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Pochodził z Puław. Po wybuchu
II wojny światowej działał w konspiracji
jako żołnierz AK. Po aresztowaniu
w 1943 r. był więziony na Zamku
Lubelskim i w obozie na Majdanku, skąd
w 1944 r. uciekł kanałami wraz z grupą
więźniów. Po ucieczce z obozu działał
w partyzantce. Po wojnie ukończył studia
na Politechnice Wrocławskiej. Od 1959 r.
pracował w Technikum Budowlanym
w Lublinie, a od 1970 – w Wyższej Szkole
Inżynierskiej (następnie w Politechnice
Lubelskiej).



„Pieśni zza drutów” – zbiór poezji obozowej, 
w której opublikowane zostały wiersze 

Tadeusza Czajki



Historia obozu koncentracyjnego 
na Majdanku

(KL Lublin)



W lipcu 1941 r., po ataku Niemiec na Związek Radziecki,
wizytujący Lublin Heinrich Himmler wydał decyzję
o budowie obozu koncentracyjnego. Obóz miał dostarczać
darmowej siły roboczej dla realizacji planów stworzenia
imperium germańskiego na Wschodzie. Jego budowę

rozpoczęto jesienią.



Pierwszymi więźniami Majdanka byli radzieccy jeńcy wojenni. 
Od końca 1941 r. zaczęto tu osadzać Żydów lubelskich 
i polskich chłopów, a w następnym roku do Lublina zaczęły 
docierać transporty z innych krajów. Wśród więźniów 
dominowali Polacy i Żydzi, a także Rosjanie, Białorusini 
i Ukraińcy, chociaż spotkać tu było można obywateli                 

prawie 30 państw.



Pierwotne zamierzenia dotyczące wielkości obozu
kilkakrotnie modyfikowano, każdorazowo zwiększając jego
rozmiary i planowaną liczbę więźniów. Tzw. generalny plan
budowy Majdanka, zatwierdzony 23 marca 1942 roku,
zakładał urządzenie obozu dla 150 000 więźniów i jeńców.
Tym samym Majdanek miał się stać największym obozem
w okupowanej Europie.



Trudności gospodarcze i niepowodzenia na froncie 
wschodnim nie pozwoliły na pełną realizację planów.

Plan KL Lublin



Oficjalne funkcje obozu jenieckiego i koncentracyjnego nie
wyczerpywały zadań wyznaczonych Majdankowi przez
władze niemieckie. KL Lublin stanowił także ogniwo
realizacji „Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej”,
czyli planu eksterminacji Żydów. Był również
wykorzystywany jako obóz karno-przejściowy dla polskiej

ludności wiejskiej.



3 listopada 1943 r. 
to najtragiczniejszy 
dzień w historii obozu 
na Majdanku. 
Rozstrzelano wtedy 
18 tysięcy Żydów. 
Operację nazwano 
„Erntefest”, co oznacza 
„Dożynki”.



23 lipca 1944 r. – wyzwolenie 
Majdanka

Spośród prawdopodobnie 150 tys. więźniów, 
którzy przeszli przez Majdanek, według 

najnowszych ustaleń życie straciło blisko 
80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów.


