
Załączniki do zajęć „Nie ma dzieci, są ludzie” - ludzie ludziom…

załącznik -   grupa I  

Listy małych więźniów pisane w obozie:

                 (Źródło: Archiwum Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)



Załączniki do zajęć „Nie ma dzieci, są ludzie” - ludzie ludziom…

załącznik - grupa I

Kochana ciociu.  W pierwszych słowach mego listu pytam się  o zdrowie cioci  i
wuja. Kochana ciociu list i paczkę dostałem za które wam bardzo dziękuję i jeżeli
ciocia może, to niech ciocia wyśle paczkę z chlebem i trochę piernika i coś do
smarowania i troszkę winogrona bo Aniela… też dostała list i dziękuje za paczkę i
… zapytuje się czemu ciocia mi nie odpisuje bo ja tych listów … i nie odpisuje.
Pozdrawia was serdecznie Tadziu i Aniela

Kochani Rodzice. W pierwszych słowach tego listu donoszę wam ja się znajduję w Łodzi w
lagrach. Mam tu dobrze. Kochani Rodzice proszę was bardzo przyślijcie mi paczkę o ile
możecie  bo  tu  można  przez  pocztę  wszystko  można  przysłać  tylko  nie  rzeczy  bo  tu
dostałam. Kochany Tatusiu można pisać listy raz na miesiąc a paczki co dwa tygodnie.
Więc proszę was napiszcie do mnie parę słów. Kochani Rodzice proszę was przyślijcie mi
trochę  mydła  i  trochę  proszku.  Kochana  Mamusiu  proszę  o  ten  fartuch  płaszczowy  i
proszę o trochę żywności więc kończę te parę słów. Zostańcie z Bogiem.

Kochana Mamusiu. W pierwszych słowach Mojego Listu donoszę ci że jestem zdrowy i takiego samego 
zdrowia tobie życzę i zapytuję się czemu Mamusiu tak długo nie przyjeżdżasz na widzenie. Bo ja się martwię i 
prosiłbym żebyś do mnie przyjechała na widzenie w sobotę i proszę cię żebyś przyniosła mi znaczki, mydło, 
proszek i moje fotografie i igły i nici i ołówek i proszę cię żebyś przyniosła owocu i jak najwięcej chleba i 
marmolady i sacharynę albo cukru i trochę syropu parę wiśni i proszę żebyś nie zapomniała przyjechać na 
widzenie na ta sobotę razem z Wujkiem więc kończę te parę słów do widzenia do miłego zobaczenia i 
prędkiego Antoś



Załączniki do zajęć „Nie ma dzieci, są ludzie” - ludzie ludziom…

załącznik -   grupa IV  

Fotografie obozowego życia małych więźniów:

   (Źródło: Izba Pamięci Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, Archiwum IPN)



Załączniki do zajęć „Nie ma dzieci, są ludzie” - ludzie ludziom…

załącznik -   grupa V  

Chudy z Pomnika Martyrologii Dzieci zwanego Pomnikiem Pękniętego Serca:

(Źródło: Archiwum Stowarzyszenia U siebie-At home, autor - Wacław Pyzioł)



Załączniki do zajęć „Nie ma dzieci, są ludzie” - ludzie ludziom…

załącznik - para „sklejająca”

Wybrane źródła informacji: 

www.obozprzyprzemyslowej.pl

www.wirtualnemuzeumobozu.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_przy_ulicy_Przemys%C5%82owej_w_%C5%81odzi

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/61284,Dzieci-z-Przemyslowej-niemiecki-oboz-w-Lodzi.html

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/61284,Dzieci-z-Przemyslowej-niemiecki-oboz-w-Lodzi.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_przy_ulicy_Przemys%C5%82owej_w_%C5%81odzi

