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„Nasze dzieci muszą żyć”, bo przecież „dziecko 
to Największa Nasza świętość”.  

obraz akcji miesiąc dziecka przeprowadzoNej 
w warszawskim getcie przedstawioNy  
Na łamach „gazety żydowskiej” 

Pierwszy wojenny Miesiąc Dziecka zorganizowany został na przełomie lata 
i jesieni 1940 roku, na chwilę przed ostatecznym zamknięciem warszawskich 
Żydów za murem getta. Nawiązywał on do ogólnopolskiego Tygodnia Dzie-
cka1, obchodzonego w  II Rzeczpospolitej od 1928 roku we wrześniu i  prze-
biegającego pod patronatem Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem2. 
Tak jak w przypadku swojego przedwojennego wzorca, wojenna akcja w za-
łożeniu miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebujące dzieci oraz docelo-

1 W dokumentach dotyczących organizacji pierwszego międzywojennego Tygodnia Dziecka czytamy, że 
jego celem jest: „przede wszystkim zainteresowanie szerokich warstw społeczeństwa zasadniczymi 
sprawami dziecka, a  w  szczególności opieką społeczną nad nim. Musimy bowiem szczerze sobie po-
wiedzieć, że dotychczas ogólnego i  szerokiego zainteresowania w  społeczeństwie dzieckiem nie ma, 
zajmują się nim fachowo lub z zamiłowania jednostki, instytucje, władze, ale samo społeczeństwo jako 
takie spraw dziecka nie zna, nie docenia i przechodzi nad nimi do porządku dziennego”; w: Sprawozdanie 
Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem. Tydzień Dziecka 1928–1929, Warszawa 1930, s. 5. 

2 Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem powstał w 1928 roku. Jego zadaniem była między innymi troska 
o  budowę i  prowadzenie zakładów opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja zakładów opieki 
specjalnej dla dzieci upośledzonych. Ponadto był wydawcą czasopisma „Życie Dziecka” (poświęconego 
ochronie macierzyństwa, opiece nad dzieckiem i młodzieżą ), które ukazywało się w latach 1932–1937. 
Warto może zauważyć, że już w pierwszym numerze z kwietnia 1932 roku ukazał się artykuł Zofii Ro-
zenblum, która później w getcie warszawskim pełniła funkcję naczelnej lekarki Centosu.
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wo zebranie jak największej sumy pieniędzy na ich rzecz. Czytamy o  tym 
w dokumentach Żydowskiej Samopomocy Społecznej3, która była formalnie 
odpowiedzialna za przeprowadzenie tego przedsięwzięcia: „Akcja ta […] 
zdobyła w  społeczeństwie żydowskim dużą popularność i  miała poważne 
znaczenie propagandowo-wychowawcze, jej efekt finansowy był jednak 
z powodu zubożenia ludności w stosunku do potrzeb niewielki (zebraliśmy 
około 100 tysięcy złotych)”4. W źródłach z tamtego czasu znajdujemy również 
następującą uwagę: „Uświadomiono społeczeństwo o niedoli dziecka żydow-
skiego w chwili obecnej oraz o działalności placówek opiekuńczych Centosu5, 
zwłaszcza domów sierot, którym grozi katastrofa. Hasło doraźnej pomocy dla 
dzieci i sierot: tysiące osób opodatkowało się już w sierpniu”6. Trudno mówić 
zatem o pełnym sukcesie lub całkowitej porażce – ówczesne okoliczności nie 
sprzyjały wszakże powszechnej hojności. Rzecz, której udało się dokonać, 
to zapewne zwrócenie uwagi na problem potrzebujących dzieci. Najpraw-
dopodobniej kluczem do tego, by akcja osiągnęła swój cel, było wciągnięcie 
w nią komitetów domowych7, które na terenie swoich kamienic mogły dzia-
łać zdecydowanie bardziej skutecznie niż centralna organizacja na obsza-
rze całego miasta. Do tychże właśnie komitetów domowych już w  sierpniu 
1940 wystosowano specjalną instrukcję, w  której podkreślano, że kolekta 
związana z Miesiącem Dziecka jest komplementarna wobec innych zbiórek 
i  ma toczyć się równolegle do innych akcji. W  instrukcji zawarto również 
wiele porad o charakterze organizacyjnym (dotyczących urządzania imprez 
dochodowych i  herbatek towarzyskich czy też sprzedaży cegiełek), łącznie 
z propozycją skierowania (z ramienia Żydowskiej Samopomocy Społecznej) 

3 Żydowska Samopomoc Społeczna to oficjalna organizacja pracy społecznej dla Żydów w Generalnym Gu-
bernatorstwie, utworzona 29 maja 1940 roku. Na jej czele stało prezydium, którego przewodniczącym 
był Michał Weichert. Lokalne jednostki Żydowskiej Samopomocy Społecznej zajmowały się tworzeniem 
i zaopatrywaniem schronisk dla uchodźców i przesiedleńców, sierocińców, domów starców, kuchni lu-
dowych, a także rozdzielały produkty żywnościowe. Pod szyldem Żydowskiej Samopomocy Społecznej 
działały różne organizacje społeczne i kulturalne, między innymi Centrala Związku Towarzystw Opieki 
nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi (Centos), Towarzystwo Ochrony Zdrowia (TOZ) czy też Organiza-
cja Rozwoju Twórczości Ludności Żydowskiej w Polsce (ORT). Żydowska Samopomoc Społeczna została 
zlikwidowana 29 lipca 1942; za: Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 27:  
Żydowska Samopomoc Społeczna (1939–1943), opr. A. Bańkowska i  M. Ferenc-Piotrowska, Warszawa 
2017, s. 1192.

4 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego [dalej: AŻIH], sygn. 211/11, sk. 4. Szczegółowe dane 
finansowe dotyczące wpływów z Miesiąca Dziecka zorganizowanego w 1940 roku znaleźć można w ra-
porcie z 23 października 1940; por. AŻIH, sygn. 211/11, sk. 41.

5 Centos to skrót określający Centralę Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi, 
organizację powstałą w 1924. Działała również w getcie warszawskim, prowadząc różnego rodzaju pla-
cówki opiekuńcze, w tym sierocińce i internaty, świetlice dla dzieci uchodźców i przesiedleńców, a także 
kąciki dla dzieci działające przy komitetach domowych; za: Archiwum Ringelbluma…, t. 27, s. 1184.

6 AŻIH, sygn. 211/1084, sk. 25.
7 Komitet domowy był podstawową jednostką Sektora Społecznego Żydowskiej Samopomocy Społecznej 

i stanowił przedstawicielstwo jednego (czasem więcej niż jednego) budynku mieszkalnego. Celem jego 
istnienia było inspirowanie i organizowanie pomocy wzajemnej wśród sąsiadów, pobieranie składek pie-
niężnych, przeprowadzanie zbiórek i kontrola rozdziału artykułów pochodzących od organizacji pomocy 
społecznej. Komitety domowe powstawały już we wrześniu 1939 roku na bazie ochotniczych jednostek 
obrony przeciwlotniczej. Zostały rozbudowane wiosną 1940 roku i podporządkowane Żydowskiej Sa-
mopomocy Społecznej – Komisji Koordynacyjnej. W getcie warszawskim funkcjonowało ponad tysiąc 
komitetów domowych; za: Archiwum Ringelbluma…, t. 27, s. 1186.
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do mieszkańców poszczególnych budynków specjalnego mówcy, który miał-
by skutecznie uświadomić im znaczenie zbiórki8. Wspomagano się również 
sugestywnymi hasłami propagandowymi, brzmiącymi na przykład: „Ratuj-
cie dzieci póki jeszcze pora” czy też  „Dzieci czekają”9. 

Miesiąc Dziecka w 1941 roku koordynowany przez Żydowską Samopomoc 
Społeczną, a realizowany siłami kadrowymi Centosu, obchodzony był na te-
renie całego Generalnego Gubernatorstwa, aczkolwiek niewątpliwie najbar-
dziej rozpropagowany i najszerzej zakrojony był  w Warszawie, w której od 
niespełna roku istniało już getto10. Stało się tak z  jednej strony ze względu 
na rozmiar dzielnicy zamkniętej, z  drugiej zaś – z  powodu ogromnej licz-
by potrzebujących pomocy, w tym w szczególności nowo przybyłych dzieci 
uchodźczych i  przesiedleńczych. Tę właśnie szczególną akcję chciałabym 
uczynić przedmiotem uwagi. Interesuje mnie jednak nie tyle dokładna re-
konstrukcja historyczna przebiegu działań związanych z  Miesiącem Dzie-
cka w  1941 roku, ile ich „obraz przedstawiony” (czy też przez dłuższy czas 
przedstawiany) na łamach „Gazety Żydowskiej”, czyli koncesjonowanego 
przez Niemców czasopisma przeznaczonego dla mieszkańców gett General-
nego Gubernatorstwa. Zajmować mnie będzie przede wszystkim sama narra-
cja i sposób, w jaki o tej inicjatywie pisało się do wyobrażonych czytelników 
tego – skądinąd bardzo interesującego treściowo11 – tytułu. O  nim samym 
jako źródle do badań nad przeszłością pisano już niejednokrotnie, pokazu-
jąc jego niejednoznaczny charakter i jednocześnie przydatność badawczą12. 
„Gazeta Żydowska” była bowiem pismem ukazującym się w szczególnej prze-
strzeni komunikacyjnej, w której nawet najbardziej – wydawać by się mogło 
– błahe informacje filtrowane były przez sito propagandy i  rasowej niena-
wiści. Jednym z  ważniejszych tematów, na których skupiała się uwaga „Ga-
zety Żydowskiej”, były kwestie związane z pomocą osobom (czy też grupom) 
potrzebującym wsparcia. Znalazły się tam naturalnie dzieci, wśród których 
najwięcej uwagi skupiały sieroty i dzieci opuszczone. Stąd też nie dziwi, że 
poza ogólnymi doniesieniami o  działaniach opiekuńczych, takich jak na 
przykład reportaże z  różnych placówek czy też informacje o  darach prze-

8 AŻIH, sygn. 211/108, sk. 64
9 AŻIH, sygn. 211/108, sk. 113.
10 O przebiegu Miesiąca Dziecka w getcie krakowskim pisała Martyna Grądzka-Rejak , tejże, „Chrońmy dzie-

cko przed ulicą!”. Miesiąc Dziecka w getcie krakowskim w świetle publikacji Gazety Żydowskiej, w: Zdep-
tane dzieciństwo. II wojna światowa i jej wpływ na sytuację dzieci, red. A. Bartuś, P. Trojański, Oświęcim 
2017, s. 229–244.

