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Wprowadzenie 

W 1939 roku  Polskę zamieszkiwało ponad 3 miliony Żydów, z których większość była 

osiedlona  w miastach i miasteczkach w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. W 

czasie II wojny światowej Niemcy skazali na śmierć wszystkie osoby narodowości 

żydowskiej  bez względu na wiek i wykonali swój zbrodniczy plan w stopniu tak wysokim, że 

w roku 1946 w Polsce pozostało tylko około 7. 5 %  ludności żydowskiej z roku 1939 czyli 

około 250 tysięcy osób1.  

Naziści, jak pisze Andrzej Paczkowski, w swoim ludobójczym amoku, 

przygotowanym wszakże z żelazną konsekwencją, odrzucili wszelkie kalkulacje 

ekonomiczne, a nawet militarne, a realizacja rasistowskiej idei okazała się główną racją stanu 

III Rzeszy2.  Eksterminacja ludności żydowskiej odbywała się w sposób systematyczny – 

 
1B. Engelking, F. Tych,  A. Żbikowski, J. Żyndul,  Pamięć. Historia Żydów polskich  przed, w czasie i po 

Zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008.  W Polsce mieszka  obecnie  od 6 do 8 tys. Żydów, ibidem s. 180 i s. 

199. 

2 Por. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2007,  s. 29.  Kolej dokonywała 

olbrzymich wysiłków, aby zapewnić dostarczenie Żydów dokładnie tam,  gdzie ich oczekiwała SS (…) Nawet 

wtedy, kiedy wywołana przebiegiem bitwy pod Stalingradem panika była wręcz potworna, Himmler pisał do 

ministra transportu: „Jeżeli mam szybko rozwiązywać sprawy, muszę mieć do transportu więcej pociągów (…)”  

P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1998, s. 486. Fanatyzm,  z jakim uporczywie wykonywali oni swoje 

obowiązki jako pracownicy aparatu masowej zagłady wtedy, kiedy oczywiste było, że Trzecia Rzesza skazana 

jest na klęskę, jest jedną z najbardziej ponurych zagadek ludzkiej historii, ibidem, s. 507-508.    



każdy kolejny rok wojny był znaczony śmiercią Żydów, przy czym w pracach dotyczących 

tego okresu widzimy zwykle dane dotyczące strat ludności żydowskiej w liczbach bez 

zróżnicowania na płeć czy wiek3,  a tym bardziej na to,  jak kształtowała się struktura 

polskich rodzin żydowskich w trakcie tragicznych i długich lat 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 

1944, 1945. Stopniowo ubywało matek, ojców, babć, dziadków, dzieci, ciotek, wujków, 

kuzynów etc. Z wielopokoleniowych i wielodzietnych polskich rodzin żydowskich 

najczęściej nie ocalał nikt, czasem przeżyło małżeństwo, niekiedy dziecko  lub inny członek 

rodziny. Tragiczna statystyka dotycząca Zagłady rodzin żydowskich nie została, jak dotąd 

opracowana4. Pewne wyobrażenia na temat  rodzin żydowskich dają prace dotyczące 

struktury demograficznej  ludności ocalonej. I tak np. podawane są dane dotyczące ilości 

Żydów w Łodzi w 1945 roku i określane jako model grupy uratowanej w Polsce. Pokazują 

one, że okupacja niemiecka była dla dzieci eksterminacją, w Łodzi dzieci w wieku do lat 6 

jest 3% w stosunku do populacji uratowanej, w wieku 7-14 lat – 4%5. Na przykładzie 

Krakowa podawana jest struktura wczesnych powrotów, dysponujemy  danymi  z początków 

1946 r. Zestawione zostały informacje dotyczące osób zarejestrowanych w krakowskim 

Centralnym Komitecie Żydów Polskich. Wynika z nich, że Zagładę przetrwało 938 osób (w 

tym 378 kobiet). Wśród zarejestrowanych nie ma w ogóle dzieci poniżej 7. roku życia, a  

tylko dwoje w wieku 7-14 lat6.  Fakty dotyczące eksterminacji rodzin żydowskich  

znajdujemy w dokumentach osobistych osób ocalałych z pożogi wojennej. Osoba, która 

przeżyła Holocaust, pisze:    

Kiedy w maju 1945 roku biły dzwony obwieszczające koniec wojny – mama i ja padłyśmy 

sobie w objęcia. Mama wybuchnęła wielkim płaczem i długo nie mogła się uspokoić. Nigdy jej 

w takim stanie nie widziałam, nawet w najtrudniejszych chwilach była opanowana. Teraz 

 
3 Niemcy wymordowali w czasie II wojny światowej ok. 6 milionów Żydów. Por. np. opracowania: M. Gilbert, 

Atlas historii Holocaustu, Kryspinów 2000; A., L., Szcześniak Holocaust, Radom 2001. Wyjątek stanowi np. 

praca: A. Melezin, Łódź 1946,  Przyczynek do znajomości stosunków demograficznych wśród ludności 

żydowskiej, w której pokazano zestawienia ze względu np. na płeć. Tragiczny los Żydów w czasie II wojny 

światowej został opisany szczegółowo i w sposób narracyjny w pracy: M. Gilbert, The Holocaust. A History of 

the Jews of Europe during the Second World War, New York 1987.  Autor wykorzystał w szerokim zakresie 

świadectwa ocalonych.  
4 Zakończenie wojny nie oznaczało kresu zabijania Żydów. W latach 1944-1947 w Polsce zamordowano ponad 

tysiąc osób narodowości żydowskiej (według niektórych badań liczba ta jest znacznie wyższa.) Por. Dzieje 

Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty źródłowe, oprac. A. Cała, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 1997, s. 15. 
5 Zarys działalności Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946, CKŻP, 

Warszawa 1947, s. 7, cyt. za: H. Datner, Dziecko żydowskie (1944-1968),  [w:]  Następstwa zagłady Żydów. 

Polska 1944-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011, s. 248. 
6 Por. B. Engelking, F. Tych, A. Żbikowski, J. Żyndul, op. cit. s. 179. „Among the 6 million Jews who died in the 

Holocaust, a million and a half were children, most of them under the age of 15”. The Holocaust Encyclopedia, 

ed. W. Laqueur, New Haven and London, 2001, s. 115. 



zrozumiałam, że z całej dużej rodziny w Polsce, z Odrzywoła, Przysuchy, Warszawy i Łodzi, 

zostałyśmy tylko my dwie. I aż dwie! (2: 112)7.  

 

Materiały i metody 

Celem  artykułu jest charakterystyka rodziny w sytuacji skrajnej na przykładzie polskiej 

rodziny żydowskiej − pokazanie tego, jaki był obraz rodzin opisywanych przez ocalonych z 

Zagłady, jak te rodziny funkcjonowały w czasie wojny  oraz bezpośrednio po niej. 

Przedmiotem analizy są pisane po polsku8 wybrane dokumenty osobiste  polskich dzieci 

Holocaustu, czyli tych, które w wieku dziecięcym przeżyły okupację niemiecką na ziemiach 

polskich, i ze względu na żydowskie pochodzenie były przez nazistów skazane na Zagładę9.  

Dokumenty osobiste takie jak relacje, wspomnienia, życiorysy, ankiety  etc. pozwalają 

ukazać  losy poszczególnych jednostek i ich rodzin. Informacje te  w pewnym stopniu 

umożliwiają tworzenie biogramów ocalałych i odtworzenie drzew genealogicznych z roku 

1939  a także okaleczonych drzew genealogicznych z 1946 roku.  

