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Słowo od recenzenta

Niniejsza teka edukacyjna zawiera scenariusze lekcji i zajęć pozalekcyjnych opracowane 

w ramach projektu 75 lat po „Aktion Reinhardt” – współczesna pamięć o zagładzie 

Żydów polskich, który realizowany był w 2017 r. przez Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.

Ich autorami są nauczyciele i edukatorzy na co dzień zajmujący się nauczaniem 

przedmiotów humanistycznych. Wielu z nich pogłębia swoją wiedzę dotyczącą tematyki 

historii Żydów, a także Holokaustu. Zgodnie z założeniami projektu tematyka 

scenariuszy zogniskowana została wokół edukacji regionalnej, która ma pełnić rolę 

przygotowania młodzieży do wizyty w pobliskim miejscu pamięci. Pośrednio ma ona 

zachęcić do współpracy z osobami lub organizacjami, które na szczeblu lokalnym 

zajmują się tematyką historii i kultury Żydów oraz Holokaustem. W scenariuszach 

wykorzystano wiele niepublikowanych dotąd materiałów pochodzących z archiwów 

rodzinnych i regionalnych. Pośród nich szczególną rolę odgrywają relacje świadków, 

zdjęcia i mapy. Cechą charakterystyczną scenariuszy jest ich interdyscyplinarność, która 

pozwala na wielowymiarowe spojrzenie na omawianą problematykę. 

Teka podzielona została na dwie części. W pierwszej znajdują się scenariusze powstałe 

w oparciu o historie lokalne, mające stanowić wprowadzenie i przygotowanie uczniów 

do wizyty w miejscu pamięci. Prezentują one różne aspekty życia żydowskiego 

w różnych miastach Polski, takich jak np.: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, 

Bydgoszcz, Wadowice, Krzepice, Będzin, Skierniewice, Rybnik, Żelechów. Z kolei druga 

część to głównie propozycje zajęć edukacyjnych o charakterze uniwersalnym, w oparciu 

o które pracować mogą nauczyciele w całej Polsce. Poruszane w nich kwestie symboliki 

Auschwitz, propagandy nazistowskiej, etyki i teologii świetnie nadają się na zajęcia 

podsumowujące wizytę w miejscu pamięci. 

dr Piotr Trojański 

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
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podstawowej w Skierniewicach, wychowawczyni, egzaminatorka, koordynatorka projektów 
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 Problematyka Holokaustu może być podejmowana na lekcjach różnych przedmiotów i na 
różnych etapach edukacji, co sprawia, że trzeba bardzo uważnie wybierać zagadnienia realizowane  
z uczniami oraz ostrożnie dobierać materiały dydaktyczne. Znawcy przedmiotu podkreślają, że zajęcia 
dotyczące Zagłady nie mogą być tematem wyizolowanym, przypadkowym czy jedynie okazjonalnym, 
lecz muszą odnosić się do wielu niezbędnych kontekstów oraz stanowić w miarę spójną całość – czy 
to jako proces, czy jako przedsięwzięcie o charakterze interdyscyplinarnym. Jedną z najważniejszych,  
a w edukacji często pomijanych, kwestii jest podkreślenie wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach 
polskich oraz ich trwałego wkładu w polską kulturę, co szczególnie widoczne stało się w okresie XX-le-
cia międzywojennego. Zwrócenie uwagi uczniów na to, jak wielu Żydów zamieszkiwało kiedyś polskie 
miasta i miasteczka, żyjąc w sąsiedztwie naszych przodków, i jak drastycznie zmieniła się ta sytuacja 
po wojnie, pozwoli im na uświadomienie sobie skali kataklizmu, który rozegrał się po 1 września 1939 r.  
A zatem odpowiedni zakres wiedzy najpierw powinni posiąść sami nauczyciele i do tego gorąco zachę-
camy odbiorców Teki. Podstawowa, łatwo dostępna bibliografia została wymieniona poniżej.

 Oprócz wiedzy nauczycielowi potrzebna jest chwila pogłębionej refleksji. Dlaczego chcę podjąć 
z uczniami temat zagłady Żydów? Czym on jest dla mnie? – To pierwsze pytania, za którymi muszą 
pójść kolejne: Na jakim etapie rozwoju i gotowości do poznawania budzących grozę faktów są moi 
uczniowie? Jak dużo można im powiedzieć, a z czym warto poczekać? Ile czasu i w jakiej formule mogę 
poświęcić temu tematowi? Które pomoce dydaktyczne będą dla moich uczniów najbardziej odpowied-
nie? Czy jestem w stanie wyjść z tematem moich lekcji poza szkołę, w lokalną przestrzeń? Co przede 
wszystkim powinni wynieść uczniowie z moich zajęć o Holokauście?

 Podjęcie trudnej tematyki Zagłady stanowi olbrzymią odpowiedzialność, ponieważ łączy się ona 
ze sferą wartości, sytuuje blisko kształtowania poczucia tożsamości narodowej, dotyka tolerancji i praw 
człowieka. W związku z ciągle niewystarczająco wyraźną obecnością tego tematu w podstawach pro-
gramowych historii i języka polskiego zadaniem nauczyciela jest przywołanie go w sposób umożliwiają-
cy uczniom percepcję, a równocześnie tak, by nie zlekceważyli problemu, np. z powodu źle dobranych 
metod pracy czy w wyniku zrealizowania zbyt małej liczby zagadnień. 

 Każdorazowy wybór sposobu prezentowania treści dotyczących Zagłady powinien być doko-
nany świadomie i zostać dostosowany do różnorodnych potrzeb konkretnych odbiorców, ale także 
osobowości, stylu nauczania i temperamentu samego nauczyciela, który swoją postawą i zaangażowa-
niem lepiej przekona swoich podopiecznych o wadze podjętej kwestii niż wiele stron w podręczniku.

Warto łączyć lekcje w całostki interdyscyplinarne, aby uczniowie pozostali z tematem na dłużej, aby mo-
gli uporządkować sobie zarówno fakty, jak i wywołane nimi emocje. Najlepiej rozkładać poszczególne 
wątki na cykl edukacji (5 lub 4 lata) lub stosować interdyscyplinarne projektu edukacyjne, angażujące 
uczniów w działania także poza szkołą. Wyjście w teren, niejako zobaczenie na własne oczy i dotknięcie 
miejsc pamięci lub pustki, jaka pozostała po tych, którzy zniknęli w wyniku wojny, jest dużo bardziej 
skutecznym narzędziem edukowania niż praca w sali lekcyjnej choćby nawet z najnowocześniejszymi 
pomocami naukowymi. 

Rozmowa inspirowana wydarzeniami spod znaku „Aktion Reinhardt” w każdym przypadku będzie miała 
indywidualny i specyficzny charakter. Zależy ona bowiem od kilku czynników:

1. Ilu Żydów mieszkało w danym miejscu przed wojną?
2. Czy po żydowskich mieszkańcach pozostały jakieś ślady materialne?
3. Czy i jaka pamięć o żydowskiej przeszłości danej miejscowości została zachowana? 
4. Czy i do jakich świadectw Ocalonych mamy dostęp?

Jak korzystać z teki edukacyjnej?
Zanim zaczniemy korzystać z teki edukacyjnej 
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W poszczególnych regionach obecnej Polski odpowiedzi na te pytania będą zróżnicowane, ponie-
waż historia polskich Żydów nie jest uniwersalna i jednolita. Dlatego inaczej powinno uczyć się o nich  
w Bydgoszczy i Gdańsku, a inaczej w Krakowie, Skierniewicach czy Bielsku-Białej, gdzie śladów po ży-
dowskiej społeczności pozostało całe mnóstwo. Od takiego właśnie, lokalnego punktu widzenia warto 
zaczynać, by następnie pokazywać i tłumaczyć trudną historię w szerszej perspektywie. 