11 Barbara Engelking i Jacek Leociak we wstępie do monografii dotyczącej getta warszawskiego napisa-
li: „Cennym źródłem w badaniach nad gettem warszawskim była dla nas prasa, zarówno legalna, jak 
i konspiracyjna, wychodząca po obu stronach muru. Na szczególną uwagę zasługuje «Gazeta Żydow-
ska», jedyny koncesjonowany przez okupanta, wydawany po polsku periodyk żydowski w Generalnym 
Gubernatorstwie, wychodzący w Krakowie od lipca 1940 do sierpnia 1942 roku. W pełni zdajemy sobie 
sprawę, że «Gazeta Żydowska» należy obok «Nowego Kuriera Warszawskiego» […] do tzw. prasy gadzi-
nowej, niemniej umiejętnie czytana, staje się wprost bezcennym źródłem informacji o życiu codziennym 
getta”; za: B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 
2013, s. 19.

12 Por. m.in. M. Janczewska, Gazeta Żydowska (1940–1942), w: Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydow-
skiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2012, s. 167–180.
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kazywanych poszczególnym instytucjom, w 1941 roku bardzo wiele miejsca 
poświęcono właśnie Miesiącowi Dziecka. Trzeba jednak już na wstępie pod-
kreślić, że bez względu na to, jak beztrosko i optymistycznie pisała o tej akcji 
„Gazeta Żydowska”, sytuacja dzieci i  sierot opuszczonych przebywających 
w warszawskim getcie była bez wątpienia tragiczna, o czym świadczą zacho-
wane oficjalne dokumenty urzędowe, ale też wspomnienia ludzi bezpośred-
nio zaangażowanych w działania pomocowe. 

Nie jest moim celem rekonstrukcja motywacji publikujących na łamach 
„Gazety Żydowskiej” osób, aczkolwiek postaram się przynajmniej krótko 
skomentować efekt ich dziennikarskich działań dotyczących opisywania 
rzeczywistości opiekuńczej warszawskiego getta. Osobną kwestią, która 
również nie leży teraz w polu mojego zainteresowania, jest sprawa poczyt-
ności „Gazety Żydowskiej” i  jej realnego oddziaływania. Wiadomo bowiem 
skądinąd, że nie był to kanał informacyjny darzony powszechnym zaufa-
niem. Wystarczy przytoczyć tutaj opinię Ludwika Landaua, który o  nowo 
powstałym czasopiśmie pisał: 

Parę jeszcze słów o samej gazecie, której dzisiejszy numer jest trzecim z kolei. Ga-
zeta redagowana po polsku – widocznie liczono w ten sposób na szerszy krąg czy-
telników. […] Cały ton gazety – analogicznie do „Nowego Kuriera Warszawskiego” 
– słodkawego rozczulania się nad losem Żydów, oczywiście łączącego się z podzi-
wem dla genialnych rozstrzygnięć i planów niemieckich13.
 
Pisząc o  warszawskim, ale już gettowym, Miesiącu Dziecka widzianym 

oczyma reporterów, czy też, mówiąc szerzej: ludzi pracujących dla „Gazety 
Żydowskiej”, poruszam się wszakże w sferze bardzo konkretnego dyskursu, 
wśród tekstów, które powstały w określonej czasoprzestrzeni i pisane były 
do konkretnego odbiorcy, z bardzo konkretną intencją. Język „Gazety Żydow-
skiej” jest zatem językiem, którym będę się tutaj posługiwać celowo i obficie, 
chcąc niejako zanurzyć się w tym szczególnym sposobie opisu rzeczywisto-
ści, z rzadka tylko dodając komentarze oparte na zewnętrznych wobec „Gaze-
ty Żydowskiej” źródłach. Jednakże to, co będzie interesowało mnie na równi 
z kwestiami formalno-komunikacyjno-językowymi, a co jednak jest od nich 
nierozdzielne, to sprawy związane z samymi dziećmi. Zależy mi na tym, by 
przyjrzeć się  bliżej, w jaki sposób są tam przedstawiane, będąc przedmiotem, 
czy – jak chciałoby się wierzyć – podmiotem całej akcji. Spróbuję przeana-
lizować też, jak pisało się o organizatorach czy prywatnych dobroczyńcach 
działających na rzecz potrzebujących, jakie cele i zadania – zdaniem „Gazety 
Żydowskiej” – stawiano przedsięwzięciom związanym z Miesiącem Dziecka 
i w jaki sposób przedstawiano ich efekty. 

Warto wiedzieć, że już podczas wakacyjnych miesięcy 1941 roku w  pla-
cówkach Centosu czyniono przygotowania do tej akcji, a  prezes Judenratu 

13 L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji, Warszawa 1962, t. 1, s. 613.
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Adam Czerniaków starał się u władz niemieckich o akceptację tego pomysłu, 
o czym pisał w swoim dzienniku już w pierwszych dniach września14. Oficjal-
nie mieszkańców getta o przygotowaniach do Miesiąca Dziecka lakonicznie 
poinformowała „Gazeta Żydowska” dopiero 10 września 1941 roku, pisząc: 
„Na dzień 15 bm. proklamowano akcję Miesiąc Dziecka, która trwać będzie do 
15 października br. Prosimy już teraz, by nikt nie uchylał się od udziału w im-
prezach zorganizowanych w  tym czasie”15. Był to w  ogóle pierwszy anons 
dotyczący planowanego rozpoczęcia działań. Drugi – dużo obszerniejszy – 
ukazał się dwa dni później i brzmiał już nieco mniej enigmatycznie:

Wzorem lat ubiegłych została proklamowana przez Centos szeroko zakrojona akcja 
pod hasłem Miesiąc Dziecka, która ma na celu w pierwszym rzędzie zainteresowa-
nie jak najszerszych mas społeczeństwa żydowskiego sprawą dziecka. […] W okresie 
trwania akcji od 15 września do 15 października br. będzie prowadzona praca nad 
społecznym uświadomieniem społeczeństwa o aktualnych zadaniach i potrzebach 
instytucji powołanej do sprawowania opieki nad dziećmi. […] Społeczeństwo żydow-
skie […] musi teraz zmobilizować wszystkie swoje siły, aby ze zdwojoną energią przy-
czynić się do umożliwienia dziecku przetrwania okresu wojny, winno spełnić swój 
święty obowiązek bez reszty. Dziecko – to przyszłość narodu! Dziecko – to świętość! 
[…] Wszyscy muszą się zjednoczyć w pracy dla dziecka16.

Całe przedsięwzięcie miało trwać miesiąc, a dokładnie trzydzieści jeden 
dni, co było niewątpliwie ambitnym założeniem w porównaniu z przedwo-
jennymi, tylko tygodniowymi realizacjami. Cele akcji nie zostały  wyraźnie 
określone, mowa jest o zainteresowaniu społeczeństwa sprawą dziecka.  Nie 
ujawniono jeszcze wówczas, jak wiele osób ma zostać objętych wsparciem. 
Nieco ponad tydzień później na łamach „Gazety Żydowskiej” ukazał się nowy 
anons, korygujący wcześniejsze obwieszczenie. W  numerze z  19 września 
czytamy bowiem, że:

Centos, najżywotniejsza instytucja dzielnicy żydowskiej na polu opieki nad dzie-
ckiem, przystępuje do zorganizowania Miesiąca Dziecka w czasie od 20 września do 
20 października 1941 roku. W tym okresie zostaną urządzone […] imprezy, koncerty, 
wieczory artystyczne, zabawy dziecięce, wystawy prac dzieci itp., a ponadto odbę-
dzie się zbiórka w pieniądzach i naturze na rzecz instytucji Centosu. Niezawodnie 
społeczeństwo ustosunkuje się przychylnie do tej nader pożytecznej akcji17. 

Warto zwrócić uwagę na dużą różnorodność podejmowanych działań 
i ich niewątpliwy rozmach. I o ile wcześniej mowa była o wizji, misji i dość od-
ległych celach, o tyle teraz przedstawione zostają już konkretne metody pra-

14 Adama Czerniakowa dziennik z getta warszawskiego, opr. M. Fuks, Warszawa 1983, s. 213. 
15 „Gazeta Żydowska”, 10 IX 1941 (nr 83), s. 3.
16 Tamże.
17 „Gazeta Żydowska”, 19 IX 1941 (nr 87), s. 3.
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cy. Aczkolwiek, jak widać, z  niewyjaśnionych tutaj względów dochodzi do 
zmiany daty rozpoczęcia akcji. Przesunięta zostaje o pięć dni, na sobotę 20. 
Czyżby powodem były kwestie religijne i chęć rozpoczęcia zbiórek właśnie 
w szabat? A może czas ten potrzebny był, aby lepiej skoordynować działania? 
W  kolejnej wzmiance dotyczącej imprezy oficjalnie inaugurującej Miesiąc 
Dziecka czytamy: 

W sali teatru „Femina” odbyła się ubiegłej soboty wielka akademia inauguracyjna 
Miesiąca Dziecka – akcji społecznej przeznaczonej na rzecz ubogich dzieci, sierot 
i bezdomnych „dzieci ulicy”. […] Akademię rozpoczęły chóry dziecięce Tarbut ku-
chen Centosu. Pod batutą prof. Szklara odśpiewały szereg piosenek w języku he-
brajskim. Całość wypadła doskonale. Następnie zabrał głos p. radca Wielikowski, 
który w krótkich słowach podkreślił wzniosłe cele przyświecające organizatorom 
akcji Miesiąca Dziecka18. 

