
1 

 

„Losy Dziecka” 

Spis książek  

1. Akavia Miriam; Jesień Młodości; Wydawnictwo Literackie, Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau; Oświęcim 2010.  
To książka z pogranicza literatury faktu i beletrystyki. Autorka, Żydówka nadała wspomnieniom o 
losach okupacyjnych swojego brata formę opowiadania. Akcja opowieści toczy się we Lwowie, gdzie 
brat autorki Jurek-Izio ukrywał się na aryjskich papierach. Urodzony i wychowany w Krakowie, nie znał 
Lwowa, czuł się w nim obco i samotnie. Wracał więc myślami do czasów przedwojennych i do przeżyć 
w krakowskim getcie, skąd uciekł przed zbliżającą się likwidacją. Po pewnym czasie do Lwowa 
przyjechała młodsza siostra Jurka Ania. Młodzi ludzie mieli nadzieje, że znajdą pracę, że przeżyją. 
Wszystko zawiodło, nawet aryjski wygląd Ani. Jurek przez współlokatora wpadł w ręce policji, dostał 
się do obozu janowskiego i tam zapewne zginął. Wspomnienia, choć z pogranicza beletrystyki, 
dotyczą autentycznych postaci. Autentyczny jest również nastrój grozy i beznadziejności. Jest to 
wstrząsający dokument ludzkiej tragedii, dokument ludzkich postaw, trudnych do zrozumienia. 
 

2. Ambroziewicz Wiktor; Dobre dziecko nie zapomni o matce; Nakładem Światowego Związku 
Polaków z Zagranicy; Warszawa 1938.  
Metody wychowania i samowychowania młodzieży polskiej pozostającej poza krajem macierzystym, 
opartej na doświadczeniach ówczesnej pedagogiki oraz potrzebach środowisk zagranicznych. 
 

3. Bartnikowski Bogdan; Dzieciństwo w pasiakach; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau; 
Oświęcim 2010.  
Warszawa, lata czterdzieste, wojenne, ubiegłego wieku, podstawiony pociąg towarowy do załadunku 
ludzi. Ścisk, tłok, płacz, to są dzieci, pędzone przez hitlerowców do wywózki. Nie wiedza jeszcze gdzie 
będą wiezione. Wreszcie pociąg rusza, jadą. W tłoku, własnych odchodach, bez przystanków, podroż 
trwa dobę. Po makabrycznych godzinach spędzonych w pociągu, dojechali, zaciekawieni, próbują 
dowiedzieć się, gdzie są, ktoś krzyknął w oddali, Boże, to Auschwitz. To jest ich cel, przeznaczenie, na 
jak długo nie wiadomo. Tutaj zaczyna się ich prawdziwe piekło. Przejście przez łaźnie, wstęp do tego 
co ma się dziać dalej, baraki, zbijane z desek, z pryczami do leżenia, również tłok, wszechobecny 
zaduch. Zakazy wszystkiego, za jakiekolwiek przewinienie, śmierć. Brak żywności. Bicia dzieci są na 
porządku dziennym. Po tygodniach i miesiącach spędzonych w obozie z oddali zaczynają się 
odzywac wojenne pomruki. Małymi kroczkami zbliża się wolność. Zaczyna się stopniowa ewakuacja 
obozu, likwidacja, co ważniejszych obiektów obozowych, żeby zatrzeć ślady dzikej nieludzkiej 
działalności. Nareszcie nadchodzi ten dzień, dzień wolności. 

 
4. Bartoszyński Andrzej; Nieletnim wstęp wzbroniony; Wydawnictwo Literackie; Kraków 1980.  

To wspomnienia Andrzeja Bartoszyńskiego z lat 1939-1945. Gdy wojna wybucha autor miał zaledwie 
11 lat. Wychowany w atmosferze patriotycznej wstąpił później do Szarych Szeregów. I to było 
bezpośrednim powodem jego aresztowania i osadzenia w Pawiaku, a następnie w obozie 
koncentracyjnym Gross Rosen oraz filii obozu Flossenburg koło Litomierzyc. Bartoszyński pisze 
wspomnienia z tych miejsc jako dorzały emocjonalnie i fizyczne człowiek, a mimo to potrafił ukazać 
tragedię aresztowanego dziecka, jego obraz okupacji i pobyt w obozach. Czytelnik ogląda wojnę 
oczami kilkunastoletniego chłopca i razem z nim przeżywa koszmar tamtych dni. 
 

5. Boyne John; Chłopiec w pasiastej piżamie; Wydawnictwo Literackie; Kraków 2007. 
Wstrząsająca historia pięknej przyjaźni na przekór złu szalejącej wojny. Akcja książki rozgrywa się w 
latach czterdziestych. W Europie szaleje II wojna światowa Dwóch chłopców i dwa światy... Obaj 
urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los traktował ich do pewnego czasu zupełnie 
inaczej. Bruno, syn niemieckiego oficera, żyje podczas wojny, prawie w ogóle jej nie doświadczając, 
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nie mając świadomości, że ona trwa tuż obok, pochłania ofiary. Szmul, syn żydowskiego zegarmistrza, 
zna wojnę od tej najgorszej, najbardziej nieludzkiej strony. To ona odebrała mu spokojne dzieciństwo, 
bezpieczeństwo, przyszłość oraz członków rodziny. Spotkanie chłopców ma wymiar symboliczny. 
Odbywa się na granicy dwóch światów. Okazuje się, że przekroczenie jednego z nich powoduje, że 
stają się równi, ale na pewno nie szczęśliwsi.  
 

6. Bukowiecka Zofia; Książka Zosi: opowiadania babuni o ojczyźnie, Część 3; Wydawnictwo M. 
Arct; Warszawa 1917.  
 

7. Cling Maurice; Wy, co wchodzicie tutaj... Dziecko w Auschwitz; Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau; Oświęcim 2008.  
Maurice Cling trafił do Auschwitz w 1944 r. z rodzicami i bratem. Miał wtedy 15 lat. W swoich 
wspomnieniach, opartych na notatkach z 1945 r., wiernie opisuje rzeczywistość wojny i obozu 
koncentracyjnego, widzianych oczami wrażliwego chłopca. Jak napisał Piotr Setkiewicz we wstępie do 
wspomnień M. Clinga, "jeżeli ktoś szuka wyjaśnienia, czym był obóz Auschwitz, widziany oczami 
młodego więźnia, żydowskiego chłopca, to w książce tej znajdzie odpowiedź prawdziwą i przejmująco 
szczerą."  
 

