
OKRUCHYPAMIECI,



– zdj´cia, listy, pami´tnik, zeszyty szkolne, dokumenty – materialne dowody,

dzi´ki którym poznajemy naszego rówieÊnika – Bogdana Kajaka. Urodził si´ 4 wrzeÊnia 1922 roku

w Warszawie. Rodzina mieszkała przy Nowym Âwiecie, tu˝ obok placu Trzech Krzy˝y. Bogdan miał

młodszà siostr´ Hann´. W odnalezionych dokumentach znajdujemy potwierdzenie, ˝e ucz´szczał

do Gimnazjum Miejskiego przy ulicy Młynarskiej, a na poczàtku 1939 roku przeniósł si´ do Paƒstwo-

wego Liceum i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. W rodzinnych albumach oglàdamy go w domu

z rodzinà, wÊród codziennych zabaw, na spotkaniach z przyjaciółmi. Widzimy uÊmiechni´tego i przy-

stojnego młodzieƒca, który, jak wynika z zachowanej korespondencji, wzbudzał wielkie zainteresowa-

nie wÊród kole˝anek. Wojna brutalnie wkroczyła w t´ beztroskà i radosnà rzeczywistoÊç. W listopadzie

1939 zapisał w swoim pami´tniku „…jak˝e wiele ju˝ zaszło zmian i to nie tylko wmoim osobistym ˝yciu.

Polski ju˝ nie ma…” Po wakacjach nie ma powrotu do szkoły – w okupowanej Polsce młodzi ludzie

mogà oficjalnie uczyç si´ tylko w szkołach zawodowych. Bogdan, jak wielu jego rówieÊników w tym

czasie, uczestniczy w organizowanym przez Polskie Paƒstwo Podziemne tajnym nauczaniu. Został aresz-

towany 22 stycznia 1941 roku za udział w tajnych kompletach, które odbywały si´ mi´dzy innymi w jego

mieszkaniu. Najpierw został przewieziony do wi´zienia na Pawiaku, a nast´pnie – 5 kwietnia 1941 roku –

wraz z transportem wi´êniów, do KL Auschwitz. Otrzymał numer wi´zienny 12383. Zmarł, jak zapisano

w akcie zgonu wydanym przez lekarza obozowego, dnia 2 sierpnia 1941 roku o 6:00 rano. Rodzice

zostali powiadomieni telegramem. Pozostały po nim cztery listy, pisane do rodziców, po niemiecku,

na oficjalnym obozowym papierze. Z takich Okruchów pami´ci, dowodów i przedmiotów, próbujemy

zbudowaç na nowo ˝ycie Bogdana. Patrzymy na niego jak na rówieÊnika i koleg´ z klasy, którego wojna

gwałtownie i okrutnie pozbawiła przyszłoÊci.



Bogdan w 1928 roku. Z Tatà.



Uczeƒ Gimnazjum I Miejskiego – 1937 rok.

Przed Muzeum Narodowym w Warszawie – 1938 rok.

Z przyjaciółmi.



Z Mamà i Siostrà.

Fragmenty korespondencji.

Przedmioty osobiste.



Kartka z informacjà o odbiorze rzeczy z Pawiaka.

Pismo z Instytutu Pami´ci Narodowej.Legitymacja – szkoła zawodowa.

Fragment pami´tnika –
zapis z 22 listopada 1939 roku.



Odpowiedê rodziców na list z 29 czerwca 1941 roku.Pierwszy list z Auschwitz.



Zawiadomienie o Êmierci Bogdana.

Pismo z Czerwonego Krzy˝a.

Bogdan był naszym rówieÊnikiem. Czytajàc dokumenty z nim zwiàzane, bardzo łatwo mo˝na si´

z nim uto˝samiç. Patrz´ na II wojn´ Êwiatowà nie tylko jak na tragedi´ Europy, ale przede wszystkim

na ˝ycie chłopca, któremu wojna pokrzy˝owała plany na przyszłoÊç i pochłon´ła teraêniejszoÊç.

(Alicja)

Prace z autentycznymi dokumentami potraktowałam najpierw jak zwyczajny szkolny obowiàzek.

Z czasem jednak odkryłam, jak bardzo interesujàce mo˝e byç to zadanie. Pamiàtki, które pozostały

po Bogdanie, nie doÊç ˝e mówiły o czasach zupełnie mi odległych, to jeszcze opowiadały histori´

chłopca, który b´dàc w moim wieku, prze˝ył o wiele wi´cej ni˝ ja.

(Oliwia)

Nasz bohater był zwykłym nastolatkiem z przedwojennego kraju. Mo˝na poznaç jego ˝ycie,

zainteresowania, plany, a tak˝e zrozumieç motywy post´powania i wartoÊci, które były dla niego

wa˝ne. Jest to bardzo cenna lekcja szczególnie w dobie degradacji wartoÊci wÊród najmłodszego

pokolenia.

(Zosia)

Nasz projekt „Okruchy Pami´ci” był ciekawym doÊwiadczeniem spotkania z historià. Była to Êwietna

okazja do spojrzenia na ˝ycie moich rówieÊników, ˝yjàcych w zupełnie innych czasach.

W opowieÊciach Bogdana nie sà oni posàgowi, lecz bardzo autentyczni, ambitni, spontaniczni oraz

pełni młodzieƒczej radoÊci.

(Julia)

W tym projekcie wa˝nym aspektem była systematyczna, analityczna praca z autentycznymi

dokumentami. UczyłyÊmy si´ wybierania, analizowania i selekcji informacji. Przy takim bogactwie

materiału trzeba było wyniki naszej pracy ujàç w odpowiednià form´, zachowaç chronologi´

i opracowaç stylistycznie. Wa˝nà rol´ odegrało to, ˝e nie pracowałyÊmy nad czymÊ ogólnym, ale nad

autentycznà historià naszego rówieÊnika.

(Łucja)

W trakcie pracy nad projektemmogłam si´ wiele nauczyç i dowiedzieç o naszej przeszłoÊci. Mo˝liwoÊç

pracy z tak starymi dokumentami przywraca im ˝ycie, o˝ywia histori´ i staje si´ êródłem nowej wiedzy.

(Ula)

Wypowiedzi uczennic Liceum Strumienie – Józefów, 25 kwietnia 2018 roku
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