Podczas akademii przemówienie wygłosił Adam Czerniaków, deklarując 
jednocześnie wsparcie finansowe Judenratu rzędu stu tysięcy złotych. Po 
nim przemawiali inni zaproszeni goście, tacy jak chociażby radca Gustaw 
Wielikowski, stojący na czele Wydziału Opieki Społecznej Rady Żydowskiej 
czy Dawid Guzik, będący przedstawicielem amerykańskiego Jointu19. „Ga-
zeta Żydowska” donosiła entuzjastycznie, że impreza ta wywołała w  getcie 
ogromne wrażenie, nie tylko ze względu na wzniosłe cele, którym była po-
święcona, ale również z powodu rozmachu, z jakim została zorganizowana20.

Kiedy Miesiąc Dziecka oficjalnie i z nieznaną do tej pory w getcie pompą 
się rozpoczął, w połowie planowanego okresu trwania akcji na łamach „Ga-
zety Żydowskiej” poza deklaracjami, zaczęto również umieszczać konkret-
ne informacje dotyczące sposobów pozyskiwania środków. I  tak, pod datą 
3 października 1941 roku czytamy, że będzie dokonywało się to za pomocą 
podatków od tak zwanych bonów, czyli kartek żywnościowych wydawanych 
mieszkańcom getta. Ważną rolę w tym działaniu miał odegrać Zakład Zaopa-
trywania, który był oficjalnie odpowiedzialny za dystrybucję produktów 
spożywczych na terenie warszawskiej dzielnicy zamkniętej. Pod ogólnym, 
dość patetycznym tytułem Dziecko to największa nasza świętość21, który na 
celu miał z  pewnością przyciągnięcie uwagi odbiorców oraz odwołanie się 
do ich uczuć wspólnotowych i religijnych, czytamy:

Zakład Zaopatrywania dzielnicy żydowskiej w  Warszawie bierze czynny udział 
w toczącej się obecnie na terenie dzielnicy żydowskiej wielkiej akcji Miesiąc Dzie-
cka. Z  tytułu swojej pozycji w  życiu społeczeństwa żydowskiego poczuwa się Za-

18 „Gazeta Żydowska”, 26 września 1941 (nr 90), s. 5.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Hasło to wydrukowane zostało także na karcie żywnościowej wydanej przez Zakład Zaopatrywania 

w styczniu 1942 roku, za: Archiwum Ringelbluma…, t. 2:  Dzieci – tajne nauczanie, opr. R. Sakowska, War-
szawa 2000, s. 289.
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kład Zaopatrywania do obowiązków specjalnych, jeśli chodzi o  opiekę społeczną, 
a  w  szczególności w  zakresie opieki nad dzieckiem żydowskim. […] Hasło rzucone 
przez Zakład Zaopatrywania po przystąpieniu do akcji Miesiąca Dziecka, to „Dzie-
cko to największa nasza świętość!” Na konferencji Zakładu Zaopatrywania z przed-
stawicielami grup rozdzielczych ustanowione zostały minimalne normy świadczeń 
na rzecz opieki nad dzieckiem. W myśl tych postanowień w okresie akcji Miesiąca 
Dziecka pobierane będą specjalne opłaty, a mianowicie: od kart żywnościowych 5 gr 
od każdej karty, od piekarni 5 gr, od sklepów ziemniaczanych 5 gr, od sklepów spo-
żywczych 2,5 gr i od sklepów mydlarskich 1,5 gr od każdego obsłużonego klienta; od 
pozostałych punktów i hurtowni – kwoty ryczałtowe ustalone przez Komisję Oby-
watelską22. […] W związku z wyznaczeniem opodatkowania sklepów rozdzielczych 
spożywczych oraz piekarni przypomina Zakład Zaopatrywania, że opłaty pobiera-
ne przez Zakład dodatkowo na rzecz Miesiąca Dziecka muszą być wpłacane w wy-
znaczonych terminach oraz że przerzucenie opłat na konsumenta jest bezwzględnie 
niedopuszczalne i będzie przez Zakład surowo karane23.

Warto zwrócić uwagę, że powyższy artykuł ukazał się w czasie, gdy ogło-
szone były już plany zmiany granic getta, co wywołało wśród mieszkańców 
warszawskiej dzielnicy zamkniętej niemałe poruszenie. Dla setek rodzin 
wiązało się to z koniecznością poszukiwania nowego mieszkania, późniejszej 
przeprowadzki do zwykle już przeludnionego lokum oraz wysiłku związa-
nego z  ponownym organizowaniem sobie życia. Dla innych zaś, tych, któ-
rych zmiana granic getta bezpośrednio nie dotknęła, mogło to być również 
niemiłe zaskoczenie, które zaprzątało ich uwagę. Być może dlatego w drugim 
tygodniu października zrezygnowano z raczenia czytelników „Gazety Ży-
dowskiej” obszernymi tekstami dotyczącymi zbiórek na rzecz Miesiąca Dzie-
cka i ograniczono się jedynie do krótkich anonsów. 8 października 1941 roku 
ukazała się krótka odezwa adresowana jednoznacznie do kobiet żydowskich, 
odwołująca się do ich instynktu macierzyńskiego. W apelu tym, wyróżniają-
cym się zresztą graficznie wśród pozostałych tekstów, czytamy:

Kobieto Żydowska! Zwracamy się do Ciebie w chwili, gdy oczy całego społeczeństwa 
utkwione są w jeden punkt: byt dziecka. Przemawiamy do Ciebie jak do matki, bo 
czy posiadasz własne dziecko, czy też nie – wiecznie czuła jest w Tobie struna ma-
cierzyńska, która musi odezwać się na nasze wołanie. KOBIETO, W AKCJI MIESIĄC 
DZIECKA TY MUSISZ ZAJĄĆ MIEJSCE CZOŁOWE! W tym wielkim wysiłku zbioro-
wym nie wystarczy sam rozum i energia. Potrzebne nam jeszcze Twoje serce, Twój 
entuzjazm i wiara, które zdziałać mogą cuda! Dość już westchnień współczucia, dość 
bezradnego rozkładania rąk! PORA STANĄĆ DO PRACY – CZAS NAGLI!24

22 Do komisji zaproszeni zostali: „Akerman, Baszuk, Blajman, Blumzwajg, Cederbaum, Falc, Gutowski, Le-
sińska, Recht, Szporn, Tekel, Weidenfeld, Wilner, Zyman i Zyskind”, za: „Gazeta Żydowska”, 3 październi-
ka 1941 (nr 93), s. 5.

23 Tamże.
24 „Gazeta Żydowska”, 8 X 1941 (nr 95), s. 3.
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Na tej samej stronie, w ramce, znaleźć można również sugestywne hasło 
brzmiące: „DZIECKO CZEKA NA TWOJĄ POMOC”25. W kolejnym zaś nume-
rze, z 10 października, znajdujemy jeszcze inne hasło apel, zapisane zresztą 
także w  całości wielkimi literami: „MATKO, KARMIĄC SWOJE DZIECKO, 
POMYŚL O  TYCH, KTÓRYCH NIE MA KTO NAKARMIĆ!”26. To niezwykle 
ciekawe, że zajmowanie się potrzebującymi dziećmi było – zdaniem „Ga-
zety Żydowskiej” – domeną jedynie kobiet, a  w  szczególności matek. Matki 
te, niejako pars pro toto całej społeczności, wezwane są do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności za wszystkie potrzebujące dzieci. Ojcowie (czy, mówiąc 
szerzej, mężczyźni) nie pojawiają się jako odbiorcy tych próśb, co można tłu-
maczyć ówczesną obyczajowością i rolami społecznymi, jakie im tradycyjnie 
przypisywano. 

Na niespełna tydzień przed oficjalnym zakończeniem Miesiąca Dziecka 
na łamach „Gazety Żydowskiej” ukazał się obszerny artykuł Chaima Storcha,  
kierowany znowu  wprost do serc żydowskich matek. Warto zwrócić uwagę 
na ten tekst, a szczególnie na jego strukturę i poetykę:

Właśnie dobiega ku końcowi akcja Miesiąc Dziecka, najświętsza akcja w życiu ży-
dowskiego społeczeństwa. Wynurza się gdzieś z głębi sumienia i staje przed oczy-
ma wielki znak zapytania. Dokąd i do czego zmierza owa codzienna praca, po co ów 
znój i trud życia? Dla dziecka – odpowiada tysiącem ech potężna struna ludzkości. 
Dla dziecka ów znój i trud. Dla dziecka Twa cała praca! Dla dziecka żyjesz! Dziecko 
– to serce społeczeństwa, to kwiat, który na wiosnę wykwita w świeżą przyszłość, 
to istota ludzkiego istnienia! I oto trzeba zwrócić ów wielki skarb i otoczyć dziecko 
pieczołowitą opieką. Dziś, w Miesiącu Dziecka, musi to sobie uprzytomnić każdy 
Żyd, którego serce bije dla jego społeczeństwa. Ale jest jedno serce, które silniej 
bije, które ma w  sobie potężniejszą iskrę, serce, w  którym płonie potężny ogień 
macierzyństwa i miłości dla dziecka. To serce matki, kobiety! Tak jest! W dziejach 
ludzkości stało się prawdą najświętszą, niezatartą, świętą rzeczywistością. Dlate-
go – Matko żydowska – „pora stanąć do pracy”! Niechaj weźmie górę najszlachet-
niejszy ideał człowieczeństwa, ideał życia27. 

Kobieta, a w szczególności matka żydowska, owa jidisze mame, jest tutaj 
– zaraz obok potrzebującego dziecka – postacią kluczową. To ona pokazana 
jest na łamach „Gazety Żydowskiej” po raz kolejny jako ta, która powinna 
przyjąć na siebie ciężar opieki nad potrzebującymi dziećmi. Dziećmi, które – 
dodajmy za „Gazetą Żydowską” – są wszakże święte, a praca na ich rzecz jest 
działaniem szczególnie uświęcającym.

Na dzień przed oficjalnym zakończeniem Miesiąca Dziecka ukazały się na 
łamach „Gazety Żydowskiej” dwa obszerne artykuły podsumowujące akcję. 

