
Kryptonim „David”
Pomiędzy październikiem 1940 r. a 
grudniem 1944 r. naziści deportowali wiele 
setek tysięcy dzieci do obozów zagłady 
bądź do pracy przymusowej. Ich dokładna 
liczba nie jest znana. Szacunki mówią o 
ponad milionie deportowanych.

Często w biały dzień dzieci były transportowane na śmierć 
pociągami należącymi do kolei niemieckich. 
Pod kryptonimem DA („David”) pociągi docierały do obozów 
zagłady. Ich najczęstszym celem był obóz w Auschwitz. 

Nikt się nie sprzeciwił
Zaginione dzieci pochodziły z wielu krajów 
Europy. Pociągi transportujące dzieci 
jechały wiele dni, czasem przejeżdżały przez 
stacje znane dzieciom, przez ich miejsca 
zamieszkania.
Znajdujące się w przepełnionych wagonach 
dzieci czekały na pomoc. Na niemieckich 
bocznicach kolejowych lub dworcach nikt 
nie udzielił im pomocy, nikt nie stanął w ich 
obronie.

Pytania
O losie tych dzieci milczano ponad 60 
lat. Prawie żaden ze sprawców nie został 
pociągnięty do odpowiedzialności. Nie 
karani pracowali dalej w ministerstwach, 
na policji, w dyrekcjach kolei, w 
nastawniach kolejowych. O ofi arach 
zbrodni, za które są odpowiedzialni, 
zapomniano.

Zug der Erinnerung
Pociąg Pamięci

Stowarzyszenie pożytku publicznego niemieckich inicjatyw 
obywatelskich.
Jesteśmy organizacją non-profi t. Aby móc sfi nansować dalszą 
podróż Pociągu Pamięci jesteśmy zdani na Państwa pomoc.
Osoby pragnące wesprzeć naszą działalność prosimy o przesyłanie 
pieniędzy na konto:
Kreissparkasse Köln | BLZ 370 502 99 | numer: 0352 550 39 

Niemcy w czasach nazizmu: 
Policja zabiera dzieci z ich 
domów i szkół. Pędzi się je na 
dworce, potem do wagonów 
będących własnością 
niemieckich kolei. Pod eskortą 
żołnierzy nazistów trwa 
podróż do obozów. Zmierzają 
tam tysiące pociągów z całej 
Europy. Celem tej podróży jest 
tylko zagłada. W pociągach 
zamknięte są dzieci żydowskie, 
cygańskie i dzieci, których 

rodzice walczą z nazistami. 
Tylko niewielka liczba dzieci 
powraca.

Kim były ofi ary? Czy istnieją ich 
ślady? Czy pozostały po nich 
zdjęcia i listy?

Zapraszamy do odwiedzenia 
wystawy prezentowanej w 
Pociągu Pamięci.

www.zug-der-erinnerung.eu

www.zug-der-erinnerung.eu

Przez Niemcy i 
częściowo przez Polskę 
przejeżdża pociąg w 
poszukiwaniu śladów 
wielu dziesiątek tysięcy 
dzieci. Ich życie trwało 
krótko. Pozostały po nich 
często tylko nazwiska, 
które są ukryte gdzieś w 
archiwach. Niemal wcale 
nie są nam znane ich 
fotografi e i listy.

Pociąg PamięciFrank i Ernst Wohl. 
Deportowani do Auschwitz.

Czeslawa Kwoka

Max Leiner

Ursula W.

Jak upamiętniane są  dziś losy tych dzieci? Gdzie żyły te dzieci? 
Jakie ślady pozostawiły po sobie? Gdzie są sprawcy ich cierpienia?

03.05 - 04.05.2010 r.

Dworzec w Cybince, 

ul. Kolejowa

otwarte 8.30 - 19.00



Pamięć  
 
Upamiętnianie dzieci deportowanych przez 
nazistów podczas II wojny światowej jest 
bardzo ważne. Mord na dzieciach należy do 
najokrutniejszych wydarzeń w historii ludzkości.

Nie możemy zmienić biegu historii, możemy 
jednak upamiętniać losy tych dzieci, pamiętać 
ich imiona i twarze.

To ostatni moment, by zwrócić się do świadków 
tamtych wydarzeń. Być może żyją jeszcze 
krewni i znajomi deportowanych dzieci, którzy 
mogliby opowiedzieć o ich losie. Pamięć o 
ofiarach nazistów to nasz obowiązek. 
 Poszukiwanie śladów 
 
Niemieckie Stowarzyszenie „Zug der Erinnerung” 
(„Pociąg Pamięci”) zorganizowało wystawę, która 
upamiętnia losy deportowanych dzieci.
Pociąg Pamięci zatrzymuje się na stacjach, 
przez które przejeżdżały dzieci podczas swojej 
ostatniej podróży. Wystawa prezentowana w jego 
wagonach informuje o tamtych wydarzeniach 
i ma na celu zachęcenie współczesnych do 
refleksji nad przeszłością. Zapraszamy Państwa 
do obejrzenia na wystawie w Pociągu Pamięci 
dokumentów i zdjęć, które pozostały po 
zaginionych: fotografii uśmiechniętych dzieci 
w szkole z rodzicami i przyjaciółmi oraz do 
przyjrzenia się dokumentacji ich ostatniej podróży 
w życiu.

Na temat losu wielu europejskich dzieci brak 
jest jednak jakichkolwiek dokumentów. Dlatego 
zapraszamy Państwa do włączenia się w 
poszukiwanie śladów tych osób – w miejscowych 
archiwach bądź poprzez kontakt ze świadkami 
historii, którzy żyli w tamtych czasach i są 
jeszcze wśród nas. Nie zmarnujmy tej szansy!

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych do odwiedzenia wystawy 
znajdującej się w Pociągu Pamięci.

Zapraszamy do refleksji nad losem dzieci z 
wielu krajów Europy: Polski, Niemiec, Austrii, 
Grecji, Rumunii, Norwegii, Finlandii, Słowacji, 
Czech oraz krajów byłego Związku 
Radzieckiego. 

Przez Niemcy i częściowo 
przez Polskę przejeżdża 
pociąg w poszukiwaniu 
śladów wielu dziesiątek 
tysięcy dzieci. Ich życie 
trwało krótko.

Osoby pragnące wesprzeć naszą 
działalność prosimy o przesyłanie 
pieniędzy na konto:

Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
Konto: 0352 550 392

Pociąg Pamięci
Wizyta w Pociągu Pamięci

V.i.S.d.P. Zug der Erinnerung e.V. | H.-R. Minow
Mohrenbach 1 | D-51598 Friesenhagen

Skorzystajmy z okazji, że Pociąg Pamięci zatrzyma się 
niedaleko naszego miejsca zamieszkania, obejrzyjmy 
znajdującą się w nim wystawę!

(W pociągu będzie obecny pedagog, który wprowadzi 
zwiedzających w tematykę niemieckojęzycznej 
ekspozycji. Każdy zwiedzający otrzyma katalog w 
języku polskim zawierający prezentowane treści)

Z Twojego miasta i regionu, z Twoją pomocą.
E-Mail: info@zugde.eu