Z wymienionych powyżej i wielu innych powodów wszelkie pomoce dydaktyczne powinny być trakto-
wane jako podpowiedź, a nie gotowy materiał do przeprowadzenia lekcji. Podobnie wygląda sytuacja ze 
scenariuszami zajęć zawartymi w niniejszej tece. Wszystkie zostały opracowane i sprawdzone w prak-
tyce przez doświadczonych nauczycieli, pasjonatów swojej pracy, a jednak pozostać powinny przede 
wszystkim punktem wyjścia do tworzonych przez odbiorców teki własnych pomysłów i rozwiązań. 
Mamy nadzieję, że nasze zróżnicowane propozycje staną się dla Państwa inspiracją do przeprowadze-
nia odpowiedzialnych i wychodzących naprzeciw potrzebom Państwa uczniów zajęć edukacyjnych.

 
dr Agnieszka Kania 

Polecana bibliografia on-line:

Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz. Pakiet europejski – wskazówki dla 
nauczycieli i edukatorów, pod red. A. Białeckiej, K. Oleksy, F. Regard i P. Trojańskiego, Oświęcim 2013. 
[dostępny jako PDF na stronie: http://auschwitz.org/edukacja/publikacje/]

R. Szuchta, 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Warszawa 2015. http://www.polin.pl/
sites/default/files/podrecznik_1000_lat_historii_zydow_polskich_podroz_przez_wieki_web.pdf 

R. Szuchta, P. Trojański, Jak uczyć o Holokauście. Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście 
w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, ORE, Warszawa 2012. [dostępny 
jako PDF na stronie ORE]

R. Szuchta, P. Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, 
Warszawa 2012. 

http://www.auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/edukacja/zrozumiec_holokaust-ksiazka_
pomocnicza.pdf

Projekt, w którym udział wzięło 19 polskich nauczycieli i edukatorów, rozpoczął się 24 sierpnia  
2017 roku. Był jednym z wydarzeń realizowanych w ramach 75. Rocznicy „Aktion Reinhardt” i Za-
głady Żydów Polskich. Jego pierwszym etapem było czterodniowe seminarium zorganizowane przez  
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Obejmowało ono wizytę w Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-Birkenau, podczas której uczestnicy zapoznali się z historią niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady oraz pogłębili swoją wiedzę dotyczącą metodyki 
nauczania o Holokauście. Druga część seminarium odbyła się w Łodzi, gdzie grupa poznawała historię 
ludności żydowskiej miasta oraz odwiedziła Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Ponadto istotną 
część seminarium stanowiła wizyta studyjna w muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem. 

Podczas seminarium określona została koncepcja materiałów edukacyjnych. Po zakończeniu pierw-
szego etapu projektu, nauczyciele i edukatorzy rozpoczęli intensywną pracę nad przygotowaniem 
konspektów zajęć. Pierwsze efekty zaprezentowali podczas spotkania projektowego, które odbyło się 
10-11 grudnia 2017 roku w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Był to czas na zgłoszenie 
i wdrożenie istotnych uwag do poszczególnych konspektów oraz okazja do wymiany doświadczeń 
edukacyjnych.  Ponadto podczas spotkania zaprezentowana została najnowsza lekcja internetowa Mu-
zeum przygotowująca młodzież do wizyty w Miejscu Pamięci1 oraz multimedialna platforma edukacyjna 
„Stories that Move. Narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji”2.  

Zdobyta w trakcie seminariów wiedza, dotychczasowe doświadczenie oraz pomysłowość i zaanga-
żowanie uczestników seminarium pozwoliły na stworzenie niniejszej teki edukacyjnej. Mamy nadzieję, 
że stanie się ona ciekawym materiałem, z którego korzystać będą nauczyciele prowadzący zajęcia  
w ramach różnych przedmiotów. Całość materiału dostępna jest w wersji drukowanej oraz elektronicznej  
na stronie internetowej Muzeum (http://auschwitz.org/edukacja/). 

 

Koordynator projektu 
Katarzyna Odrzywołek

1 Scenariusz opracowany przez Adama Musiała i Monikę Witalis-Malinowską (http://lekcja.auschwitz.org/31_przygotowanie_do_wizyty_pl/)  
w ramach projektu „The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites”, realizowanego przez Międzynaro-
dowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Dom Anny Frank. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Królestwa Niderlandów.

2 Projekt „Stories that Move” (www.storiesthatmove.org) to innowacyjna platforma edukacyjna, której celem jest wspieranie edukacji antydys-
kryminacyjnej. Powstał w ramach współpracy międzynarodowej siedmiu krajów europejskich: Holandii, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, 
Ukrainy i Polski. Jego koordynatorem jest Dom Anny Frank w Amsterdamie, a polskim partnerem – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
Projekt finansowany jest ze środków Programu Unii Europejskiej+ i Stifung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ).

Kilka słów o projekcie  
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Konspekty powstałe w oparciu o historię lokalną społeczności żydowskiej

1. Agnieszka Brągiel: Kraków – dzielnica żydowska, getto, KL Plaszow i jego podobozy.  
Zajęcia pozalekcyjne

2. dr Agnieszka Kania: Pamięć ludzi, pamięć miejsca. KL Plaszow a współcześni mieszkańcy Krakowa 

3. Dagmara Leś: Mein Gleiwitz – Moje Gliwice

4. Elzbieta Biernacka Pacha: Śladami żydowskiej społeczności w Krzepicach.  
Przed wizytą w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

5. Grzegorz Kacprzak: (Nie)Pamięć – byli wśród nas

6. Grzegorz Kasperski: 

Niemcy, Polacy i … w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Wolne Miasto Gdańsk i Gdynia w przededniu wybuchu II wojny światowej

Gdzie zniknęli …? Losy Żydów z Wolnego Miasta Gdańska i Gdyni w przededniu i po wybuchu 
II wojny światowej

A jednak przetrwali. Losy Żydów z Wolnego Miasta Gdańska i Gdyni w czasie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu

7. Iwona Filek: Tu kiedyś był sztetl… Śladami wadowickich Żydów

8. Monika Daniś: 

 „Ludzkie losy zaklęte w zaułkach będzińskich uliczek”. Rutka Laskier i jej pamiętnik

 „Ludzkie losy zaklęte w zaułkach będzińskich uliczek”. Ala Gertner – na przekór złu

9. Iwona Jankiewicz: W poszukiwaniu sąsiadów – „Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom…”  
– O losach Skierniewicerów (skierniewickich Żydów)

10. Katarzyna Bis: Za murami warszawskiego getta 
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Agnieszka Brągiel

Kraków - dzielnica żydowska, getto, KL Plaszow i jego 
podobozy. Zajęcia pozalekcyjne 

Wprowadzenie:
Wycieczkę muszą poprzedzić zajęcia dotyczące historii Żydów w Krakowie; należy odwiedzić Muzeum 
Historyczne m. Krakowa: oddział Stara Synagoga i oddział Fabryka Schindlera, a także uczniowie po-
winni zobaczyć film „Teofila Silberring – żeby pamięć nie umarła” opowiadający o krakowiance pocho-
dzenia żydowskiego, od szczęśliwego dzieciństwa w przedwojennej Polsce, poprzez piekło Auschwitz, 
po powrót do życia.

Czas zajęć: 2 x 4 godziny

Poziom nauczania: uczniowie szkoły podstawowej kl. VI – VIII

Cele zajęć:
Po zajęciach uczeń:
• uczy się postaw tolerancji i otwartości na odmienność kulturową, narodową i religijną, 
• uczy się budowania postaw odrzucających wszelkie formy fanatyzmu, nienawiści rasowej i totalitaryzmu,
• zna historię Żydów zamieszkujących Kraków bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej,  

jak i w czasie jej trwania, 
• umie pracować w grupie,
• zna zabytki dzielnicy żydowskiej w Krakowie, 
• zna zasady funkcjonowania getta, obozu koncentracyjnego, obozu pracy przymusowej, 
• umie posługiwać się planem miasta,
• zna pojęcia: synagoga, getto, Holokaust, Shoah, mykwa, kirkut, bożnica, obóz koncentracyjny, przy-

musowy obóz pracy.

Metody i formy pracy: 
• wycieczka, 
• praca w grupach,
• praca z tekstem źródłowym.

Środki dydaktyczne:
• plan Kazimierza (załącznik nr 9),
• plan Getta Krakowskiego (załącznik nr 10),
• karty z informacjami dotyczącymi żydowskich zabytków Kazimierza (przygotowane przez uczniów): 

mykwa, Synagoga Popera, Synagoga Na Górce, Stara Synagoga, 
• Synagoga i cmentarz Remuh, Synagoga Tempel,
• karta pracy „W krakowskim gettcie” (załącznik nr 5),
• fragmenty wspomnień Teofili (Tosi) Silberring (załącznik nr 1 a-e).

Bibliografia:
http://www.centropa.org/sites/default/files/silberring-pl_final-print.pdf
Ryszard Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. Przewodnik historyczny, wydanie II popra-
wione, Kraków 2016.
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Plac Bohaterów Getta [na placu uczniowie odczytują fragment wspomnień Tosi dotyczący likwi-
dacji getta (załącznik nr 1e), rozwiązują zadanie nr IV (załącznik nr 5), nauczyciel mówi uczniom  
o symbolice nietypowego pomnika (załącznik nr 4) oraz opowiada o Aptece pod Orłem (załącznik 
nr2)], ul. Lwowska 25-29. 

Czynności ucznia:
• w trakcie oprowadzania uczniowie wykonują pozostałe zadania z karty pracy (załącznik nr 5).

Pierwszą część zajęć kończymy na ul. Lwowskiej pod pozostałością murów getta.