Pojęcie dokumentu osobistego do nauk społecznych zostało wprowadzone przez Floriana  

Znanieckiego. Był on twórcą metody dokumentów osobistych, której cechą charakterystyczną 

było przejście od analiz ilościowych ku jakościowym, umożliwiającym badanie 

niepowtarzalnego losu jednostki10.  Jacek Leociak ze względu na formę przekazu i rodzaj 

utrwalenia dzieli dokumenty osobiste  na źródła pisane (teksty) oraz mówione (nagrania). 

Biorąc pod uwagę podział chronologiczny ze względu na czas powstania utworu,  wyróżnia 

teksty pisane hic et nunc (dziennik i dziennik-kronika; pamiętnik; listy; relacje – odpowiedzi 

na ankiety – inne źródła wywołane; esej-proza niefabularna; reportaż literacki) i tworzone 

 
7 Numer w nawiasie odnosi się do tomu i strony cytatu z korpusu tekstów: Dzieci Holocaustu mówią… 
8 Uważam, podobnie jak B. Engelking, że podstawą analiz powinny być dokumenty osobiste pisane w języku 

rodzimym osoby ocalałej. „Ocaleni często musieli opowiadać o swoich przeżyciach w językach, których nauczyli 

się dopiero po wojnie (np. po angielsku). Czy mogli znaleźć w tych językach właściwe słowa opisujące 

rzeczywistość, o której myśleli w innym języku? (…) Dlatego sądzę, że relacje opowiadane  przez polskich 

ocalałych po polsku są bardziej wiarygodne, bliższe ich wewnętrznej prawdy niż te opowiadane w innych 

językach”. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na 

podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994, s. 19. Pod uwagę nie będą więc w zasadzie brane teksty 

tłumaczone wchodzące w skład ekscerpowanych tomów dokumentów osobistych. 
9 Przedmiotem analiz są  też np. świadectwa wideo zarejestrowane przez Fortunoff Video Archive for Holocaust 

Testimonies, por. L. L. Langer,  Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci, Warszawa 2015.     
10 Por. F. Znaniecki, W.I. Thomas, Chłop polski w Europie i Ameryce (The Polish Peasant in Europe and 

America, 1918-1920, wyd. pol. 1976). 



post factum (pamiętniki; autobiografie; wspomnienia; źródła wywołane; rozmowy; pamiętnik 

rekonstruowany)11.  

Jak wynika z kwerendy w Żydowskim Instytucie  Historycznym  im. Emanuela Ringelbluma 

w Warszawie oraz lektury opracowań, Instytut ten posiada bogatą kolekcję dokumentów 

osobistych takich jak relacje, pamiętniki i dzienniki z czasów okupacji. Zespół relacji (nr 301) 

stanowi najliczniejszą kolekcję wspomnień w zbiorach archiwum, a jego zasadniczą częścią 

są wywiady przeprowadzane tuż po wojnie przez pracowników Centralnej Żydowskiej 

Komisji Historycznej z ocalałymi z Zagłady. Ponad 7 tysięcy relacji to wywiady zarówno z 

dziećmi,  jak i z dorosłymi pochodzącymi z polskich ziem okupowanych.  Zespół 302 to 

ponad 300 pamiętników i dzienników spisywanych zarówno przed wojną, w jej trakcie oraz 

współcześnie, gdyż dołączane są do niego również obecne wspomnienia12. W serii 

„Biblioteka świadectw Zagłady” ukazały się ostatnio niektóre spośród tych pamiętników i 

dzienników13. Trzeci zbiór relacji i dokumentów z tego okresu to Konspiracyjne Archiwum 

Getta Warszawskiego (Archiwum Emanuela Ringelbluma). Inne dokumenty osobiste 

dotyczące Zagłady znajdujące się w ŻIH to świadectwa okupacyjnych losów Żydów polskich 

(krótsze niż relacje). Cenne źródło danych genealogicznych to Centralna Kartoteka Żydów w 

Polsce Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz życiorysy pisane w latach 1946-1950 przez 

młodzież i dorosłych w celu przyjęcia do bursy, na kursy doszkalające lub też otrzymania 

pracy. W archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego znajdują się też listy, w tym np. 

wydana w ostatnim czasie korespondencja wojenna rodziny Finkelsztejnów (1939-1941)14.   

Korpus tekstów poddanych analizom tekstowym w tym artykule  to dokumenty osobiste  

publikowane cyklicznie przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” z siedzibą w Warszawie i 

oddziałami w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. Powstało ono w 1991 roku i zrzesza 

obecnie około 600 członków. Należą do niego osoby, które jako Żydzi były prześladowane w 

 
11 Por. J. Leociak, Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów, [w:] Zagłada 

Żydów. Studia i materiały, 2005, nr 1, s. 26-31. 
12 Por. M. Taras 2013, Źródła autobiograficzne w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w 

Warszawie, Zagłada Żydów, Studia i Materiały, nr 9,  s. 508-520.  
13 Por. S. Gombiński, Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta,  Warszawa 2010; S. Binem Motyl, Do 

moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasu wojny  Warszawa 2011;  por. też R. Knoll, Dziennik, 

Warszawa 2012; P.  Opoczyński, Reportaże z warszawskiego getta, Warszawa 2009.  
14 …Tęsknota nachodzi nas jak ciężka choroba… Korespondencja wojenna rodziny Finkelsztejnów (1939-1941), 

red. naukowa i wprowadzenie E. Koźmińska-Frejlak, Warszawa 2012.  

  



okresie II wojny światowej i we wrześniu 1939 roku miały nie więcej niż 13 lat bądź urodziły 

się podczas Zagłady15.  

Do tej pory ukazało się 5 tomów wspomnień, życiorysów, relacji, wywiadów  zatytułowanych 

Dzieci Holocaustu mówią… (1993; 2001; 2008; 2012; 2013). W obrębie tych pięciu tomów 

wydanych przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce są 172 dokumenty osobiste 

ocalonych, tworzących swoje relacje już jako osoby dorosłe16.  Dodatkowy zbiór 

dokumentów osobistych będących podstawą analiz to opracowanie: Dzieci żydowskie w 

czasach Zagłady. Wczesne świadectwa 1944-1948. Relacje dziecięce ze zbiorów Centralnej 

Żydowskiej Komisji Historycznej, oprac. O. Orzeł, Warszawa 2014. Tom ten tworzy 55 relacji 

dziecięcych znajdujących się w zespole 301 Archiwum Żydowskiego Instytutu 

Historycznego, większość z nich sporządzono w języku polskim. 

Teksty  zebrane w tych  6 tomach są  indywidualnymi, niepowtarzalnymi relacjami o 

ocaleniu, stanowią źródło wiedzy na temat czasu i przestrzeni wydarzeń dotyczących Zagłady 

oraz zapisem doświadczeń okupacyjnych rodzin żydowskich, realiów codziennego 

rodzinnego życia w gettach i obozach koncentracyjnych oraz miejsc ukrywania się, 

przynosząc ogromną ilość informacji o konkretnych jednostkowych losach członka rodziny, 

strategiach przetrwania, stosunkach polsko-żydowskich w czasie Holocaustu. Dalia Ofer 

pisze: The Holocaust dealt a mortal blow to the family and to Jewish life in general. 

Nevertheless, some sources indicate that, apart from the crisis and breakdown, there was also 

considerable strength in family ties so long as normal life could be maintained17.  

