
 

 

Instrukcja uzupełnienia kenkarty 

 

 

Strona lewa: 

 

1. Miejsce wystawienia, Starostwo powiatowe, Okręg – Konspiratorzy musieli dobrze znać 

podział administracyjny okupowanego kraju. Wpisów dokonywano najczęściej albo w języku 

niemieckim, albo zamieszczano informacje dwujęzyczną. Np. gdy ktoś miał dokument wystawiony 

w Krakowie, we wszystkich trzech miejscach (1. Miejsce wystawienia, starostwo powiatowe, 

okręg) wpisywano albo „Krakau”, albo “Krakau-Kraków”. Wynikało to stąd, że było to centrum 

administracyjne. W przypadku mniejszych miejscowości te trzy rubryki różniły się od siebie. Np. w 

przypadku Tarnowa, miejsce wystawienia i starostwo było takie samo: „Tarnau-Tarnów”, lecz przy 

okręgu wpisywać należało „Krakau-Kraków”. Jeśli chcecie wypisać dokumenty dla swojego 

miejsca zamieszkania możecie spojrzeć np. na tę mapę, by dowiedzieć się jakie starostwo i jaki 

okręg/dystrykt wpisać: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gengub_admin.png 

2. Numer rozpoznawczy – Urzędowy numer nadawany dokumentowi. Była to często 

kombinacja różnych liczb np. arabskich i rzymskich. W różnych miejscowościach      stosowano 

inne sposoby. Jeśli chcecie być bardzo dociekliwi i w pełni wcielić się w postać „legalizatora” 

dokumentów, musicie na własną rękę zdobyć informacje jak wyglądało to w miejscowości, którą 

wybraliście. Możecie np. poszukać w Internecie prawdziwych kenkart. Jeśli poszukiwania się nie 

udadzą lub nie chcecie ich prowadzić, to na potrzeby warsztatów możemy przyjąć, że wasz 

dokument będzie składał się z od 4 do 6 cyfr, np. 6412, czy 332009. 

3. Ważne do – kenkarta była ważna przez 5 lat. Datę wyznaczał pkt13. Jeśli tam wpisane było 

np. 14 III 1943, to w tym punkcie powinno być 14 III 1948. 

4. Nazwisko – wpisujemy zgodnie z odpowiednią wymyśloną tożsamością  

5. Nazwisko panieńskie – tylko zamężne panie wpisują nazwisko sprzed ślubu. 

6. Imię - wpisujemy zgodnie z odpowiednią wymyśloną tożsamością 

7. Urodzony w dniu - wpisujemy zgodnie z odpowiednią wymyśloną tożsamością  

8. Miejsce urodzenia, Starostwo powiatowe, Okręg – Sytuacja taka sama jak w pkt. 1.  

9. Zawód – wpisujemy zgodnie z odpowiednią wymyśloną tożsamością 

10. Wyznanie – wpisujemy wyznanie, np. rzymsko-katolickie, prawosławne, greko-katolickie. 

11. Szczególne znaki rozpoznawcze – wpisujemy tylko i wyłącznie bardzo wyróżniające się 

cechy zewnętrzne np. brak dwóch palców u jednej z rąk. NIE zapisujemy takich rzeczy jak: 



szczupły, niski, tęgi itp. 

 

Strona środkowa:  

  

12. Podpis posiadacza – wpisujemy zgodnie z odpowiednią wymyśloną tożsamością 

13. Data wystawienia – powinna być to data z dniem, miesiącem i rokiem, między 1941, a 1944. 

14. Podpis sporządzającego urzędnika: spróbujcie odwzorować ten sam podpis, który widnieje na 

podanej karcie rozpoznawczej. 

 

 

Strona prawa: 

 

Na tej stronie musimy uzupełnić tylko jedną z czterech rubryk (kolejne wypełnia się w razie 

przeprowadzki). Uzupełniamy zgodnie z odpowiednią tożsamością. Możecie wzorować się na 

kenkarcie p. Aleksandry Mianowskiej. Pamiętajcie, że część z dzisiejszych ulic nosiła wtedy inną 

nazwę lub w ogóle nie istniała! 

 

 

 

           

 