III. KL Plaszow (załącznik nr 7 oraz wystawa plenerowa KL Plaszow).

Czynności nauczyciela:
• oprowadza uczniów po terenie obozu, wykorzystując plenerową wystawę. 

Zajęcia rozpoczynamy od ulicy Kamieńskiego, mijamy obszar szpitala obozowego, następnie miej-
sce obozowej ochronki dla dzieci, tzw. Kinderheim, skąd w maju 1944 roku strażnicy SS zabrali 
większość dzieci i wysłali do Auschwitz, gdzie zginęły. Dalej na trasie znajdują się relikty baraków 
dla kobiet i mężczyzn, a także plac apelowy.
Następnie mijamy kamieniołom, potem teren żydowskiego cmentarza zniszczonego przez Niem-
ców i zabudowanego kolejnymi barakami. Niedaleko stąd mieścił się masowy grób, w którym 
pochowano zamordowanych podczas likwidacji getta oraz rozstrzelanych w obozie.
Na trasie jest też punkt, w którym stały baraki obozu pracy dla Polaków, a także upamiętnione 
krzyżem miejsce egzekucji, tzw. „Hujowa Górka” („Hujarowa Górka” – nazwa miejsca nawiązuje 
do nazwiska esesmanna Alberta Hujara, który kierował egzekucjami) oraz „C-Dołek”: „Cipowy Do-
łek” (również miejsce masowych egzekucji), gdzie znajduje się pomnik Ofiar Faszyzmu. Ostatnim 
miejscem na terenie obozu będzie Szary Dom, który pełnił rolę karceru dla więźniów i katowni SS.
Zwiedzając obóz, warto skorzystać z przewodnika historycznego autorstwa Ryszarda Kotarby: 
Niemiecki obóz w Płaszowie (http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/35651,Niemiecki-oboz-w-Pla-
szowie-1942-1945-Przewodnik-historyczny-wydanie-II-poprawion.html),
Ryszard Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945. Przewodnik historyczny, wydanie II 
poprawione, Kraków 2016, IV Podobozy KL Plaszow

• oprowadza i opowiada o miejscach, gdzie były podobozy KL Plaszow.
Z terenu obozu udajemy się na miejsca, gdzie w czasie II wojny światowej mieściły się dwa po-
dobozy KL Plaszow (załącznik nr 8):
Kabelwerk Betriebs-G.m.b.H. przy ul. Prokocimskiej 75 (przedwojenny i dzisiejszy Kabel)
Julag II (niem. Judenarbeitslager) między ul. Bieżanowską (daw. Cmentarną) a torami kolejowymi

Przebieg zajęć 

Na wcześniejszych zajęciach uczniowie losują zabytki Kazimierza, o których mają przygotować krótką 
informację.
Zabytki: mykwa, Synagoga Popera, Synagoga Na Górce, Stara Synagoga, Synagoga i cmentarz Re-
muh, Synagoga Tempel.
Podczas zajęć zostaną wykorzystane wspomnienia Teofili (Tosi) Silberring. Tosia jest prawie w tym sa-
mym wieku co uczestnicy wycieczki, dlatego częściowo będą się mogli z nią utożsamić. 

I. Wycieczka rozpoczyna się na ulicy Starowiślnej. 

Czynności nauczyciela:
• rozdaje uczniom karty ze wspomnieniami Teofili (Tosi) Silberring (załącznik nr 1a-e) oraz planem 

Kazimierza (załącznik nr 9), 
• poleca uczniom odszukanie na planie (załącznik nr 9) zbiegu ulic Miodowej i Starowiślnej, a na-

stępnie wraz z młodzieżą udaje się w wyznaczonym kierunku,
• informuje uczniów, że znajdują się na jednej z głównych ulic Kazimierza i prosi, aby odszukali na 

kartkach ze wspomnieniami T. Silberring fragment opisujący ulicę Miodową (załącznik nr 1a). Je-
den z uczniów odczytuje ten fragment,

• pokazuje szkołę przy ul. Miodowej 39: tam początkowo uczęszczała Tosia, prośba o odczytanie 
fragmentu wspomnień dotyczących szkoły (załącznik nr 1b).

Czynności uczniów:
• na ul. Miodowej 24 odnajdują kamienicę, w której przed wojną mieszkała Tosia (załącznik nr 1c), 

odczytanie fragmentu wspomnień,
• przejście pod Synagogę Tempel, ul. Miodowa 24 (uczeń czyta informację dotyczącą tej synagogi),
• na prośbę nauczyciela odszukują na planie Kazimierza (załącznik nr 9) ul. Szeroką, a następnie 

udają się w jej kierunku,
• na ul. Szerokiej każdy z uczniów przedstawia opis wylosowanego przez siebie zabytku:
 ul. Szeroka 6 – mykwa 
 ul. Szeroka 16 – Synagoga Popera
 ul. Szeroka 22 – Synagoga Na Górce
 ul. Szeroka 24 – Stara Synagoga
 ul. Szeroka 40 – Synagoga Remuh i cmentarz

II. Getto Krakowskie.

Czynności nauczyciela:
• poleca uczniom, aby przy pomocy planu Kazimierza (załącznik nr 9) z ul. Miodowej doszli do  

ul. Józefińskiej,
• na ul. Józefińskiej opowiada o historii Getta Krakowskiego (załącznik nr 2),
• rozdaje uczniom mapę Getta Krakowskiego (załącznik nr 10), opis ważniejszych miejsc w Getcie 

Krakowskim (załącznik nr 3) oraz karty pracy (załącznik nr 5).

Czynności ucznia: 
• uczniowie wykonują zadanie nr I w karcie pracy (załącznik nr 5),
• odczytują fragment wspomnień Tosi dotyczący warunków, jakie panowały w getcie (załącznik nr 1d).

Czynności nauczyciela:
• oprowadza uczniów: Szlakiem Getta Krakowskiego (załącznik nr 3): Rynek Podgórski 1, 3, 12 

(nauczyciel powinien wspomnieć postacie Juliusa Madritscha i Raimunda Titscha (załącznik nr 3), 
ul. B. Limanowskiego, ul. Józefińska, ul. Dąbrówki i ul. Janowa Wola, ul. Rękawka, ul. Węgierska, 
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Załącznik nr 2 
Historia Getta Krakowskiego 
Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa 1939-1945, Kraków 2002, s. 120-142

3 marca 1941 r. szef Dystryktu Krakowskiego, Otto von Wächter, wydał zarządzenie o utworzeniu  
w Krakowie „żydowskiej dzielnicy mieszkalnej”. Obejmowała ona ulice: Węgierską, Krakusa, Benedykta, 
Targową, Plac Zgody, Czarneckiego, Lwowską, Dąbrówki, Janową Wolę, Limanowskiego, Józefińską, 
Rękawkę. Ostateczny termin przesiedlenia do getta wyznaczono na 20 marca 1941 r. Pod względem 
obszaru getto krakowskie było niewielkie, objęło jedynie część starego Podgórza – łącznie obszar 20 
ha, 320 domów, liczba ludności około 12 tys. Na terenie getta pozostały trzy polskie placówki – sąd 
i więzienie przy ul. Czarnieckiego, pracujące dla Wehrmachtu Zakłady Optyczne „Spectrum” Feliksa 
Dziuby przy ul. Węgierskiej oraz apteka Pod Orłem Tadeusza Pankiewicza przy pl. Zgody. Od 21 marca 
1941 r. przekraczanie granic getta bez odpowiednich przepustek było surowo karane. Polakom, którzy 
udzielili Żydom schronienia, grożono konfiskatą mieszkania. Od 15 października 1941 r. Żydzi, którzy 
opuścili getto bez przepustki, karani byli śmiercią. Śmierć groziła też Polakom, którzy im pomagali.

Początkowo obszar getta wytyczały zasieki z drutu kolczastego. W pierwszych dniach kwietnia 1941 r., 
w okresie żydowskiego święta Pesach, druty zlikwidowano, a ekipy polskich murarzy zaczęły wznosić 
wokół getta mur. Na niektórych odcinkach naturalną granicę stanowiły wapienne skały Krzemionek.

Żydzi byli zobowiązani do pracy przymusowej, wykonywanej raz w tygodniu, dotyczyło to wszystkich 
Żydów, którzy ukończyli czternasty rok życia. Praca ta polegała zazwyczaj na zajęciach dorywczych  
– w zimie na usuwaniu śniegu, w lecie na zamiataniu ulic lub porządkowaniu Plant oraz parków.