25 Tamże.
26 „Gazeta Żydowska”, 10 X 1941 (nr 96), s. 5. 
27 „Gazeta Żydowska”, 15 X 1941 (nr 98), s. 3.
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Pierwszy dotyczył  akademii, drugi zaś Centosu, który był symbolem tych 
działań. W pierwszym z nich czytamy:

W  ubiegły poniedziałek świąteczny odbyła się w  obszernej sali teatru „Femina” 
urocza i jedyna w swoim rodzaju impreza. Był to w ramach akcji Miesiąc Dziecka 
pierwszy jak gdyby podarek dla [od] dzieci, pod znakiem których znajduje się obec-
nie cała nasza dzielnica, dla dorosłych. […] Na scenie […] teatru zebrało się kilkaset 
dzieci żydowskich z punktów, schronisk i domów Towarzystwa Opieki nad Dzieć-
mi w dzielnicy Centos. Dzieci przybyły pod opieką swych stałych wychowawców 
i nauczycieli śpiewu na czele. […] W bardzo uroczystym nastroju przystąpiono […] 
do konkursu śpiewu wspomnianych chórów dziecięcych28.

Zaraz obok opisu akademii w „Feminie” zamieszczony został także tekst 
pod tytułem Czytelnik ma głos, sugerującym, że jest to komentarz któregoś 
z mieszkańców getta warszawskiego. Jest to z jednej strony panegiryk, z dru-
giej zaś coś w rodzaju nagany pod adresem organizacji nominalnie koordy-
nującej działania związane z akcją. Czytamy w nim:

Towarzystwo Centos, które jest w  dniu dzisiejszym jedyną godną opiekunką [!] 
nad sierotami, dziećmi najbiedniejszymi i  wreszcie nad bezdomnymi dziećmi 
ulicy, prowadzi obecnie w naszej dzielnicy wielką akcję pomocową pod hasłem ra-
towania dzieci ulicy. Mimo najszczerszej sympatii do świętej pracy Towarzystwa 
Centos, które daje strawę i dach nad głową tylu najbiedniejszym dzieciom w dziel-
nicy, jednocześnie czasami, krocząc po zabłoconych jesienną słotą ulicach dziel-
nicy i napotykając maluśkich żebraków tulących się do murów, nasuwa się mimo 
wszystko pytanie: gdzie jest Centos?! […] W  dniach jednak, gdy prowadzona jest 
wielka akcja pod hasłami ratowania dzieci ulicy, gdy rzuca się z murów, w barwne 
formy plakatów odziane, słowa nagany dla tego społeczeństwa, dla którego „hań-
bą” jest dopuścić się żebrów dzieci na ulicach… w  tych właśnie dniach powinno 
się z  ramienia tej instytucji wszystko zrobić, aby znikły z  naszych ulic żebrzące 
dzieci. Niech ulica nie mówi, że nie wie, dla kogo daje, jeśli nie znikły dotychczas 
z tejże ulicy upokarzające i przygnębiające widoki. W dniach, gdy w toku jest wiel-
ka akcja Miesiąca Dziecka, najgorętszą kontrpropagandą jest każde dziecko, któ-
re w  taką pogodę znajduje się jeszcze na ulicy! Niechże Centos nie dopuszcza do 
zaistnienia kontrargumentów dla ludzi, którzy tego szukają. Trzeba wysłać czym 
prędzej brygady społeczników Centosu na ulice dzielnicy. Niech zbierają dzieci, 
niech je otulą w  te zimne dni, napoją gorącą strawą, a  wtedy bądźmy pewni, [że] 
nie znajdzie się nikt w naszym społeczeństwie dzielnicy żydowskiej w Warszawie, 
który by miał odmówić swego datku najmłodszym braciszkom i siostrzyczkom29. 

W  tekście tym, będącym ni to pochwałą, ni to krytyką, zwraca uwagę 
jeden istotny szczegół. Autor oskarża Centos o  niespójność działań, której 

28 „Gazeta Żydowska”, 19 X 1941 (nr 100), s. 3.
29 Tamże.
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efektem jest nierozwiązany problem dzieci żebrzących na ulicy, leżących 
pod barwnymi, a  co za tym idzie kosztownymi, plakatami propagującymi 
akcję. Czytelnik „Gazety Żydowskiej” wyraźnie i jasno zwraca uwagę, że tego 
rodzaju sytuacje obserwowane na chodnikach dzielnicy zamkniętej są  prze-
ciwskuteczne wobec deklarowanych zamierzeń i planów i działają nie tylko 
na niekorzyść dobrego imienia Centosu, ale też – w  ostatecznym, bardziej 
generalnym rozrachunku – na niekorzyść sprawy pomocy opuszczonym 
dzieciom. Owo jeszcze niedawno święte żydowskie dziecko jest tutaj upoka-
rzającym i  przygnębiającym symbolem nędzy. I, mimo że przecież jasne jest 
dla wszystkich, że winę za tę sytuację ponoszą Niemcy, to jednak tutaj do od-
powiedzialności, oficjalnie, propagandowo, pociąga się samych Żydów.

Kilka dni po planowanym oficjalnym zakończeniu Miesiąca Dziecka, któ-
re miało przypadać na poniedziałek (20 października), w numerze „Gazety 
Żydowskiej” z 24 października ukazała się lapidarna notka: „Akcja Miesiąc 
Dziecka została przedłużona do 1 listopada. Apeluje się do społeczeństwa ży-
dowskiego, by akcję tę nadal popierało”30. Dwa dni później, w numerze nie-
dzielnym z 26 października, znaleźć można było bardziej szczegółową infor-
mację o wystawie prac dziecięcych. Miała ona być wizualnym zwieńczeniem 
działań pomocowych, a  jednocześnie ogólnodostępnym dowodem na to, że 
przez ostatnie tygodnie dzieci w  placówkach prowadzonych przez Centos, 
a teraz także dodatkowo subsydiowanych przez społeczeństwo, intensywnie 
pracowały. W reportażu z wystawy czytamy:

Dla człowieka dorosłego prace dziecięce są zawsze interesującym przedmiotem 
obserwacji, zwłaszcza jeśli umie patrzeć na nie z punktu widzenia pedagogicznego 
i poprzez dzieło małych rąk dostrzega nie tylko osobowość dziecka, ale i pracę wy-
chowawczą jego opiekunów. Z tego punktu widzenia wystawa międzyinternatowa 
otwarta w ramach Miesiąca Dziecka w dniu 18 X br. w internacie Centosu przy uli-
cy Mylnej 18 przedstawia szczególną wartość. […] We wszystkich bez wyjątku pra-
cach, niezależnie od wieku wykonawców, uderza staranność wykonania. Czy to 
nalepianki i kartonowe domki pięcio- i siedmiolatków, czy roboty introligatorskie, 
krawieckie, bieliźniarskie i stolarskie starszych dzieci – we wszystkich widać sku-
pienie przy operowaniu materiałem, nieraz tak zdradzieckim jak klej lub nożyczki 
i – co należy szczególnie pochwalić – czystość rąk, których nieraz aż kilkadziesiąt 
par trudziło się przez długie tygodnie nad wykonaniem pracy zbiorowej […]. Oglą-
dając te prace, nie dziwimy się już, że internaty otrzymują zamówienia na prace 
dzieci, bo prace te na pewno są niedrogie, a za to wykonane bez zarzutu. Niciane 
guziki, komplety bielizny, serwety i  obrusy precyzją wykonania mogą konku-
rować z  pracowniami zawodowych bieliźniarek; drewniane pieski na kółkach, 
wykonane przez chłopców z  jednego z internatów, są wycięte, pomalowane i po-
lakierowane niezwykle starannie, a mechanizm ruchomego pyska we wszystkich 
funkcjonuje bez zarzutu. Drugim momentem zasługującym na podkreślenie jest 

30 „Gazeta Żydowska”, 24 X 1941 (nr 102), s. 2.
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umiejętność wyzyskiwania jako materiału do prac tzw. nieużytków. Przykłady: 
dla dzieci uszyto kapy na kołdry i koszule – zostały ścinki; zręczne ręce dziewcząt 
wykrawają z  nich foremne kwadraty, haftują, zestawiają – i  oto zbiorowym wy-
siłkiem powstaje piękny obrus i  serweta. Drugi przykład: podarte, stare firanki 
cierpliwie popruto, a z wysłużonych nici zrobiono delikatne szydełkowe serwetki. 
Cóż dopiero da się powiedzieć o  sweterkach, skarpetkach i  rękawiczkach, które 
powstają z  mozolnie poprutych strzępów starych trykotaży, zarówno ręcznych, 
jak i maszynowych. Na osobne omówienie zasługuje artystyczna strona wystawy. 
Krótko powiedziawszy: są wśród dziatwy internatowej młodociane talenty. […] 
Najwymowniej świadczy o tym salka poświęcona teatrzykowi kukiełek. Dekora-
cje, wykonane przez kilkunastoletniego chłopca, posiadają rysunek, perspektywę 
i  koloryt dobrych dekoracji teatralnych. Kostiumy kukiełek uderzają pomysło-
wym wykorzystaniem najrozmaitszych „nieużytków”, doborem barw, wyczuciem 
charakteru kukiełki, a w kostiumach stylowych – co jest rzeczą szczególnie trud-
ną – wyczuciem charakteru epoki. Mówiąc o artyzmie dzieci, nie sposób pominąć 
milczeniem prac sześcioletniego Moniusia, wychowanka jednego z internatów. […] 
Kilkucentymetrowe „rzeźby”  przedstawiają scenki z bajki o Śnieżce i krasnolud-
kach, wózek dwukonny, żołnierza, ulicznego sprzedawcę kartofli itp. Trafność 
w podchwyceniu ruchu, proporcji, smak w doborze kolorów, precyzja wykonania 
najdrobniejszych szczegółów, wskazują, że małego artystę czeka piękna przy-
szłość artystyczna31. 