 

Rodzina żydowska – czas przed Zagładą 

Żyjąc w warunkach diaspory czyli rozproszenia wśród wyznawców innej religii,  Żydzi dbali 

o ochronę i przekazywanie podstawowych wartości kultury i wiary. Mikrokosmosem 

judaizmu była tradycyjna żydowska rodzina, pełniąc funkcje psychospołeczne, ekonomiczne, 

kulturowe i religijne, przy czym szczególną rolę odrywała w niej liturgia rodzinna. Cechy 

 
15 http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab1.php  data dostępu: 1.09.16. 
16 Dzieci Holocaustu mówią…, vol. 1, przyg. W. Śliwowska, Warszawa 1993; Dzieci Holocaustu mówią…, vol. 

2, przyg. J. Gutenbaum i  A. Latała, Warszawa 2001; Dzieci Holocaustu mówią…, vol. 3, przyg. K. Meloch i H. 

Szostkiewicz, Warszawa 2008; Dzieci Holocaustu mówią…, vol. 4, przyg. K. Meloch i H. Szostkiewicz, 

Warszawa 2012; Dzieci Holocaustu mówią…, vol. 5, przyg. A. Kołacińska-Gałązka, Warszawa 2013. 

17 D. Ofer, Family during the Holocaust, http://jwa.org/encyclopedia/article/family-during-holocaust  

datadostępu: 1.09.16.   

http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab1.php
http://jwa.org/encyclopedia/article/family-during-holocaust


charakterystyczne typowych żydowskich polskich  rodzin to patriarchalność, 

wielopokoleniowość i wielodzietność. Rodzina była podstawową komórką życia religijnego i 

obrzędowego. Wiele rytuałów religijnych odprawiać można było tylko w domu z udziałem 

starszych i młodszych członków rodziny. Dzieci traktowane były jako wyraz 

błogosławieństwa Bożego. Jako jedyna instytucja nakazał twój Bóg, JHWH, abyś długo żył i 

aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Ci daje twój Bóg  JHWH” (Deut. 5:16) oraz „Nie 

będziesz pożądał żony swojego bliźniego” (Deut. 5:21). Przykazania te wyznaczają 

podstawowe zobowiązania człowieka wobec rodziców oraz wobec innych rodzin. Ojciec jest 

głową rodziny, żona choć formalnie podporządkowana mężowi, posiada swoje nienaruszalne 

prawa. Rodzina jest związana więzami wzajemnej odpowiedzialności i solidarności („Rodzina 

jest jak stos kamieni. Gdy usunąć jeden, wszystko się może zwalić” Gen. R. 100:7) 18. 

Wszystkie religijne obrzędy i nakazy odnoszące się do wspólnoty żydowskiej były 

przekazywane przez rodzinę, która w pewnym sensie była wspólnotą samą w sobie (…) 

Regina Renz, pisząc o domu i rodzinie żydowskiej w środowisku małomiasteczkowym przed 

wybuchem II wojny światowej podkreśla, że więzy rodzinne miały dla Żydów szczególne 

znaczenie. Sławny przodek był przedmiotem dumy, hańba zaś rzucała cień na wiele pokoleń. 

Szanowano starsze osoby i troszczono się o nie, dzieci hołubiono, gdyż widziano w nich 

nadzieję na przyszłość19.  

Autorzy dokumentów osobistych  wspominają  czas sprzed Zagłady, pisząc o 

obrzędach religijnych, tradycji domowej, wychowaniu w rodzinie, domowym szczęściu i 

spokoju. Charakterystyczne określenia występujące w tych relacjach to:  rodzina  

patriarchalna, religijna, zachowująca wszystkie przepisy prawa mojżeszowego; szczęśliwe 

sześć lat; uczciwa, błogosławiona licznym rodzeństwem żydowska rodzina; uduchowione 

wieczory w domu; uroczyście nakryty stół; cudowne dzieciństwo; kochający rodzice; dom 

bogaty, pełen miłości; rodzina spolonizowana, niereligijna.  

 
18Por. B. Engelking, F. Tych, A. Żbikowski, J. Żyndul, Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie, i po 

Zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008, s. 45-46;  artykuł hasłowy rodzice, rodzina, [w:] A. Unterman, 

Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994, s. 233-234;  artykuł hasłowy rodzina, [w:] Żydzi w 

Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001, s. 393-396.  
19 Por. R. Renz, Dom i rodzina żydowska w międzywojennym  środowisku  małomiasteczkowym, [w:] Dom –

spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbiór studiów, red. Z. 

Opacki  i D. Płaza-Opacka, Gdańsk 2008, s. 220-221.    



Rodzina była patriarchalna, religijna, zachowująca wszystkie przepisy prawa 

mojżeszowego. W pamięci mam uroczyste wieczerze szabasowe przy wielkim stole, u szczytu 

którego królował mój ojciec z piękną, długą, srebrzystą brodą. (1: 23) 

Zdążyłam jeszcze przez sześć lat być szczęśliwą w moim rodzinnym miasteczku 

Koninie, gdzie mieszkał cały ród Leszczyńskich (właścicieli wiatraków, a potem młynów i 

olejarni) i Ejzenów – ludzi bez majątku, którzy sami dochodzili do wszystkiego: lekarzy, 

prawników, historyków a nawet aktorów (w Wiedniu). Mój Ojciec Majer Juda Ejzen był 

adwokatem. Pamiętam dużo sprzed wojny: śmierć mego  dziadka Ejzena, jego ortodoksyjny 

pogrzeb, ślub pod chuppą ciotki Miry Leszczyńskiej, pamiętam (…) uroczystości rodzinne 

(…) Tak, szczęśliwe sześć lat! (1: 73)   

Miałam wielkie szczęście. Urodziłam się w uczciwej, błogosławionej licznym 

rodzeństwem żydowskiej rodzinie. (…) Piątkowe wieczory. Wigilia soboty. Pierwsza gwiazdka 

na niebie. Jakże uduchowione były te wieczory w naszym domu. (…) Przed świętem Pesach 

czyściło się cały dom. Święto wiosny. Święto radości. (…) Wielki kosz wiklinowy napełniony 

macą. Słodkie wino domowe z rodzynek – duma mojego Taty. Nowa sukienka uszyta przez 

domową krawcową. Uroczyście nakryty stół, a przy nim wolne miejsce: nakrycie dla 

tajemniczego gościa. Czekałam zawsze, że się pojawi… (1: 204)  

Do ’39 roku było cudowne dzieciństwo, kochający rodzice, którzy robili wszystko, żeby 

dziecko było mądre, żeby dziecko było dobre, żeby dziecko było dobrze wychowane, żeby dać 

jakieś podwaliny na przyszłość temu dziecku. I nagle wybucha wojna.  (3: 68) 

Urodziłam się w Nowym Brzesku, w domu bogatym, pełnym miłości. Nie raz 

wspomnienia z dzieciństwa pomogły mi przetrwać trudne lata życia. (1: 39) 

Urodziłam się jako Irena Hochberg w Warszawie w rodzinie spolonizowanej, niereligijnej, 

ale nie odcinającej się od swoich żydowskich korzeni i krewnych, którzy ze strony matki byli 

mniej lub bardziej ortodoksyjnymi Żydami. Nie znałam jednak ani obyczajów żydowskich, ani 

języka jidisz. (1: 56)  

 

                Struktura terminologiczna rodziny w sytuacji skrajnej  

     na przykładzie rodziny żydowskiej w czasie Zagłady – ujęcie semantyczne 



 