Jedyną czynną w getcie apteką była apteka Pod Orłem przy pl. Zgody 18, należąca do Polaka, Tade-
usza Pankiewicza. Razem z nim pracowały Irena Droździkowska, Helena Krywaniuk oraz Aurelia Danek. 
Zgodę na pozostanie w getcie Pankiewicz uzyskał, jak sam wspominał, dzięki łapówkom wręczanym 
odpowiednim osobom. Niósł pomoc wielu osobom pochodzenia żydowskiego, przekazując bezpłatnie 
lekarstwa, wystawiając fałszywe dokumenty czy przechowując osoby zagrożone deportacją. Apteka 
stała się też salonem, w którym spotykali się znajomi, by porozmawiać nie tylko o bieżących wydarze-
niach, ale też o filozofii, sztuce, muzyce. Bywalcami apteki byli między innymi kompozytor i poeta Mor-
dechaj Gebirtig czy malarz Abraham Neumann. Wieczorami dla grona przyjaciół grywała w niej czasami 
orkiestra braci Rosner.

Na terenie getta dochodziło do akcji wysiedleńczych – pod koniec 1941 r. około 1000 osób wywie-
ziono w kieleckie. Kolejne akcje to marzec 1942 r. – 1500 osób zebrano na terenie fabryki „ Optima”  
i wywieziono do obozu zagłady, maj – czerwiec 1942 r. – miejsce zbiórki Plac Zgody, a następnie wywóz 
do obozu w Bełżcu. Kolejna deportacja miała miejsce 28 października tego samego roku 4500 osób,  
z czego na miejscu rozstrzelano 600 (dzieci, starcy i osoby niedołężne). 

W dniu 6 grudnia 1942 r. Niemcy dokonali podziału getta na dwie części: A – w której zgrupowano oso-
by pracujące; B – gdzie zgrupowano osoby bez zatrudnienia, przeważnie starców i zniedołężniałych. 
Granica obu części biegła od Placu Zgody ulicą Targową, a następnie Józefińską. Mieszkańcom dano 
jeden dzień na pośpieszną przeprowadzkę i znalezienie nowych lokali.

Likwidacja getta nastąpiła w połowie marca 1943 r.: 13 marca 1943 r. mieszkańcy części A zostali 
deportowani do obozu pracy przymusowej w Płaszowie, a 14 marca 1943 r. – mieszkańcy części B 
wywiezieni do KL Auschwitz. W dniu 15 grudnia 1943 r. Niemcy zgładzili w obozie w Płaszowie niemal 
wszystkich funkcjonariuszy Żydowskiej Służby Porządkowej i członków ich rodzin. Krakowskie getto 
przestało istnieć.

.

Załączniki:
1. Fragmenty wspomnienia Tosi Silberring (źródło Centropa): http://www.centropa.org/sites/default/

files/silberring-pl_final-print.pdf 
2. Historia Getta Krakowskiego
3. Ważne miejsca w Getcie Krakowskim
4. Plac Bohaterów Getta – opis pomnika
5. Karta pracy W Krakowskim Gettcie
6. Rozwiązanie krzyżówki
7. KL Plaszow – historia obozu
8. Podobozy KL Plaszow
9. Plan Kazimierza: http://krakow.pl/odwiedz_krakow/1404,artykul,materialy_promocyjne_do_pobra-

nia.html, archiwum Urzędu Miasta 
10. Plan Getta Krakowskiego: https://www.krakow.pl/modules/fotogal/gallery/index.php/2005/al-

bum88/album91/2005_0313Image0041_ost_copy 

Załącznik nr 1
Fragmenty wspomnienia Tosi Silberring: 
http://www.centropa.org/sites/default/files/silberring-pl_final-print.pdf

a. Przed wojną na ulicy Miodowej mieszkali głównie intelektualiści i raczej świeccy Żydzi. Boczne uliczki 
zamieszkiwali Żydzi w chałatach. Nie znaczy to, że ci z pejsami, w białych pończochach (Chasydzi), nie 
chodzili po Miodowej. Spacerowali po tej ulicy, ponieważ to była główna ulica, ale nie mieszkali tu.

b. W szkole podstawowej nie było żadnych barier pomiędzy nami a innymi dziećmi. Ja w każdym razie 
nie wyczuwałam ich. Miałam przyjaciół. Sądzę, że to zależy od atmosfery panującej w domu i od 
rodziców. Jeśli rodzice w obecności dzieci nie mówią: „On jest Żydem” albo: „Nie baw się z nią, bo 
to Żydówka”, to wówczas nie ma żadnych różnic.

c. Mieliśmy bardzo ładne mieszkanie, osiem pokoi na drugim piętrze.

d. Mieliśmy jeszcze swoje rzeczy, kiedy poszliśmy do getta w Podgórzu, gdzie w jednym pokoju kwa-
terowano trzy do czterech rodzin, oddzielonych od siebie szafami. Spałam za jedną z takich szaf  
z ojcem i bratem, inna rodzina spała za inną szafą.

e. Kiedy getto było likwidowane [13 marca 1943 r.], kazali nam zebrać się na placu, tam gdzie była 
apteka, a teraz muzeum. Tę aptekę prowadził Polak, Tadeusz Pankiewicz, uhonorowany odznacze-
niami, wśród nich medalem „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata”. Pozwolono nam zabrać ze 
sobą tyle, ile byliśmy w stanie unieść. Więc biedny tata ubrał mnie na cebulę, dosłownie [warstwami], 
bo inaczej ileż mogłabym unieść? Na Placu Zgody stały ciężarówki i Niemcy grzecznie prosili, żeby-
śmy zapisywali swoje nazwiska na walizkach, które następnie ładowali na te ciężarówki. Powiedzieli 
nam, że wszystko dostaniemy z powrotem w Płaszowie. Bzdury, niczego nigdy nam nie oddali.
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Kilka miesięcy później (marzec 1941 r.) powstało getto w Krakowie, a jedna z fabryk Madritscha znalazła się 
w jego granicach. Firma krawiecka przy Rynku Podgórskim nr 3 stała się miejscem pracy dla wielu Żydów. 
Potwierdzenie, że ma się regularne miejsce pracy, stało się niezwykle ważne, ponieważ chroniło od deportacji. 
Dlatego Madritsch próbował wszelkich sposobów (zazwyczaj w postaci łapówek podsuwanych skorumpo-
wanym urzędnikom w urzędzie pracy), aby pomóc jak największej liczbie żydowskich robotników w swojej 
fabryce. Zatrudniał u siebie formalnie nawet ludzi, którzy nie mieli w ogóle pojęcia o szyciu.

Od samego początku pomagał mu w tym ofiarnie inny wiedeńczyk, Raimund Titsch, urodzony w 1897 r., 
który był jego zastępcą w przedsiębiorstwie. Ich wysiłki skupiały się na kontaktach z niemieckimi urzędnikami, 
aby otrzymać oficjalne zamówienia na szycie mundurów dla armii niemieckiej. Umowy te były warunkiem 
przetrwania dla fabryki i jej żydowskich pracowników. Za łapówkę wręczoną nazistowskim urzędnikom Mad-
ritsch uzyskał zgodę na urządzenie w firmie koszernej stołówki, którą zresztą utrzymywał później z własnych 
pieniędzy. Organizował też regularnie zakup większych partii żywności, rozdzielał dodatkowe ilości chleba, 
papierosów, a nawet buty.

Po kilku brutalnych łapankach i deportacjach w czerwcu 1942 r. liczba mieszkańców getta drastycznie zma-
lała. Madritsch przystąpił teraz do akcji ratowania ludzi ze zdwojoną siłą. Wspólnie z Judenratem zainicjował 
zbieranie wszystkich możliwych maszyn do szycia na terenie getta.

Dysponując takim zapleczem technicznym, udało się Madritschowi otrzymać oficjalne zamówienia z wojska. 
W ten sposób ok. 800 osób, pracując na prawie 300 maszynach do szycia, znalazło oficjalne zatrudnienie. 
Większość formalnie zatrudnionych krawców była jednak kompletnymi laikami – byli to lekarze, prawnicy, 
inżynierowie, kupcy i ich rodziny – więc cała reszta musiała naprawdę mocno się przykładać, aby wykonać 
narzucone normy, co było skrupulatnie kontrolowane przez urząd Aufsichtsbehörde.

Działacze żydowskiego ruchu oporu, z którymi Madritsch utrzymywał dyskretne kontakty (m.in. przekazywał 
im wiadomości polityczne z radia BBC), namówili go do otwarcia podobnych zakładów krawieckich w getcie 
Tarnowa i Bochni. Wkrótce kolejnych 1000-1500 Żydów znalazło pracę, mogąc w ten sposób przetrwać  
i uniknąć, choćby przejściowo, deportacji. Ogólnie w całym krakowskim dystrykcie Madritsch dawał zatrud-
nienie ok. 4 tys. robotników żydowskich. Ich liczba była więc w sumie większa niż w słynnej fabryce emalier-
skiej Oskara Schindlera.

