Kilka uwag nauczyciela historii z Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej
w Józefowie k/ Warszawy, pana Bartosza Kaczyńskiego
W październiku oraz listopadzie, w związku z uczestnictwem w konkursie "O tym nie można
zapomnieć", przeprowadziłem dwie lekcje w klasie I gimnazjum (w oddziale, w którym znajdują się uczestnicy zespołu działającego pod moją opieką). Pierwszą z godzin przeznaczyłem
na tematykę związaną z obozem w Ravensbrück. Mimo niewielkich obaw związanych z wiekiem uczniów, klasa bardzo dojrzale wywiązała się z zadań zawartych w konspekcie lekcji.
Nawiasem mówiąc pozwoliłem sobie nieco zmodyfikować ów konspekt otrzymany od Państwa, dostosowując do warunków pracy (liczna i "energiczna" grupa), mianowicie skróciłem
drugą część planu zajęć koncentrując się tylko na kolejnych zagadnieniach związanych z obozem (warunki w obozie, relacje z więźniami itd.). Podsumowując: uczniowie klasy I bardzo
ochoczo zareagowali na zapowiedź kolejnych lekcji związanych z II wojną światową, nie
kryjąc przy tym, że bardziej interesują ich zagadnienia związane z latami 1939-1945. Kolejne
zajęcia na temat łagrów oraz zesłań również postanowiłem zmienić dostosowując do w/w
oddziału. Otóż zdecydowałem na przykładzie wspomnień Pana Wojciecha Narębskiego
(z witryny kresy-siberia.org), przedstawić problematykę sowieckiej okupacji ziem polskich i
jej skutków, rezygnując z rozbudowanej formy konspektu. W każdym razie młodzież, znów
z zaciekawieniem i aktywnością zareagowała, na odłożenie tematyki starożytnej Grecji i
skoncentrowanie się na bardziej ich interesujących zajęć związanych z II wojną światową.
Bartosz Kaczyński

Miejsce, gdzie więźniowie czekali na
przesłuchanie tzw. tramwaj

Tablica z nazwiskami uwięźnionych
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Refleksje uczniów pana Bartosza Kaczyńskiego, nauczyciela historii w Gimnazjum nr 1
im. Łączniczek Armii Krajowej 05-420 Józefów, ul. Leśna 39 po wyzycie w miejscu
pamięci: Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie

Kilka tygodni temu byłam na wycieczce historycznej. Odwiedziliśmy Mauzoleum Walki i
Męczeństwa przy Alei Szucha 25. Podczas II Wojny Światowej znajdowała się tam Główna
Kwatera Gestapo w Warszawie. Ludzie trafiali tam z Pawiaka (więzienia przy ulicy Pawiej),
ulic i domów. Zabierano ich za nielegalne posiadanie broni lub działanie w akcjach Polski
Podziemnej. Kiedy wchodzi się do tego miejsca odczuwa się jego nostalgiczny nastrój. Ma się
dużą świadomość, że zginęło tam wiele niewinnych ludzi. Zobaczyć tam można cele
zbiorowe tzw. ,,tramwaje”. Na ich ścianach widnieją wydrapane przez więźniów napisy. Są
one bardzo różne od symboli np. Polski Walczącej, pojedynczych wyrazów, historii ze
swojego życia, modlitw po informacje o miejscu zamieszkania rodziny, żeby można było ją
zawiadomić w razie śmierci więźnia. Podczas przesłuchań stosowano cały okropny system
kar cielesnych. Na przykład wsadzano do nosa lejek i wlewano kilka litrów wody, żeby
przesłuchiwany zaczął się dusić, jeśli nie pomagało powtarzano tę czynność. Oprócz tego
2

stosowano zepsute maski gazowe, ,,bicze” owinięte drutem kolczastym, wieszano ludzi z
rękami zawiązanymi za plecami. Ale Gestapo nie ograniczało się tylko do tortur cielesnych,
stosowało również cały system tortur psychicznych. Na przykład przyprowadzano jakiegoś
członka rodziny i maltretowano go na oczach przesłuchiwanego. Podczas zwiedzania
widzieliśmy też cele pojedyncze- izolatki. One również budzą grozę i lęk. Kiedy zwiedzałam
to miejsce sama, robiąc zdjęcia naprawdę byłam przerażona, czułam charakter tego miejsca,
wiedziałam, że zginęło tam wiele dobrych i uczciwych ludzi, którzy chcieli dla naszego kraju
jak najlepiej. Myślę, że to miejsce pamięci zostało tu zorganizowane, bo chciano pokazać
jakie kiedyś były warunki życia i co ludzie w tamtych czasach musieli przechodzić i jak sobie
z tym radzili.
Według mnie, ludzie powinni odwiedzać takie miejsca, żeby uczcić pamięć tych ludzi.
Oni robili wszystko, żeby nasz kraj był wolny, nieuzależniony od nikogo. Pomagali Polsce
jak tylko mogli. Nie liczyli się z tym, co może ich potem spotkać, walczyli o dobro i bardzo
często za to ginęli. Musimy o nich pamiętać, o bohaterach, którym teraz zawdzięczamy
wszystko. Nawet, jeśli byli to zwykli ludzie, możemy nazwać ich bohaterami. I tak jak
czcimy 1 listopada pamięć naszych zmarłych z rodziny, przyjaciół, uczcijmy też pamięć tych
ludzi odwiedzając miejsca pamięci, ponieważ to wszystko, co możemy im dać.
Gabriela Bąbik