8. Collona-Walewski Stanisław; Orlik. Powieść o Koniu Przyjacielu; Księgarnia Powszechna; 
Kraków.  
Przedstawia żywot konia, lotnego wierzchowca, oddanego na śmierć i życie swojemu młodemu panu, 
oficerowi legionów, a potem regularnej polskiej kawalerii. Barwne przygody tych dwóch przyjaciół 
rzucanych losami wojny z wydarzenia w wydarzenie wypełniają romantyczną treść tej emocjonującej 
książki. Ta ułańska gawęda operuje najprostszymi środkami, a mimo to wywołuje chwilami niezwykle 
mocne wrażenie odsłaniając głąb duszy wiernego zwierzęcia, które kocha człowieka. Niektóre ustępy 
z mistrzowskim zacięciem odmalowują sceny niezatartej w polskiej pamięci epopei: bohaterskich walk 
legionowych o wskrzeszenie niepodległej ojczyzny. Potężnym finałem tej żywej, a tak dziś aktualnej 
książki jest jedyny w swoim rodzaju, skrócony, a jednak wypełniony gorącą treścią opis 
wiekopomnego zwycięstwa Polski w wojnie z bolszewicką Rosją w roku 1920. 
 

9. Dybczyński Tadeusz; W poprzek Sybiru; Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych; Lwów; 
1937.  
Powieść podróżnicza. Opowieść o ludziach przebywających na Syberii. Bohaterowie książki są nie 
tyle męczennikami narodowymi, tylko raczej podróżnikami, chciwie sycącymi oczy bogactwem 
przyrody i jej pięknem.  
 

10. Finn Franciszek; Przygody wesołego Tomka; Nakład Księgarni Św. Wojciecha; Poznań-
Warszawa-Wilno-Lublin.  
Książka opowiada różne przygody, które spotkały tytułowego Tomka.  

 
11. Frierson Cathy A., Wileński Siemion S.; Dzieci Gułagu; Literatura Faktu PWN; Warszawa 2011.  

Książka przedstawia historie dzieci, których rodziców uznano za „wrogów Związku Sowieckiego” w 
okresie od jego powstania do śmierci Stalina. Kiedy rodziców aresztowano, tracono, zsyłano do 
Gułagu – dzieci dzieliły ich los i także cierpiały. Miliony dzieci określanych mianem „społecznie 
niebezpiecznych” straciło rodziców, domy i dzieciństwo. 
Ściśle tajne dokumenty z rosyjskich archiwów, pamiętniki i wywiady z ocalałymi pozwalają 
odpowiedzieć na pytania: jak doszło do takich wydarzeń, kto o nich wiedział i czy ktoś próbował 
walczyć o ocalenie dzieci?  
Książka pokazuje także, jak emocje związane z traumą z dzieciństwa przeniosły się na późniejsze 
życie, przechodząc z ofiar na ich dzieci i wnuki. Ważna i wstrząsająca książka, która pokazuje 
jaskrawy kontrast pomiędzy oficjalną polityką sowiecką wobec dzieci a ich prawdziwymi 
doświadczeniami.  
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12. Gancarz Natalia; Mietek na wojnie, Wydanie 1; Muzeum Okręgowe w Tarnowie; Tarnów 2013.  

„Mietek na wojnie” to nieco przewrotny tytuł. Główny bohater nosi cygańskie imię Bachtało czyli 
‘Szczęściarz’, jest więc to raczej Bachtało na wojnie. Ale i wojna nie jest taka stereotypowa, do jakiej 
przywykliśmy. Nie ma tam mowy o walce czy powstaniach. Bachtało opisuje swoje przeżycia w obozie 
Auschwitz-Birkenau. Opowiada o tym, co spotyka go każdego dnia – o bólu, rozstaniu, smutku, ale i o 
tym, że nawet w warunkach obozu śmierci – dzieci, które wewnętrznie zbyt szybko dorastały – na 
zewnątrz nadal były dziećmi, szukały przygód i próbowały po prostu się bawić. Jest to historia 
cygańskiego chłopca, który najbardziej na świecie chciał przetrwać wojnę. „Mietek na wojnie” jest 
opowieścią dla dzieci. Niejednokrotnie straszną, a jednak również – budzącą nadzieję. Pokazującą 
przemoc od strony niewinnych ofiar, a nie w charakterze gry komputerowej. „Mietek” daje do myślenia 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 
 

13. Glass Henryk; Na szlaku chudego wilka. Z podziemi ku Polsce; Księgarnia Św. Wojciecha; 
Poznań 1932.  
Wspomnienia hm. Henryka Glassa, jednego ze współtwórców harcerstwa polskiego z okresu jego 
początków. Książka stanowi wspaniałą lekturę zarówno dla instruktorów, jak i dla harcerzy. Sposób, w 
jaki autor pisze o harcerstwie jest inspirujący i pobudzający zarówno do myślenie jak i działania. 

 
14. Grynberg Henryk; Dzieci Syjonu. Wydanie 1; Wydawnictwo KARTA; Warszawa 1994.  

To wstrząsająca opowieść dokumentalna, którą Henryk Grynberg skomponował na podstawie zeznań 
żydowskich dzieci ewakuowanych ze Związku Radzieckiego do Palestyny przez armię gen. Andersa 
spisanych w 1943 roku. To opowieść o straszliwych konsekwencjach wojny poza frontem walk i 
dramacie uchodźców, głodzie, przerażeniu, osamotnieniu, śmierci. Ale też o sile ludzkiej woli, która 
pozwala przezwyciężyć zło. Jest to historia tym bardziej przejmująca, że opowiadają ją najbardziej 
bezbronne ofiary wojny. Książka opatrzona zdjęciami. 
 

15. Gorian Grzegorz; Szczury i wilki; Wydawnictwo Nasza Księgarnia; Warszawa 2009. 
Piętnastoletni Henryk uważa się za prawdziwego Polaka. Z zaangażowaniem broni "czystości" 
polskiej krwi. Kult ciała, wiara w istnienie „rasy panów”, pragnienie pozbycia się z kraju Żydów, którzy 
odpowiedzialni są za całe zło tego świata – takie są jego idee przewodnie. Dla neonazistowskiej 
organizacji, do której należy, gotów jest na wszystko. Jego autorytetem jest Adolf Hitler, a biblią Mein 
Kampf. "Żadnej litości dla wroga. Litość jest oznaką słabości", "Chorych trzeba oddzielić od zdrowych. 
Kretyni, karły, Żydzi, degeneraci: wyeliminować ich, to naprawić błąd natury" - zapamiętale głosi za 
przywódcą neonazistowskiej organizacji. Bezwzględnie i brutalnie wciela te idee w życie. Jednak czy 
naprawdę pojmuje, o co walczy? Czy byłby równie oddany sprawie, gdyby doświadczył piekła 
Auschwitz? 
Najnowsza powieść Grzegorza Gortata skłania do refleksji na tym, jak wciąż żywe i niebezpiecznie są 
przekonania, które w ubiegłym wieku doprowadziły do Holokaustu. Stawia pytania, czy błędy historii 
są rzeczywiście nauką i przestrogą. 
 