Lata 1939-1945 przyniosły prawie całkowita zagładę  społeczności polskich Żydów. Analiza 

dokumentów osobistych pozwala wyodrębnić charakterystyczne terminy, służące do opisu 

tragedii rodzin żydowskich w czasie wojny. Podstawą odniesień do rozważań podjętych w 

artykule na temat rodziny żydowskiej, swoistym kontekstem interpretacyjnym może być 

struktura terminologiczna pedagogiki rodziny (subdyscypliny pedagogiki) charakteryzująca w 

ogólnych zarysach rodzinę współczesną. Tworzą ją cztery  podstawowe pojęcia:  RODZINA, 

WYCHOWANIE W RODZINIE, KSZTAŁCENIE W RODZINIE, OPIEKA W RODZINIE20.  Pojęcie to 

reprezentacja obiektu w umyśle, a nazwa jest jego etykietą. Pojęcia podlegają werbalizacji, 

przy czym nie jest to możliwe, kiedy doświadczenie nie poddaje się nazywaniu. np. pojęcie 

Holocaust nie ogarnia zgrozy i przerażenia doświadczanych wtedy, gdy próbujemy zrozumieć 

postawę nazistów, którzy wykorzystywali piece krematoryjne do palenia zamordowanych 

niewinnych ludzi. Primo Levi pisał: Uświadomiliśmy sobie, że naszemu językowi brak słów, 

by opisać tę obrazę, to unicestwienie człowieka21.  Nieprzystawalność pojęć jest 

podstawowym problemem analiz odnoszących się do opisu egzystencji istoty ludzkiej w 

sytuacji skrajnej22. Ocaleni z Zagłady niejednokrotnie zwracają uwagę na to, że wydarzenia, 

które stały się udziałem Żydów w czasie II wojny światowej nie poddają się werbalizacji. 

Opisać mego bólu i bólu matki - nie potrafię. Co może być gorszego jak stracić, w tak 

bestialski sposób, ojca zdrowego, w kwiecie wieku (miał wówczas 42 lata). (2: 61) 

Żeby mnie ratować, podawali sobie zgodnie ręce ludzie lewicy i katolickie zakonnice (…) 

Jestem dziennikarką, pracuję w słowie, ale nie wiem, jak określić dzieło ludzi, którzy 

uratowali kilkadziesiąt istnień. (1: 92) (1: 268) 

Analiza semantyczna dokumentów osobistych – 5 tomów serii Dzieci Holocaustu mówią … 

oraz tomu Dzieci żydowskie w czasach Zagłady. Wczesne świadectwa 1944-1948 była 

 
20 Struktura ta zawarta jest w artykule: B. Sieradzka-Baziur, Terminologia pedagogiczna, w druku. 
21 Nowy leksykon judaistyczny, red. J. H. Schoeps, Warszawa 2007, s. 918.   
22 Należy jednak podejmować próby werbalizacji, gdyż Kiedy warunki życiowe zbliżają się do ekstremum, gdy 

ocieramy się o doświadczenie graniczne balansujące na granicy życia i śmierci, docieramy do najgłębszych 

pokładów tego, co ludzkie. Wprowadzenie do: Dzieci żydowskie w czasach Zagłady. Wczesne świadectwa 1944-

1948. Relacje dziecięce ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, oprac. O. Orzeł, Warszawa 

2014, s. 7.  



podstawą stworzenia struktury terminologicznej rodziny w sytuacji skrajnej (na przykładzie 

rodziny żydowskiej w czasie Zagłady)23: 

1. RODZINA  ŻYDOWSKA PRZED, W TRAKCIE I PO ZAGŁADZIE  

1.1. Nazwy typów rodzin 

Rodzina definiowana jest jako  ‘małżonkowie i ich dzieci ’. 

żydowska rodzina; biologiczna rodzina; przybrana rodzina;  rodzina zastępcza;  

1.2. Nazwy członków rodziny 

żydowska matka; mama; mamusia; rodzona mama; nowa matka; polska matka; przybrana 

matka; druga matka; przysposobiona mama;  

żydowski ojciec; tata; tatuś najdroższy; głowa rodziny; rodzony tata; nowy ojciec; polski 

ojciec; przybrany ojciec; drugi ojciec; przysposobiony tata; 

żona; żydowska żona; mąż; żydowski mąż;  

dziecko żydowskie; małe dziecko żydowskie;   

2.  WYCHOWANIE W RODZINIE  

2.1. Nazwy ogólne związane z WYCHOWANIEM W RODZINIE 

więź rodzinna;     

2.2. Nazwy związane z relacjami w rodzinie wynikającymi z sytuacji skrajnej rodziny: 

dziecko ulicy; sieroctwo; rodzina osierocona; zmiana ról w rodzinie; przekaz rodzicielstwa; 

przekaz macierzyństwa;  przekaz ojcostwa; przerwanie więzi międzypokoleniowej; 

3. KSZTAŁCENIE W RODZINIE 

uczenie się; uczenie członka rodziny; nauczanie domowe;  

4. OPIEKA W RODZINIE 

 
23 Struktura ta zawiera jedynie wybrane przykłady terminów wyekscerpowane z obszernego materiału 

dokumentacyjnego. Zbiór wskazanych terminów można by jeszcze znacząco rozbudować, pisząc np. o 

postawach  rodzicielskich, osamotnieniu w rodzinie, etc.  



opiekunka; opiekun; podopieczny.  

 

W poniższym opisie zawarte będą niektóre z podanych powyżej terminów wyekscerpowane z   

relacji członków rodzin oraz opracowań dotyczących tego zagadnienia.  

 

RODZINA 

Tak, jak to wcześniej zostało napisane, rodzina żydowska była podstawową komórką życia 

religijnego i obrzędowego. Druga wojna światowa to czas, gdy żydowskie rodziny 

przebywały w gettach lub ukrywały się,  w obozach koncentracyjnych rodziny były 

rozdzielane. Niektórzy członkowie rodzin emigrowali i pozostawali w łączności z rodzinami 

w kraju, bądź tracili z nimi kontakt. Żydowskie, biologiczne rodziny początkowo pełne, 

wielodzietne i wielopokoleniowe walczyły o przetrwanie, próbując na wszelkie sposoby 

zaspokoić swoje potrzeby biologiczne, walcząc z głodem, często bez dachu nad głową, 

uciekając przed śmiercią z rąk nazistów.  

ojciec 

Zgodnie z tradycją żydowską, ojciec jest głową rodziny, troszczy się o jej byt, 

kształcenie dzieci. W warunkach Zagłady rola ta nie ulega zmianie.   

Któregoś dnia, czołgając się po polu kartoflowym, natknąłem się na mojego Ojca, który też 

ukrywał się w okolicznych wsiach. Ojciec powiedział, że jeśli chcę żyć, to nie wolno nigdy 

przyznać się do tego, że jestem Żydem. On też dał mi polskie nazwisko – Jerzy Staniak (a nie 

Izrael, jak mnie nazywali w domu). Tata mi powiedział, że muszę poszukać kogoś, kto nauczy 

mnie modlić się po polsku. Po paru dniach po tym spotkaniu Niemcy złapali mego Ojca i go 

zastrzelili. Mimo, że od tylu lat nie widziałem mego Ojca, doskonale go pamiętam. (1: 50)  

Mój Ojciec, o wyglądzie pięknego semity, nie nadawał się na „aryjską” stronę (…) (1: 73) 

Nie wiem, jak to się stało, ale znalazłam się sama na piętrze na Umschlagplatzu (…) a nagle 

usłyszałam: „Marychna”. To był mój Tatuś Najdroższy! Wyniósł mnie pod paltem z tyłu na 

plecach, trzymałam go pod pachami, byłam taka mała i chuda, że nic nie było widać. 

