żółta brukiew, raz krojona w kostkę, innym razem, 
jak kapusta na surówkę, na inne posiłki przeważnie czarny chleb i marmolada. […]

Za każde nieposłuszeństwo wychowawcy karali nas, przeważnie karę wyznaczał 
dyżurny esesman – pozbawienie posiłków, bicie po dłoniach skórzanym pejczem. 
Częste było również bicie dłonią lub pięścią w twarz, w zależności od humoru 
wychowawcy. […]

My starsi chłopcy, w wieku 8–15 lat […] zbieraliśmy się w 4–5 na jednym łóżku i po 
ciemku przyciszonym głosem rozmawialiśmy ze sobą po polsku, aby nie zapomnieć 
ojczystej mowy. Były wypadki, nieraz podsłuchano, nieraz ktoś słaby nas wydał. 
Bito i karano, a my w skrytości robiliśmy swoje. Musieliśmy tak czynić, bo po 
przyjeździe do München dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy tymi, którymi 
dotychczas byliśmy. Ja, Wiesław Kuligowski, odtąd nazywałem się Claus Kugler, 
urodzony 20 kwietnia 1934 roku […].

Właśnie w München nastąpiła selekcja. Starszych chłopców i dziewczyny powysyłano 
do rodzin niemieckich do adopcji. Młodszych przewieziono do kolejnego ośrodka 
germanizacyjnego w Oberweis koło Gmunden w Austrii.

Tu role wychowawców także pełnili mundurowi, chyba z Wehrmachtu, bo komendant 
z czarną opaską na jednym oku chodził w zielonkawym mundurze. Dalej dryl 
pruski, porządek wojskowy, od pobudki do capstrzyku zajęcia, szkolenie, musztry  
i gry. Jedzenie marne, podobnie jak w München. Żadnych kontaktów z osobami 
postronnymi, nawet z Niemcami. Tam również wykorzystywaliśmy każdy chwilowy 
brak nadzoru w dzień po polsku. Po niemiecku umiałem już bardzo dobrze.

Starsi koledzy znów przechytrzyli naszych nadzorców. Dowiedzieli się, że w Oberweis 
są dobrzy Austriacy i nocami na krótko wykradali się, by przekazywać do wysyłki 
nasze listy do rodzin. […]

Następnym etapem był Salzburg. Tam ulokowano nas na peryferiach miasta,  
w barakach stojących u podnóża skalistej góry. Codziennie nękały nas naloty.  
W dzień bombardowali Anglicy, w nocy Amerykanie. Wiele razy nie zdążyliśmy 
dopaść schronu, zanim samoloty zrzuciły bomby. Tam odłamkami czy odpryskami 
zostałem ranny w obie nogi. Znów leżałem w izolatce kilka tygodni, ale zostawiali 
mnie w baraku, nie pędzili do tunelu. Byłem ciągle w napięciu i strachu. […]

Później zrozumiałem, że obóz w Salzburgu był etapem przejściowym. Stąd wysyłano 
nas pojedynczo pod nadzorem do rodzin niemieckich w Trzeciej Rzeszy i w Austrii 
do adopcji. 