16. Hrabar Roman Z.; Na rozkaz i bez rozkazu. Sto i jeden wybranych dowodów hitlerowskiego 
ludobójstwa na dzieciach; Wydawnictwo Śląsk; Katowice 1968.  
Ukazanie wojennych zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa popełnionych na dzieciach i młodzieży. W 
książce podjęto próbę ukazania najniższego dna drzemiącego w psychice człowieka ludobójczych 
możliwości; starano się wykazać, że dno to zostało osiągnięte w zbrodniach popełnionych na 
dzieciach, właśnie w historycznym okresie władzy hitlerowskiej w Europie. Książka obnaża bez 
osłonek całe okrucieństwo tych zbrodni, by dotrzeć do ich istoty i pobudek działania sprawców, 
poznać dokładnie ich etiologię, które ma na celu ściganie i zapobieganie w przyszłości zbrodniom 
ludobójstwa.  
 

17. Jędrzejewska-Wróbel Roksana; Halicz. Na podstawie wspomnień Henryka Kończykowskiego; 
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Wydawnictwo Muchomor; Warszawa 2006.  
Druga z serii „Warszawa 1944” książka dla dzieci o Powstaniu Warszawskim. Bohaterem książki jest 
Henryk Kończykowski, pseudonim „Halicz”, który jako dwudziestoletni chłopak wziął udział w 
Powstaniu Warszawskim. Opowiadanie zaczyna się 1 września 1939 roku. W szkole nie ma lekcji, jest 
za to szpital, do którego Henryk dowozi lekarstwa i jedzenie. Później są Szare Szeregi, konspiracja i 
Powstanie. Relacja z tamtych dni jest bardzo spokojna, ale nie kryje dramatu śmierci i cierpienia, 
ogromnego wycieńczenia, trudu i chwil zwątpienia. Historia „Halicza” nie kończy się w dniu kapitulacji 
Powstania. W Polsce Ludowej zaczynają się prześladowania Akowców i Henryk Kończykowski musi 
się ukrywać. Książka zawiera archiwalne zdjęcia, dokumenty, mapa powstańczej Warszawy. 
 

18. Górnicka-Boratyńska Aneta; Zielone pomarańcze czyli PRL dla dzieci; EZOP; Warszawa 2011.  
Aneta Górnicka-Boratyoska postanowiła przybliżyć dzisiejszym młodym Czytelnikom (7+) czasy 
swojego dzieciństwa i dzieciństwa ich rodziców, a więc lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte 
ubiegłego stulecia. Osobiste wspomnienia o tym, jak to było wtedy w szkole, na podwórku, w sklepie i 
na ulicy, w co się bawiono, ubierano, co najchętniej zbierano przeplata autorka z prawie 
encyklopedycznymi informacjami dotyczącymi życia w PRL-u. A wszystko widziane oczami dziecka. 
Wyszła z tego książka niezwykła - po trosze pamiętnik, po trosze leksykon. Książkę opracował 
Bohdan Butenko, zawiera ona kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć z epoki, co jest jej niewątpliwym 
atutem.  
 

19. Kaczorowska Teresa; Dzieci Katynia; Bellona; Warszawa 2010.  
Jest to pierwsza reporterska książka, która na podstawie kilkunastu losów żyjących jeszcze świadków 
historii opisuje jak niezmiernie złożone i dramatyczne było życie katyńskich dzieci. Realistyczna, 
dokumentalna, odkrywająca nieznaną, bo przez pół wieku zakazana rzeczywistość. Zawiera 
dwadzieścia reportaży. Są to dzieci nie tylko polskie, ale również amerykańskie, kanadyjskie, 
litewskie, ukraińskie i izraelskie. Każdy z nich to osobny los dziecka polskiego oficera, jeńca obozu w 
Kozielsku, Starobielsku lub Ostaszkowie. Autorka odszukała też dwóch synów polskich oficerów 
wziętych do sowieckiej niewoli, których ojcom udało się uniknąć śmierci. Mimo to ich los nie był w cale 
łatwiejszy. Opowieści te są nie tylko fascynujące i prawdziwe. Wbrew trwającej ciągle na wschodzie i 
zachodzie zmowie milczenia o masakrze katyńskiej, dokumentują także zwycięstwo prawdy nad 
kłamstwem. Dzieci zamordowanych oficerów doczekały się ujawnienia zbrodni, choć nie osądzenia, 
ukarania i potępienia winnych. 
 

 
20. Kaczyńska Danuta; Byli żołnierzami Parasola. Wydanie 1; Wydawnictwo Harcerskie 

„Horyzonty” ; Warszawa 1976.  
Książka jest opowieścią o grupie młodzieży z warszawskiego Starego Miasta, z lat II wojny światowej, 
o jej losach, codziennym życiu, pracy, walce z okupantem i umieraniu za Ojczyznę. To książka o 
losach młodych ludzi, którzy nie zgodzili się z otaczającą ich niesprawiedliwością w czasach II wojny 
światowej. Ich bohaterska postawa i walka z silniejszym wrogiem dawała nadzieję tym, którzy już ją 
utracili. Czytając tę książkę poznajemy drogę, jaką przeszła grupa przyjaciół od wstąpienia do tajnej 
organizacji, przez malowanie napisów na murach, walkę zbrojną, do udziału w powstaniu 
warszawskim. Poznajemy też emocje, jakie towarzyszyły im podczas tej trudnej wędrówki, która dla 
wielu z nich skończyła się tragicznie.  
 

21. Kasprzak Jerzy; Tropami powstańczej przesyłki. Zapiski Zawiszaka. Wydanie 1; Czytelnik;  
Jerzy Kasprzak, pseudonim "Albatros", opowiada o najmłodszych uczestnikach powstania 
warszawskiego 12-14 letnich harcerzach z organizacji "Zawisza", wchodzącej w skład konspiracyjnych 
Szarych Szeregów. Członkowie organizacji zajmowali się głównie obsługą Harcerskiej Poczty Polowej. 
Warszawa 1969. 5 września 1939 roku, w piątym dniu II wojny światowej, w wyniku nalotu 
hitlerowskich samolotów na Dworzec Wschodni w Warszawie zginęło od bomb 30 harcerek, 
pełniących służbę sanitarną przy rannych żołnierzach polskich. Od pierwszych dni wojny aż po 
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dramatyczne dni Powstania Warszawskiego 1944 około 5 tysięcy harcerek ze związku Koniczyn i 
prawie 9 tysięcy harcerzy z Szarych Szeregów toczyło na różnych odcinkach walkę z niemieckim 
okupantem. Nie zabrakło w niej 12-15-letnich chłopców zawiszak. 
 