Przekupił wszystkich. Czasem w nocy słyszę wołanie „Marychna” i biegnę, ale nikogo nie ma. 

(1: 74)    



To, co najlepiej pamiętam z płockiego getta, to wszechogarniający codzienny głód i ojca, 

wracającego wieczorem do domu, trzymającego w ręku to, co udało mu się zdobyć w ciągu 

całego dnia. Kładł zawiniątko na stole i czekał zgarbiony ze spuszczonymi oczyma na to, co 

powie matka. To, co przyniósł, było naszym jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Kładliśmy się 

spać z uczuciem nigdy niezaspokojonego głodu. Jeszcze coś gnębiło rodziców. Chodziło o 

moje wykształcenie. Znaleźli mi nauczyciela, żebym nie tracił czasu.  (2: 178) 

Ojciec zmarł z głodu. Nawet tego, co było  nie chciał tknąć, ażeby rodzina coś niecoś miała. 

(1: 130)  

Pamiętam, że Niemcy bardzo pobili ojca, część brody mu obcięli, ale nic nie mówił dzieciom. 

(1: 133) 

On, głowa rodziny, wiedział, że musi walczyć o przetrwanie dla swojej rodziny. (2: 51) 

 

Świadek Zagłady  surowo ocenia odstępstwo od pełnienia roli rodzicielskiej przez ojca: 

Zostaliśmy wraz z Rodzicami umieszczeni przez Włodzimierza Huńkę w kryjówce (…) Dla 

naszej rodziny żywność była dostarczana raz dziennie przez Włodzimierza Huńkę. Żywność ta 

składała się z chleba i ziemniaków w porcjach głodowych (…) Żona Korenblita, nie mogąc 

znieść tych niesamowitych warunków, podjęła decyzję, że wraz z dwiema pięknymi 

dziewczynkami w wieku lat pięciu i ośmiu uda się do getta w Samborze, od którego to 

samobójczego zamiaru usilnie ją odciągaliśmy. Niestety, jej mąż nie zajął zdecydowanego 

stanowiska i pozwolił jej wraz z dziećmi udać się do getta na niechybną śmierć . (…) 

Jakkolwiek ja wraz z rodziną przeszedłem piekło hitlerowskie, to jednak dręczy mnie ta 

właśnie myśl, że Izaak Korenblit jako mąż i ojciec dwojga małych, niewinnych dzieci 

zaakceptował udanie się żony i dzieci na śmierć, a sam pozostał. Jego obowiązkiem było 

powstrzymać żonę i dzieci albo też udać się razem z nimi do getta. (1: 173-174) 

matka 

Zgodnie  z tradycją żydowska matka miała obowiązek zajmowania się gospodarstwem 

domowym, wychowaniem i kształceniem dzieci do piątego roku życia, później 



odpowiedzialność za nauczanie przechodziła na ojca24. W czasie Zagłady żydowska matka 

walczy przede wszystkim o ocalenie rodziny: 

Mamusia ulokowała nas po wsiach, w różnych miejscach, w nadziei, że ktoś z nas przeżyje 

wojnę. W dzień wysiedlenia przyprowadzono siostrzyczkę Lusię do miasteczka. Podzieliła los 

wszystkich Żydów. Mamusia chciała Lusię ratować za wszelką cenę. Już była ubrana, gotowa 

do wyjścia, ale znajomy ksiądz mamusię powstrzymał, argumentując, że dziecka nie uratuje, 

sama zginie, a ma przecież jeszcze dwoje dzieci. (1: 39) 

Matka zdawała sobie sprawę, że koniec getta jest bliski i nieuchronny, postanowiła więc 

wyjść ze mną i bratem na aryjską stronę.--------potrafiła i tego dokonała. (3: 95) 

Ja się położyłam na ziemi, a mamusia na mnie i przykryła mnie całą, prosiła i błagała Boga, 

jeśli ja mam być zabita, ażeby i ona została zabita wraz ze mną. Odłamek trafił mamusię w 

policzek i zranił ją, ale mnie ochroniła, to potrafi tylko mamusia. (Dzieci żydowskie, s. 92.) 

 

 Matki rodzą w czasie okupacji dzieci, których nie są w stanie uratować: 

matka… nie uniknęła dodatkowej tragedii – urodziła w kryjówce dziecko, którego 

pierwszy krzyk zdławiono poduszką – niebezpieczeństwo dla wszystkich było zbyt wielkie. 

Musiano poświęcić noworodka, by ocalić innych. (1: 20) 

Utrata  matki jest ciosem dla rodziny, dla dzieci: 

Wróciłem w nocy do swojej kryjówki. Ojciec, jak mógł, tak nas pocieszał. Brak Mamy 

spowodował całkowity zanik chęci do życia. (1: 36) 

I podczas tego szukania skórek od chleba i obierek kartofli odłączyłem się od Mamy i nie 

mogłem jej już znaleźć. Zostałem sam; nie wiedziałem co robić, ale nie płakałem, wiedziałem, 

że muszę żyć. (1: 49)  

Ojca naszego zastrzelił koło domu jakiś przechodzący Niemiec, ot, dla żartu, może dlatego, że 

nosił brodę (…)  Na Rynku zobaczyłem dwa stosy równo ułożonych martwych ludzi. 

Wiedziałem, że wśród nich jest nasza matka i siostra, a także owa krewniaczka ze swoimi 

 
24 Por. R. Renz, Dom i rodzina żydowska w międzywojennym  środowisku  małomiasteczkowym, [w:] Dom –

spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbiór studiów, red. Z. 

Opacki  i D. Płaza-Opacka, Gdańsk 2008,  s. 223. „Nad kołyską chłopca matka-Żydówka wypowiadała nadzieje 

pokładane w  synu, pragnęła, by zdobył biegłość w nauce Zakonu.” ibidem.   



dziećmi (…) brat dostał silnej gorączki i po paru dniach zmarł. Straciłem więc ostatnią bliską 

mi osobę. (1: 151) 

(…) mamusia zginęła trzy tygodnie przed wyzwoleniem. Rodzina została rozbita (…) Trudno 

było rozpocząć nowe życie. Niepowetowana strata, jaką była śmierć matki, wycisnęła piętno 

na całym naszym późniejszym bytowaniu  (…) Po wyzwoleniu ojciec oddał nas oboje, brata i 

mnie, do Domu Dziecka (…) Później nie miałam z czego żyć (…) Gdy chorowałam, pomagał 

mi brat. (1: 40) 

 

dziecko żydowskie 

Analiza dokumentów osobistych osób, które w czasach Holocaustu były dziećmi pokazuje, że 

ten czas był dla nich najczęściej walką o przetrwanie: W relacjach dzieci Zagłada jawi się 

jako fatalny ciąg następujących po sobie zdarzeń, kontinuum cierpienia i utraty. Dzieci, które 

wyczołgały się spod trupa matki i ojca, utraciły całą rodzinę, które były szczute i do których 

wielokrotnie strzelano, które boso błądziły po lesie, nie szukają uzasadnień dla swojej 

prywatnej walki o przetrwanie. Po prostu nieustannie podejmują wysiłek ocalenia, poszukują 

kolejnego miejsca, kolejnej osoby lub kryjówki, bunkra, szałasu, stodoły, komórki albo rowu, 

w którym mogłyby spędzić noc lub kilka dni25.    