Kilka dni później, 2 listopada, na pierwszej stronie „Gazety Żydowskiej” 
ukazał się artykuł pod tytułem Społeczeństwo żydowskie opiekunem dziecka, 
najprawdopodobniej autorstwa Guty Ejzencwajg. Tekst ten pełen jest ogól-
ników i  propagandowego pustosłowia, typu: „Instytucje żydowskie, które 
w  ramach ogólnej żydowskiej działalności opiekuńczej zajmują się szcze-
gólnie opieką nad dziećmi, jak Centos w kilku dystryktach Generalnego Gu-
bernatorstwa, różne komitety lokalne, zarządy sierocińców i schronisk dla 
dzieci – pracują intensywnie i z największym poświęceniem”32. Co jednak in-
teresujące, dalej mowa jest o tym, że sama autorka jako pracowniczka „Gaze-
ty Żydowskiej” osobiście poczuwa się do odpowiedzialności za powodzenie 
akcji. Pisze bowiem: „O tym wiemy najlepiej my, którzy stanowimy łącznik 
między nimi a resztą społeczeństwa, […] gdyż pismo nasze jest trybuną, skąd 
wystosowuje się apele, jeśli chodzi o  zorganizowanie pomocy dla poszcze-
gólnych placówek opieki nad dziećmi. Zaraz po przedstawieniu, jej zdaniem, 
niezwykle istotnej roli „Gazety Żydowskiej” Guta Ejzencwajg pisze też z esty-
mą o działaczach opieki społecznej: 

Z  jakąż ochotą funkcjonariusze tych instytucji oraz ich ochotniczy pomocnicy 
zabierają zaniedbane dzieci z  ulicy, z  jakąż ochotą opiekują się oni pod każdym 
względem sierotami i opuszczonymi dziećmi. Cały swój czas, swe siły i dobra du-

31 „Gazeta Żydowska”, 29 X 1941 (nr 104), s. 2.
32 „Gazeta Żydowska”, 2 XI 1941 (nr 106), s. 1.
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chowe ofiarują oni na rzecz służby dla dziecka. Jest to kardynalna zasada ogólnego 
ich działania, a zasadę tę należycie realizują. 

Dalej pochyla się też nad rolą tak zwanych „zwykłych ludzi” i przywołu-
je wymowny przykład gospodyń, które ponoć „odmawiały sobie własnego 
posiłku, by ofiarować go na rzecz zbiórki dla dzieci”. Czyżby było to nawią-
zanie do wcześniej wspomnianych żydowskich matek wzywanych do odpo-
wiedzialności za potrzebujące dzieci getta? Przy tym podaje jednak również 
znane sobie, zapewne ze słyszenia, przykłady kwestarzy, którzy obsypywa-
ni są wyzwiskami i obarczani grzechami instytucji, które reprezentują. Guta 
Ejzencwajg nawołuje: 

Fakt, że ten czy tamten funkcjonariusz naprzykrzył się z jakiegokolwiek bądź po-
wodu jednemu czy drugiemu ofiarodawcy, nie śmie szkodzić sprawie samej, a pod 
żadnym względem nie śmią odgrywać roli względy osobiste, jeśli chodzi o pomoc dla 
dzieci. W tym wypadku zamilknąć musi także wszelkiego rodzaju partykularyzm. 
Istnieją przykłady na to, że poszczególne osoby lub stowarzyszenia poświęciły się 
całkowicie niesieniu pomocy pewnej grupie dzieci […], tak […] że tracą na tym inne 
grupy […]. Takiej rywalizacji […] należy jednak zaniechać. Każde dziecko potrzebu-
jące pomocy musi ją otrzymać, każda przeto instytucja wymaga uwzględnienia33.

 Guta Ejzencwajg wielkodusznie proponowała, by te wypaczenia wyklu-
czyć, a  wówczas dopiero: „zwyczaj rozwijania podczas jednego miesiąca 
w roku żywej działalności w kierunku niesienia pomocy instytucjom poświę-
conym dzieciom przyjmie się zapewne wszędzie i  wyda dobre rezultaty”34. 
Co więcej: „będzie to miało miejsce z chwilą, gdy społeczeństwo żydowskie 
uważać się będzie za wspólnotę podporządkowaną organizacji nadrzędnej, 
której celem jest opieka nad Dzieckiem Żydowskim”. Warto zwrócić uwagę, 
że owo dziecko żydowskie, pozbawione co prawda tutaj już przymiotu wcześ-
niejszej świętości, jest zapisane wielką literą.

Kilka dni po tekście Guty Ejzencwajg na łamach „Gazety Żydowskiej”, 5 li-
stopada, czyli już kilka dni po oficjalnym, prolongowanym o  dwa tygodnie  
zakończeniu Miesiąca Dziecka, ukazało się kolejne podsumowanie, będące 
rekapitulacją ostatnich wydarzeń. Czytamy w nim, że:  

Na dzień 26 bm. Centos proklamował Święto Dziecka. W  internatach, półinter-
natach, kuchniach, ogniskach i świetlicach Centosu odbyły się zabawy i imprezy 
dziecięce. Wszystkie dzieci znajdujące się pod opieką Centosu otrzymały tego dnia 
zwiększone racje żywnościowe oraz – dzięki specjalnemu przydziałowi Zakładu 
Zaopatrywania – chleb z  marmeladą i  cukierki. Centos zwrócił się poza tym do 
komitetów domowych, Komisji Opieki nad Dziećmi itd., aby dzieciom na terenie 

33 Tamże.
34 Tamże.
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domów ten dzień specjalnie uprzyjemniły. Tu i ówdzie dzieci samorzutnie zorga-
nizowały gry i zabawy. Żywo poruszyło ich odczucie tego, że ktoś się przecież o nie 
troszczy, ktoś o nich myśli i dla nich żyje. Należy się spodziewać, że akcja Miesiąca 
Dziecka nie ucichnie wraz z  terminem jej zakończenia, lecz toczyć się będzie we 
współczujących sercach społeczności żydowskiej nieprzerwanie35. 

Warto zauważyć, że w „Gazecie Żydowskiej” przez cały czas trwania war-
szawskiego Miesiąca Dziecka, a także już po oficjalnym jego zakończeniu, co 
jakiś czas umieszczane były sugestywne hasła reklamowo-propagandowe, 
których celem było wpłynięcie na ofiarność społeczeństwa. Warto przytoczyć 
kilka z  nich, jako że dają one wyobrażenie o  tym, jak chciano przedstawiać 
miejsce dziecka żydowskiego wśród społeczności. Oto one: „Poziom moralny 
społeczeństwa mierzy się poziomem jego dzieci i młodzieży. Dbajmy o to, by 
poziom ten był wysoki”36, czy też: „Zdrowie naszych własnych dzieci zależne 
od zdrowia dzieci ulicy”37 oraz nieco późniejsze, nawiązujące wprost do prze-
prowadzonej akcji: „Najsmutniejszą dolą dziecka jest sieroctwo. Wyciągnijmy 
ku sierocie pomocne dłonie i obdarzmy je ciepłem serca macierzyńskiego”38. 
Jeszcze wiosną 1942 roku, czyli ponad pół roku po zakończeniu jesiennej akcji 
z roku ubiegłego, na łamach „Gazety Żydowskiej” znaleźć można było tego typu 
nawoływania; w  maju: „Pamiętajcie o  dzieciach. Każdy dzień powinien być 
Dniem Dziecka”39, w  czerwcu: „Dziecko to nasza świętość. Pamiętajcie o  tym 
przy każdej sposobności”40, w lipcu zaś, na niespełna trzy tygodnie przed roz-
poczęciem Wielkiej Akcji Likwidacyjnej: „Dzieci to nasz skarb! Strzeżcie go!”41. 
Być może hasła te z  jednej strony miały przypominać o tym, czego udało się 
dokonać, z drugiej zaś miały przygotowywać społeczeństwo do planowanego 
na lato 1942 kolejnego Miesiąca Dziecka.

Wracając jeszcze do podsumowań i bilansów, trzeba przytoczyć umiesz-
czone na łamach „Gazety Żydowskiej” sprawozdanie finansowe, w  którym 
przedstawiono źródła wpływów:

W ramach akcji Miesiąc Dziecka zakończono właśnie […] specjalną zbiórkę pienięż-
ną w Zakładzie Zaopatrywania. […] Obecnie przystąpiono do obliczenia sum, które 
[…] zebrano na Miesiąc Dziecka. Jak wynika z pierwszych, nieskończonych jeszcze 
obliczeń, Zakład Zaopatrywania zebrał sumę przekraczającą cyfrę 900 000 (nieza-
leżnie od 165 000, które wpłynęły również za pośrednictwem i w znacznej mierze 
dzięki Zakładowi na konto Miesiąca Dziecka).42.

35 „Gazeta Żydowska”, 5 XI 1941 (nr 107), s. 3.
36 „Gazeta Żydowska”, 7 XI 1941 (nr 108), s. 3.
37 „Gazeta Żydowska”, 9 XI 1941 (nr 109), s. 2.
38 „Gazeta Żydowska”, 14 XI 1941 (nr 111), s. 5.
39 „Gazeta Żydowska”, 17 V 1942 (nr 58), s. 2.
40 „Gazeta Żydowska”, 12 VI 1942 (nr 69), s. 2.
41 „Gazeta Żydowska”, 3 VII 1942 (nr 78), s. 2.
42 „Gazeta Żydowska”, 3 XII 1941 (nr 119), s. 3.
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Dwa dni po sprawozdaniu finansowym ukazał się kolejny, nadspodziewa-
nie obszerny artykuł, w którym wyszczególniono, na co ów zebrany milion 
złotych miał zostać przeznaczony. 