22. Kaz-Ostaszewicz Kazimierz; Długie drogi Syberii. Wydanie trzecie uzupełnione; Wydawnictwo 
„Prymat”; Gdańsk 2000.  
Jest to nie tylko dokument poszerzający już istniejące wypowiedzi na temat Rosji i doświadczeń 
ostatniej wojny, to także wstrząsający zapis dzielności, odwagi i poświęcenia Matki w ratowaniu dzieci. 
Opowieść o zesłaniu na Syberię. Zesłana była matka autora z nim i jego starszym bratem. Czytamy o 
wstrząsających doświadczeniach wielogodzinnej podróży, głodu, pracy ponad siły i przemożnej sile 
matczynej miłości. Książka nie tylko opowiada, ale i przestrzega przed powtórzeniem zaistniałego w 
naszych czasach zła.  
 

23. Kolbuszewska Daina; Niemka. Dziecko z pociągu. Wydanie 1; Wydawnictwo Vesper; Poznań 2011.  
Ta książka reportaż wpisuje się w bogatą kulturę pamięci o II wojnie światowej i jej konsekwencjach. 
Autorka przejęła się losem niemieckich dzieci, które stały się ostatnią ofiarą polityki Trzeciej Rzeszy. 
Opisuje, dzięki odnalezionym dokumentom, transport ewakuowanych z zagrożonego Breslau dzieci, z 
których część nie przeżyje tej ostatniej drogi, a los innych pozostanie nieznany. Zasługą autorki jest to, 
że przedstawia nie tylko rozwiązaną zagadkę życia kilku osób, ale i historyczne uwarunkowania oraz 
klimat apokaliptycznych wydarzeń końca wojny, kiedy to Breslau stawał się Wrocławiem, a domy, 
mieszkania i dobytek, miejsca jeszcze ciepłe, porzucone przez niemieckich obywateli, przejmowali 
zagubieni i wypędzeni z wschodnich kresów polscy obywatele. 
 

24. Kosiński Jerzy; Malowany ptak; Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik; Warszawa 1990.  
Wstrząsający debiut powieściowy Kosińskiego, zawierający wątki autobiograficzne, to jedna z 
najgłośniejszych książek ostatniego półwiecza, która przyniosła autorowi sławę i uznanie. Utrzymana 
w konwencji surrealistycznej parabola ludzkiego losu, naturalistyczne studium barbarzyństwa i 
przemocy, wizja świata wynaturzonego przez wojnę. To kontrowersyjna powieść Jerzego Kosińskiego 
wydana w 1965 r. Kilkuletni żydowski chłopiec w pierwszych tygodniach II wojny światowej trafia do 
zapadłej wioski na kresach wschodnich i ściąga na siebie prześladowania prymitywnych, 
zabobonnych chłopów. Bity i torturowany, tuła się po okolicznych lasach i wsiach, będąc świadkiem 
wciąż nowych okrucieństw i zbrodni. W końcu zło, z którym się styka, staje się jego udziałem. 
 

25. Kowalska-Leder Justyna; Doświadczenie zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze 
dokumentu osobistego; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z.o.o; Wrocław 2009.  
Książka poświęcona jest doświadczeniu Zagłady widzianej z perspektywy żydowskiego dziecka. 
Wyjątkowość dziecięcego punktu widzenia polega na tym, że Holokaust nie burzy żadnej 
poprzedzającej go wizji świata, staje się natomiast obszarem pierwszych rozpoznań. Prowadzone tu 
analizy ukazują, w jaki sposób owe rozpoznania są dokonywane, gdzie w wypowiedziach dziecka 
przebiega granica wyrażalności, o której tak często mówimy w odniesieniu do kategorii traumy. 
W pierwszej części zatytułowanej „Okupacyjne »tu i teraz«” przedmiotem rozważań są dzienniki i 
wypracowania napisane po polsku przez dzieci żydowskie podczas drugiej wojny światowej. Część 
druga „Literackie powroty do dzieciństwa czasu Zagłady” poświęcona jest polskiej literaturze 
wspomnieniowej, której autorzy wracają pamięcią do lat dziecinnych naznaczonych doświadczeniem 
Holokaustu. 
 

26. Królikowski Bohdan; Ten dzielny miś. Wydanie 1; Wydawnictwo Marek Łoś; Lublin 1995.  
To opowieść o przygodach dzielnego misia przemierzającego z żołnierzami Wojska Polskiego szlak 
bojowy podczas II wojny światowej. Ksiażka z ilustracjami Szymona Kobylińskiego. 

 
27. Książka zbiorowa; W pamiętnikowym roku wojny; Nakładem Towarzystwa Wydawniczego w 

Warszawie; Warszawa MCMXVI Kraków.  
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Wspomnienia-opisane przez różnych autorów i widziane ich oczyma- wojen, powstań z lat 1813-1914. 
 

28. Kubica Helena; Głosy Pamięci 5. Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz; 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau; Oświęcim 2010.  
Seria "Głosy Pamięci" powstała jako odpowiedź na często pojawiające się prośby o udostępnienie 
dodatkowych materiałów źródłowych związanych z różnorodnymi zagadnieniami z historii KL 
Auschwitz.Losy kobiet ciężarnych i dzieci urodzonych w obozie opisała we wstępie do zeszytu Helena 
Kubica, pracownik naukowy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.Integralną część książki 
stanowią poruszające relacje byłych więźniarek, które pracowały jako położne w obozie, jak i samych 
matek, które w obozie rodziły swe dzieci. Są to historie tragiczne — większość kobiet straciła swe 
dzieci: albo w wyniku aborcji dokonywanej przymusowo w obozie, albo zaraz po wydaniu ich na świat. 
 