 

małe dziecko żydowskie 

Małe dzieci są w czasie wojny zagrożeniem dla całej rodziny: 

W lipcu 1942 r.  zostali wywiezieni do Treblinki dwaj moi bracia  z żonami i dziećmi. 

Nie mogli się ukryć, gdyż małe ich dzieci stwarzały zagrożenie dla pozostałej rodziny. (1: 23) 

Rozgrywały się tam dantejskie sceny. Jedno z małych dzieci zaczęło płakać, matka 

nakryła mu głowę poduszką (dla wyciszenia) i dziecko się udusiło. (2: 147) 

więź rodzinna 

 
25 Wprowadzenie do: Dzieci żydowskie w czasach Zagłady. Wczesne świadectwa 1944-1948. Relacje dziecięce 

ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, oprac. O. Orzeł, Warszawa 2014, s. 31. 

 



Skrajna sytuacja  nie powoduje zerwania rodzinnej więzi, rodzina daje poczucie 

bezpieczeństwa.  

W kwietniu 1941 utworzono tam getto (…) Brakowało chleba. Całymi miesiącami 

jedliśmy ohydną rozgotowaną kaszę jaglaną i marmoladę z brukwi. Ale byliśmy wszyscy 

razem. I był dom. (1: 28) 

Wpadłyśmy do bloku  (…) To, że byłyśmy razem z matką, było naszą jedyną radością. 

(2: 68) 

Tłum ruszył biegiem, a Niemcy chłostali biegnących. Rodzice wzięli nas pomiędzy 

siebie, żeby uchronić od batów, które spadały raz za razem. Słychać było świst batogów, jęki 

bitych ludzi, wrzask Niemców: Schneller, schneller! (2: 175) 

Mówiono, że całe getto ma być wysiedlone. Moje życie od tego czasu było mieszaniną 

odczuć: z jednej strony – bezpieczeństwa w ramach rodziny, z drugiej – strachu, ze względu 

na wszystko, co było dookoła. Kiedy coś strasznego działo się na ulicy, mogłem zawsze uciec 

– na względnie bezpieczne łono rodziny. Mamie i tacie dotychczas udawało się chronić mnie 

od najgorszego. (2: 182)  

Moja bratowa pracowała w Gaertnerei (…)  Nie było łatwo się zobaczyć. Ona się do mnie 

czołgała po ziemi, w błocie, ale jakie to było szczęście, żeśmy się znowu widzieli, mogli się 

objąć i pocałować. Potem dostała straszne bicie, ale jeszcze z daleka rzucała mi całusy i 

śmiała się i udawała, że ją nic nie boli. (Dzieci żydowskie, s. 88). 

zmiana ról w rodzinie 

Barbara  Engelking pisze, że w rodzinach zmieniał się tradycyjny podział ról i 

wewnątrzrodzinna hierarchia. Zmieniała się rola głowy rodziny: często przestawał nią być 

ojciec, a stawał się ten, kto zarabiał na życie, dostarczał żywności26. 

Któregoś dnia, w ostatecznej rozpaczy, rodzice poprosili mnie o wyjście z getta i zakup 

pożywienia. Bardzo to przeżywali, ponieważ Żyd złapany poza gettem, z opaską lub bez, był 

rozstrzeliwany. Zdecydowali się jednak, bo zupełnie nie wyglądałem na Żyda.  (2: 177) 

przekaz rodzicielstwa; przekaz macierzyństwa;  przekaz ojcostwa  

 
26 Por. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie 

relacji autobiograficznych,  Warszawa 1994, s. 168. 



W celu ratowania własnego dziecka matki przekazywały je innym matkom lub bezimiennym 

osobom. „Przekaz macierzyństwa to czyn nieznany naszym przodkom. Dopiero podczas II 

wojny światowej niejedna matka-Żydówka potrafiła scedować swe macierzyństwo polskiej 

„matce z wyboru” – pisze K. Meloch27. Termin ten można rozbudować o takie określenia jak 

przekaz rodzicielstwa i przekaz ojcostwa. 

Aby przeżyć, rodzice musieli mnie oddać jakiejś polskiej rodzinie, gdyż często chorowałam i 

swoim kaszlem mogłam nas wydać  (…) Dostałam  fałszywe świadectwo chrztu, musiałam 

nauczyć się modlitw, innych niż uczyła mnie mama, i przestałam być dzieckiem  (…) 

Tęskniłam tak bardzo za rodzicami, że usiłowałam się zabić, waląc głową o ścianę, ale udało 

mi się jedynie potłuc głowę, a nie zabić  (…) W lipcu 1945 rodzice (…) odebrali mnie z 

Czchowa. To było cudownie mieć znowu swój dom. Przeżyłam znowu okropny wstrząs. Byłam 

wychowywana w religii chrześcijańskiej, a rodzice usiłowali wytłumaczyć mi, że to nie jest 

moja religia. Miałam dwie religie, dwie matki. To było straszne. (1: 67-68) 

(…) zabito naszego chorego sąsiada (…) Po tych wydarzeniach ojciec zapytał mnie, czy chcę 

wyjść z getta. Zgodziłam się. (1: 57) 

Po wyprowadzeniu mnie z getta, tata usilnie zaczął szukać kryjówki dla siostry (…) Nasz tata 

był bardzo zapobiegliwy; kiedy widział niebezpieczeństwo, zmieniał natychmiast miejsce 

pobytu siostry (…) Siostra trafiła do państwa Zielonków koło Święcian. (4: 105)  

Moje dalsze losy potoczyły się dość podobnie do losów wielu uratowanych dzieci – miałam 

przybraną rodzinę. (2: 149) 

Druga matka (bo po tym, ile jej zawdzięczam nie mógłbym nazwać jej macochą), robiła 

wszystko, bym zapomniał o krzywdzie i przeżyciach wojennych… O mojej rodzonej matce 

wiem, że uratowała mi życie i była piękną kobietą. (2: 73) 

przerwanie więzi międzypokoleniowej 

Ocaleni nie znali albo nie pamiętają swoich dziadków, rodziców, rodzeństwa  i dalszych 

członków rodziny. 

Pańska prawdziwa matka, pierwsza żona ojca, była Żydówką, została zamordowana niedługo 

po tym, jak pana urodziła w więzieniu gestapo w Samborze. (5: 286) 

 
27 K. Meloch, Nasze późne wspomnienia, [w:] Dzieci Holocaustu mówią…, vol. 3, Warszawa 2008, s. 283.  



W wieku lat piętnastu dowiedziałam się przypadkowo prawdy o moich prawdziwych 

Rodzicach, a zwłaszcza o tym, że moja ukochana Mama była w istocie moją Ciocią. (5: 308) 

KSZTAŁCENIE
28

  

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia rodzice próbowali zapewnić dzieciom minimum 

normalności, starając się nie tylko o zaspokojenie potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa, 

ale także samorealizacji poprzez kształcenie: 

Tetka po każdym posiłku pucowała garnki, by się świeciły, a kiedy jej mówiono, że traci 

niepotrzebnie siły, odpowiadała, że dopóki garnki błyszczą, póki jemy na porcelanie i obrusie 

świeżo wyprasowanym, dopóty nie zdołali nas zgnębić i poniżyć. Owe obrusy i serwis, na 

którym jadało się zupkę „pluj” z owsa i temu podobne dania, to było wyzwanie rzucone 

okupacyjnemu upodleniu, sztandar rodzinny. (1: 121)  