Miesiąc Dziecka dobiegł końca. Jak każdy miesiąc. Jak każdy? Czy w ogóle można uczu-
cie ująć w  terminach czasowych? Czy takie hasła jak: „Dziecko to świętość”, „Nasze 
dzieci muszą żyć” itp. dadzą się ograniczyć ciasnymi ramami miesiąca? A potem? Toteż 
miesiąc dziecka […] ma potrwać nie 30 czy 31 dni, lecz pełne 365 dni w roku zwykłym, 
a 366 w przestępnym. Taką to reformę kalendarza akcji przeprowadzi się, a przynaj-
mniej należy przeprowadzić. Takie wrażenie odnieśliśmy, słuchając przemówienia 
prezesa inż. Czerniakowa na uroczystej akademii z okazji zakończenia Miesiąca Dzie-
cka, która odbyła się przed kilkoma dniami w sali „Melody Palace”. […] Prezes Czernia-
ków, człowiek najbardziej aktywny w dzielnicy, nie należy do zadowolonych. Podczas 
gdy ze słów innych mówców przebijała nuta satysfakcji z osiągniętych wyników, to ze 
słów inż. Czerniakowa brzmiało wyraźne niezadowolenie. Uważa on bowiem, że to, 
co w tej dziedzinie uczyniono, jest zaledwie początkiem, że prawdziwa praca dopiero 
czeka. Zresztą – jak to dosadnie prezes określił w swoim przemówieniu – więcej było 
podatków aniżeli datków… A należałoby przecież oczekiwać dobrowolnej ofiarności 
[…]. A tego było mało… […] Zebrano ogółem ponad milion złotych. Natychmiast przy-
stąpiono do uruchomienia nowych internatów dla opuszczonych dzieci, mianowicie 
jeden wielki internat przy ul. Dzielnej 61 oraz pięć innych na ulicach, które mają być 
obecnie przyłączone do dzielnicy żydowskiej. Poza tym utworzono szereg półinter-
natów, w których znajdzie pomieszczenie ponad tysiąc dzieci. Zaopatrzono w obuwie 
o drewnianych podeszwach 700 dzieci. […] Czynny udział w akcji wzięła też Żydowska 
Służba Porządkowa, organizując przy rejonowych biurach ŻSP tzw. izby zatrzymań 
dla dzieci o charakterze półinternatów. […] Przede wszystkim zaś należy zawdzięczyć 
powodzenie akcji przewodniczącemu Rady Żydowskiej, który sam i za pośrednictwem 
swych odnośnych organów i  agend przykładał się wielce do osiągnięcia odpowied-
nich wyników. Tak np. Zakład Zaopatrywania zaprzągł cały swój aparat w służbie tej 
akcji. […] Również Żydowska Składnica Pocztowa stawiła się do dyspozycji, a zebrane 
przez nią sumy są dosyć znaczne. […] Poza tym wszelkie inne agendy przewodniczące-
go Rady Żydowskiej […] nie ustawały w wysiłkach dla zapewnienia powodzenia tej ak-
cji. Przewodniczący Rady Żydowskiej zadeklarował na cel akcji 100 000 zł. […] Postano-
wiono tę sumę przeznaczyć w sposób następujący: na stworzenie internatu dla dzieci 
opuszczonych i sierot 40 000 zł, na dom noclegowy dla bezdomnych dzieci 10 000 zł, na 
półinternat dla dzieci ulicy przy ul. Nowolipie 1 – 10 000 zł, na zorganizowanie punk-
tu etapowego dla bezdomnych dzieci przy ulicy Stawki 11 – 10 000 zł, na zaopatrzenie 
w odzież i obuwie zakładów opieki nad dziećmi – 25 000 zł, na remont zakładów sie-
rocych – 5 000 zł. […] W ogólności, jak powiedziano, akcja Miesiąc Dziecka miała być 
tylko przypomnieniem obowiązku na co dzień, obowiązku stałego, trwałego. Miesiąc 
się skończył, zbierano ofiary, datki, podatki, wzywano, apelowano do ofiarności, do 
sumienia, do serc. Odzywano się. A echo jeszcze gra…43.

43 „Gazeta Żydowska”, 5 XII 1941 (nr 120), s. 4.
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A  tymczasem już niespełna tydzień później na łamach „Gazety Żydow-
skiej” znajdujemy informację będącą kolejną krytyczną opinią na temat or-
ganizacji zbiórek:

Są dwie drogi zbiórki odpowiednich funduszów: datki i  podatki, jak to trafnie 
określił prezes Czerniaków. O ile chodzi o tę drugą drogę, to w Miesiącu Dziecka 
zastosowano tylko jedną formę, mianowicie podatku pośredniego, który obciążał 
biedaka na równo z bogatym. A może nawet więcej, biorąc pod uwagę liczniejsze 
rodziny proletariackie. Bogaci zaś sami, dobrowolnie, bardzo mało się opodatko-
wali. Należy więc dotrzeć do nich za pomocą podatku bezpośredniego. Skoro na-
woływania, apele, odezwy nie pomagają, Zarząd Dzielnicy Żydowskiej ma odpo-
wiednie ku temu środki i drogi44. 

Refleksja dotycząca sposobu pozyskiwania środków jest jednoznaczna – 
społeczeństwo, bez pytania o zdanie obarczone obowiązkiem składania ofiar 
na rzecz akcji, której efekty były mało spektakularne, musiało mieć wobec 
tego sposobu organizacji istotne zastrzeżenia. 

Po zakończeniu akcji Miesiąc Dziecka i przedstawieniu sprawozdań nie-
omal natychmiast zorganizowano kolejne „pospolite ruszenie”, tym razem 
pod nazwą Pomocy Zimowej, co było nawiązaniem do przedwojennej akcji 
charytatywnej skierowanej do bezdomnych i  bezrobotnych45. „Gazeta Ży-
dowska” pisała o niej następująco: 

Akcja niesienia pomocy dzieciom przeistoczyła się już prawie we wszystkich gmi-
nach żydowskich Generalnego Gubernatorstwa w ogólną akcję Pomocy Zimowej. 
W Warszawie rozpoczęto ją z wielkim rozmachem, na prowincji bez specjalnego 
rozgłosu46.

Czytamy jednak tym razem, że w wyniku wcześniejszych doświadczeń or-
ganizatorzy zadbali o to, by zmieniono sposób pracy, a w szczególności sposób 
zbierania datków. „Kwestarze są ambitniejsi, jeśli przyświeca im szczególny cel, 
a społeczeństwo składa chętniej mniejsze, lecz częstsze ofiary niż jednorazowo 
większą kwotę”47. Ofiary na warszawski Miesiąc Dziecka, o  których wcześniej 
pisano z dużą satysfakcją, w ostatecznym  rozrachunku były w oczach piszących 
dla „Gazety Żydowskiej” nie w  pełni zadowalające. Ślady tego braku pełnego 
ukontentowania znajdują się w jednym z grudniowych numerów: 

Okazuje się, że wyniki akcji jesiennej wprawdzie nie wszędzie spełniły oczekiwa-
nia, niemniej jednak przedstawiają się na ogół zadowalająco. W Warszawie, w wy-

44 „Gazeta Żydowska”, 10 XII 1941 (nr 122), s. 2.
45 W latach międzywojennych koordynacją tej corocznej inicjatywy zajmował się Komitet Zimowej Pomocy 

Bezrobotnym. Po raz pierwszy zbiórki w ramach Pomocy Zimowej odbyły się w 1936 roku, ich szczyt 
przypadł na listopad i grudzień, przyjmowano datki pieniężne, ale także żywność, węgiel i drewno.

46 „Gazeta Żydowska”, 24 XII 1941 (nr 128), s. 1.
47 „Gazeta Żydowska”, 12 XII 1941 (nr 123), s. 1.
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niku akcji pomocy dla dziecka, zebrano ogółem milion złotych, czyli, że przeciętnie 
każdy mieszkaniec dzielnicy zaofiarował 2 złote. Podobnie przedstawia się stosu-
nek przy obliczaniu dochodu z Miesiąca Dziecka w Krakowie oraz na prowincji48. 

Warszawska dzielnica zamknięta nie wyróżniała się zatem korzystnie w po-
równaniu z innymi gettami, co nie jest zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę dra-
styczne, a przy tym powszechne zubożenie ludności, wysokie ceny żywności, 
a także dużą liczbę nowo przybyłych z innych miejscowości, którzy prawdopo-
dobnie w pierwszym rzędzie skupili się na zorganizowaniu własnego życia.

W tym samym numerze „Gazety Żydowskiej”, kilka stron dalej, przedsta-
wiono pierwsze sprawozdanie z akcji oraz jej widoczne efekty. Warto przy-
toczyć ten tekst nieomal w całości, ponieważ dostarcza wymiernych danych:

Pierwsze plony Miesiąca Dziecka: pięć nowych placówek opieki nad dziećmi. W chwi-
li, gdy akcja Miesiąc Dziecka została ukończona, przystąpił Centos do rozszerzenia 
opieki nad dziećmi, opierając się na wpływach z  Miesiąca Dziecka. Zgodnie z  głów-
nymi hasłami akcji […] przystąpił Centos natychmiast do organizowania szeregu no-
wych placówek opiekuńczych. Już w ciągu listopada przeprowadzone zostały prace 
zmierzające do utworzenia nowego domu sierot przy Twardej 35. Dnia 10 grudnia 
internat ten został już uruchomiony i przyjął pierwszą partię sierot i dzieci opuszczo-
nych. Znajdzie w nim schronienie i pieczołowitą opiekę blisko 100 dzieci. Jednocześnie 
zorganizował Centos, dzięki wpływom z Miesiąca Dziecka, dwa nowe półinternaty dla 
„dzieci ulicy”. […] Poza tym przystąpił Centos do zorganizowania domu noclegowego 
dla „dzieci ulicy” w lokalu przy ul. Nowolipie 1. Ma on być przeznaczony w pierwszym 
rzędzie dla dzieci korzystających z opieki półinternatów Centosu, nie posiadających 
jednak odpowiedniego noclegu. Dom noclegowy zostanie uruchomiony z  końcem 
grudnia […]. Zmierzając do rozwiązania niezmiernie ciężkiego i bolesnego zagadnie-
nia żebraniny dziecięcej, postanowił Centos akcję w tym kierunku powiązać z Żydow-
ską Służbą Porządkową. W związku z tym odbyła się wspólna konferencja, na której 
uchwalono utworzenie szeregu izb zatrzymań dla „dzieci ulicy”. Służba Porządkowa 
sprowadzać będzie żebrzące lub pozbawione opieki dzieci do izb. W izbach przebywać 
będą dzieci przez krótki czas (do dwóch tygodni), zaś po przeprowadzeniu odpowied-
nich wywiadów, zaopatrzeniu w odzież itd., będą dzieci kierowane do internatów lub 
półinternatów Centosu. […] Wobec tego, że sprawa zaopatrzenia dzieci w obuwie sta-
nowi jedną z najostrzejszych bolączek Centosu, postanowiono przystąpić do produko-
wania obuwia dziecięcego (na drewnianych podeszwach). Dzięki aktywności specjal-
nej Komisji Społecznej przy Centosie wyprodukowano i rozdano dzieciom przeszło 
tysiąc par obuwia. […] Powyższe prace są jedynie początkiem wielkiej akcji tworzenia 
placówek opiekuńczych dla sierot i dzieci opuszczonych. W najbliższym bowiem cza-
sie Centos będzie w stanie uruchomić kilka nowych, wielkich internatów w specjalnie 
na ten cel przeznaczonych budynkach49.