29. Ligocka Roma; Dziewczynka w czerwonym płaszczyku; Wydawnictwo Literackie; Kraków 2010.  
Impulsem do napisania tej książki, była postać dziewczynki w czerwonym płaszczyku z filmu "Lista 
Schindlera", w której Roma Ligocka rozpoznała samą siebie. Z perspektywy dziecka opisała wszystkie 
bolesne doświadczenia, o których tak bardzo stała się zapomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie, 
strach, upokorzenie, śmierć bliskich. Poznamy również jej powojenne losy: zabawy w towarzystwie 
kuzyna - Romana Polańskiego i przyjaciela - Ryszarda Horowitza, przelotna fascynacja komunizmem, 
świat cyganerii artystycznej Krakowa, przyjaźń z Piotrem Skrzyneckim, liczne romanse, a wreszcie 
emigracja i kariera w show businessie. Ujawnia też długie zmagania z depresją, będącą rezultatem 
wojennej traumy, uzależnienie od leków, z którego wielkim wysiłkiem udało jej się uwolnić. 
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku to opowieść o niezwykłej kobiecie, która dzięki ogromnej sile 
charakteru zdołała przeciwstawić się wyrokom historii i przeciwnościom losu, by odnaleźć szczęście i 
nadać swemu życiu sens. 
 

30. Matthews Owen; Dzieci Stalina. Trzy pokolenia miłości i wojny. Wydanie 2; Wydawnictwo 
Albatros; Warszawa 2009.  
W środku lata 1937 roku młody komisarz Boris Bibikow, wschodząca gwiazda partii komunistycznej, 
odznaczony Orderem Lenina, ucałował na pożegnanie swoją żonę i dwie córki i wsiadł do 
czekającego na niego czarnego urzędowego samochodu. Wtedy widziały go po raz ostatni. 
Aresztowany przez NKWD, ugiął się podczas przesłuchania i podpisał fałszywe zeznania, w których 
przyznał się do działalności kontrrewolucyjnej i zdrady stanu. Został rozstrzelany z rozkazu Stalina. 
Żona Bibikowa trafia do gułagu. Jego córki - Ludmiła i Lenina - musiały wychowywać się bez rodziców, 
z piętnem dzieci "wroga ludu". Po śmierci Stalina Ludmiła rozpoczyna studia na prestiżowym 
uniwersytecie moskiewskim, a po ich ukończeniu - zamieszkuje w Moskwie na stałe. Tam poznaje 
młodego, pochodzącego z ubogiej walijskiej rodziny Anglika, który przyjechał do Rosji w ramach 
wymiany akademickiej. Zaczyna się wielka miłość... Niestety Mervyn Matthews naraża się KGB i 
zostaje wydalony z ZSRR. Historię tego związku poznajemy z relacji syna Mervyna i Ludmiły - Owena.  
 

31. Matynia Józef; Młodość utracona za drutami; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau; 
Oświęcim 2011.  

32. Wspomnienia zatytułowane "Młodość utracona za drutami" obejmują pięć rozdziałów opisujących 
aresztowanie (za działalność konspiracyjną) i pobyt w więzieniach w Pułtusku oraz Działdowie, lata 
spędzone w obozach Auschwitz i Buchenwald, a także przymusową ewakuację z Buchenwald i 
wyzwolenie w Dachau. Autor przeżył trudne chwile w Auschwitz dzięki silnemu charakterowi, wsparciu 
kolegów, pracy w Tierpflegerkommando (opieka nad końmi), a także miłości do młodej Ukrainki. Mimo 
wielu momentów zwątpienia, był w stanie przetrwać. Jego wspomnienia to kolejne ważne i osobiste 
świadectwo tragedii, która odcisnęła piętno na całym jego życiu, ale jednocześnie — dzięki ocaleniu 
— dała siłę i nadzieję na przyszłość. 
 

33. Meloch Katarzyna, Szostkiewicz Halina; Dzieci Holokaustu mówią... vol.4; Stowarzyszenie 
„Dzieci Holocaustu” w Polsce; Warszawa 2012.  
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Zarówno ta, jak i wcześniejsze części książki to wspomnienia osób, które przeżyły zagładę jako dzieci. 
Książka pokazuje okupacyjną rzeczywistość, niektóre z relacji dotyczą okresu przed wojennego, inne 
zaś lat powojennych. Zawiera nie tylko wspomnienia z czasów wojny, są też w niej wyznania o 
późniejszych, zdawałoby się odległych, choć nadal bardzo bolesnych, skutkach losów „dzieci 
Holokaustu”. 
 

34. Mieszkowska Anna; Dzieci Ireny Sendlerowej; Nowe wydanie książki „Matka. Dzieci 
Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej”Wydanie 4; Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
Muza SA; Warszawa 2010.  
Specjalne wydanie książki "Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej", uzupełnione o 
rozdział "Życie po książce". 
 
 

35. Mieszkowska Anna; Matka. Dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej. Wydanie 3; 
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA; Warszawa 2007.  
Historia niezwykłej kobiety, która uratowała w czasie Zagłady 2 500 żydowskich dzieci. Tom, który 
przedstawiamy Czytelnikom, jest pierwszą książką o Irenie Sendlerowej. Jej biografia jest piękna i 
heroiczna, budująca i przejmująca. Książka Anny Mieszkowskiej dokładnie i szczegółowo pokazuje 
dzieła i czyny, prace i dnie, ujawnia niezwykły format moralny tej wspaniałej postaci. Tylko ktoś 
najwyższej ludzkiej klasy mógł dokonać czegoś tak ogromnego, jak uratowanie w czasie Zagłady 
2500 żydowskich dzieci. Irena Sendlerowa stała się w ostatnich latach osobą publiczną, o której mówi 
się w artykułach i w audycjach radiowych, o której opowiada się w dokumentalnych filmach. Już teraz 
jest symbolem heroizmu oraz poświęcenia i wszelkie po temu ma dane, by stać się symbolem 
dobrych, przyjacielskich stosunków łączących społeczność polską ze społecznością żydowską 
 

36. Miklaszewska Maryna, Masław; Mikołajek w szkole PRL; Wydawnictwo Tenten; Warszawa.  
Gościnnego od wielu lat bawią dzieci i dorosłych. Przygody polskiego Mikołajka są tak samo ucieszne 
i budzą nie mniej śmiechu niż tamte. Polski Mikołajek ma za przyjaciół Spytka, Pękosława, 
Ziemomysła, Masława, Mściwoja, Kacpra i Krzesimira. Chłopcy grają w kapsle i kolekcjonują puszki 
po napojach ale też są politycznie uświadomieni a więc zbierają solidarnościowe znaczki i wiedzą 
czym jest prasa podziemna. Książka szczególnie polecana dzisiejszym 30-latkom.  
 