Szkół w getcie nie było, kilku podstawowych przedmiotów uczył mnie – znaleziony gdzieś 

przez rodziców – niewiele starszy ode mnie młody człowiek, angielskiego uczyłem się u pani 

Kapłańskiej, mieszkającej w sąsiednim pokoju. Nauka angielskiego była wtedy zdecydowanym 

wyzwaniem skierowanym przeciwko Niemcom. (3: 93)  

W domu naszym bardzo szybko powstała prawdziwa szkoła, komplety uczniów na kilka zmian 

i lekcje indywidualne dawane jeszcze dodatkowo przez moją Mamę. Szkoła ta, która istniała 

najpierw przez dwa lata na Elektoralnej, a potem trzeci rok już na Chłodnej, stanowiła 

podstawę naszej okupacyjnej egzystencji. (1: 120) 

Ojciec (…) resztę czasu poświęcał mojej edukacji, ucząc mnie języków, które dzięki 

wrodzonym zdolnościom doskonale znał (niemiecki, angielski, francuski i włoski), i  w miarę 

swoich możliwości, przerabiając ze mną materiał gimnazjum. (2: 103)  

Polecona nam nauczycielka okazała się wspaniałym człowiekiem. Chociaż była jedynie 

polonistką, uczyła mnie wszystkich przedmiotów, i to tak dobrze, że nie miałam żadnych 

zaległości, gdy po wojnie poszłam do szkoły. (3: 152) 

 
28 Nauka była formą oporu, w gettach tworzono tajne jesziwy. Rodzice sami uczyli dzieci, bądź starali się o 

znalezienie nauczycieli.  Por. np. Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 2: Dzieci 

– tajne nauczanie w getcie warszawskim, oprac. R. Sakowska, Warszawa 2000.  Po wojnie CKŻP stworzył sieć 

podstawowych i średnich szkół żydowskich, które ze względu na uwarunkowania polityczne nie miały szans na 

rozwój. W 1948 r. w 20 placówkach uczyło się ponad 3000 dzieci. Ostatnie placówki tego typu zlikwidowano w 

1968 roku. Por. Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty źródłowe, oprac. A. Cała i H. Datner-Śpiewak, s. 221-

224.  



Wojna wymusiła naukę chrześcijańskich modlitw, dzięki którym można było przetrwać: 

po ucieczce z getta nauczyłem się kilku modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maria, Wierzę w Boga, 

abym w razie wpadki mógł je wyrecytować na dowód, że jestem prawdziwym katolikiem. (1: 

108) 

 

OPIEKA W RODZINIE                                             

Sposobem na przetrwanie było ukrywanie się w domach i pomieszczeniach gospodarskich 

Polaków, w lasach, na polach.                            

Ja jestem u Krysi. Tam mają w kuchni taką skrzynię na węgiel (bo paliło się wtedy węglem), 

która była przykrywana deską. Były chyba jakieś otwory. Tam  po prostu w pozycji embrionu 

leżałam w tej skrzyni na węgiel. (3: 70)  

 

Sytuacja rodziny żydowskiej po wojnie 

Rodziny żydowskie zostały w czasie wojny wymordowane, pozostali nieliczni ich 

członkowie. 

(…) opowiedział mi, że jego rodzina liczyła ponad czterdzieści  osób. Z tej imponującej 

rodziny nikt nie przeżył wojny. Został tylko on, samotny jak palec. Nocami dręczyły go 

koszmary, wstawał z mocno podkrążonymi oczami, nie jadał śniadania. Nic nie mówił. Był 

jakby w innym świecie. (4: 46) 

Po wojnie rozpoczął się proces łączenia rodzin, który zgodnie z relacjami ocalonych trwa do 

dzisiaj.  Najbliższymi krewnymi osób, które ocalały stawali się często nigdy nie znani 

wcześniej dalecy krewni  czy powinowaci, wśród nich ci, którzy opuścili Polskę przed wojną, 

będąc odtąd najbliższą rodziną i oparciem dla osieroconego dziecka.  

Chciałabym  dodać, że przez cały ten okres wojny, jak również po wyzwoleniu, mój wuj- 

David Zwanziger − czynił starania o sprowadzenie całej mojej rodziny, a potem nas dwu 

ocalałych z siostrą, do USA. (2: 152)  



W tym czasie większość Żydów opuszczała Polskę, więc my też wyjechaliśmy do Izraela. 

Tydzień po przyjeździe urodził mi się syn. Był to mój pierwszy krewny, jakiego miałam, 

znałam i pamiętałam. Kocham go ponad życie. (1: 255) 

Osoby ocalałe odczuwały swoją pojedynczość i odmienność: 

Nikt z rodziny, poza mną, nie przeżył. (2: 86) 

W latach 1986 i 1988 zmarli, jedno po drugim, moi rodzice i zostałam sama. W czasie wojny 

Niemcy wymordowali całą moją dużą rodzinę. (1: 68) 

Otóż ja, jedyna Żydówka w szkole, padłam ofiarą okrutnego antysemityzmu. Nikt nie chciał ze 

mną siedzieć (…) Byłam inna, to fakt, mała, czarna, poważna, bez wspomnień wczesnej 

młodości, nie umiałam pływać, ani jeździć na rowerze, nie miałam dziadków, wujków, 

chrzestnej, wszystkich tych atrybutów normalności, czytałam inne książki, nawet wyrzucili 

mnie ze Związku Harcerstwa Polskiego, bo nie mogłam „przysięgać”. Chłopcu, który ze mną 

sympatyzował, złamali nos, bo ujął się za „Żydówą”.  (1: 76) 

Przybrane rodzeństwo (dwóch braci i siostra) dało mi boleśnie odczuć, że jestem dzieckiem 

przygarniętym, bez rodowodu, pochodzenia żydowskiego.  (2: 217)29 

Doświadczenia wojenne wpłynęły na zmianę sposobu myślenia o rodzinie − posiadaniu dzieci 

oraz przynależności do narodu żydowskiego.   

Ludzie różnie myślą i reagują na przeżycia wojenne. Ja powiedziałam sobie, że nie będę 

miała dzieci, aby ich nie narazić na to, co sama przeżyłam. (1: 68-69) 

Nasze losy powojenne potoczyły się tak, jak losy innych Żydów, którzy przeżyli okupację 

hitlerowską na ziemiach polskich. Nie chcieliśmy być Żydami. Strach bycia Żydem stał się 

naszym kompleksem. (1: 164). 

Jako ordynator oddziału wewnętrznego wykształciłam przeszło 40 lekarzy, którzy uzyskali I i 

II stopień specjalizacji. Wielu z nich jest dobrymi ludźmi, wspaniałymi lekarzami, w swoim 

życiu nie widzieli Żyda, ale są zdeklarowanymi antysemitami, nie mając pojęcia, kto kierował 

nimi przez 25 lat. Mąż jest również lekarzem, mamy jedną córkę, też lekarkę i 

 
29 Nawet w Europie ci, którzy przeżyli, częściej spotykali się z niechęcią niż współczuciem. Sama ich bieda i 

nawyki zrodzone przez okropne przejścia wyzwalały nową falę antysemityzmu. P. Johnson, Historia Żydów, 

Kraków 1998, s. 508.   

