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dy gdzieś na świecie dochodzi do wojny, którą toczą między sobą dorośli, dzieci cierpią na tym najbardziej. Przede wszystkim narażone są na utratę zdrowia i życia, ale oprócz tego tracą coś
jeszcze - poczucie bezpieczeństwa. Stają się bezbronnymi ofiarami
przemocy fizycznej i psychicznej. Zostają nagle odcięte od możliwości
edukacji i swobodnego rozwoju. Cierpią. Nawet jeśli uda im się przetrwać wojenną zawieruchę do końca życia będą borykały się z wspomnieniami traumatycznych przeżyć, które być może zdeterminują
całe ich przyszłe życie.
„Wojenne dzieci” to opowieść o losach małych Polaków zesłanych na
Syberię w czasie II wojny światowej. Jest to jednocześnie uniwersalna
opowieść o wszystkich dzieciach dotkniętych tragedią wojny. Historia
bowiem wciąż się powtarza bez względu na czas i miejsce.
Poniższa broszura jest uzupełnieniem tekstu i ilustracji do przedstawienia kamishibai. Znajdziesz tu wskazówki ułatwiające nawiązanie
kontaktu z dziećmi i zadania zachęcające je do udziału w dyskusji.
W odpowiednich miejscach umieszczono odnośniki do materiałów
źródłowych oraz definicji pojęć, które mogły być niejasne w trakcie
przedstawienia. Mamy nadzieję, że ten materiał stanie się podstawą
do przeprowadzenia wielu fascynujących zajęć.
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Ustaw przed dziećmi skrzynkę kamishibai i wprowadź je w nastrój
opowieści:
Opowiem Wam dzisiaj pewną historię.
Wydarzyła się ona bardzo dawno temu, ale wszystko, co usłyszycie jest najprawdziwszą prawdą.
Ta historia będzie trochę smutna, trochę straszna, ale też trochę wesoła i śmieszna.
Jesteście gotowi?

Powoli otwórz skrzynkę i odczytaj z dziećmi tytuł przedstawienia.

“Wojenne dzieci”
Przekładaj płynnie plansze i kontynuuj opowieść.

1.

Bohaterką tej historii jest Wandzia Jasińska. Wandzia ma osiem lat.
Tak jak wy chodzi do szkoły i ma jedno wielkie marzenie. Gdy dorośnie
chciałaby zostać Wielkim Podróżnikiem.
Znacie jakiś wielkich podróżników?

2. Czy ktoś z Was słyszał o Marco Polo?

Marco Polo podróżował do Chin jedwabnym szlakiem i ta podróż zajęła mu
prawie 30 lat! Miał wiele wspaniałych przygód. Spotykał na swojej drodze
wielkich królów i piękne księżniczki.

3.A znacie Krzysztofa Kolumba?

Bardzo dawno temu Krzysztof Kolumb szukał drogi do Indii. A przez przypadek odkrył Amerykę!

4. Ale ulubionym podróżnikiem Wandzi był Roald Amudsen. Jako pierwszy

człowiek dotarł do bieguna południowego. Całą drogę przez śnieg i lód
przebył ze swoim psim zaprzęgiem, bo żadne maszyny zbudowane przez
człowieka nie mogły go tam zawieźć.

5. Na razie Wandzia jest za mała, żeby zostać Wielkim 			

Podróżnikiem. Na razie mieszka w Polsce, w małej chatce pod 		
lasem. Jej Tata jest leśniczym, a Mama nauczycielką.
Wandzia ma też rodzeństwo: starszego brata - Staszka i malutką
siostrzyczkę - Hanię.
Wandzia ma mnóstwo zabawek, ale najbardziej lubi się bawić ze swoim
psem, Reksem.
Ma też pamiętnik, w którym zapisuje wszystkie ważne 			
wydarzenia.
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Pokaż dzieciom broszurkę, a następnie przeczytaj poniższy tekst:

Skończyły się wakacje . Dzisiaj powinnam iść do szkoły, ale nie mogę ,
bo właśnie wybuchła wojna i wszystkie szkoły są zamknięte . Mam
nadzieję , że nie będzie trwała długo, bo tęsknię za moimi koleżankami .
Data: 1 września 1939 roku

Zapytaj dzieci czy znają tę datę. Jeśli mają z tym problem, wyjaśnij
im, co się wtedy wydarzyło.

1 września 1939

roku Niemcy zaatakowały Polskę. Za symboliczny uważa
się moment, gdy niemiecki pancernik szkoleniowy Schlezwig-Holstein otworzył ogień
w kierunku polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Równocześnie
oddziały niemieckie wkroczyły do Polski wzdłuż całej zachodniej granicy, a lotnictwo
rozpoczęło bombardowanie polskich miast.
Był to początek wojny, która w ciągu kolejnych sześciu lat ogarnęła niemal całą Europę,
wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu
i wszystkie oceany.

Zapytaj dzieci, czy wojna to coś złego? Zastanówcie się wspólnie, co
dzieje się z dziećmi w czasie wojny? Na koniec wróć do przedstawienia:
A teraz posłuchajcie, co się stało z Wandzią.

Zmień obrazek w skrzynce i kontynuuj.
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6. Gdy wybuchła wojna, wszystko się zmieniło. Nad gospodarstwem państwa Jasińskich często przelatywały samoloty i wtedy wszyscy musieli chować się w piwnicy. Samoloty zrzucały bomby i Wandzia widziała później
wiele zniszczonych domów w okolicy i olbrzymie dziury w ziemi.