37. Ordża-Dawid Aleksander; Pamiętnik wojenny harcerza 1918-1920; Nakładem Towarzystwa 
Literacko-Naukowego im. Jana Kasprowicza; Bydgoszcz 1934. 
Książka ma na celu zapoznanie ogółu z duchem harcerstwa w latach wojny polsko-rosyjskiej (1918-
1920 r.). Harcerze, widząc grożące Ojczyźnie niebezpieczeństwo, z gotowością stanęli pod broń, by 
wraz z innymi walczyć o świętą sprawę niepodległości.Jedenasty rok mija od wiekopomnego 
zwycięstwa Polaków nad Rosją, a jednak nie ukazała się dotąd praca, która odzwierciedlałaby 
dokładnie udział w wojnie harcerza polskiego. Stąd powstała niniejsza książka. W pracy tej nie 
znajdzie czytelnik nic zmyślonego. Wszystkie fakty są autentyczne i przeżycia prawdziwe. 
 

38. Pinderska-Lech Jadwiga, Mensfelt Jarek; Bajki z Auschwitz; Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau; Oświęcim 2009.  
Któregoś dnia, w pobliżu magazynów, gdzie niemieccy naziści przechowywali rzeczy zrabowane 
ludziom, których przywozili do Auschwitz i mordowali, jeden z więźniów znalazł kolorową książeczkę 
dla dzieci. Pokazał ją kolegom. Wszystkim stanęły przed oczami pozostawione w domach, nie 
widziane dawno ich własne dzieci. I tak narodził się pomysł stworzenia dla nich bajeczek. Pracując 
skrycie, w tak niebezpiecznych warunkach, udało im się napisać, narysować i pokolorować 
przynajmniej sześć bajek, których reprinty, czyli wierne reprodukcje, znajdują się w tej książce. 
Gotowe bajki więźniowie wynieśli potajemnie z biura. Korzystając z nieuwagi esesmanów, udało im się 
przekazać je zaufanym robotnikom cywilnym, z którymi stykali się w czasie prac budowlanych poza 
terenem obozu. Ci dobrzy ludzie dostarczyli je pod wskazane adresy. I tak książeczki trafiły do dzieci 
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jeszcze podczas wojny. 
 

39. Przyborowski Walery; Młodzi gwardziści. Epizod z oblężenia Warszawy przez Prusaków w roku 
1794. Wydanie 4; Wydawnictwo M. Arcta; Warszawa 1926.  
Znakomicie, a jednocześnie bardzo przystępnie napisana opowieść dla młodzieży i dorosłych. Dzięki 
jej lekturze nie tylko przyjemnie spędzimy czas, ale spędzimy go pożytecznie - poszerzymy swoją 
wiedzę historyczną. Dzieło Przyborowskiego, nie tylko pisarza, ale także uczestnika i historyka 
powstania styczniowego powinno znaleźć się w każdej polskiej biblioteczce.  
 

 
 

40. Rabska Zuzanna; Przygody Grypsa w zburzonej Warszawie; T. Gieszczykiewicz i Ska, 
Księgarnia-Wydawnictwo-Skład Nut; Kraków.  
Opowieść młodego chłopca o Warszawie 1939 roku. Bombardowanie Warszawy przez Niemców. 
 

41. Rabska Zuzanna; Tajemnice łazienek; Nakład Księgarni Św. Wojciecha; Poznań-Warszawa.  
Zbiór opowieści z motywami fantastycznymi, których akcja dzieję się na terenie Łazienek Królewskich 
w Warszawie. Rabska w niniejszej książce tworzy wspaniałą galerię postaci z pogranicza snu i jawy 
(to przejście od snu dziecka – bo obserwatorem rzeczywistości jest tu zawsze dziecko a adresat 
dziecięcy nieustannie podkreślany – do rzeczywistości jest płynne i stanowi konstrukcję kilku 
opowiadań). Znajdziemy tu ożywione Satyry z Łazienek, Królową Łabędzi, ożywiony pomnik Jana III 
Sobieskiego, dziewczynkę zamienioną w wierzbę płaczącą, Wróżkę Łazienek, Karzełki, ożywionego 
smoka ze zdobienia łódki, porcelanowe figurki z Pałacu Łazienkowskiego, ducha księcia Konstantego 
i inne. A wszystko to zaczerpnięte z najlepszej romantycznej tradycji (ironia romantyczna, nobilitacja 
dziecka jako widzącego więcej i głębiej, martyrologia Polski) na wskroś patriotyczne i wzruszające 
przez to. To przejście od baśni do rzeczywistości, od dalekiej przeszłości, której echa słyszą dzieci po 
zmroku w Łazienkach do teraźniejszości, kiedy wartę przed wejściem do Łazienek sprawuje Polak, nie 
Moskal. 
 

42. Radlińska Helena; Posiew wolności. Listy Joasi Strumińskiej z etapów i zesłania; Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1936. 

 
43. Rudniańska Joanna; XY; Muchomor; Warszawa 2012.  

Poetycki, piękny tekst Joanny Rudniańskiej opowiada losy bliźniaczek: Hani X i Hani Y, które trafiają 
do dwóch różnych rodzin: polskiej i żydowskiej. „XY” Nie jest opowieścią realistyczną, choć historia 
rozgrywa się w realistycznym czasie II wojny. Autorka nie epatuje strachem i okrucieństwem tamtych 
czasów, subtelnie rysuje portret swoich bohaterek i sprawia, że ich historia staje się ponadczasowa.  
 

44. Schulze Tilli, Lorna Collier; Markiewicz Bożena [przekł. z ang.]; Marionetka historii. Opowieść o 
życiu w hitlerowskich Niemczech i pod sowiecką okupacją. Wydanie 1; Videograf II; Katowice 
2009.  
W wydanych niedawno wspomnieniach Tilli Schulze opisuje wojnę widzianą oczyma przeciętnego 
wiejskiego dziecka, dramatyczne chwile po wkroczeniu Armii Czerwonej i wynaturzenia w czasach 
sowieckiej okupacji. Gdy zaczyna się II wojna światowa, Tilli ma 5 lat, mieszka na wsi we wschodniej 
części Niemiec i chodzi do przedszkola. Jej rodzina, jak wiele innych, musiała zaakceptować władzę 
nazistów, bojąc się konsekwencji odmowy. Ojciec, przeciwnik Hitlera, został powołany do wojska. Tilli i 
jej rodzeństwo musieli wstąpić do nazistowskich grup młodzieżowych. Surowy dryl, niedostatek i 
nieustanna propaganda stały się codziennością. Gdy skończyła się wojna, wioskę zajęła Armia 
Czerwona. Rabunki, gwałty, rozboje były czymś powszednim. Tilli wraz z innymi dziewczętami z wioski 
została na kilka miesięcy ukryta na ciasnym poddaszu. W ten sposób próbowano uchronić 
dziewczynki i młode kobiety przed grasującymi po okolicy żołnierzami. Gdy wydawało się, że sytuacja 
trochę się unormowała, 11-letnia Tilli wyszła z ukrycia i zaczęła chodzić do szkoły. Któregoś dnia 
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została napadnięta i zgwałcona przez trzech sowieckich żołnierzy. Jej świat ostatecznie legł w 
gruzach. Od tego momentu zapragnęła za wszelką cenę wyjechać z kraju. W wieku 16 lat z pomocą 
rodziny uciekła do Berlina Zachodniego, a potem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. 
 