Symboliczny grób pomordowanych

Korytarz w byłej siedzibie Gestapo

Odwiedziłam dawną siedzibę Gestapo w Warszawie przy alei Szucha 25.
Z tym miejscem wiąże się dużo tragicznych i bardzo przykrych chwil. Ciężko stwierdzić, co
Ci ludzie tak naprawdę tam przeżywali, można jedynie domyślić się, że mieli tam naprawdę
bardzo ciężko, czuli ból, strach, przerażenie. Powinni być także dumni z tego, co zrobili,
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mimo iż zginęli to było to ogromne poświęcenie dla Ojczyzny. Przecież zwykli ludzie, którzy
zostali złapani min. za pracę w „Podziemiu” trafiali tam. Często wyciągano ich na siłę z
domów.
Gdy przechodziłam tamtymi korytarzami, próbowałam wyobrazić sobie, co tu tak naprawdę
mogło się wydarzyć.
Gdy zobaczyłam narzędzia, którymi ich torturowano byłam
oszołomiona, nie potrafiłam zrozumieć jak to jest możliwe przecież to, jaki ich tu traktowano
jest niesprawiedliwe. Te narzędzia i napisy na ścianach, którzy więźniowie tam po sobie
pozostawili zrobiły na mnie największe wrażenie
Cieszę się, że nauczyciele zechcieli mi to miejsce przybliżyć. Dzięki temu uświadomiłam
sobie jak ważna jest wolność, miłość i szacunek do drugiej osoby. Bardzo podziwiam ludzi,
którzy byli w tym miejscu więzieni.
Moje uczucia po wizycie w tym miejscu są bardzo mieszane. Z jednej strony cieszę się, że
mogłam zobaczyć to miejsce i poznać lepiej jego historię, ponieważ ludzie w tych czasach w
ogóle o tym nie pamiętają. Nie pamiętają czasów wojny, przecież wiele z mich straciło wtedy
swoich bliskich. Z drugiej strony trochę się zmartwiłam, gdyż to, co Ci więźniowie tam
przeżyli to jest prawdziwe piekło. Nie możemy tak po prostu zapominać o takich rzeczach i
osobach. Jest mi bardzo przykro, lecz niestety historii nie zmienię.
Laura Zielezińska

Pokój śledczego

Narzędzie do bicia przesłuchiwanych
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Dnia 14 listopada 2013 razem z naszym nauczycielem historii wybraliśmy się do
mauzoleum przy Al. Szucha. W czasie wojny znajdowała się w tym miejscu Głowna Siedziba
Gestapo w Warszawie.
Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o więźniach, którzy byli tam przetrzymywani i
katowani. Na początku wycieczki wysłuchaliśmy krótkich informacji o ludziach
przewożonych do tego miejsca, w jakich okolicznościach tutaj trafiali i z jakich powodów
byli tu więzieni. Dowiedzieliśmy się zarówno jaką drogę przebywała ciężarówka dowożąca
więźniów i jak wyglądał ich pobyt w tym miejscu.
Następnie zwiedzaliśmy teren ówczesnego więzienia. Było to straszne przeżycie
oglądać cele, w których niegdyś rozgrywały się dramaty tak wielu osób szczególnie oddanych
naszej Ojczyźnie. Były tam trzy cele zbiorowe, dziesięć izolatek i jeden pokój, w którym
przebywał strażnik i dokonywał przesłuchań. Ten ostatni pokój wywarł na mnie szczególnie
silne wrażenie, a szczególnie narzędzia tortur, które się w nim znajdowały. Były tam różnego
rodzaju bicze, wykonane z kabli i prętów, tak aby sprawiały jak najwięcej bólu. W
pomieszczeniu znajdowały się uszkodzone maski tlenowe i wiele innych przedmiotów,
którymi w wymyślny sposób oprawca mógł zadawać swoim ofiarom cierpienie.
Zastanawiałam się jak człowiek może zadawać drugiemu człowiekowi tak wielki ból.
Zrozumiałam, że jest to możliwe, jeśli zabraknie w nas podstawowych ludzkich odruchów jak
współczucie, miłość i naturalna chęć pomocy drugiemu.
Uważam, że ludzie powinni częściej odwiedzać takie miejsca, żeby historia nigdy się
nie powtórzyła i żeby pamiętać o tych którzy walczyli, cierpieli i umierali za nas. Wielu z
nich nigdy nie opuściło tego miejsca. Chwała ich pamięci.
Gabriela Grzonkowska

Miejsce, w którym uwięzieni czekali na Kajdany w celi
przesłuchanie, tzw.tramwaj

Dnia 14 listopada 2013 roku z nauczycielami od historii uczestniczyłem
w wycieczce do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie przy ul. Aleja
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Szucha. Wizyta w tym miejscu pozostawia niezwykłe głębokie wrażenie. Jest to
miejsce kaźni ludzi, bestialsko przesłuchiwanych. Mimo świadomości
historycznej, obejrzanych filmów i zdobytej wiedzy na miejscu czuje się strach,
ludzki ból, grozę i makabrę. Może to nie jest miejsce na niedzielne spacery,
ale warto tam pójść dla samego siebie i poznania naszej historii. Po wizycie w
takim miejscu człowiek dochodzi do wniosku, że dzisiejsze czasy są jak bajka.
Marceli Całka

Okno w celi

Izolatka
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Napisy, które uwięzieni zrobili na ścianach celi

Narzędzia tortur
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