7. Wkrótce w ich miasteczku pojawili się żołnierze. Najpierw byli to żoł-

nierze niemieccy. Mieli hełmy i eleganckie, szare mundury. Byli podobni do
polskich żołnierzy, których Wandzia widziała kiedyś na defiladzie wojskowej. Ale nie uśmiechali się do niej tylko krzyczeli coś w języku, którego nie
rozumiała i straszyli karabinami. Wszyscy dorośli bardzo się ich bali.

8.

Później przyszli żołnierze radzieccy. Ci byli jeszcze gorsi - wyglądali jak
włóczędzy! Mieli długie brudne płaszcze i karabiny zawieszone na szyi na
sznurkach. Niektórzy z nich mieli też wielkie futrzane czapki i oczy skośne
jak Chińczycy, o których Wandzia czytała kiedyś w książce od geografii.
Jej mała siostra - Hania, tak się ich wystraszyła, że z płaczem uciekła do
domu.

17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, Armia Radziecka wkroczyła do Polski. Był to efekt tajnego porozumienia Ribbentrop-Mołotow zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, które zatwierdzało rozbiór Polski. Na wieść o agresji
ZSRR rząd polski ewakuował się na terytorium sojuszniczej Rumunii.

Pokaż dzieciom symbole III Rzeszy i ZSRR.
Wytłumacz kim był Adolf Hitler i Józef Stalin.
Pewnego wieczoru Wanda słyszała jak rodzice rozmawiali cicho, ale nic
z tej rozmowy nie mogła zrozumieć. Mówili coś o KOMUNISTACH i o czerwonej zarazie, która nawiedziła ich kraj. Oczywiście! - pomyślała Wanda
- przecież ci brudni i obdarci żołnierze na pewno przynieśli ze sobą jakąś
chorobę! Mama zawsze powtarzała jej, że choroby biorą się z niemycia
rąk, a oni wyglądali na takich, co nie tylko rąk nie myją!

W czasie opowiadania zwróć uwagę na słowa pisane wielkimi literamimogą wymagać wyjaśnienia.
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9. Następnej nocy Tata zabrał wszystkie swoje strzelby schowane na stry-

chu. Zaniósł je do ogrodu i zakopał pod jabłonią. Hania już spała i nie wiedziała o niczym, ale Staszkowi i Wandzi Tata kazał przysiąc, że nigdy nikomu
nie powiedzą o tych strzelbach.
Kilka miesięcy później, gdy Wanda już prawie zapomniała o tym zdarzeniu,
w ich domu pojawił się nieznajomy mężczyzna. Był bardzo niegrzeczny. Krzyczał na jej rodziców i używał wielu słów, których Wanda nie rozumiała. Zapamiętała tylko jedno z nich KUŁAK.
Po chwili zaczął pytać o broń i Wanda od razu przypomniała sobie o strzelbach w ogrodzie. Na szczęście jednak nikt jej o to nie zapytał.
Mężczyzna wyszedł, ale zagroził im, że jeszcze tu wróci i wtedy wszyscy dostaną za swoje!

10.

Kilka dni później jej Tata zniknął. Mama bardzo płakała, ale nic nie
chciała powiedzieć. Wszyscy mieli teraz jakieś tajemnice. Wandzi nie wolno
było wychodzić z domu i mogła bawić się tylko z Hanią. Nawet Staszek nie
miał już dla nich czasu. Zrobił się ponury i milczący jak… dorośli. A przecież
Wanda wiedziała, że wcale nie był jeszcze dorosły. Miał dopiero 12 lat!
Wkrótce przyszła zima i spadło mnóstwo śniegu. Wandzia cieszyła się, że będzie mogła ulepić bałwana i jeździć na łyżwach. Ale martwiła się też, bo Tata
ciągle nie wracał.

Wraz z Armią Czerwoną w Polsce pojawiło się NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw
Wewnętrznych. Był to organ skupiający cały aparat represji policyjnych w ZSRR. System
działania NKWD polegał przede wszystkim na zastraszeniu społeczeństwa. Stąd też na
porządku dziennym były tajemnicze zniknięcia ludzi, którzy najczęściej trafiali do więzienia, a następnie wysyłani byli do Gułagu lub mordowani. Oskarżenia formułowano
najczęściej na podstawie donosów.

11. Pewnej nocy Wandę obudził straszny hałas.

Ktoś głośno krzyczał i dobijał się do okien ich domu. Gdy Mama wyszła
w szlafroku, żeby otworzyć drzwi, do środka wpadło nagle kilku mężczyzn.
Był wśród nich także ten, który wcześniej pytał o broń. Teraz wszyscy mieli
na głowach czapki z czerwoną gwiazdą. Takie same gwiazdy Wanda widziała
juz wcześniej na hełmach żołnierzy radzieckich. Mężczyźni zaczęli robić w ich
domu straszny bałagan. Przewracali wszystko do góry nogami. Rozrzucili
książki, potłukli serwis kawowy i połamali krzesło.

12.