48 „Gazeta Żydowska”, 24 XII 1941 (nr 128), s. 1.
49 Tamże.
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W  kolejnym roku kalendarzowym, dwa tygodnie po pierwszym dużym 
podsumowaniu, pojawiło się następne, powtarzające w dużej mierze infor-
macje z poprzedniego50. 

W kolejnym zestawieniu, zamieszczonym na łamach „Gazety Żydowskiej” 
pod koniec stycznia 1942 roku, czytamy o tym, że w sumie powołano do życia 
osiem nowych placówek, wśród których był między innymi dom noclegowy, 
którego działalność można zaliczyć do tak zwanej opieki półotwartej51. Czy-
tamy o nim:

W dniu 12 bm. uruchomiony został przez Centos w obszernym lokalu przy ulicy 
Nowolipie 1 pierwszy dom noclegowy dla dzieci. Już pierwszego dnia znalazło 
w nim nocleg i schronienie ponad 60 dzieci. […] Pomieści on około stu dzieci. Dzieci 
przebywające cały dzień w półinternatach udają się wieczorem do domu noclego-
wego, gdzie po umyciu spożywają kolację. Po kolacji odbywają się pogadanki, czy-
tanie zbiorowe lub śpiew chóralny, po czym dzieci udają się na spoczynek do włas-
nych łóżek. Każde dziecko rozporządza łóżkiem pryczą, ma swój materac, czystą 
pościel i nocną koszulę. […] Dom noclegowy Centosu jest już ósmą z kolei placówką 
utworzoną dzięki funduszom Miesiąca Dziecka (2 internaty, 2 półinternaty, 2 izby 
zatrzymań, pogotowie opiekuńcze i dom noclegowy)52. 

Pod koniec lutego 1942 roku, kiedy już pamięć o Miesiącu Dziecka nieco 
się zatarła, w  „Gazecie Żydowskiej” znaleźć można było krótką wzmiankę 
o kolejnych inicjatywach podjętych za środki uzyskane wczesną jesienią mi-
nionego roku. Czytamy53 więc, że:

Dzięki wpływom Miesiąca Dziecka zakupił Centos pewną ilość używanej odzieży 
i uruchomił specjalny warsztat reperacyjny, w którym odzież ta (palta, ubrania itd.) 
zostaje doprowadzona do stanu używalności. Sprawa odzieży i obuwia stanowi na-
dal jedną z głównych bolączek Centosu. […] W styczniu utworzony został przy Cen-
tosie specjalny referat prawny mający na celu roztoczenie opieki nad mieniem dzieci 
osieroconych. Poza tym zorganizowany został […] specjalny referat kształcenia za-
wodowego sierot, dzieci starszych i młodzieży, znajdującej się pod opieką Centosu54.

Ostatnią informacją dotyczącą Miesiąca Dziecka przeprowadzonego 
w getcie warszawskim w 1941 roku, którą odnaleźć można na łamach „Gazety 

50 „Gazeta Żydowska”, 7 I 1942 (nr 3), s. 2.
51 Warto dodać, że jest to prawie dosłowny przedruk z oficjalnego sprawozdania o głównych pracach Cen-

tosu w styczniu 1942, które to sprawozdanie zostało wysłane do centrali Żydowskiej Samopomocy Spo-
łecznej w Krakowie i zapewne stamtąd zostało przekazane do „Gazety Żydowskiej”; jego kopia znalazła 
się również wśród dokumentów zgromadzonych przez współpracowników Emanuela Ringelbluma, zob. 
Archiwum Ringelbluma…, t. 27, s. 967.

52 „Gazeta Żydowska”, 28 I 1942 (nr 12), s. 2.
53 Identyczny fragment znajduje się we wzmiankowanym już w przypisie 55 sprawozdaniu Centosu. „Gaze-

ta Żydowska” podzieliła ten dokument na dwie części i opublikowała je z około miesięcznym odstępem, 
zob. Archiwum Ringelbluma…, t. 27, s. 968. 

54 „Gazeta Żydowska”, 27 II 1942 (nr 25), s. 2.



180

Agnieszka Witkowska-Krych

Żydowskiej”, jest kwietniowa wzmianka dotycząca nowych aktywności Cen-
tosu. Czytamy w niej, że:

Komisja Imprez Dziecięcych przy Centosie zorganizowała w  pierwszej połowie 
zimy tego roku 23 imprezy dla dzieci w  wykonaniu aktorów (dorosłych) oraz 
39 imprez wykonanych przez zespoły dziecięce. Wszystkie te imprezy obejrzało 
przeszło 5 000 dzieci spośród najbiedniejszych w  dzielnicy. […] Dla celów propa-
gandowych zorganizowała komisja kukiełkowy „cyrk” wędrowny, popularyzu-
jąc przy tym hasła prowadzonej swego czasu akcji Miesiąc Dziecka. Dużo miejsca 
w pracach imprezowo-wychowawczych zabierał materiał w języku żydowskim55.

Jedyny w getcie Miesiąc Dziecka, zorganizowany pod auspicjami Centosu przy 
wsparciu, także finansowym, Judenratu, rozpoczął się uroczystą akademią w „Fe-
minie”, a zakończył galą w „Melody Palace”56. W czasie trwania akcji przeprowa-
dzona została kwesta uliczna, pobierane były specjalne podatki, sprzedawano 
mareczki i cegiełki, wystawiano przedstawienia w kącikach domowych, organi-
zowano występy chórów dziecięcych57, pokazy gimnastyczne58 oraz różnego ro-
dzaju koncerty59. Wśród artystów występujących podczas pokazów były również 
dzieci przebywające na co dzień w internatach Centosu. To ważne, że w ferworze 
prac organizacyjnych i reklamowych nie zniknęły one całkiem z pola widzenia, 
z jednej strony ze względu na swoją dość jednak abstrakcyjną, a wszem i wobec 
deklarowaną, „świętość”, z drugiej zaś – być może – mało atrakcyjny wygląd.

Planowany na cztery tygodnie Miesiąc Dziecka przedłużony został, 
o czym była wyżej mowa, o dwa tygodnie, do pierwszego listopada 1941 roku. 
Owa prolongata pozwala, z jednej strony, sądzić, że było to przedsięwzięcie 
niezwykle udane, które warto było kontynuować, z  drugiej zaś daje powo-
dy do podejrzeń, że w ciągu miesiąca nie zdołano osiągnąć założonych celów 
i potrzebny był dodatkowy czas na ich zrealizowanie. Ta niespójność przeka-
zu jest tutaj dość zastanawiająca.

Analizując teksty dotyczące Miesiąca Dziecka opublikowane na łamach 
„Gazety Żydowskiej”, warto także zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mówi 
się o beneficjentach. Dziecko nazywane jest tu sercem społeczeństwa, kwia-
tem, istotą ludzkiego istnienia, którą trzeba otoczyć pieczołowitą opieką, 
a czasem również świętym skarbem. Słowa te, nad wyraz poważne, a nawet 
wzniosłe, w konfrontacji z rzeczywistością ulicy getta brzmiały dość grote-
skowo. Tym bardziej że odmieniane przez wszystkie przypadki dziecko poza 
uzyskaniem pomocy, miało przede wszystkim zniknąć za murem jakiejkol-
wiek instytucji i nie kłuć w oczy przechodniów swoją nędzą.

55 „Gazeta Żydowska”, 1 IV 1942 (nr 39), s. 2.
56 A. Berman, Wos der gojrl hot mir baszert. Mit Jidn in Warsze, Izrael 1980, s. 139–140. 
57 Wśród dokumentów z Archiwum Ringelbluma zachowała się karta wstępu na turniej chórów dziecięcych 

placówek Centosu, zob. Archiwum Ringelbluma…, t. 2,  s. 274.
58 H. Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Warszawa 2006,  s. 146–147.
59 Wśród dokumentów z Archiwum Ringelbluma zachował się bilet wstępu na koncert muzyki oratoryjnej, 

zob. Archiwum Ringelbluma…, t. 2, s. 277.
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Pracownik Centosu, Józef Gitler-Barski pisał o tej akcji po wojnie w tonie 
entuzjastycznym: „Do imprezy tej, która przyniosła dochód około miliona 
złotych, włączyły się wszystkie organizacje społeczne i  gospodarcze getta. 
Dochody z  tej imprezy pozwoliły dodatkowo objąć opieką Centosu większą 
liczbę głodujących i biednych dzieci”60. Podobnego zdania był Adolf Berman: 
„Udało się dla sprawy zmobilizować szerokie rzesze społeczeństwa. W wiel-
kiej akcji społecznej wzięły udział wszystkie niemal istniejące w getcie insty-
tucje społeczne i gospodarcze, zawodowe i kulturalne”61. Nie wszyscy jednak 
podzielali te opinie. Ci, którzy przyglądali się Miesiącowi Dziecka na bieżąco 
i  od razu, na gorąco, go komentowali, mieli powody do krytycznych uwag. 
Pisali oni, że – najogólniej rzecz ujmując – forma Miesiąca Dziecka przerosła 
jego treść. Koszty promocji tej akcji były niewspółmierne do efektów, środki 
zaś przeznaczone na organizację powinny były raczej trafić wprost do po-
trzebujących dzieci. Rachela Auerbach, wnikliwa obserwatorka realiów get-
ta, sama zaangażowana w pracę społeczną na rzecz mieszkańców dzielnicy 
zamkniętej, pisała w swoim dzienniku: 

Życie, zwłaszcza życie tak dojrzałe do śmierci jak nasze w  zamkniętym mieście, 
preparuje niekiedy przedziwnie jaskrawe symboliczne skróty, niczym melodra-
matyczne pomysły banalnego filmu. Oto raz widziałam na własne oczy opodal bra-
my domu, gdzie mieści się kuchnia i zarazem rejon policji żydowskiej, u wejścia do 
cukierni, trupa dziecięcego przykrytego płachtą plakatu Miesiąca Dziecka62. 

