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Publikacja R. Z. Hrabara, oparta na bogatym materiale dowodowym, jest 
pierwszą polską pracą poświęconą rabunkowi dzieci polskich przez hitlerowców.

Składa się z przedmowy pióra Mariana Orzechowskiego, krótkiego wstępu, sied
miu rozdziałów omawiających właściwe zagadnienie, wyboru dokumentów nie
mieckich władz centralnych dotyczących tych spraw oraz streszczeń w językach 
obcych: rosyjskim, angielskim i niemieckim. Hrabar doskonale obeznany z tym 
problemem — był bowiem pełnomocnikiem rządu polskiego do spraw rewindykacji 
dzieci zrabowanych przez hitlerowców — w pierwszym rozdziale omawia ogólnie 
cele i zadania, jakie postawiły sobie niemieckie władze, przeprowadzając tę akcję. 
Autor stwierdza, że naczelnym zadaniem tych władz było całkówite zgermanizowa- 
nie porwanych dzieci. „Niemcy gwałcąc podstawowe prawa ludzkie, depcząc prze
pisy prawa międzynarodowego, dokonując systematycznej kradzieży dzieci, mieli 
na oku podwójny cel: wzmocnienie siły biologicznej własnego narodu oraz ekster
minację narodu podbitego. Cios wymierzony został w  to, co dla każdego narodu jest 
najdroższe, co stanowi o jego sile i przyszłości — w dziecko“ (s. 26).

W rozdziale drugim omówiono organa i instytucje hitlerowskie, które dokony
wały rabunku i germanizacji porwanych dzieci. Całością akcji — jak udowodnił 
Autor — kierował „Urząd dla spraw rasowo-politycznych narodowo-socjalistycznej 
niemieckiej partii pracy“ (Rassenpolitisches Am t der NSDAP) pod kierunkiem 
Heinricha Himmlera. W trzecim rozdziale omówiono system i metody germaniza
cji, w czwartym — środowisko i grupy dzieci objętych tą akcją. Aby zgermanizo- 
wać jak największą liczbę dzieci polskich, zabierano je od małżeństw mieszanych 
i rozwiedzionych, zakładów opiekuńczych oraz pozostających pod opieką polskich 
opiekunów. Były tu również dzieci rodziców wywiezionych do Niemiec na roboty, 
dzieci podrzucone oraz zabrane na podstawie specjalnych zarządzeń niemieckich 
władz. W rozdziale piątym Autor omawia sytuację tych dzieci, ich życie w różnego 
rodzaju zakładach „opiekuńczych“ ■ lub „wychowawczych“. Rozdział szósty poświę
cony jest przeprowadzaniu ha tych dzieciach eksperymentów „naukowych“. Ofia
rami tej zbrodniczej działalności padały najczęściej dzieci nie odpowiadające wy
mogom rasowym i zdrowptnym. I wreszcie w rozdziale siódmym Autor omawia 
liczbę wywiezionych do Niemiec. Podkreślając ogromne trudności w ustaleniu praw
dziwej cyfry, dochodzi do stwierdzenia, że „ofiarą hitlerowskiego rabunku i germa
nizacji padło co najmniej 200 tysięcy dzieci polskich“. W drugiej części pracy Hra
bar przytacza najważniejsze dokumenty ilustrujące jego wywody. W sumie książka 
omawiająca hitlerowski rabunek dzieci polskich należy do tych prac, które dema
skują hitlerowską politykę wobec podbitych narodów. Zaznajamiając z tym po
twornym czynem, równocześnie ostrzega przed odradzającym się neohitleryzmem 
w Niemczech zachodnich.

‘ Karol Fiedor

S. N o w a k o w s k i ,  PRZEOBRAŻENIA SPOŁECZNE WSI OPOLSKIEJ, Poznań, 
Instytut Zachodni, 1960, s. 258.

Autor postawił sobie nader ąmbitne zadanie prześledzenia przemian społeczno- 
kulturowych, które „zachodziły, ha wsi opolskiej od ostatnich dziesięcioleci wieku 
XIX do czasów najnowszych“ (s. 8 ). Praca posiada charakter sensu stricto socjolo
giczny, chociaż wyzyskano w niej także obszerny materiał historyczny w postaci kro