W końcu w całym tym hałasie Wanda usłyszała spokojny, ale bardzo
smutny głos Mamy:
- Wandziu, wyjeżdżamy. Ubierz Hanię i spakujcie swoje rzeczy.
Wandzia rozejrzała się po mieszkaniu. Staszek w tym czasie już pakował
duży kufer. Razem z Mamą wkładali do niego obrusy, pościel i garnki. Wanda
wzięła z półki swoją ulubioną lalkę i chciała podać ją siostrze, ale jeden z żołnierzy wyszarpnął zabawkę z jej ręki i wyrzucił przez okno.
- Nie będzie jej już potrzebna. Pojedziecie w długą podróż!
Żołnierze wyrzucili ich z domu, zapakowali na sanie i ruszyli w noc.
Gdy odjeżdżali, Wandzia słyszała szczekanie Reksa przy budzie. Co się z nim
stanie, gdy ich nie będzie? Czy ktoś się nim zaopiekuje?- pomyślała ze smutkiem.
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Po 17 września 1939 roku i wkroczeniu do Polski wojsk Armii Czerwonej niemal natychmiast rozpoczęto na zajętych terenach proces sowietyzacji społeczeństwa.

Jednym ze sposobów były aresztowania i masowe deportacje ludności
cywilnej. Takie działania łączyły w sobie kilka ważnych czynników: polityczny – pozbycia
się faktycznych i domniemanych wrogów, ekonomiczny – pozyskanie setek tysięcy darmowych robotników przy wyrębie lasów, budowie nowych linii kolejowych oraz czynnik
bezpieczeństwa – zastraszenie społeczeństwa na okupowanych ziemiach skalą represji,
aby złamać jakąkolwiek wolę oporu.
Przeprowadzono cztery główne deportacje ludności cywilnej:

I DEPORTACJA

Wywózka 10 lutego 1940 roku objęła przede wszystkim osadników wojskowych, średnich i niższych urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników PKP. Zabierano
całe rodziny bez wyjątku. Zgodnie ze ściśle tajnymi materiałami radzieckimi deportowano ok. 140 000 osób. Bardzo złe warunki atmosferyczne, praca ponad siły przy wyrębie
lasów oraz osady o charakterze niemal łagrowym, do których trafiła deportowana ludność, sprawiły, że śmiertelność była bardzo wysoka.

II DEPORTACJA

W czasie drugiej deportacji (13-14 kwietnia 1940 roku) wysiedleniu podlegały rodziny
tzw. wrogów ustroju: urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, kupców, przemysłowców i bankierów oraz
rodziny osób aresztowanych dotychczas przez NKWD. Wyjątkowo duży był w tym przypadku odsetek kobiet i dzieci, wynosił bowiem do 80% całości transportów. Ludność tę
osadzono głównie w Północnym Kazachstanie.

III DEPORTACJA

Trzecia deportacja (maj-lipiec 1940 roku) objęła głównie uchodźców z centralnej i zachodniej Polski przybyłych w czasie działań wojennych na tereny, które znalazły się później pod okupacją radziecką.

IV DEPORTACJA

W czasie czwartej wywózki (maj-czerwiec 1941 roku) na wschód pojechała głównie ludność ze środowisk inteligenckich, pozostali uchodźcy, rodziny kolejarzy oraz osób aresztowanych przez NKWD, wykwalifikowanych robotników oraz rzemieślników. W maju rozpoczęto wysiedlenie ludności z tzw. Zachodniej Ukrainy, w czerwcu z Zachodniej Białorusi
i republik nadbałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. W sumie deportowano ponad 85 000
os. Nie są to jednak liczby do końca potwierdzone, bowiem wybuch wojny zaskoczył niektóre transporty jeszcze na ziemiach białoruskich, co spowodowało utknięcie pociągów
i bardzo duże straty w ludziach.
Nieznana jest dokładna liczba deportowanych Polaków. Nie ulega jednak wątpliwości, że
było to kilkaset tysięcy osób, a wśród nich dużą część stanowiły dzieci.

13.
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Zawieźli ich na stację kolejową i kazali wsiąść do pociągu. W wagonie było ciemno i ciasno. Nie był to normalny pociąg. Nie było przedziałów
ani nawet siedzeń. Tylko szerokie drewniane półki, na których cisnęli się
ludzie wraz z bagażami, a także jedno malutkie, zakratowane okienko.
Panował przeraźliwy chłód. Gdy tak siedzieli w ciemnościach, Wanda zastanawiała się, co teraz z nimi będzie. Żołnierz powiedział, że pojadą
w daleką podróż, ale przecież nie o takiej podróży marzyła. W końcu pociąg ruszył, a zmęczona dziewczynka wreszcie zasnęła.
7

Jechali tak prawie miesiąc. Przez cały ten czas nie wolno im było wysiadać
z wagonu. Nie mieli już prawie nic do jedzenia i ciągle było im wszystkim
bardzo zimno. Wielu ludzi chorowało.

Zapytaj dzieci, jak wyobrażają sobie taką podróż. Spróbuj zobrazować im ciężkie warunki w jakich przebywali zesłańcy.

14. W końcu pociąg zatrzymał się i żołnierze kazali wszystkim wysiadać.

Ale to nie był jeszcze koniec podróży. Teraz wsiedli do ciężarówek i pojechali dalej.
Gdy ciężarówki zatrzymały się, po całym dniu jazdy w potwornym mrozie,
Wandzia zobaczyła, że znajdują się w środku lasu. Takiego lasu jeszcze
nigdy nie widziała. Był olbrzymi, ciemny i cały zasypany śniegiem. Ten las
nazywał się TAJGA.
W taki oto sposób Wandzia, razem z Mamą, Hanią i Staszkiem trafili na
SYBERIĘ. Stali się ZESŁAŃCAMI. Nie mogli wrócić do domu i musieli odtąd
ciężko pracować, żeby przeżyć. Zamieszkali w brudnej chacie, u obcych
ludzi. Staszek pracował jako drwal. Ścinał wielką siekierą drzewa w tajdze.
A mama razem z innymi kobietami cięła grube pnie na mniejsze kawałki.