Po likwidacji getta w marcu 1943 r. Madritschowi udało się przenieść swój zakład na teren obozu pracy 
przymusowej (później obozu koncentracyjnego) w Płaszowie, dokąd przesiedlono wszystkich krakowskich 
Żydów. Sytuacja w getcie tarnowskim była wtedy znacznie lepsza niż w Płaszowie, więc Madritsch w prze-
bojowy sposób zorganizował transport publicznym pociągiem 232 zagrożonych mężczyzn, kobiet i dzieci  
z Krakowa do Tarnowa, a na dodatek bez oficjalnej zgody i bez eskorty strażników SS.

Wiedeńczyk dbał o swoich Żydów na różne sposoby: z jego pomocą przekazywano członkom rodzin wia-
domości i nielegalne listy, rozdzielano lekarstwa, nawet kilka udanych ucieczek z obozu odbyło się przy jego 
wsparciu.

Raimund Titsch miał niebezpieczne hobby – fotografię. Na setkach zdjęć, ukazujących rozmaite sceny z życia 
obozowego, stworzył osobliwą kronikę obozu: dystrybucja chleba dla pracowników firmy Madritscha, sceny 
przy pracy w szwalni, transportowanie wielkich ładunków przez więźniarki. Titsch fotografował też podczas 
prywatnych spotkań członków SS, np. Goetha na białym koniu, Goetha z karabinem na balkonie, jego dzikie 
psy itd. Titsch obawiał się dać filmy do wywołania. Zrobił to dopiero wiele lat po wojnie i pokazał odbitki Le-
opoldowi Pfefferbergowi, jednemu z ocalałych Żydów.

W listopadzie 1944 r. Madritsch został aresztowany i umieszczony w więzieniu Montelupich w Krakowie, zaś 
później przewieziony do Berlina. Cudem udało mu się po 12 dniach opuścić więzienie. Za swoją odważną 
pomoc nigdy nie oczekiwał finansowej rekompensaty. Nawet maszyny do szycia, które udało mu się prze-
transportować pod koniec 1944 r. do Wiednia, próbował po zakończeniu wojny zwrócić organizacji Joint jako 
własność żydowską.

Podobnie jak Schindler cieszył się z wielu kontaktów z ocalałymi Żydami i członkami ich rodzin. Najwyższą 
nagrodą i formą moralnego zadośćuczynienia był dla niego tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, który 
razem z Titschem otrzymał w 1964 r. z Instytutu Yad Vashem.

Juliusz Madritsch zmarł w 1984 r., zaś Raimund Titsch w 1968 r. Obaj są pochowani w Wiedniu. 

Załącznik nr 3
Szlak Pamięci Getta: fragment wspomnień A. Biebersteina, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 
2001; Andrzej Selerowicz, Julius Madritsch, austriacki Schindler, „Polityka”, 12.03.2013

• Rynek Podgórski: przy Rynku Podgórskim 1 mieścił się posterunek policji.
• Dom „Pod Jeleniem”: dom znajduje się na rogu Rynku Podgórskiego 12 i ul. Brodzińskiego 2. Był 

jednym z punktów wytyczających granicę getta krakowskiego. Cechą charakterystyczną, wyróżnia-
jącą budynek, jest umieszczona na wysokości pierwszego piętra, w narożu, płaskorzeźba z dwoma 
jeleniami złączonymi wspólną głową z porożem.

• Brama nr 1 znajdowała się przy Rynku Podgórskim, u wylotu ul. Limanowskiego. Była to jedna  
z czterech bram prowadzących do getta krakowskiego. Szeroką bramą przejeżdżały wszelkie po-
jazdy, zaś bramką dla pieszych udawały się do pracy poza gettem osoby posiadające odpowiednie 
przepustki zezwalające opuścić getto. Tutaj też odbywały się nielegalne dostawy towarów do getta.

• Judenrat – rada żydowska stojąca na czele gmin. Judenraty tworzono na okupowanych polskich te-
rytoriach zgodnie z dyrektywą Reinharda Heydricha z 21.09.1939 r. oraz z zarządzeniem generalnego 
gubernatora Hansa Franka z 18.11.1939 r. Do najważniejszych zadań Judenratu należały: realiza-
cja przymusu pracy dla Żydów, aprowizacja, pomoc społeczna dla grup przesiedleńców i biedoty, 
ściąganie kontrybucji nałożonych przez władze niemieckie, organizacja przesiedleń do gett i zapew-
nienie w nich porządku. W 1942 r. doszło do tego najtrudniejsze zadanie: dostarczanie kontyngen-
tów do deportacji do obozów zagłady. Wykonywać je miała formalnie podległa Judenratom policja 
żydowska. Jej siedziba mieściła się w budynku byłego Magistratu, na rogu Rynku Podgórskiego 1  
i ul. Limanowskiego 2. Wejście znajdowało się przy ul. Limanowskiego (na terenie getta).

• Zakłady konfekcyjne (krawieckie) J. Madritsch znajdowały się przy Rynku Podgórskim 3*.
• Ul. Rękawka, przecięta w poprzek od strony Rynku Podgórskiego, wytyczała granicę getta, która 

następnie biegła ul. Parkową, obecną ul. Potebni (dawniej Braci Dudzińskich, a później Szkolną), 
potem ul. Tatrzańską, a następnie przez niezabudowaną część Krzemionek, równolegle do końca  
ul. Rękawka.

• Dom modlitwy Zuckera (Synagoga Zuckera) znajdował się przy ul. Węgierskiej 5. Podczas istnienia 
getta przechowywane były tutaj liczne przedmioty pochodzące z krakowskich synagog. Jednak 
prawdopodobnie w czasie likwidacji getta w 1943 r. całe to wyposażenie zostało rozgrabione. Obec-
nie w budynku znajduje się Galeria Starmach.

• Szpital dla starców znajdował się przy ul. Limanowskiego 15. W październiku 1942 r. miała tutaj miej-
sce brutalna akcja wysiedleńcza. Część osób została zastrzelona na miejscu, tylko niewielką grupę 
doprowadzono na Plac Zgody (obecnie Plac Bohaterów Getta) i dołączono do wysiedlonych.

• Szpital zakaźny w budynku przy ul. Rękawka 30. W 1940 r. lekarz Aleksander Biberstein uruchomił 
szpital zakaźny, który w 1941 r. został włączony w granice getta. W szpitalu zarówno pomagano 
chorym, jak i dawano schronienie osobom zagrożonym wysiedleniem.

• Zakład Sierot Żydowskich w Krakowie, kiedy powstało getto, został przeniesiony z ul. Dietla 64 na 
teren getta krakowskiego przy ul. Krakusa 8. W nowej rzeczywistości sytuacja Zakładu Sierot uległa 
znacznemu pogorszeniu.

• Fabryka Czekolady Optima mieściła się między ulicami Krakusa a Węgierską. Była czynna w latach 
1923-1936. W czasie wojny jej pomieszczenia zmieniały funkcje, służąc zarówno jako sala koncer-
towa, jak też jako warsztat rzemieślniczy dla ludności żydowskiej.

• ul. Józefińska 10/12 – Urząd Pracy i szpital dla przewlekle chorych i rekonwalescentów.
• ul. Józefińska 18 – tu funkcjonował Szpital Żydowski przeniesiony z ul. Skawińskiej.
• ul. Józefińska 22 – Dzienny Dom Opieki dla Dzieci.
• Plac Bohaterów Getta.
• ul. Lwowska 25-29 – pozostałości murów getta.

*Julius Madritsch urodził się 4 sierpnia 1906 r. w Wiedniu. W połowie grudnia 1940 r. postanowił wyjechać 
do Krakowa, aby uniknąć wstąpienia do niemieckich sił zbrojnych. Tu został członkiem zarządu dwóch przed-
siębiorstw odzieżowych (Strassberg&Co oraz Hogo). Oba należały do Żydów, a teraz zostały zaanektowane 
przez Niemców, jak zresztą wszystkie żydowskie firmy i nieruchomości w okupowanym Krakowie. 
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Załącznik nr 6
Rozwiązanie krzyżówki

1 M O R D E C H A J

2 L I M A N O W S K I E G O

3 L W O W S K A

4 P L A C Z G O D Y

5 P A N K I E W I C Z

6 M A R Z E C

7 J U D E N R A T

8 B I B E R S T E I N
9 G E T T O

Załącznik nr 7 
KL Plaszow 
Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa 1939-1945, Kraków 2002, s.142-145, www.sztetl.org.pl

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny KL Plaszow znajdował się w południowej części Krakowa, 
niedaleko stacji kolejowej Płaszów.