Wiesław Kuligowski, Wspomnienia z lat germanizacji [w:] Pod okupacją niemiecką. 
Materiały edukacyjne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2014,  
s. 111–113
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Jednego dnia zginęły 164 osoby, ja jedna pozostałam przy życiu. Było to 12 grudnia 
1942 roku. Niemcy nadeszli od strony Tworyczowa. Było ich około 40. Siostry moje 
ukryły się […]. Miałam wtedy 12 lat. Zabrali mnie z mamą i babcią. […] Musiałyśmy 
dojść do placu, na którym byli ludzie z dziećmi spędzeni z całej wsi.. […] Niemcy 
przyszli na plac z trzema karabinami maszynowymi i ustawili je w kierunku ludzi, 
po chwili jeden […] zaczął przemawiać. Mówił, że wszyscy muszą dziś zginąć, gdyż 
współdziałają z bandytami. Wytworzyła się straszna panika, […] Niemcy zaczęli 
strzelać […] ja w tym czasie upadłam i schowałam głowę pod pachę mamy 
czekając, kiedy to się skończy. Poczułam w pewnej chwili, jak między palcami 
przeleciała kula. Przestrzeliła mi buty i poparzyła nogi. […] Wreszcie ucichło 
strzelanie. Podniosła się wówczas jedna młoda kobieta i zaczęła prosić, by jej 
darować życie. Niemiec jednak strzelił do niej […]. Podszedł do mnie hitlerowiec, 
położył rękę na plecach, badając, czy żyję. Czekałam z zapartym tchem. […] 
Myślałam, że mnie zabije. Przerzucił mnie kilka razy z miejsca na miejsce. Ja nie 
ruszałam się, więc odszedł. Po chwili wrócił, wziął mnie za kołnierz, przerzucił 
mnie na drugie miejsce. […] Przeleżałam na łące do nocy. […] Następnie rozpoczęłam 
poszukiwania mamusi. Szukałam jej między trupami […]. Poznałam ją po serdaku. 
Krzyczałam – mamusiu, mamusiu […]. Nie mogłam uwierzyć, że ja żyje, a ktoś  
nie żyje.

Fragment Relacji Anny Pawelczyk z pacyfikacji Kitowa [w:] Zamojszczyzna – 
Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu 
okupacji hitlerowskiej, red. C. Madajczyk, t. 2, Warszawa 1977, s. 390, [cyt za:] 
Agnieszka Jaczyńska, Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna, Lublin 2012, s. 164

1943 r. Niemcy zaczęli wysiedlać okoliczne wioski, a ludność brali za drutu.  
Tłumy ludzi zmęczonych z małymi węzełkami w ręku Niemcy pędzili szosą. 
Straszny to był widok. Na tle palącej się wsi Wywłoczki tłumy ludzi pędzone jak 
bydło. Najstraszniej było na Sochach. Samoloty zbombardowały wieś. Całe Sochy 
spłonęły. Prawie 500 ludzi zamordowano. […]

Krystyna Mazurkiewicz kl V b, Zwierzyniec. Wypracowanie nadesłane do 
Ministerstwa Oświaty w 1946 r. [w:] Wojna w oczach dziecka, Warszawa 2009,  
s. 26

W pokoju było jeszcze ciemno. Nim zdążyłam się zapytać, o co chodzi, zobaczyłam, 
że koło łóżka stoi żandarm niemiecki. Zaraz domyśliłam się, że to pewnie coś 
złego. Mamusia kazała mi się ubierać i powiedziała, że Niemcy wyganiają nas  
z domu. Zaczęłam płakać i pospiesznie ubrałam się.

Nie było czasu na pakowanie. Tak jak staliśmy, wyruszyliśmy z domu, poganiani 
przez Niemców. Mamusia niosła na rękach małego braciszka, który miał dopiero 
rok. Pod figurą było już bardzo dużo ludzi. Niektórzy mieli ze sobą konie, krowy,q 
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wozy, inni mieli tobołki na plecach lub koszyki w ręku. Na górce stali Niemcy  
z karabinami maszynowymi i pilnie na nas patrzyli, aby ktoś nie uciekł. Drogą 
jeździły auta w jedną i drugą stronę. To pewnie Niemcy zabierali co wartościowsze 
rzeczy. Tak staliśmy kilka godzin. Było mi bardzo zimno, nie wiem, czy tak było 
naprawdę, czy tylko ze strachu. Nagle zrobił się ruch między ludźmi. To Niemcy 
kazali mężczyznom wyjść na drogę i ustawić się trójkami.