15. Zima na Syberii bywa bardzo niebezpieczna. Czasami Wandzia wy-

chodziła na dwór po opał do pieca. Było tak zimno, że musiała się cały czas
ruszać, żeby nie zamarznąć. Gdy szła z ciężkimi polanami, zastanawiała
się, czy tak właśnie czuł się Roald Amudsen, gdy szukał drogi do Bieguna
Południowego. Musisz być dzielna - powtarzała sobie, gdy stopy i dłonie zaczynały ją boleć z zimna. Amudsen przecież nie miał nawet chaty, w której
mógłby się schować przed mrozem. Kopał tylko jamy w śniegu i ogrzewał
się przytulony do swoich psów.

Zapytaj dzieci czy wiedzą jakie temperatury panują na Syberii? Albo co
dla nich oznacza „niewyobrażalne zimno”. Możesz im to zwizualizować
opowiadając anegdotę o tym, że gdy temperatura spada do -50 C to
wypluta ślina zamarza zanim jeszcze doleci do ziemi.

Sybir - to pojęcie historyczne, a nie geograficzne.

Określa ono miejsce zsyłek Polaków w czasie II wojny światowej.
Zesłanie jako forma kary istniało w Rosji już od XVI wieku. Na przełomie wieków zmieniały się jednak zarówno miejsca zsyłek jak i formy oraz warunki odbywania kary na zesłaniu. W przypadku II wojny światowej należy jednak odróżnić zesłanie od deportacji.
Deportacje po 1939 roku dotknęły bowiem tysiące ludzi, którzy nigdy nie zostali skazani wyrokiem sądu ani nie popełnili żadnych przestępstw, a mimo to zostali wywiezieni
w głąb ZSRR, skazani na katorżniczą pracę i życie w warunkach skrajnej nędzy.
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Zesłańcy, w zależności od regionu, do którego trafili mieszkali we wspólnych barakach
lub kątem u miejscowej ludności. Najczęściej musieli płacić gospodarzom za mieszkanie, wyprzedając swoje rzeczy. Polacy często mieszkali w pomieszczeniach zupełnie do
tego nieprzystosowanych - oborach, łaźniach, sarajach. Nie było tam łazienek ani toalet,
a w zimie panował chłód z powodu braku odpowiedniego ogrzewania. Kolejnym problemem był panujący wszędzie ścisk, gdyż nawet w domach prywatnych zdarzało się, że
w jednej małej izbie mieszkało aż 10 osób! Fatalne warunki sanitarne oraz wszy i inne
insekty doprowadzały do licznych chorób. Jedną z najniebezpieczniejszych był tyfus, ale
z powodu braku opieki medycznej oraz leków, nawet zwyczajne przeziębienie mogło doprowadzić do śmierci.

Ale to nie wszystko. Czasami przychodził BURAN- straszna burza śnieżna,
która zasypywała wszystko. W czasie buranu nie widać nieba ani słońca.
Nie widać nawet drogi do domu i łatwo wtedy zgubić się i zamarznąć.
W tajdze mieszkają też niedźwiedzie i wilki, które gdy są głodne, atakują
nawet ludzi.
Któregoś zimowego wieczoru Wanda napisała w swoim pamiętniku:

Przeczytaj dzieciom poniższy tekst pamiętnika:

Cały czas jesteśmy głodni . Mamy tak mało jedzenia, że każdy dostaje
codziennie tylko dwie małe kromki chleba i czasami kubek mleka,
a na obiad brzydkie , rozgotowane ziemniaki . Kolacji nigdy nie ma,
więc codziennie kładziemy się spać głodni . Gdy Mama i Staszek wychodzą do pracy, ja muszę posprzątać w chacie i uszykować obiad .
Razem z Hanią mamy tylko jedną zabawę , gdy jesteśmy same . Opowiadamy sobie o różnych pysznych rzeczach , które gotowała Mama,
gdy mieszkaliśmy w Polsce .
Wymień kilka smakowitych potraw:
Np. słodkie racuchy z jabłkami, placki ziemniaczane, zupa ogórkowa
z ziemniakami, tort czekoladowy z wiśniami. I zapytaj dzieci, co najbardziej lubią jeść. Uświadom im, że żadna z tych potraw nie była dostępna na Syberii. Możesz również porozmawiać z dziećmi o głodzie.
Jakie to uczucie i jakie negatywne skutki dla naszego organizmu może
mieć brak odpowiedniego pożywienia. Płynnie wróć do opowiadanej
historii.
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16. Czasami udało im się wymienić coś na jedzenie. Pewnego dnia mama

rozmawiała długo z ich gospodynią. W końcu oddała jej swój najładniejszy
pierścionek i dostała za niego worek ziemniaków. Ale to i tak nie wystarczyło na długo. A zima trwała i trwała i nie chciała się skończyć.