45. Seierstad Asne; Dzieci Groznego. Wydanie 1; Wydawnictwo W.A.B.; Warszawa 2009. Moskwa, 
1995 rok. Pierwsza wojna czeczeńska. Pierwszy dziennikarski wyjazd dwudziestoczteroletniej 
Norweżki, Åsne Seierstad. Media są wciąż jeszcze niezależne, dlatego można w nich zobaczyć m.in. 
wstrząsającą relację z nieudanego szturmu Rosjan na Grozny. Åsne czuje, że musi to zobaczyć na 
własne oczy. Rosyjskim transportem wojskowym dostaje się na front. Rozmawia z Rosjanami i 
Czeczenami; w poszukiwaniu informacji dociera nawet do samego prezydenta, Dżochara Dudajewa. 
Jej zauroczenie rosyjską kulturą mija niemal bez śladu. Ale w tej wojnie obowiązują jeszcze jakieś 
zasady; wiadomo, kto walczy o wolność, a kto jest okupantem. Grozny, 2006 rok. Drugi raz Åsne 
Seierstad leci do Czeczenii. Druga wojna toczy się głównie między marionetkowymi władcami kraju, 
Czeczenami posłusznymi Rosjanom, a całą resztą Czeczenów. Prawdziwi lub domniemani bojownicy 
znikają bez śladu, porywani przez gwardię prezydenta Ramzana Kadyrowa lub rosyjską FSB. Åsne 
poznaje zarówno kulisy, jak i fasadę tego konfliktu. Słucha wstrząsających opowieści czeczeńskich 
sierot i matek. Przeprowadza wywiad z Kadyrowem. Przy zachowaniu całego dziennikarskiego 
obiektywizmu i bezstronności Åsne Seierstad staje się kimś więcej niż dziennikarką – staje się 
świadkiem historii. To oparty na faktach obraz codzienności Czeczenii w czas pierwszej wojny 
czeczeńskiej i po 2006 roku pod panowaniem popieranego przez Rosję Ramzana Kadyrowa.  

 
46. Sławiński Szymon; Mały Powstaniec. Warszawa 1944; Muchomor; Warszawa 2006. Pierwsza z 

serii „Warszawa 1944” książka dla dzieci o Powstaniu Warszawskim. Powstała z inicjatywy i we 
współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego w 62 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Tymoteusz Duchowski, pseudonim Motek, w czasie Powstania Warszawskiego był członkiem 227. 
Plutonu Harcerskiego. W jego szeregach znaleźli się chłopcy między 15. a 17. rokiem życia. Pluton 
uczestniczył w obronie domów na Żoliborzu, pełnił też służbę w kanałach. Harcerze przenosili broń i 
amunicję na Stare Miasto, a meldunki do Śródmieścia. Nazywano ich "szczurami kanałowymi". 
Książka "Mały Powstaniec" opowiada o ich losach. Ilustrowana m. in. materiałami z Muzeum 
Powstania Warszawskiego. W bardzo przystępny sposób wyjaśnione zostały powstańcze i 
konspiracyjne słówka, jak np. „Armia Krajowa”, „pseudonim”, „godzina W”, czy „krowa”. 
 

47. Sławiński Szymon; Solidarność 1980-86. Krótka historia dla dzieci; Muchomor; Warszawa 2009.  
Książka oparta na faktach - opowiada historię dwojga młodych ludzi, Agacie i Olgierdzie, którzy 
współtworzyli Solidarność, ukrywali się w stanie wojennym, byli internowani... Wraz z nimi znajdziesz 
sie w stoczni gdańskiej w sierpniu 1980 roku, zobaczysz radość tworzenia NSZZ Solidarność. 
Poznasz gorycz stanu wojennego, niepewność internowania. Zetkniesz sie z odwagą, która pozwala 
uciec z więzienia. Książka została uzupełniona unikatowymi zdjęciami i fotokopiami takich 
dokumentów jak „21 postulatów” zredagowanych przez protestujących stoczniowców. Wydawca 
zadbał również o wytłumaczenie dziecku co to był: powielacz, podsłuch, milicja obywatelska, cenzura, 
gryps, strajk, kartki na mieso itp. Na końcu dołączono chronologię wydarzeń lat 1980-1986. 
 

48. Świderska Marja; Z krwawych dni: (opowiadanie z wieku XVIII) ; Wydawnictwo Towarzystwa 
Szkoły Ludowej; Kraków 1929. Książki przedwojenne, literatura polska – 1918-1939. 

 
49. Theiss Wiesław; Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-

politycznych; Wydawnictwo „Żak”; Warszawa 1996.  
Praca ta napisana żywym językiem, estetyczna pod względem edytorskim. Losów dzieci nie da się 
oddzielić od losów kraju. Niekiedy otaczająca rzeczywistość, określone wydarzenia społeczne czy 
polityczne (historyczne), w sposób szczególnie niekorzystny ograniczają rozwój młodego pokolenia. 
Dzieje się tak w sytuacjach skrajnych, których źródłem jest np. wojna, rozruchy społeczne, gwałtowna 
zmiana polityczna, przemoc ideologiczna. Zrozumiałe, iż stan taki zagraża zwłaszcza najsłabszym-
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dzieciom i młodzieży. Z jednej strony skrajne sytuacje społeczne hamują i zniekształcają rozwój 
psychiczny dzieci, ich życie intelektualne, dyspozycje moralne, emocję i wolę. Z drugiej-prowadzą do 
trwałych wypaczeń w rozwoju fizycznym, grożą utratą zdrowia, a nawet pozbawieniem życia. Splot 
wymienionych okoliczności, działań głeboko niehumanitarnych i ich dramatycznych skutków, tworzy 
stan, który wstępnie można określić jako „zniewolone dzieciństwo”. W takiej sytuacji znalaźli się, choć 
w różnym zakresie i stopniu-przedstawiciele trzech pokoleń: dzieci polskie deportowane w latach 
1940-1941 do ZSRR, młodociani przeciwnicy reżimu stalinowskiego okresu 1945-1956 oraz pokolenie 
Solidarności, tj. dzieci-świadkowie zmiany politycznej lat 1980-1981. 
 