W podobnym tonie wypowiadał się Stefan Chaskielewicz, który widział 
równie farsowo-makabryczny obrazek na ulicy getta – trup dziecka przy-
kryty był tym razem plakatem z napisem „Nasze dzieci muszą żyć”63. Ringel-
blum dostrzegał zaś widoczne gołym okiem marnotrawstwo i pisał, że akcję 
tę „prowadzono przy pomocy ogromnej reklamy plakatowej (co dwa, trzy dni 
nowy afisz), wydatkowano więc na to masę pieniędzy”64. Po latach komento-
wała tę nieszczęsną kampanię reklamową również Maria Czapska, pisząc, że 
plakaty: „głosiły opiekę nad dzieckiem – «największą wartością narodu». […] 
Pod zdartymi plakatami leżały trupy dziecięce, inne jęczały pod ścianami: 
«głodne jesteśmy»”65. Kontrast między pełnymi dobrej woli hasłami pocho-
dzącymi z kolorowych afiszy a rzeczywistością obserwowaną na co dzień na 
ulicach getta musiał być dojmujący. Nawet dla tych, którzy mieszkali poza 
murem i w getcie bywali okazjonalnie lub tylko o nim słyszeli.

Zarówno Ringelblum, jak i  Czerniaków czy Korczak mieli do całej ak-
cji bardzo konkretne zastrzeżenia. A  jako ludzie osobiście zaangażowani 

60 J. Barski, Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji, Wrocław 1986, s. 28–30.
61 A. Berman, O losie dzieci żydowskich z zakładów opiekuńczych w getcie warszawskim, „Biuletyn Żydow-

skiego Instytutu Historycznego”, 1958, nr 28, s. 69.
62 R. Auerbach, Pisma z getta warszawskiego, Warszawa 2015, s. 125.
63 S. Chaskielewicz, Ukrywałem się w Warszawie, Kraków 1988, s. 116.
64 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, Warszawa 1983, s. 335.
65 M. Czapska, Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny, Londyn 1975, s. 20.
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w działalność pomocową, mieli nie tylko prawo, ale też wiedzę i kompetencje, 
by na ten temat się wypowiadać. Korczak o głównym haśle Miesiąca Dziecka 
pisał, że jest ono tylko banałem, który asekuruje nieuczciwego spekulanta66. 
Zaś samą akcję podsumował następująco: 

Są różne szczeble i różne temperatury zakłamań; wśród nich brudny frazes, sza-
chrajski czek bez pokrycia – pętacki chwyt – kanciarska spekulacja – cwana kal-
kulacja – kombinacja – wytrych koniunktury – fałsz, szulerka. – A w sumie, w naj-
łagodniejszej ocenie, niefortunne hasło, bo taki błędny wzór: milusiński, dzidziuś 
bananowo-cukierkowy, pieszczoszek – pajacyk – pinczerek – cacy lala – najwięk-
sza świętość67.

„Gazeta Żydowska” w styczniu 1942 w tonie bardzo optymistycznym wyra-
żała się o niedawno zakończonej akcji. A tymczasem Czerniaków, który praw-
dopodobnie miał dostęp do danych liczbowych, 26 kwietnia 1942, czyli około 
pół roku po zakończeniu Miesiąca Dziecka, w  swoim dzienniku nadmienił: 
„Rano Gmina. […] Temat – zakończenie Miesiąca Dziecka. Sprawozdanie Komi-
sji Rewizyjnej (inż. Szereszewski) odrzucono jako wyjątkowo głupie i poleco-
no ponownie sprawozdanie to opracować”68. Komentarz ten stawia pod dużym 
znakiem zapytania nie tylko celowość i  skuteczność tej inicjatywy, ale także 
rzetelność przygotowywanych raportów. Mimo dość krytycznej opinii tak ze 
strony Judenratu, jak i niektórych mieszkańców getta osobiście zaangażowa-
nych w działania pomocowe, Centos planował powtórzenie Miesiąca Dziecka 
latem 1942 roku. Jeszcze przed jego oficjalnym rozpoczęciem w  placówkach 
Centosu przygotowywano przedstawienia i występy artystyczne69. Miał on za-
cząć się 1 sierpnia70, ale  rozpoczęcie akcji likwidacyjnej udaremniło te plany. 
O  pomyśle zorganizowania Miesiąca Dziecka latem 1942 roku czytamy rów-
nież w sprawozdaniu Rady Żydowskiej za lipiec tegoż roku71.

Ocena tej dość doraźnej, ale jednak zakorzenionej w tradycji i zakrojonej 
na  szeroką skalę akcji pomocowej nie jest łatwa. Można z pewnością zakła-
dać, że zarówno Centos, jak i Gmina Żydowska chciały jakoś wesprzeć potrze-
bujące dzieci getta, choć ze względów organizacyjnych nie było to w  pełni 
możliwe. Dzieci na ulicy przybywało, placówki opiekuńcze nie mogły w nie-
skończoność przyjmować nowych podopiecznych, zaś zaplanowanie i prze-

66 J. Korczak, Votum separatum na marginesie Miesiąca Dziecka; w: Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, 
Warszawa 1992, s. 252–253.

67 Tamże.
68 Adama Czerniakowa dziennik..., s. 269.
69 Adolf Berman pisał: „W maju i czerwcu 1942 r. Centos rozpoczął intensywne przygotowania do obcho-

dów Miesiąca Dzieci, który został ogłoszony na sierpień. W związku z tym odbyło się jeszcze dziesiątki 
przedstawień próbnych (przygotowawczych) dzieci z różnych ośrodków i szkół. Bardzo udane przed-
stawienie odbyło się w szkole Borochowa należącej do CISzO na ul. Nowolipki 68 pt. Zwycięski marsz 
wiosny. Składało się ono z tańców, śpiewu i recytacji wierszy Bialika, A. Rajzena, M. Gebirtiga i innych”; 
w: tenże, Wos der gojrl hot mir baszert…, s. 142.

70 Tamże.
71 „Udzielono zezwolenia na zorganizowanie w  dniach 1–31 sierpnia «Miesiąca Dziecka»”; za: Tak było… 

Sprawozdania z warszawskiego getta 1939–1943, Warszawa 1988, s. 77.
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prowadzenie zbiórek i  działań kulturalnych w  dramatycznych warunkach 
życia w getcie  mogło stanowić nie lada wyzwanie. Ludzie, sami znajdując się 
w  trudnym położeniu, nie zawsze chcieli uczestniczyć finansowo w  działa-
niach organizacji, która – jak czytamy w  ocalałych dokumentach – mimo że 
była zapewne pełna dobrej woli, to jednak nie potrafiła poradzić sobie z wi-
docznym gołym okiem problemem bezdomności, żebractwa i demoralizacji 
wśród dzieci getta. Co więcej, jej aktywność nierzadko nosiła też znamiona 
pewnej doraźności. Z  innej jednak strony patrząc, kwota zebrana jesienią 
1941 roku była dziesięciokrotnie wyższa od ubiegłorocznej, co  mogło być 
uznawane za osiągnięcie, nawet gdy uwzględnić inflację i  fakt, że do owej 
ofiarności ludzie byli w  1941 roku w  pewnym sensie przymuszani. Gdyby 
jednak chcieć wyciągać wnioski jedynie na podstawie artykułów prezento-
wanych na łamach „Gazety Żydowskiej”, to odniosłoby się wrażenie, że akcja 
ta była pasmem niekończących się sukcesów, zaś dziecko żydowskie żyjące 
w  getcie warszawskim jesienią 1941 roku widziane przez pryzmat artyku-
łów autorstwa pracujących w  piśmie ludzi było źrenicą oka całej społecz-
ności i  centralnym punktem wszelkich działań pomocowych. Co więcej, że 
rozmach prac był wielki, udział społeczności czynny, a działania pomocowe, 
mimo potknięć organizacyjnych, w pełni efektywne. O tym zaś, że były na 
pewno również efektowne można było przekonać się, patrząc na rozklejane 
w  getcie warszawskim kolorowe plakaty, głoszące, że „nasze dzieci muszą 
żyć”, co oczywiście było słuszne i przypominało o moralnym nakazie opieki 
nad dziećmi. A przecież to właśnie owo alarmowanie, ponaglanie, wzywanie, 
ustawiczne przypominanie o obowiązku wspierania najbardziej potrzebują-
cych, było jednym z  głównych celów całego przedsięwzięcia. Sama „Gazeta 
Żydowska”, która była trybikiem wielkiej propagandowej machiny, mniej 
lub bardziej umiejętnie włączyła się w to działanie. Zrobiła to jednak na włas-
nych zasadach, zgodnych z odgórnymi wytycznymi okupanta72.  

„Nasze dzieci muszą żyć”, bo przecież „Dziecko to największa 
nasza świętość”. Obraz akcji Miesiąc Dziecka przeprowadzonej 
w warszawskim getcie przedstawiony na łamach „Gazety 
Żydowskiej” – streszczenie 

Artykuł jest próbą przyjrzenia się narracji prezentowanej przez koncesjo-
nowaną przez Niemców „Gazetę Żydowską” w  sprawie akcji Miesiąc Dzie-
cka, która zorganizowana została w getcie warszawskim jesienią 1941 roku. 
W  świetle analizy prasowego dyskursu postawione zostają ogólne pytania 

72 Zdanie to bardzo wyraźnie zaakcentował Marian Fuks, jeden z pierwszych badaczy „Gazety Żydow-
skiej”, pisząc, że była ona pismem „które pod pozorem reprezentowania interesów społeczeństwa ży-
dowskiego zamkniętego w getcie, służyło w gruncie rzeczy niecnym celom okupanta hitlerowskiego”; 
za: M. Fuks, Życie w gettach Generalnej Guberni na tle „Gazety Żydowskiej” 1940–1942, „Biuletyn Żydow-
skiego Instytutu Historycznego”, 1972, nr 1, s. 69.
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dotyczące przebiegu samej akcji, ale też kwestie związane z  organizacją 
i efektami pomocy potrzebującym, kondycją dzieci przebywających w getcie 
warszawskim oraz sposobom konceptualizowania ogólnego problemu opie-
ki w sytuacji granicznej.

Słowa kluczowe: getto warszawskie, „Gazeta Żydowska”, Miesiąc Dziecka, 
opieka społeczna, dzieci, sieroty