Dieta zesłańców była niezwykle uboga. Zimą podstawowymi składnikami posiłków była
mąka, kasza, ziemniaki oraz chleb. Gotowano zupy z obierek, a nierzadko głównym posiłkiem była zacierka z mąki i wody lub tzw. mamałyga, czyli ziemniaki uduszone z wodą
i mąką. W najgorszej sytuacji były dzieci, których opiekunowie zmarli albo zostali aresztowani. Jeśli nie były zdolne do pracy to, aby zdobyć coś do jedzenia i przetrwać musiały
żebrać albo kraść.

A gdy już wreszcie przyszła wiosna okazało się, że wcale nie jest lepiej.
Śnieg stopniał i zrobiło się nagle bardzo, bardzo gorąco. Wszędzie pojawiło
się błoto i kałuże, a w nich zalęgły się chmary gryzących komarów i małych
muszek. Żeby się przed nimi ochronić trzeba było owijać całe ciało chustkami i szalikami. W dodatku komary przenosiły niebezpieczną MALARIĘ.
Wielu ludzi z ich wioski zachorowało i umarło.

17. Kiedy śnieg stopniał okazało się, że niedaleko ich domu płynie nieduża

rzeczka. Staszek chodził tam codziennie łowić ryby. Hania i Wandzia często
mu towarzyszyły. Wanda nauczyła się nawet zakładać robaki na haczyk.
Pewnego dnia Staszek złowił sporego szczupaka, a gdy go wypatroszył okazało się, że w środku była jeszcze jedna mała rybka, którą szczupak widocznie połknął tego dnia na śniadanie.
Tak minął cały rok na Syberii.
Wandzia nie chodziła do szkoły (bo żadnej szkoły nie było w okolicy), ale nauczyła się mówić i czytać po rosyjsku. Okazało się, że w ich wiosce mieszka
dużo dzieci. Gdy zrobiło się ciepło chodzili razem na grzyby i jagody.

Pewnego dnia Wanda napisała w swoim pamiętniku:

Hurra! Ogłoszono AMNESTIĘ dla wszystkich Polaków - to znaczy,
że teraz będziemy mogli wreszcie wrócić do Polski . Mamusia nie
będzie musiała już tak ciężko pracować, a ja i Staszek pójdziemy
znowu do szkoły. A jak już wojna się skończy to nasz Tata też będzie
mógł wrócić do domu.
Czerwiec 1941
[10]

W czerwcu 1941

roku sytuacja międzynarodowa zmieniła się diametralnie. III
Rzesza zaatakowała swojego niedawnego sojusznika- ZSRR. Początkowe klęski jakie
ponosiła teraz Armia Czerwona spowodowały, że Stalin zdecydował się na utworzenie
oddziałów polskich, które miałyby walczyć przeciwko Niemcom. 30 lipca 1941 roku za-

warto układ Sikorski - Majski, który zakładał przywrócenie stosunków dyplomatycznych z Polską i objęcie amnestią wszystkich Polaków znajdujących się na terenie
ZSRR (również tych osadzonych w łagrach).

18.

Teraz Wandę i jej rodzinę czekała bardzo długa droga powrotna do
domu. Musieli się do niej dobrze przygotować. Mama piekła małe chlebki,
kroiła je na cienkie kromki i zostawiała na słońcu do wysuszenia. Później
wszystkie sucharki chowała do płóciennych woreczków. Uszyła też dzieciom nowe ubrania ze starych koszul i prześcieradeł. Oddała komuś złotą
bransoletkę, żeby kupić mały garnuszek, w którym można było ugotować
zupę na ognisku.

Wytłumacz dzieciom, że po drodze nie było żadnych sklepów, w których mogliby kupić jedzenie ani hoteli, gdzie spędziliby noc. Możesz
również pokazać dzieciom na mapie jak duża jest odległość jaką mieli
do pokonania, żeby wrócić do Polski. Przypomnij, że nikt nie miał samochodu, nie można też było polecieć do domu samolotem.

Po ogłoszeniu amnestii rozpoczął się wielki exodus Polaków, którzy chcieli jak najszybciej opuścić teren Związku Radzieckiego. Ostatecznie do sierpnia 1942 roku ZSRR opuściło 77 tysięcy wojskowych i ponad 43 tysiące cywili, z których dużą część stanowiły
dzieci. Najczęściej chore i skrajnie wynędzniałe. Żołnierze polscy objęli je szczególnie
troskliwą opieką. Zaczęto od razu organizować szpitale, sierocińce i szkoły. Do armii
polskiej przyjmowano także młodzież - dziewczynki i chłopców, w wieku 14–18 lat, dla
której utworzono szkoły junackie. Mimo wielkich wysiłków rządu polskiego nie udało się
jednak dotrzeć do wszystkich zesłańców.

Znowu musieli wsiąść do pociągu. Wanda cały czas pamiętała ten okropny, śmierdzący wagon, w którym zamknięci byli przez cały miesiąc. Tak
bardzo jednak chciała wrócić do Polski, a wiedziała, że to jedyny sposób.
Na szczęście teraz nie było już strażników ani zamknietych drzwi. Co jakiś
czas pociąg zatrzymywał się i wtedy Wanda albo Staszek biegli z wiadrem
po wodę do picia i gotowania.

19.

[11]

Tak samo było i tym razem. Wanda wyskoczyła z wagonu i pobiegła szukać wody. W pobliżu nie było jednak żadnego gospodarstwa. Gdy
w końcu znalazła starą studnię była już bardzo daleko od stacji kolejowej.
Nabrała wody i pobiegła z powrotem. Nagle usłyszała dźwięk ruszającego
pociągu.
11

Kiedy dobiegła do stacji było już za późno. Pociąg odjechał,
a ona została sama na peronie.