50. Ungerer Tomi; Otto. Autobiografia pluszowego misia; Wydawnictwo „Format”; 2011.  
Otto to pluszowy miś, który opowiada nam wzruszającą historię swojego życia – pełnego zabawnych, 
ale i tragicznych zdarzeń. Otto należy do Dawida, żydowskiego chłopca mieszkającego w niemieckim 
miasteczku.Podczas jednej ze szczęśliwych zabaw chłopców z misiem, idyllę brutalnie przerywają 
zmiany polityczne. W tej niezwykłej opowieści o pluszowym niedźwiadku, której osnową jest II wojna 
światowa i Holokaust, Tomi Ungerer znów wraca do najistotniejszych dla niego tematów: różnic, jakie 
dzielą ludzi, wojny, przemocy społecznej. W historii misia bardzo ważne są także kwestie tolerancji, 
przyjaźni, a także ocalającej mocy pamięci. 
 

51. Trojański Piotr [red.]; Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji; 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau; Oświęcim 2008.  
Inspiracją do powstania tej książki była ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna pt. 
"Auschwitz i Holokaust - dylematy i wyzwania polskiej edukacji" zorganizowana przez 
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście we współpracy z Centrum Badania 
Holokaustu UJ. Jej głównym celem było podsumowanie polskiego dorobku naukowo-dydaktycznego w 
tej dziedzinie oraz zastanowienie się nad obecnymi dylematami i wyzwaniami związanymi z 
nauczaniem o Auschwitz i Holokauście w przyszłości. Przedmiotem refleksji dydaktycznej w ww. 
wymienionej publikacji są zarówno metody, jak i środki dydaktyczne do nauczania o Auschwitz i 
Holokauście. Rozważania te dotyczą np. kwestii wykorzystania w szkole audiowizualnych relacji 
ocalonych z zagłady i jej świadków, sztuki współczesnej, twórczości artystycznej więźniów, technik 
audiowizualnych, historii oralnej, pracy metodą dramy czy WebQuest. Teksty wybitnych badaczy 
dziejów edukacji, także psychologów, dobrze korespondują z tym, co mają do powiedzenia praktycy 
edukacji..  
 

52. Wnuk Józef; Losy dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej; Młodzieżowa Agencja 
Wydawnicza; Warszawa 1980.  
Cz.I. Dokumenty zbrodni hitlerowskiej. Cz.II. Okupacja w oczach młodzieży. W książce opisana 
została germanizacja dzieci polskich, historia dzieci polskich urodzonych w Niemczech, ich pobyt w 
obozie pracy w Łodzi i filli w Dzierżąźni, oraz w obozach koncentracyjnych Oświęcimia i Majdanka. 
Również opisuje polskie dzieci w więzieniach, w obozach przesiedleńczych w Łodzi, podczas 
powstania warszawskiego oraz w obozie przesiedleńczym w Pruszkowie. Książka pokazuje tragedię 
dzieci polskich na Zamojszczyźnie, pacyfikację na Lubelszczyźnie, szkolnictwo w okupowanej Polsce 
oraz repatriacje dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

53. Zonik Zygmunt; Depesza zza muru śmierci; Młodzieżowa Agencja Wydawnicza; Warszawa 
1982.  
Opis powstania więźniów w obozie w Buchenwaldzie, które wybuchło tuż przed wyzwoleniem obozu 
11 kwietnia 1945r. Jest to dokumentalny zapis najgłebszej klęski a zarazem najwyższego zwycięstwa 
człowieka, opowieścią o buncie najbardziej skrzywdzonych i upodlonych ludzi, i wydźwignięciu się ich 
z dna, na które zostali strąceni. 
 

54. Wojdowski Bogdan; Chleb rzucony umarłym; Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa 
1973.  
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Powieść o getcie warszawskim napisana ćwierć wieku po wojnie. Główny bohater powieści to 
dziesięcioletni Dawid, mieszka z rodziną w getcie warszawskim, w kamienicy przy ulicy Krochmalnej. 
To oczami chłopca obserwujemy wzmagający się w getcie terror i stopniowe pogarszanie się sytuacji 
jego mieszkańców. Z czasem położenie Żydów staje się rozpaczliwe. W ludziach, dziesiątkowanych 
przez głód i choroby, pękają kolejne bariery i zahamowania. Również Dawid z upływem czasu ulega 
przemianie, zostaje „ugettowiony” coraz bardziej obojętniejąc na otaczające go cierpienie, a w swoich 
poszukiwaniach jedzenia posuwając się do coraz bardziej radykalnych środków. To jedna z 
najważniejszych polskich powieści o Zagładzie. Częściowo autobiograficzna, zbeletryzowana historia 
Dawida (prawdziwe imię Wojdowskiego) to opowieść o pierwszych latach istnienia getta 
warszawskiego. Akcja obejmuje lata 1940–1942, okres, w którym autor jako dziecko przebywał w 
murach getta, zanim wraz z młodszą siostrą nie został stamtąd wyprowadzony i ukryty po aryjskiej 
stronie, dzięki czemu uniknął wywiezienia do obozu zagłady w Treblince. Poprzez obserwacje i 
doświadczenia dorastającego chłopca w powieści ukazane zostały śmierć, głód i poniżenie, 
towarzyszące na co dzień mieszkańcom getta. Jednocześnie autor pokazuje ich upartą walkę o 
przetrwanie i ocalenie godności.  
 

55. Zonik Zygmunt; Przerwane dzieciństwo. Wydanie 1; Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 
Narodowej; Warszawa 1982.  
Książka opowiada o tragicznych losach dzieci pochodzenia polskiego, żydowskiego, których 
przeznaczeniem była wyłącznie śmierć. To ogrom zbrodni faszystowskich dokonanych na dzieciach. 
Zamknięte w gettach, zepchnięte na dno nędzy i poniżenia, masowo umierały lub były mordowane. W 
wyniku hitlerowskiego terroru i działań wojennych w latach 1939 - 1945 zginęło około 1 800 000 dzieci 
polskich i pochodzenia żydowskiego do lat 15. Straty młodzieży w wieku od 16 do 18 lat wynoszą 
około 225 000. Hitlerowcy dokonali rabunku około 200 000 dzieci polskich w celu germanizacji. 
Ogółem straty obejmujące dzieci i młodzież w wieku do lat 18 wynoszą więc około 2 220 000. Stanowi 
to prawie 35 procent ogółu strat ludzkości Polski. 
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