Jaka to była straszna chwila, nie potrafię opisać. Wszystkie dzieci poczęły głośno 
płakać. Ojcowie żegnali się z rodzinami i odchodzili z tą myślą, że już może nigdy 
ich nie zobaczą. Razem z innymi poszedł i mój tatuś. Naraz straszna myśl przyszła 
mi do głowy, co to będzie, gdy Niemcy zabiorą nam mamusię, a my zostaniemy 
same. Przytuliłam się do mamusi, trzymałam w rękach medalik M.B. i modliłam 
się cichutko, żeby chociaż mamusia z nami została. Postanowiłam sobie, że nie 
dam się rozdzielić, wolę, żeby Niemcy mnie zabili.

Janina Pacześna, kl. VI, Zwierzyniec. Wypracowanie nadesłane do Ministerstwa 
Oświaty w 1946 r. […] Wojna w oczach dziecka, Warszawa 2009, s. 23

Niemcy pojawili się szybko. Do domów nie wchodzili, tylko stali na podwórku  
z karabinami gotowymi do strzału. Głośno krzyczeli. Bałam się tych słów
nie rozumiałam. Przeczuwałam tylko, że jest to coś bardzo groźnego, bo mamie 
wszystko wypadało z rąk. […] Pilnowali nas, żeby ktoś nie uciekł. Początkowo  
nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy, albo nie chcieliśmy wiedzieć. […] Znaleźliśmy 
się w obozie w Zamościu.

S. Gontarska, Z poziomu oczu dziecka [w:] Moje wojenne dzieciństwo, Warszawa 
2000, t. 3, s. 84–85

[W obozie w Zamościu] Wszystkich skierowano na komisję lekarską. Oddzielono 
tam tych, którzy byli przeznaczeni do Auschwitz; lokowano ich w barakach numer 
12 i 13, które były dodatkowo ogrodzone płotem z drutu kolczastego i bardzo 
strzeżone. Pierwszą noc spędziliśmy razem z rodzicami. Na drugi dzień, 6 grudnia, 
wypędzono nas z baraku na plac i nastąpiło oddzielenie dzieci od rodziców przez 
komendanta obozu przezywanego „Ne” [Artura Schütza] i jego pomocnika 
narodowości ukraińskiej. To było straszne przeżycie. […] Dzieci i starców skierowano 
do baraku nr 16, natomiast rodziców, ludzi zdolnych do pracy, do wywiezienia  
na roboty do Niemiec – ulokowano w baraku nr 14. Mnie i siostrze przydzielono 
opiekuna – starszego człowieka, pana Kasperskiego, współwłaściciela młyna  
w Zawadzie. Tylko raz, na drugi dzień po rozłące, odwiedziliśmy rodziców w ich 
baraku, co było zabronione nawet pod karą śmierci.

Eugeniusz Magdziak [w:] B. Garbacik, Wysiedlenia Wielączy, Karta.  
Kwartalnik historyczny, 2010 nr 62, s. 53-54 [cyt. za:] Agnieszka Jaczyńska 
Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna, Lublin 2012, s. 197.
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Kiedy zagnali nas za druty hitlerowcy zaczęli przegląd. Wszystkich dorosłych, 
głównie mężczyzn, stawiali z jednej strony, natomiast starców, dzieci i kobiety  
z niemowlętami – po drugiej. Co się wtedy działo, trudno opisać…

Gdy zabrali nas od ojca, Bożenka rozpłakała się. Staliśmy tak rozdzieleni 
kilkunastometrową przestrzenią, a między obu grupami krążyli esesmani.  
Po chwili siostrzyczka wyrwała się nam.

– Do tatusia! Ja chcę do tatusia! – wołała. Byłem tym tak wstrząśnięty, że nie 
wiedziałem, co robić. Po chwili jakiś hitlerowiec podbiegł do niej, złapał za rękę  
i siłą przyciągnął do naszej grupy. Babcia wzięła ją na ręce i zaczęła pocieszać,  
że tatuś zaraz przyjdzie…

Nie wiedzieliśmy wówczas, co znaczy to mierzenie, oglądanie nas. Szczególnie 
dokładnie i wielokrotnie zaglądano nam w oczy. Dziś już wiem, że to badania 
antropologiczne, które miały wyselekcjonować dzieci nadające się do germanizacji.