Zapytaj dzieci, czy kiedykolwiek znalazły się w podobnej sytuacji i co
zrobiłyby na miejscu Wandy. Na koniec odwołaj się znowu do tekstu
z pamiętnika dziewczynki.

Zostałam zupełnie sama. Mamusia, Hania i Staszek odjechali . Na
początku bardzo płakałam, ale później przypomniałam sobie historię Marco Polo, który został zupełnie sam na dworze mongolskiego
chana Kubilaja. Pomyślałam, że muszę postępować tak jak on i odnaleźć moją rodzinę! Najpierw poszłam na stację do kolejarzy, a oni
kazali mi czekać. Powiedzieli , że następny pociąg będzie wieczorem.
Czekałam, ale nie przyjechał . Kazali czekać dalej, ale ja już wiedziałam, że nic z tego nie będzie , więc gdy nikt nie patrzył wyszłam
na tory i wskoczyłam do pierwszego pociągu jaki nadjechał . Teraz
byłam prawdziwym podróżnikiem!

20. Pociąg, na który trafiła Wanda był składem towarowym. Dziewczynka
jechała na schodkach ostatniego wagonu. Bardzo zmarzła, bo miała na sobie tylko cienki sweterek, a gdy pociąg ruszał podmuch wiatru zdmuchnął
jej z głowy beret. Z pociągu wysiadła na stacji Swierdłowsk.

Zmieniaj płynnie plansze, a we wskazanych miejscach odwołuj
się do tekstów pamiętnika umieszczonych w broszurce.

Znowu nikt nie umiał mi pomóc. Poszłam do miasteczka kupić trochę chleba . Stałam w kolejce pięć godzin , a na końcu okazało się , że
bochenek kosztuje 13 rubli , a ja miałam tylko 10 rubli w kieszeni .
Wróciłam głodna na stację i spędziłam tam cztery dni . Piłam tylko
wodę sodową i raz dostałam od kogoś kromkę chleba. Nie mogłam
wsiąść do następnego pociągu, bo przy wejściu trzeba było pokazać
bilet i przepustkę , a ja ich nie miałam. W końcu spotkałam jakąś
polską rodzinę . Też nie mieli pieniędzy, ale pomogli mi wdrapać się
na wysoki mur obok stacji kolejowej i przeskoczyć na drugą stronę
tak , żeby nikt mnie nie widział . Potłukłam się , ale teraz mogłam
już szukać jakiegoś pociągu.
[12]

Nie było to łatwe zadanie, gdyż dziewczynka musiała ukrywać się przed
konduktorkami, żądającymi biletu. W końcu jednak trafiła do pociągu, który zawiózł ją do miasta Buzułuk.

Tam spotkałam bardzo wielu polskich żołnierzy. Jeden pan porucznik dał mi 50 rubli i jedzenie na drogę . Powiedział , że pociąg,
którym jechała moja rodzina na pewno pojechał do Taszkientu. Nie
chciał mnie puścić samej, żeby nie stała mi się po drodze jakaś krzywda . Miałam poczekać na pociąg, którym będą jechały polskie dzieci
z opiekunami .
Pan Porucznik był bardzo miły, ale Wandzia nie chciała dłużej czekać i gdy
tylko nadarzyła się okazja, uciekła i wskoczyła do pociągu jadącego w stronę Taszkientu.

W Taszkiencie znowu mnóstwo Polaków, ale nikt nie słyszał o mojej
rodzinie .

21.

Znowu ktoś ją odsyła do kolejnego miasta. Tym razem jedzie do Farabu. Tam również przyjechało wielu Polaków, którzy z braku miejsca do
spania koczowali nad rzeką Amu Darią. Jakaś kobieta powiedziała Wandzi,
że jej rodzina na pewno popłynęła na drugi brzeg. Amu Daria to olbrzymia rzeka, która płynie przez całą pustynię, a na końcu wpada do morza
Aralskiego. Stojąc na jednym jej brzegu prawie nie widać drugiego. Do
miasta Fukus, do którego podobno udali się Polacy można dostać się tylko
na barce. Wanda wsiadła więc na nią, nie wiedząc nawet, że podróż będzie
trwała aż dwa tygodnie.

W Fukusie znowu nic. Nie mam już pieniędzy ani jedzenia , więc jadę
z innymi Polakami do KOŁCHOZU zajmować się krowami i zbierać
zboże . To ciężka praca. Jest bardzo gorąco. Na pastwisku pokaleczyłam sobie ręce i nogi , bo nie mam porządnych butów. Po miesiącu
uciekłam. Jakaś dziewczynka powiedziała mi , że Polacy wyjechali
do Persji . Słyszałam, że to bardzo piękna kraina. Jak zwykle podróżuję bez biletu i ciągle się ukrywam.

[13]
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22.

Po wielu dniach podróży, Wanda trafiła do miasta Aschabad, gdzie
znajdował się sierociniec dla polskich dzieci.
Tego dnia minął dokładnie rok odkąd zgubiła swoją rodzinę. Dopiero teraz, gdy już nie musiała martwić się o jedzenie i dach nad głową Wanda
uświadomiła sobie jak bardzo tęskni za swoją Mamą i rodzeństwem. Mimo
że w sierocińcu było dużo dzieci, z którymi mogła się bawić, cały czas była
smutna.