Początki obozu są związane z utworzeniem latem 1940 r. w rejonie kamieniołomów wapienia na Podgórzu 
pierwszego obozu pracy przymusowej, w którym do niewolniczej pracy byli zmuszani polscy więźniowie. 
Na potrzeby obozu zajęto wówczas teren dwóch cmentarzy żydowskich położonych przy ulicach Abraha-
ma i Jerozolimskiej. Był to teren kamienisty i pagórkowaty. Z punktu widzenia władz okupacyjnych miasta 
było to idealne miejsce pod obóz. Podczas prac budowlanych zniszczono obie żydowskie nekropolie,  
a kamienie nagrobne wykorzystano do utwardzania dróg i na podmurówki baraków. W początkowym 
okresie istnienia obóz zajmował powierzchnię około 5 ha. Całość była otoczona drutem kolczastym.

Gdy w marcu 1941 r. nastąpiło zamknięcie getta w Krakowie, Niemcy postanowili utworzyć w rejonie 
miasta trzy żydowskie obozy pracy (w skrócie Julag – od niemieckiej nazwy Judenarbeitslager). Obóz  
w Podgórzu otrzymał nazwę Julag I, w Prokocimiu – Julag II, a w Bieżanowie – Julag III. Od tego momen-
tu obóz w Podgórzu pełnił funkcję karnego obozu pracy przymusowej dla Żydów (Zwangsarbeitslager 
Plaszow des SS und Polizeiführers im Distrikt Krakau). Następnie funkcjonował tutaj obóz przejściowy 
(Sammellager), w którym gromadzono Żydów przed deportacją do ośrodków zagłady na wschodzie. Ko-
mendantami obozu byli: SS-Unterscharführer Horst Pilarzik, a następnie od czerwca 1942 r. – SS-Ober-
scharführer Franz Josef Müller.

Pod koniec 1942 r. Niemcy zmienili plany odnośnie obozu w Płaszowie. Zdecydowano się na utwo-
rzenie tutaj obozu pracy, w którym będzie wykorzystywana w możliwie największym zakresie praca 
żydowskich więźniów. Rozpoczęto więc tworzenie obozu pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager). 
Towarzyszyła temu rozbudowa baraków więziennych, aby dzięki temu pomieścić większą liczbę ro-
botników. Tymczasem wykorzystywano pracę więźniów żydowskich, którzy każdego dnia maszerowali  
z getta krakowskiego i pracowali w tutejszych kamieniołomach lub warsztatach produkcyjnych.

W dniach 13-14 marca 1943 r. Niemcy przeprowadzili akcję likwidacji getta krakowskiego. Większość 
Żydów wywieziono transportami kolejowymi do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. Podczas akcji likwidacji getta na ulicach miasta zamordowano około 2 tys. osób. 
Pochowano ich później w zbiorowej mogile na terenie obozu pracy w Płaszowie. Około 8 tys. osób, 
uznanych za zdolne do ciężkiej pracy, przeprowadzono z getta i uwięziono w obozie Płaszów. Liczebność 
obozu wzrosła wówczas do 12 tys. więźniów. Nastąpiło wówczas przeludnienie obozu. Baraki, które były 
obliczone na 80 osób, mieściły teraz po 150 więźniów. Dzienna racja żywności wynosiła 200 gram chleba, 
150 gram sera, wodnistą zupę i 300 gram substytutu kawy. Wszystko to było wydawane więźniom raz  
w tygodniu. Każda próba przemytu żywności była karana rozstrzelaniem.

Załącznik nr 4
Plac Bohaterów Getta – opis pomnika
Wykonane z żeliwa i brązu 33 krzesła-pomniki i 37 zwykłych krzeseł, na których może usiąść każdy. 
Mają symbolizować tragedię dawnych mieszkańców placu, ludzi, po których zostały puste krzesła. Sto-
ją one w rzędach, tak jak w rzędach stali mieszkańcy getta na apelu. Miejsce to, w samym sercu getta, 
było ostatnim przystankiem dla mieszkańców krakowskiej dzielnicy żydowskiej przed wywiezieniem do 
obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, tu odbywały się apele i selekcje, tu spędzano wysiedla-
nych z Krakowa Żydów. Inspiracją do umieszczenia krzeseł był opis z książki Tadeusza Pankiewicza 
Apteka w getcie krakowskim, gdzie opisano krzesła wyniesione na plac podczas akcji opróżniania do-
mów po ostatnich mieszkańcach getta.

Załącznik nr 5 
Karta pracy W Krakowskim Getcie
I. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami:

Bożnica cmentarz żydowski
Kirkut rytualna łaźnia
Getto żydowski dom modlitwy
Mykwa wydzielony obszar miasta dla ludności żydowskiej

II. Zaznacz na mapie (załącznik nr 10):
a) ulice Podgórza, gdzie funkcjonowało getto,
b) ważniejsze obiekty Getta Krakowskiego (załącznik nr 2), które nie są zaznaczone na mapie.

III. Rozwiąż krzyżówkę, wykorzystując informację z załącznika nr 2 oraz wiadomości z tablic umieszczo-
nych na budynkach znajdujących się na terenie Getta Krakowskiego. Wyjaśnij hasło.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Imię i nazwisko żydowskiego poety zamordowanego w 1942 r. na ul. Dąbrówki i Janowej Woli.
2. Jedna z ulic Getta Krakowskiego.
3. Na tej ulicy znajdują się pozostałości murów getta.
4. Dawna nazwa Placu Bohaterów Getta.
5. Nazwisko właściciela apteki podgórskiej, który pomagał Żydom.
6. Podaj miesiąc, w którym zlikwidowano getto krakowskie (1943 r.).
7. Inaczej Rada Żydowska (Rynek Podgórski 1).
8. Założyciel Szpitala Zakaźnego w 1940 r. (Rękawka 30).
9. Wydzielona dzielnica dla Żydów. 

IV. Odszukaj na Placu Bohaterów Getta linię muru getta.

V. Przepisz napis widniejący na tablicy przy ul. Lwowskiej 25-29.
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Obóz Płaszów posiadał kilka filii umiejscowionych przy większych zakładach produkcyjnych – jedną  
z nich była należąca do Oskara Schindlera Fabryka Naczyń Emaliowanych przy ul. Lipowej. Więźniowie 
pracowali również w pobliskiej fabryce kabli, w cegielni w Bonarce, na lotnisku w Rakowicach i kilku 
firmach na Zabłociu. 

W marcu 1944 r. do obozu przyjechał przeniesiony z Majdanka lekarz SS, Max Blancke. Powierzo-
no mu organizację selekcji więźniów. Niezdolnych do dalszej pracy wywożono do komór gazowych  
w Auschwitz. W dniu 14 kwietnia 1944 r. nastąpiło przekształcenie obozu w samodzielny obóz koncen-
tracyjny Płaszów (Konzentrationslager Plaszow bei Krakau). Przez pewien czas posiadał on swoje filie 
w Mielcu i Wieliczce.

W dniu 14 maja 1944 r. w obozie zorganizowano tzw. „apel zdrowia”. Pod nadzorem lekarza SS Maxa 
Blancke przeprowadzono selekcję więźniów, wyznaczając jednorazowo 1400 osób do transportu 
śmierci do KL Auschwitz-Birkenau. 24 maja trafili oni do komór gazowych. Akcję przeprowadzono, aby 
zrobić miejsce dla mających przyjechać w maju i czerwcu transportów z około 6-8 tys. węgierskich Ży-
dów. Nasilenie transportów więźniów do obozu przypadło na czas ostatecznej likwidacji gett i upadku 
powstania warszawskiego w 1944 r.

Latem 1944 r. Niemcy przystąpili do systematycznego zacierania śladów swoich zbrodni. W pierwszej 
kolejności przeprowadzono ekshumację i spalono wszystkie zwłoki z Hujowej Górki*. W podobny spo-
sób postąpiono z innymi masowymi grobami na terenie obozu.

Od września 1944 r. komendantem obozu był SS-Obersturmführer Kurt Schupke. Pełnił on swoje obo-
wiązki aż do stycznia 1945. W tym czasie zaczęto likwidować obóz. Liczne transporty więźniów wysyła-
no do obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Stutthof i innych, w których czynne były komory 
gazowe. Ostatnią grupę (178 kobiet i 2 dzieci) wywieziono w dniu 14 stycznia 1945 r. do obozu zagłady 
Auschwitz II-Birkenau.

Teren obozu został wyzwolony przez Armię Czerwoną 20 stycznia 1945 r. Sowieccy żołnierze zastali 
puste pole po zniszczonym obozie.

Ogółem przez obóz przeszło ok. 150 tys. ludzi, głównie Żydów z Małopolski (m.in. ze zlikwidowanych 
gett w Krakowie, Tarnowie, Mielcu, Rzeszowie), a także ze Słowacji i Węgier. Odchodziły stąd transporty 
do obozów pracy na terenie III Rzeszy i do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz. Liczbę ofiar obozu 
szacuje się na ok. 80 tys. osób, głównie Żydów. 