Fragment relacji Wacława Mila (lat 12) wysiedlonego z Sitna (powiat Zamość) z 
ojcem, babcią i siostrami: Czesławą (lat 10) i Bożeną (lat 4) [w:] B. Kozaczyńska, 
Ocalone z transportu dzieci Zamojszczyzny, Siedlce 2011, s. 91.

W baraku „przejściowym” w Zamościu byliśmy jeszcze razem. Ojciec uczył 
najstarszą córkę Mariannę dat urodzenia wszystkich sióstr. […] Nakazywał żyć 
uczciwie, nigdy np. nie kraść, choćby było najgorzej. Później nas rozdzielono. 
Marysia uczepiła się spódnicy mamusi i nie chciała jej puścić. Niemiec kolbą 
karabinu uderzył matkę tak, że jeszcze na fotografii z Oświęcimia1) widać 
zabliźnioną ranę koło oka. […]

Ponieważ w całym obozie nie było łaźni, stan sanitarny uwięzionych był przerażający, 
panowała epidemia czerwonki i duru brzusznego. Po wybuchu tych epidemii nikt 
już nie wierzył w ocalenie. W barakach robiło się coraz luźniej, rygor panował za to 
coraz większy i wtedy… zaczęto z obozu wywozić dzieci! Na początku wywożono 
dzieci zdrowsze, później także słabsze i chore. Przyszła też kolej na nas. Gnano nas 
drogą obozową. Marysia [siostra] przeważnie niosła mnie na rękach, byłam chora. 
Gdy przechodziliśmy koło baraku rodziców, mówiła mi: „Tam stoi tatuś, a tam 
mama”. Tatę pamiętam tak jak stał, wśród całej masy głów w oknie. Mamy nie 
zauważyłam, chociaż bardzo starałam się ją zobaczyć. Nie pamiętam, jaką była. 
Pamiętam tylko z fotografii obozowej z Oświęcimia.

Nie pozwolono nam zatrzymać się ani na chwilę. Znakiem krzyża, tym ostatnim 
błogosławieństwem na drogę życia, żegnali nas dorośli. Oddzielały nas druty 
kolczaste. Gnano nas na stację kolejową. Rodziców już nigdy nie zobaczyłam, 
nigdy więcej w życiu. […] Byłam zbyt słaba i chora, i nie pamiętam już naszego 
załadunku na stacji i całego transportu.

Fragment wspomnień Janiny Zielińskiej ur. 1938, wysiedlonej z Niedzielisk 
Przymiarek (gmina Zamość) [w:] B. Kozaczyńska, Ocalone z transportu dzieci 
Zamojszczyzny, Siedlce 2011, s. 91–99
1) Konzentrationslager Auschwitz – zespół niemieckich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady, 
działający w latach 1940–1945 w Oświęcimiu
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Tuż przed wywiezieniem nas z obozu odwiedzili nas rodzice. […] Mimo spotkania 
rodzice byli bardzo smutni. Mama upomniała siostrę, żeby mnie pilnowała. Wtedy 
nie wiedziałam, że jest to nasze ostatnie spotkanie. Jeszcze tylko raz widziałam 
matkę. Czekaliśmy na transport już kilka dni. Przyniosła nam wtedy trochę chleba 
i gorącą herbatę z wódką. Mróz był siarczysty. Miało się wrażenie, że nogi 
przymarzają do ziemi. Niektórzy zamarzali na mrozie. […] Trzeba było cały czas 
poruszać się. Robiono ze słomy owijacze na nogi, wkładano do butów papiery. 
Ważne było, żeby choć stać na słomie. Byłam w dobrej sytuacji – miałam 
prawdziwy kożuszek, ale siostra marzła niemiłosiernie. Po powrocie do baraku 
trudno było rozgrzać przemarznięte nogi. Zazdrościliśmy tym, którzy już zostali 
wyczytani, choć nie wiadomo, dokąd odjeżdżali.