Dzieci, które trafiały do polskich sierocińców były w fatalnym stanie, zarówno fizycznym jak i psychicznym. Część z nich, zwłaszcza najmłodsze, bardzo
słabo mówiła po polsku. Starsze były nierzadko zdeprawowane i uzależnione od alkoholu.
Wszystkie natomiast były schorowane i skrajnie wycieńczone. Mimo to gotowe były przebyć tysiące kilometrów, by mieć możliwość powrotu do ojczyzny.

Wanda przez cały rok podróżowała zupełnie sama, a przecież miała
dopiero 10 lat. Pokaż dzieciom mapę, na której wspólnie wyznaczycie
drogę jaką przebyła mała Polka.

Kilka tygodni później Wanda znowu była w drodze. Tym razem jednak nie
podróżowała sama i nie jechała w nieznane. Wszystkie dzieci z sierocińca
zostały EWAKUOWANE i udawały się teraz do dalekich Indii. Po męczącej
podróży ciężarówkami, przez wysokie góry Zagros, dotarli wreszcie do miasta Ahwaz, a stamtąd do portu w zatoce perskiej, gdzie wsiedli na olbrzymi
statek.

23. Statek ten nazywał się MS Stefan Batory i przed wojną był najbardziej

eleganckim polskim transatlantykiem, który pływał z Europy do Ameryki.
Teraz wyglądał zupełnie inaczej. Nie było już kryształowych żyrandoli, ani
eleganckich restauracji. Wszędzie za to siedzieli albo leżeli ludzie, którzy
tak jak Wanda uciekali przed wojną. Batorym płynęli przez kilka dni, eskortowani przez mniejsze, ale lepiej uzbrojone okręty. Na pokładzie cały czas
musiała panować całkowita cisza, a w nocy nie wolno było zapalać żadnych
świateł. Wszystko to w obawie, że storpedują ich nieprzyjacielskie łodzie
podwodne.
W końcu dopłynęli do portu w Karachi.

24.

Wanda znowu poczuła się jak prawdziwy podróżnik-odkrywca, który
trafił do nieznanej i egzotycznej krainy. Wszystko wydawało jej się piękne
i interesujące. Były tam cudowne pałace z różowego kamienia i ogrody pełne egzotycznych roślin i zwierząt. Gdy tylko zeszła na ląd, zewsząd otoczył
ją gwar i ludzie o ciemnym kolorze skóry. Przyglądali się jej uważnie, a ona
im. Najbardziej podobały się Wandzi kobiety ubrane w piękne różnobarwne
sari. Wyglądały w nich jak kolorowe motyle.
A to był dopiero początek…

[14]

25. Wanda, razem z innymi dziećmi, trafiła do pałacu prawdziwego MA-

HARADŻY, który był władcą krainy Navanagar, co znaczy Dobra Ziemia.
I rzeczywiście była to dobra ziemia dla wszystkich, którzy się tu znaleźli.
Maharadża, niedaleko swojego pałacu, zbudował wioskę, w której mieszkały tylko polskie dzieci. Były tam małe domki z czerwonymi dachami, szkoła,
przedszkole i plac zabaw. A maharadża odwiedzał ich często i wszystkim
dzieciom rozdawał cukierki.

Jam sahib Digvijaysinhji (Dźam sahib Digwidźajsinhdźi)

W 1942 w obecnym stanie Gudźarat, w Balachadi koło Jamnagaru, niedaleko letniej re-

zydencji maharadży, powstał Polish Children Camp. Maharadża, oprócz osobistego wkładu finansowego i własnej pracy, nakłonił także Izbę Książąt Indyjskich, aby
przyjęła na siebie dobrowolne zobowiązanie utrzymania pięciuset polskich dzieci do końca II wojny światowej. Powiedział dzieciom: Nie uważajcie się za sieroty. Jesteście teraz Nawanagaryjczykami, ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nawanagaru,
w tym również i wasz.
W relacjach ówczesnych dzieci, które miały okazję mieszkać w osadzie, najbardziej podkreślana jest wielkoduszność Jam Saheba, otwartość na polskich uchodźców, szczere
zainteresowanie ich osobistymi problemami i radościami, gościnność, łagodność, spontaniczność, duże zaangażowanie w całe życie osiedla. Bapu brał udział we wszystkich
ważnych uroczystościach, spacerował po osiedlowych uliczkach, zaglądał do bloków
dzieci i rozmawiał z nimi. Żywo interesował się także polską kulturą.
Na podstawie: Wiesław Stypuła, W gościnie u „polskiego” maharadży (wspomnienia
z pobytu w Osiedlu Dzieci Polskich w Indiach w latach 1942–1946)

A po ich ogrodzie przechadzały się pawie i słoń, który w upały wachlował
się swoimi wielkimi uszami.

26.

To było miejsce jak z bajki. Wanda wreszcie miała wszystko czego
potrzebują dziewczynki w jej wieku. Śliczną sukienkę z granatowym kołnierzykiem i nowe buciki. Świeże owoce i warzywa do jedzenia, a także tyle
słodyczy ile tylko była w stanie zjeść. Mogła też znowu chodzić do szkoły,
którą bardzo lubiła. Brakowało jej tylko jednego… Nadal nie wiedziała, co
stało się z jej rodziną.
Aż pewnego dnia Wanda otrzymała list, na który tak długo czekała.