Komendant obozu, Amon Göth**, został aresztowany po zakończeniu wojny przez wojska amerykań-
skie w sanatorium w Bad Tölz. Uznano go za zbrodniarza wojennego i przekazano Polsce, gdzie został 
oskarżony o ludobójstwo przeciwko ludzkości. W 1946 r. Najwyższy Trybunał Narodowy w Krakowie 
skazał go na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 13 września 1946 r. w Krakowie.

Z nielicznych ocalałych budynków obozowych zachowała się willa komendanta obozu. Jest to tzw. 
Czerwony Dom przy ul. Heltmana 22. To z balkonu tej willi komendant urządzał polowania na więźniów. 
Obecnie willa stanowi własność prywatną. Natomiast tzw. Szary Dom położony przy ul. Jerozolimskiej 
6 pełnił funkcję karceru obozowego. 

*Miejsce straceń na „Górce” – „Hujowa Górka” – przyjęto nazywać od nazwiska SS-Oberscharführera 
Alberta Hujara, masowego mordercy więźniów obozu.

**Amon Göth – urodzony w Wiedniu w 1908 r. Do czasu wybuchu wojny był urzędnikiem, a z zami-
łowania literatem. W szeregi Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) wstąpił w 1930 r. 
W latach 1932-1933 był członkiem austriackiej SS (legitymacja nr 43 672) i uzyskał stopień SS-Schar-
führera. Po rozpoczęciu działań na frontach II wojny światowej, 5 marca 1940 r., powołano go do 
wojska. Jednym z pierwszych wykonywanych przez Götha zadań po wybuchu wojny była praca  
w Volksdeutsche Mittelstelle w Cieszynie, a następnie w Katowicach. Zajmował się wówczas spro-
wadzaniem volksdeutschów z okupowanych krajów do Rzeszy, a także – co było jednym z celów tej 
instytucji – udzielaniem im pomocy.

Równocześnie przystąpiono do dalszej rozbudowy obozu. Zajęto wówczas sąsiednie, częściowo ba-
gniste tereny. W 1944 r. obóz osiągnął największą powierzchnię, wynoszącą 81 ha. Całość obozu była 
otoczona podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Pomiędzy dwoma ogrodzeniami znajdował się 
głęboki rów. Po stronie wewnętrznej był płot podłączony do prądu elektrycznego. Wokół obozu rozmiesz-
czonych było trzynaście wież strażniczych z reflektorami, karabinami maszynowymi i siecią telefoniczną. 
Wraz z rozbudową obozu wzrosła także liczba więźniów: do 20 tys. osób. Więźniowie pracowali w ka-
mieniołomach, niegdyś należących do spółki handlowej Liban & Ehrenpreis, położonych w pobliżu obozu.  
W późniejszym czasie powstał tutaj obóz karny.

Obóz w Płaszowie podzielony był na kilka części:

• W południowej i centralnej części znajdowała się specjalna strefa przemysłowa, w której były zlo-
kalizowane zakłady konfekcyjne Madritscha szyjące mundury dla wojska oraz warsztaty ślusarskie, 
stolarskie, tapicerskie, mechaniki samochodowej, elektryczne, kuśnierskie, krawieckie, szewskie, 
papierniczy i drukarnia. W drukarni między innymi drukowano tajne rozkazy władz niemieckich lub 
różne dokumenty SS. Zdarzało się, że po zakończeniu pracy drukarzy rozstrzeliwano. W części ma-
gazynowej więźniowie selekcjonowali i naprawiali zrabowane przez Niemców wartościowe przed-
mioty, takie jak biżuterię, zegarki lub meble.

• W północnej części zlokalizowano odrębne obozy dla mężczyzn i kobiet, przy których znajdował się 
szpital epidemiologiczny. Pośrodku tej części obozu mieścił się plac apelowy.

• We wschodniej części były położone budynki komendantury obozu, koszary SS oraz domy zamiesz-
kane przez Niemców. Główna brama wjazdowa znajdowała się od strony ul. Jerozolimskiej.

Od 11 lutego 1943 r. komendantem obozu był SS-Hauptsturmführer Amon Göth**. Był on osobiście 
odpowiedzialny za brutalne traktowanie więźniów. Wykorzystywał każdą okazję do zabicia człowieka. 
Ocenia się, że osobiście zabił około 500 więźniów. Zdarzało się, że z balkonu swojej willi strzelał do 
więźniów. W trakcie pełnienia służby dorobił się wielkiego majątku, który pochodził ze zrabowanego 
ofiarom mienia. Z tego powodu 13 września 1944 r. został aresztowany przez gestapo pod zarzutami 
korupcji. Udało mu się jednak uniknąć procesu.

Szczególnym okrucieństwem wykazywał się również dowódca straży obozowej, Ferdinand Glaser. 
Według relacji więźniów egzekucje, które nadzorował, wyróżniały się tym, że długo je przygotowywał, 
każąc na przykład więźniom przed ich rozstrzelaniem ustawiać się tak, by tworzyli kształt figur geome-
trycznych. Zyskał tym sympatię komendanta obozu Götha.

Latem 1943 r. obóz został przekształcony w podobóz niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego w Majdanku.

Załogę obozową stanowiło 600 żołnierzy SS-Totenkopfverbände, wspieranych przez ukraińskich war-
towników. 

10 stycznia 1944 r. obóz pracy w Płaszowie został przekształcony w obóz koncentracyjny.

Od sierpnia 1943 r. na terenie obozu rozpoczęto masowe egzekucje Żydów. Mniej więcej w tym czasie 
do Płaszowa dotarł transport Żydów z getta w Bochni. Egzekucji dokonywano na wzgórzu zwanym Hu-
jową Górką* pod nadzorem esesmana Alberta Hujara. Ofiary rozstrzeliwano grupami, po wcześniejszym 
zmuszeniu ich do rozebrania się. Ciała układano warstwami w wykopanych rowach, które następnie 
zasypywano ziemią. Egzekucje przeprowadzano niemalże codziennie do połowy lutego 1944 r. Od 15 
lutego 1944 r. egzekucje zaczęto przeprowadzać w nowym miejscu, które nazwano Cipowym Dołkiem. 
W okresie od sierpnia do września 1944 r. rozstrzelano tutaj Żydów przywiezionych transportami ze Sło-
wacji i Węgier. Pod koniec 1943 r. w obozie zaczęto budowę krematorium i komór gazowych, których 
jednak nie ukończono. W zimie 1943 r. doprowadzono do obozu tory kolejowe, co ułatwiło docieranie  
i wysyłanie transportów kolejowych.

Więźniowie byli wyniszczani głodem, chorobami, morderczą pracą, sadystycznym biciem i masowymi 
egzekucjami. Stąd na terenie obozu znajduje się kilka masowych grobów – na Hujowej Górce (północ-
no-zachodnia część), w Cipowym Dołku (południowo-wschodnia część) i w północnej części starego 
cmentarza. Szacuje się, że pogrzebano w nich łącznie ok. 8 tys. osób.
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Żydzi z obozu zatrudniani byli przy pracach związanych z budową linii kolejowej Łobzów - Płaszów. 
Początkowo obóz nie był zamknięty. Więźniowie mogli poruszać się po okolicy, przechodzić do getta, 
a nawet robić zakupy. 

Latem 1943 r. w obozie wybuchła epidemia tyfusu. Wkrótce potem komendę nad obozem w Proko-
cimiu przejął obóz w Płaszowie. Warunki życia więźniów uległy radykalnej zmianie. Zaostrzono terror,  
a praca ponad siły i niewielkie racje żywnościowe szybko doprowadziły do śmierci więźniów. 

14 listopada 1943 r. obóz pracy w Prokocimiu został zlikwidowany. Pozostałych przy życiu więźniów 
umieszczono w Płaszowie. 

Najpóźniej, jesienią 1942 r., powstał Julag III w Bieżanowie, gdzie w kilku barakach umieszczono ponad 
600 osób przeniesionych z Prokocimia.

Stosunki w Julagach uległy zaostrzeniu po przejęciu ich pod komendę Płaszowa we wrześniu 1943 r.  
Pod koniec 1943 r., gdy stopniowo likwidowano żydowskie obozy pracy w GG, więźniów Julagów 
sprowadzono do Płaszowa, gdzie po selekcji wielu rozstrzelano, innych trzymano w niepewności, by 
po krótkim pobycie ponad 4 tys. ludzi wysłać do obozów dystryktu radomskiego (Skarżysko-Kamienna, 
Starachowice, Ostrowiec, Pionki, Kielce, Częstochowa) do pracy w przemyśle zbrojeniowym.