Fragment wspomnień Ireny Opitz, wysiedlonej z kol. Udrycze (powiat Zamość) [w:] 
B. Kozaczyńska, Ocalone z transportu dzieci Zamojszczyzny, Siedlce 2011, s. 94

W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu więziony byłem w czasie od 18 sierpnia 
1941 […] Zimą 1942/1943 sprowadził Rapportführer Palitzsch z obozu w Brzezince 
2 chłopców pochodzących z transportu z Zamojszczyzny. Umieścił ich początkowo 
na bloku 11., a dnia następnego przyprowadził ich na blok 20, gdzie Pańszczyk  
ich zaszpilował1). Byli to chłopcy: Rycaj Mieczysław i Rycyk Tadeusz. […] Z całego 
transportu wybrano tylko około dziewięćdziesięciu kilku chłopców w wieku od  
8 do 14 lat. Rycyk i Rycaj pochodzili właśnie z tej grupy.
Resztę, tzn. około 90 chłopców, przyprowadził Palitzsch na blok 20 i tam zostali 
zabici zastrzykami przez podoficera sanitariusza Scharpego. […]

Fragment zeznania Stanisława Głowy [w:] Agnieszka Jaczyńska, 
Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna, Lublin 2012, s. 233.
1) Zaszpilowanie – zabicie śmiertelnym zastrzykiem, najczęściej w okolice serca.

Na stacji w Siedlcach ofiarni kolejarze wyłuskali nas spod sterty brudnych chust  
i łachów. Sprawy fizjologiczne każdy załatwiał tam, gdzie stał. Marysia [siostra] 
wspomina, że okrywała nas ubraniami tych osób, które już zamarzły […] wszyscy 
ruszyli na ratunek dzieciom. Zdrowsze dzieci trafiały pod opiekę ludności, chore 
rozwożono do szpitali. […] Gdy wyładowano nas na stacji w Siedlcach, Marysia 
oddała mnie na jedną z pierwszych dorożek, wiozących dzieci do szpitala. Byłam 
w stanie agonii, szczękościsk, głodowy, duży brzuszek, wycieńczenie, odleżyny 
wygryzione przez wszy aż do kości, na łopatkach i pupie. Marysia znowu bała się, 
że pogubi siostry i co rodzice powiedzą na to. […] q
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2. Dzieci Zamojszczyzny

1. Odpowiedz na pytania: 
a. Co budziło największe przerażenie dzieci i rozpacz rodziców po przybyciu rodzin  
 do obozu przejściowego w Zamościu? 
b.  W jakim celu Niemcy przeprowadzali „badania antropologiczne” polskich dzieci,  
 o których pisze w swojej relacji Wacław Mila? 
c.  Co stało się z mamą Marianny, Marysi i Janiny (wspomnienia Janiny Zielińskiej)? 

2. Zapoznaj się z kolejnym zestawem dokumentów i relacji, by poznać dalsze losy  
dzieci Zamojszczyzny.

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:
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Znalazły się rodzone siostry, które mogły nas zabrać. Gieni jednak nie oddano, 
miała wysoką gorączkę, kasłała i lekarz zostawił ją w oddzielnej sali z podejrzeniem 
gruźlicy. Gdy to potwierdziło się w badaniach, skierowano ją do szpitala.