[15]
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Wyciągnij pocztówkę dołączoną do broszury i pokaż ją dzieciom, a następnie przeczytaj wiadomość na odwrocie.

Kochana Siostrzyczko!
Szukam Cię po całym świecie. Mam nadzieję, że
ta wiadomość dotrze wreszcie do Ciebie.
Podróżuję z polskimi żołnierzami.
Jestem teraz w Palestynie, ale już wkrótce wyjeżdżam do Anglii. Będę tam na ciebie czekał.
							

Staś

Podczas pierwszego etapu ewakuacji z ZSRR, do Iranu dotarło około 1900 nastoletnich
chłopców i dziewcząt, a skutkiem drugiego jej etapu liczba ich wzrosła do około 5000.

W czerwcu 1942 roku dowódca Armii Polskiej na Wschodzie utworzył
Dowództwo Szkół Junackich (DSJ), które zgodnie z przepisami brytyjski-

mi odpowiadały organizacyjnie formacjom Young Soldiers Batallions. DSJ przystąpiło
wkrótce do organizowania (w Palestynie i Egipcie) szkół o różnym profilu. Szkoły te były
jednocześnie dla młodych ludzi ośrodkami kulturalnymi, gdzie wydawano gazety oraz
zakładano zespoły muzyczne i teatralne. Część wyszkolonych w ten sposób młodych
Polaków weszła w skład 2 Korpusu Polskiego, który od 1944 roku brał udział w kampanii
włoskiej.

30. Był rok 1947. Wanda miała już prawie 16 lat. Musiała teraz podjąć bardzo trudną decyzję: zostać w Indiach, w pięknym ogrodzie maharadży, czy
ruszyć znowu w długą podróż do dalekiej Anglii, gdzie miała szansę odnaleźć swoją rodzinę.
Jak myślicie, co wybrała Wanda?
Podziękowała za całą okazaną jej dobroć, pożegnała maharadżę i ruszyła
w podróż do Anglii.

[16]

II

wojna światowa skończyła się w 1945 roku, ale dla
wielu polskich dzieci nie był to jeszcze koniec tułaczki. Historia niezwykłej, samotnej podróży dziewczynki o imieniu Wanda jest prawdziwa.
Wspomnienie o niej możemy znaleźć w materiałach jakie sporządziła
Irena Wasilewska, zesłana w głąb ZSRR w czasie pierwszej masowej
deportacji. W 1941 roku pracowała ona w Biurze Opieki nad Polakami sporządzając raporty dla Rządu Polskiego w Londynie. Kierowała
działem opieki nad nieletnimi i prowadziła korespondencję z dziećmi znajdującymi się w różnych rejonach ZSRR. Nie znamy nazwiska
Wandy ani jej losów po zakończeniu wojny. Możemy się ich jednak
domyślać na podstawie historii innych ocalonych polskich dzieci.
Być może Wanda odnalazła w Wielkiej Brytanii swojego starszego
brata. Dowiedziała się od niego, że ich Matka i młodsza siostra - Hania, nie przeżyły trudów podróży. Jak setki innych zesłańców zmarły
z wycieńczenia lub chorób krótko po ucieczce z ZSRR i przybyciu do
Iranu. Wanda prawdopodobnie nigdy też nie dowiedziała się, co spotkało jej Ojca. Czy trafił do gułagu, czy został zamordowany w jednym z radzieckich więzień. Ani ona ani jej brat, nie powrócili po wojnie do domu, gdyż miasteczko, z którego pochodzili nie znajdowało
się już na terenie Polski. Czy kiedykolwiek wrócili do kraju swoich
przodków? Nigdy się tego nie dowiemy. Wiemy natomiast, że przez
lata tacy ludzie jak oni, nie byli mile widziani przez komunistyczną
władzę w Polsce. Może więc zostali w Wielkiej Brytanii lub jak wielu
innych Polaków powędrowali dalej w świat - do Ameryki, do Australii.
Na zawsze pozostając dziećmi tułaczami - jak mówiła o nich Hanka
Ordonówna - małymi wiekiem, lecz dojrzałymi cierpieniem.
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NOTATKI:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kamishibai

(kami=papier, shibai=sztuka)
to wywodząca się z Japonii sztuka głośnego czytania i opowiadania
historii dla dzieci i dorosłych. Technika ta wykorzystuje kartonowe
plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynię, która przypomina
teatr marionetkowy. Ilustracje opowiadają historie, a każda plansza
przedstawia kolejny fragment opowieści. Dodatkowo lektor w trakcie
przedstawienia wykorzystuje różnego rodzaju rekwizyty (marionetki,
instrumenty itp.), które dodatkowo ubarwiają jego opowieść.

Do tej pory w naszej serii kamishibai “Bajki świata”
ukazały się następujące tytuły:
“Bajka o złotym jajku”
“Bajka o księciu Husajnie
i latającym dywanie”
“Bajka o gąsienicy, która stała się motylem
i o tym dlaczego ptaki wiją gniazda”
“Ogród Niebios”
“Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem”

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej
o kamishibai i o nas, wejdź na stronę:

www.zielonagrupa.pl

napisz lub zadzwoń:
Ula Ziober
Piotr Jurgielewicz
tel. 696 039 520
tel. 508 162 676
ula@zielonagrupa.pl
piotrek@zielonagrupa.pl
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Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Więcej informacji o projekcie „Wojenne dzieci” na stronie:

w w w. z i e l o n a g r u p a . p l

