
Drodzy Pedagodzy, pragniemy zaprosić Was i Waszych uczniów do udziału w konkursie 

mającym na celu ukazanie młodemu pokoleniu codziennego życia dzieci w latach 1939 -

1950. Poniżej zamieszczamy tekst konsultowany z historykami  Muzeum Śląskiego, 

dotykający tego zagadnienia - nie wyczerpujący tematu, jedynie szkicujący obraz życia 

dzieci w tym okresie historycznym. Zachęcamy Was do poszukiwań świadectw 

autentycznych uczestników tamtych wydarzeń  i prób konfrontacji dzisiejszej 

rzeczywistości z trudnymi latami wojennymi i powojennymi. 

 

DZIECIŃSTWO NA TERENACH ZIEM POLSKICH W LATACH 1939-1950 

Życie mieszkańców na trenie ziem polskich w latach 1939-1950 charakteryzuje się skromnymi 

zasobami finansowymi zwykłej rodziny, często wręcz biedą. Jest to związane oczywiście z trudami 

wojny, jak również latami powojennymi, kiedy dopiero struktury państwowe i gospodarcze  

się odbudowywały. Posiłki były niewyszukane, ich podstawę stanowił chleb, mleko, ser i warzywa 

z własnego ogródka, a mięso było dodatkiem świątecznym. Jedzenie i ubrania były na kartki. Ubrania 

kupowane były u krawca albo szyte przez mamę w domu, a następnie wielokrotnie przerabiane 

z dziecka na dziecko, oszczędzane i szanowane, żeby wystarczały na dłużej.  

Dzieci nie miały nadmiaru zabawek, najczęściej z prostych elementów budowali je sami ojcowie 

(mamy i babcie też robiły zabawki – np. szyte lalki). Lalki przechodziły często z pokolenia  

na pokolenie. Istniały wtedy silne więzy rodzinne, które przejawiały się wzajemnym okazywaniem 

sobie wsparcia. Standardem było sprawowanie opieki starszego rodzeństwa nad młodszym, gdyż 

rodziny były wielodzietne. Dzieci miały swoje obowiązki: zajmowały się dbaniem o dom  

i pomaganiem rodzicom w ich pracach, gdzie na wsi była to także opieka nad zwierzętami i ogrodem 

oraz pomoc w pracach polowych. W relacjach ze starszymi występował zawsze duży szacunek – 

szacunek wobec rodziców, starszych osób oraz nauczycieli.  

Wspomnienia seniorów o tamtych latach mimo to często są pozytywne - były to ich lata dziecięce, nie 

wszyscy rozumieli powagę sytuacji związanej z wojną, czy zmianą sytuacji politycznej w latach 

powojennych. Niektórzy otarli się o bezpośrednie walki, egzekucje, bombardowania, więzienie  

czy kalectwo i śmierć bliskich osób, innym bezpośrednie zagrożenie czy drastyczne obrazy były 

oszczędzone. 

Zapraszając katowickich uczniów do udziału w konkursie, otwieramy bardzo szeroką przestrzeń  

do zgłębienia: na Górnym Śląsku jest to ogromne zróżnicowanie narodowościowe i jakościowe życia, 

wynikające np. z obecności Volkslisty (która na pozostałych obszarach Polski obecna była w dużo 

mniejszym stopniu). Ci, którzy nie podpisali Volkslisty narażali się na wiele trudów 

i niebezpieczeństw – mogło to być wywiezienie do obozu, wysiedlenie, a nawet odebranie dzieci, 

które mogły zostać  zgermanizowane, oddane do rodziny zastępczej, do pracy w niemieckim 

gospodarstwie, albo – jak większość dzieci żydowskich – zginąć w obozie koncentracyjnym. 

Śląskie dzieci nawet na poziomie szkoły zderzały się z inną rzeczywistością: polski uczeń przeżywał 

koszmar, przechodząc całkowicie na nauczanie w języku niemieckim i często niewiele rozumiejąc, 

narażał się na bicie i restrykcje nauczycieli – uczniowie pochodzenia niemieckiego znając język,  

nie mieli z tym problemów. 

Dziecięce losy wojenne to często bezwzględne przesiedlenia, gdzie masowo umierali najsłabsi, 

to dramat gett Żydowskich, to roboty przymusowe nawet dla młodocianych. Z kolei lata powojenne 

to duże ubóstwo w zniszczonym kraju i obecność wojsk radzieckich, kiedy niebezpieczeństwo dla 

ludności cywilnej nie zmniejszało się, a zaraz po wojnie kobiety zagrożone były brutalnymi atakami 

żołnierzy. Rodziny niemieckie często były szykanowane, zwłaszcza przez narzucone władze spoza 



Śląska, Ślązaków traktowano podejrzliwie jako Niemców odpowiedzialnych za wojnę. Znów 

odbywały się przymusowe powojenne migracje ludności – ze Śląska usuwani byli Niemcy, Polaków 

ze Wschodu przesiedlano na ziemie zachodnie, tzw. odzyskane. To tworzyło nową rzeczywistość.    

Zapraszamy pedagogów i uczniów do udziału w konkursie, który – mamy nadzieję – może się 

stać szansą dla młodych ludzi na odkrycie złożoności i dramatyzmu tamtych lat, a jednocześnie 

przywołać także dobre wspomnienia seniorów z okresu ich dzieciństwa. Być może to dobra 

okazja dla uczestników do pochylenia się nad wczesną młodością bliskich osób z kręgu 

rodzinnego czy spośród znajomych. Ufamy, że nauczyciele zechcą wprowadzić w tę trudną 

tematykę młodych ludzi w sposób adekwatny do ich wieku i wrażliwości.  