J. Zielińska, Wspomnienia z dzieciństwa i okresu powojennego [w:] Beata 
Kozaczyńska, Ocalone z transportu dzieci Zamojszczyzny, Siedlce 2011, s. 131

Napływają echa jednej z największych zbrodni niemieckich, bestialskiego wywozu 
dzieci z Zamojszczyzny, z których ogromny procent zginął w czasie transportów 
zimowych. Jak się dowiadujemy, liczne grupy dzieci z Zamojszczyzny przybyły 
jeszcze w lutym na Pomorze. Na dworcach kolejowych w Bydgoszczy, Chojnicach, 
Tczewie i Gdyni, gdzie ludność zgłaszała się na wieść o przybyciu dzieci,  
Niemcy urządzili formalny handel niewolnikami, pobierając 40 marek za dziecko. 
Część dzieci umieszczono w obozie w Garczynie, dotąd przebywa ich około 400. 
Wiele dzieci przydzielono kolonistom niemieckim z Besarabii, którzy zaraz rozdali 
je Polakom, często również pobierając za nie opłaty. W Garczynie, dokąd zjechało 
wielu Polaków z Pomorza, między innymi wielu Kaszubów, by wykupić dzieci, 
doszło do zajść z okupantami. Polacy wpisani przymusowo na listę niemiecką 
(volkslistę) robili na równi z innymi wszystko, by ratować dzieci od zagłady  
i zniemczenia.

„Biuletyn Informacyjny” nr 16/171 z 20 IV 1943 r. [w:] Agnieszka Jaczyńska, 
Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna, Lublin 2012, s. 314

[…] dowiedziałam się, że w budynku dawnego Czerwonego Krzyża są jakieś dzieci 
zabrane z transportu, że kto może, bierze je do siebie. Kiedy weszłam do domu, 
zobaczyłam dwóch chłopców, brudnych, wygłodzonych i zapłakanych. 
Zapłakanych dlatego, że moja matka, mając czworo własnych dzieci, chciała wziąć 
tylko jednego, ale podnieśli taki lament, iż musiała wziąć obu, bo przecież nie 
można było ich rozdzielić. Zwłaszcza że Niemcy już ich [rodzinę] rozdzielili […]. 

Młodszy nazywał się Stefek, starszy Edek, a ich nazwisko to Patyjasek. […] 

Pierwszą rzeczą było nakarmić chłopców, a potem pomyć i ubrać. Ich ubrania 
trzeba było spalić, bo się trzęsły od wszy. Długi czas płakali, trzymając się za ręce,  
i nie można się było od nich niczego dowiedzieć. Spać położyliśmy ich razem,  
bo na pewno nie daliby się rozdzielić. […]

Zofia Wójcik (w 1943 roku mieszkanka Siedlec) [w:] B. Kozaczyńska, Poruszenie 
Siedlec ’43 [cyt. za:] Agnieszka Jaczyńska, Sonderlaboratorium SS. 
Zamojszczyzna, Lublin 2012, s. 309

 Germanizacja,  Dzieci Zamojszczyzny
2. Dzieci Zamojszczyzny

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. Jaki los spotkał chłopców 
przywiezionych  
z Zamojszczyzny do obozu 
w Auschwitz? 

2. Wymień sposoby ratowania 
dzieci wywożonych  
z Zamojszczyzny.

Podsumowanie: 

1. Wykonaj notatkę w formie 
schematu, w której 
przedstawisz losy dzieci 
Zamojszczyzny. (Jako wzór 
może posłużyć Załącznik 2 
Rozdział: Pacyfikacje i 
Wysiedlenia.)
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[…] Kiedy mama wyjrzała przez okno, z przerażeniem zawołała do ojca: 
„Uciekajmy, banderowcy1) już palą Latacz!” Ojciec wyszedł ze swojej kryjówki 
wraz z mamą, dwiema moimi starszymi siostrami i ciocią Bigulak, która w tym 
czasie u nas nocowała. Wybiegli z domu i rzucili się do ucieczki. W tym zamieszaniu 
ja pozostałam w mieszkaniu, po chwili przybiegł ojciec i wziął mnie na ręce  
i zaczęliśmy razem uciekać w stronę wsi zamieszkanej przez Ukraińców. Za nami 
strzelano, ale chroniły nas gęste drzewa sadów i nie byliśmy dobrze widoczni.