 



półtorarocznego wnuka o dużych, ciemnobrązowych oczach takich jak mama, babcia, i może 

pradziadkowie. I oto cała historia małego dziecka, w czasie wojny mocno okaleczonego. A 

przez całe życie idzie za mną strach i poczucie gorszej wartości. (2: 161)  

Dzieciństwo i młodość rzutuje na całe życie człowieka. Ja nadal nie wyszłam z „kryjówki”, 

ciągle tam tkwię i to jest silniejsze ode mnie. Mam wielu bliskich i dalszych znajomych, ale 

nikt, poza moim mężem, nie zna mojej przeszłości, pochodzenia, moich przeżyć i myśli. Nawet 

mój syn nie rozumie tego do końca, a ja nie potrafię mu tego wytłumaczyć. (2: 227) 

Uważałam, że Żydzi to coś gorszego. Zakonnice wpoiły we mnie to przekonanie. „Oni Pana 

Jezusa ukrzyżowali.” (2: 32) 

Nie chciałem mieć nic wspólnego z Żydami. Bałem się. Nie chciałem, żeby moje pochodzenie 

wyszło na wierzch. (4: 38) 

W wielu relacjach ocalonych pojawia się motyw odrzucenia czy obojętności wobec 

odnalezionych po wojnie rodziców czy żydowskich opiekunów bądź organizacji żydowskich, 

które starały się im nieść pomoc. 

Ocaleni z Holocaustu na nowo odbudowują swoje życie, zakładają rodziny: 

Mama wyszła potem za mąż za człowieka, który wrócił jako żołnierz polskiej armii. Wyszła za 

Żyda ze Lwowa, który był wywieziony przez Rosjan. Stracił rodzinę – żonę i dwie córeczki we 

Lwowie, a sam przeżył. (4: 27) 

Utworzone w czasie wojny rodziny mieszane (z dzieckiem przysposobionym) stawały przed 

koniecznością rozłączenia. Przybrani rodzice nie zawsze chcieli oddać swoje przysposobione 

dzieci żydowskie, a dzieci, które zdołały się do nich przywiązać nie chciały opuszczać swoich 

opiekunów. 

W 1946 r. okazało się, że ktoś mnie poszukuje. Na moich rodziców padł strach. Przywiązali 

się do mnie i nie chcieli oddać nikomu. Bali się, że moja rodzina może mnie porwać  (…) (4: 

41)30 

 

 
30B. Engelking, która przeprowadziła wywiady z 20 ocalonymi , zwraca uwagę na inne jeszcze aspekty 

dotyczące funkcjonowania rodziny w sytuacji skrajnej, pisząc o mechanizmach rodzinnego egoizmu, stresie 

pourazowym ofiar, czy powojennych małżeństwach z rozpaczy.  Por. B. Engelking, Zagłada i pamięć, op. cit. 



Rezultaty 

Polska rodzina żydowska w czasie II wojny światowej znalazła się w sytuacji skrajnej, która 

spowodowała zagładę  niemal całej populacji Żydów w Polsce. Analiza dokumentów 

osobistych umożliwia ogląd tych tragicznych lat i wydarzeń z wielu perspektyw i została ona 

w tym artykule zogniskowana wokół  pojęć z zakresu pedagogiki rodziny takich jak RODZINA, 

WYCHOWANIE W RODZINIE, KSZTAŁCENIE W RODZINIE, OPIEKA W RODZINIE,  przy czym głos 

został oddany ocalonym –  tekst artykuły został nasycony wypowiedziami świadków. 

Opisywanie tych okrutnych wydarzeń przez ofiary w trakcie trwania Holocaustu i po jego 

zakończeniu było i jest formą protestu przeciwko okrucieństwu katów oraz upamiętnieniem 

zabitych. Dokumenty osobiste pokazują historię znaną z kart historii,  lecz widzianą oczami 

ofiar. Czytając te świadectwa, analizując je, słyszymy bicie serca cierpiącego, udręczonego  

człowieka. Politycy rozgrywający wojny wciągają w nie  pojedynczych ludzi, żyjących w 

swoich rodzinach, które z ich winy znajdują się w sytuacji granicznej. Los każdego człowieka 

jest niepowtarzalny i jego własne życie jest tym jedynym, które posiada. Skutki wojny są 

takie, że jednostka ludzka ze swoimi marzeniami, planami, nadziejami staje się częścią 

składową liczby zabitych, w tym przypadku mówimy o sześciu milionach zamordowanych 

Żydów. Ideologia nienawiści prowadząca do ludobójstwa niszczy i degeneruje tkankę 

społeczną, wywiera niszczący wpływ na przyszłe pokolenia31. N. Davis pisze: Żaden kraj w 

Europie nie został zraniony przez Holocaust dotkliwiej niż Polska. Tysiącletnia polska 

przystań Żydów praktycznie przestała istnieć  (…) Przyszłe pokolenia polskich obywateli będą 

musiały znosić nie tylko haniebne wspomnienia straszliwych zbrodni popełnianych na ich 

ojczystej ziemi, ale także upokarzające dziedzictwo wzajemnych oskarżeń, fałszywych 

informacji, moralnego zamętu. Tylko ci, którzy byli jednocześnie Polakami i Żydami, są w 

stanie pojąć ten ból32.  

  

 
31 Stan zdrowia ocalonych był opłakany: co trzecia osoba chorowała na gruźlicę, wielu było inwalidów, 

stwierdzono masowe przypadki postępującego paraliżu kończyn, ostrych nerwic i psychoz na tle przeżyć 

wojennych. Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty źródłowe, oprac. A. Cała, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 

1997, s. 169-170.  Potomkowie ocalonych żyją w cieniu cierpienia rodziców czy dziadków, por. np. M. 

Grynberg, Oskarżam Auschwitz.  Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014, który w swojej książce  zawarł  

dwadzieścia kilka rozmów z dziećmi ocalałych z Holocaustu. Ideologia zbrodni prowadzi też demoralizacji 

zwykłych  obywateli, którzy stają się w czasie wojny katami.  Zbrodnie nazistów wywierają piętno na ich 

rodzinach.  Raz uczynione zło pociąga kolejne ofiary. 

  
32 N. Davis, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Kraków 1999,  s. 1090. 



Perspektywa dalszych badań 

Stworzenie drzew genealogicznych polskich rodzin żydowskich w roku 1939, pokazanie 

stopniowego okaleczania tych drzew w latach 1939-45 oraz ich stanu w roku 1946 ukazałoby 

strukturę demograficzną Żydów z perspektywy funkcjonowania najważniejszej żydowskiej 

instytucji społecznej, jaką była rodzina. Kompleksowe opracowanie wszystkich istniejących 

żydowskich dokumentów osobistych dotyczących tego zagadnienia prowadziłoby do   

rozbudowywania  o kolejne terminy zaprezentowanej  w artykule struktury terminologicznej  

rodziny w sytuacji skrajnej i jej skonfrontowanie z relacjami członków rodzin innych 

społeczności, które doświadczyły zbrodni ludobójstwa. Wyniki badań umożliwiłyby 

pełniejsze poznanie i zrozumienie wymiaru człowieczeństwa ofiar i katów.   
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Summary 

The paper identifies the characteristics of a family in an extreme situation on the example of a 

Polish Jewish family. It presents the picture of a family described by the survivors of the 

Shoah, describing how these families functioned during the war and afterwards. The subject 

of the analysis is selected personal documents written in Polish by Polish children of the 

Holocaust. The analysis was focused on four core concepts: FAMILY, UPBRINGING IN THE 

FAMILY, EDUCATION IN THE FAMILY, CHILD-REARING IN THE FAMILY. 
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