Arkusz odpowiedzi do lekcji: Praca przymusowa Polaków w
Niemczech podczas II wojny św iatowej
1. Mapa historyczna Polski

Na mapie ukazującej Polskę w czasie II wojny światowej:
a) zaznacz swoje miejsce zamieszkania i podaj na jakim historycznym obszarze się ono w
czasie wojny znajdowało………………………………………………………
b) zaznacz kierunki wywózek Polaków na roboty w pierwszych miesiącach wojny

1

2. Przeczytaj poniższy tekst ulotki propagandowej „Jak Piotr i Zośka znaleźli
szczęście”:
a) zaznacz fragmenty odnoszące się do trudnej sytuacji życiowej Polaków pod okupacją
niemiecką
b) wypisz obietnice, jakie robiono Polakom, chcąc ich nakłonić do wyjazdu
- pieniądze za podpisanie kontraktu
- wyżywienie i higiena w obozie przejściowym
- wyżywienie podczas pracy na roli
- luźna, wesoła atmosfera pracy
- czysta pościel w miejscu zakwaterowania
- brak nalotów bombowych
- wolne niedziele, msze w kościołach
- tańce wieczorem
- listy do rodziny
- wysyłka oszczędności bankiem, dodatkowo zakup roweru
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Ciąg dalszy:
— „Do widzenia” — chustki wieją
Piotr i Zośka wio... koleją.
A z boku Paweł spoziera
Jak zła chmura lub... cholera
Bo dziewczyna Piotra woli.
Praca wre, to nie parada
Pietrek zboże na wóz składa,
Pragnącemu trunek leją,
Tu śpiewają, tam się śmieją.
Gdzie te strachy?, gdzie te bomby?
Nad miasteczkiem noc się ścieli
Pietrek chrapie na pościeli
Oszczędności nie zmarnował
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Nowy rower zafasował.
Zośka budzik i maszynę.
Piotr i Zośka po tygodniu
Dzień niedzielny święcą godnie:
Najpierw kościół i kazanie
Wieczór hoże tańcowanie.
W końcu listy ojcom piszą.
Piotr, Zośka do banku idą.
Tu nie trzeba służyć żydom!
„Oszczędności przyjąć proszę
Będzie krówka za te grosze,
W domu zrobim weselisko”.
Babka płacze, wnuczek kwili
Piotr i Zośka powrócili
Oto rower, tu maszyna!
Paweł myśli z smutną miną:
— „W przyszłym roku i ja jadę”.

3. Analiza fotografii ukazującej robotników przymusowych

W oparciu o zdjęcie ukazujące polskie robotnice na robotach w Niemczech w czasie
II wojny światowej odpowiedz na pytania:
a) Co jest tłem zdjęcia?
obóz dla robotników przymusowych otoczony drutem kolczastym, baraki
b) Kim jest mężczyzna w środku zdjęcia?
niemiecki komendant obozu
c) W jakim przeważnie wieku są ukazane na zdjęciu robotnice?
20-40-letnie
d) Jakie elementy wskazują na polskich robotników przymusowych?
naszywka z literą „P” na ubraniu; obóz otoczony drutem kolczastym
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4. Zadanie domowe: Dowiedz się, czy ktoś w twojej rodzinie był na robotach

przymusowych oraz poszukaj w miejscu zamieszkania pomników i tablic
upamiętniających ofiary II wojny światowej, a w szczególności robót
przymusowych
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