W polskiej części wsi Latacz trwała strzelanina i wybuchy granatów, płonęły już 
budynki. Podczas ucieczki mama poradziła, by rozbić się na mniejsze grupki,  
które będą mniej widoczne i są większe szanse na ukrycie się. Ja pobiegłam z ojcem, 
ciocia z moimi dwiema siostrami, a mama pobiegła sama i każdy w inną stronę.  
Ja z ojcem ukryliśmy się w stodole znajomej Ukrainki. Po kilku godzinach zrobiło 
się nam bardzo zimno. Ojciec wziął mnie za rękę i zeszliśmy do jej mieszkania, 
prosząc, by nas tam ukryła. Ukrainka jednak odmówiła, tłumacząc nam, że nie 
może tego zrobić, bo jej za to również grozi śmierć. Zmuszeni byliśmy ponownie 
schronić się do stodoły. Oboje z ojcem byliśmy tylko w bieliźnie, zimno i mróz 
zaczął coraz bardziej dokuczać. Groziło nam zamarznięcie. Wtedy ojciec zabrał 
mnie na ręce i ukryliśmy się w sąsiedniej stajni, między owcami, wśród których 
było mi znacznie cieplej.

Kiedy nadszedł ranek, ojciec zaniósł mnie do mieszkania innej znajomej Ukrainki, 
która przyjęła mnie, a sam poszedł szukać ubrania dla siebie i mnie. Wtedy do 
mieszkania weszło kilku uzbrojonych ludzi z pomalowanymi twarzami na czarno  
i czerwono. Wtedy pomyślałam sobie, że to są jacyś przebierańcy. Nie zdawałam 
sobie sprawy z grożącego mi niebezpieczeństwa. To byli banderowcy. Na szczęście 
zaraz za nimi wbiegła jakaś młoda kobieta, córka albo synowa tej starszej Ukrainki, 
która mnie przyjęła, i zagadała tych mężczyzn, zabierając ich do drugiego 
mieszkania. W tym czasie przybiegła i moja starsza siostra, przynosząc mi ubranie. 
Ta starsza Ukrainka ostrzegła ją, by szybko mnie zabierała i czym prędzej uciekała, 
bo grozi nam niebezpieczeństwo.

Rano wszyscy spotkaliśmy się na podwórzu naszej zagrody. Budynki wszystkie były 
spalone. Ocaleliśmy jednak wszyscy, mama, ciocia, dwie moje siostry, ojciec i ja. 
Przez kilka dni cała nasza rodzina i kilkanaście innych mieszkańców ukrywaliśmy 
się w piwnicy ukraińskiego księdza, za jego wiedzą. Pewnego wieczoru przyszedł 
do nas i powiedział, że jego służba zameldowała już banderowcom, że ukrywa  
on Polaków i nie może dać żadnej gwarancji bezpieczeństwa i radził jak najszybciej 
uciekać. Pomógł w zorganizowaniu ukraińskich furmanek i odwieziono nas  
do Tłustego i tam zamieszkaliśmy aż do wyjazdu do Polski.

Byłam świadkiem – Celestyna Litwińczuk, Latacz, pow. zaleszczycki,  
woj. tarnopolskie, ,,Na Rubieży 1996”, nr 4 (18), s. 20–21
1) Potoczne określenie Ukraińców, którzy brali udział w ludobójstwie Polaków na Wołyniu.
Nazwa pochodzi od nazwiska Stepana Bandery, przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów

 Zbrodnia Wołyńska

Przeczytaj relacje  
i wykonaj polecenia:

1. Zapisz w punktach przebieg 
wydarzeń opisanych w 
relacji.

2. Wymień osoby, które 
pomogły rodzinie Celestyny 
Litwińczuk.

Podsumowanie: 

1. Jak myślisz, dlaczego 
autorzy relacji do końca 
życia pamiętają wiele 
wydarzeń z czasów II wojny 
światowej, chociaż byli 
wtedy małymi dziećmi?