Prócz Julagów istniały inne placówki robocze przy niemieckich firmach i obiektach wojskowych, które 
w 1943 r. przekształciły się w podobozy Płaszowa. Należały do nich obozy pracy: na lotnisku Rakowi-
ce (Fliegerhorstkommandantur), przy składzie sprzętu lotniczego i łączności na Zabłociu (Nachrichten-
gerätelager der Luftwaffe), wreszcie znany obóz przy fabryce Rekord przejętej przez Oskara Schindlera 
(ul. Lipowa 4). W jego słynnej „Emalii” (Deutsche Emailwarenfabrik) pracowano ciężko, ale nie było tu 
codziennego terroru, selekcji czy dodatkowych ciężkich robót, jak w Płaszowie. W połowie 1944 r. 
Schindler rozpoczął starania u władz SS o przeniesienia firmy do Niemiec i mógł utworzyć obóz w Brün-
nlitz (Sudety), gdzie sprowadził tysiąc więźniów, którzy, dzięki jego staraniom, prawie wszyscy ocaleli.

Od kwietnia 1944 r. tworzono podobóz w Wieliczce. W podziemiach kopalni soli planowano uruchomie-
nie produkcji lotniczej (Abraumbetrieb Wilhelmsburg– Arbeitslager Wieliczka). Łącznie w wymienionych 
tu obozach pracowało około 10 tys. więźniów, nadto okresowo obozowi płaszowskiemu podlegały 
niemieckie obozy dla Żydów w Mielcu, Rzeszowie, Zakopanem.

Wszystkie one do lata 1944 r. zostały zlikwidowane, a więźniowie wywiezieni w wielkich transportach 
ewakuacyjnych do Rzeszy.

W 1942 r. Amon Göth został przydzielony do wykonania „zadań specjalnych” przy rozbudowie tworzo-
nych przez Niemców obozów. W związku z tym przeniesiono go do dystryktu lubelskiego w General-
nym Gubernatorstwie, gdzie służył w sztabie SS-Brigadeführera Odilo Globocnika. W trakcie pełnienia 
tej służby początkowo przyglądał się i szkolił, a z czasem uczestniczył w krwawych akcjach wymierzo-
nych przeciwko Żydom.

13 lutego 1943 r. został komendantem pozostającego ciągle w budowie obozu w Płaszowie. Pełnił tę 
służbę od 11 lutego 1943 do 13 września 1944 r. Po tym okresie został oskarżony o przywłaszczanie 
sobie żydowskiego mienia, a tym samym działanie na szkodę gospodarki III Rzeszy i odsunięty od spra-
wowanej funkcji. Na jego miejsce komendantem został SS-Obersturmführer Arnold Büscher.

Götha aresztowano podczas urlopu, gdy przebywał w rodzinnym Wiedniu. Nie został jednak pocią-
gnięty do prawnej odpowiedzialności w czasie trwania II wojny światowej, bowiem udało mu się zbiec 
z niemieckiego więzienia, w którym był przetrzymywany. Już po zakończeniu wojny Amon Göth zo-
stał rozpoznany, a następnie ponownie aresztowany, tym razem przez żołnierzy amerykańskich. Jako 
zbrodniarza wojennego, w maju 1946 r., wydano go w ręce władz Polski Ludowej, zaś do czasu roz-
prawy i ogłoszenia wyroku przebywał w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Wyrok wykonano 
13 września 1946 r., a prochy wsypano do Wisły.

Göth nie tylko administrował obozem, ale sam również mordował więźniów w sposób okrutny, wyko-
rzystując każdą sytuację do zabicia człowieka. Według zachowanych relacji, np. zastrzelił wygłodzoną 
więźniarkę, gdy zauważył, że wybiera ziemniaki z paszy dla świń. Znane są przypadki, gdy Göth kazał 
rozstrzeliwać całe grupy robocze tylko za to, że znajdowano przy nich pozaobozowe pożywienie. Swo-
im ofiarom zadawał wyszukane tortury. Göth często osobiście dokonywał egzekucji ludzi niezdolnych 
do pracy. Lubił także ćwiczyć swoje umiejętności strzeleckie, np. strzelając do więźniów z okien samo-
chodu lub balkonu willi. Spośród innych jego pokroju wyróżniała go muzyka grana na jego rozkaz pod-
czas egzekucji oraz szale, kapelusze, białe rękawiczki, które wkładał jako swoiste rekwizyty potrzebne 
mu do zabijania. Oblicza się, że w obozie Göth osobiście zabił około 500 osób.

Załącznik nr 8 
Podobozy KL Plaszow 
Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa 1939-1945, Kraków 2002, s. 143, www. sztetl.org.pl

Na obrzeżach Nowej Huty od 1940 r. funkcjonował niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej Bau-
lager 15/XIV. W 1941 r. podzielono go na dwa podobozy. W pierwszym umieszczono ok. 300 radzieckich 
jeńców. Wykorzystywano ich przy produkcji części do samolotów, a także na budowie lotniska w Czyży-
nach. W drugim podobozie osadzono żydowskie kobiety, które pracowały w szwalni oraz w magazynach. 
Żeński podobóz zlikwidowano w 1943 r. Nie wiadomo, dokąd wywieziono kobiety. Podobóz dla jeńców 
radzieckich przestał istnieć tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Krakowa. Jeńców wywieziono. 

W marcu 1943 r. w fabryce „Kabel”, funkcjonującej w czasie wojny pod nazwą „Kabelwerk Betriebs-
-G.m.b.H.”, przy ul. Prokocimskiej 75, Niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej. Obóz przy ul. Pro-
kocimskiej był podobozem niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Polscy 
robotnicy przychodzili do obozu każdego dnia, żydowscy robotnicy, a było ich ok. 300, zostali osadzeni 
w barakach przy fabryce. 

Niejednokrotnie więźniowie wysyłani byli za karę do KL Plaszow, gdzie byli rozstrzeliwani. 

Od lata 1944 r. obóz był stopniowo likwidowany. Wywożono surowce oraz maszyny, zaś więźniów depor-
towano do obozów w Płaszowie, Auschwitz i Gross-Rosen.

Latem 1942 r. przy ul. Cmentarnej w Prokocimiu (obszar między obecną ulicą Bieżanowską i torami kole-
jowymi) Niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej zwany Julag II (niem. Judenarbeitslager). Umieszczo-
no w nim osoby pochodzenia żydowskiego. Na początku przebywało tam ok. 2500 więźniów, później ich 
liczba się zmniejszyła do ok. 1700 więźniów. 
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dr Agnieszka Kania

Pamięć ludzi, pamięć miejsca.  
KL Plaszow a współcześni mieszkańcy Krakowa 

Założenia i koncepcja: 
1. Proponowane działania mają charakter uniwersalny i mogą zostać zaadoptowane do wybranego 

miejsca w danym regionie Polski, w którym doszło w czasie II wojny światowej do tragicznych wy-
darzeń związanych z eksterminacją ludności żydowskiej, a które nie zachowało się w ówczesnym 
kształcie lub – mimo jakiejś formy upamiętnienia – nie przetrwało w pamięci lokalnej społeczności. 

2. W Krakowie jedną z takich przestrzeni są tereny byłego obozu pracy i obozu koncentracyjnego –  
KL Plaszow, w którym więziono kilkadziesiąt tysięcy ludzi różnych narodowości (z przewagą Żydów) 
i na którego terenie zamordowano ok. 5–10 tys. osób. 

3. Nie tylko Auschwitz. Mimo że Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest rozpoznawalne jako 
symbol Holokaustu, warto uświadamiać młodym ludziom, że istniały także inne miejsca zagłady, 
które często nie są upamiętnione w należyty sposób lub zostały zapomniane. 

4. Zestawienie wyglądu i zasad funkcjonowania obozu, w którym ludzie bytowali w strasznych warun-
kach i byli okrutnie zabijani, ze współczesnym wyglądem miejsca po KL Plaszow ma skłonić młodych 
ludzi do refleksji i uświadomić im znaczenie upamiętniania przeszłości oraz możliwe powody zanie-
chania tego typu działań po II wojnie światowej. 

5. Wiedza o KL Plaszow może posłużyć jako kontekst do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci  
Auschwitz-Birkenau i po jej ewentualnym odbyciu uczniowie mogą napisać pracę nt. pamięci miejsca  
i pamięci ludzi w perspektywie tych dwóch obozów i sposobu ich zachowania. 

Czas pracy: 4 x 45 minut i 2-3 tygodnie pracy własnej uczniów pod kierunkiem nauczyciela 

Typ zajęć: projekt edukacyjny

Odbiorcy: młodzież szkoły ponadpodstawowej 

Cele ogólne projektu:
• zainteresowanie śladami okupacji hitlerowskiej, a zwłaszcza Zagłady, w najbliższej okolicy,
• poznanie okupacyjnego losu ludności polskiej i żydowskiej, 
• zbadanie przyczyn i sposobów upamiętniania wydarzeń z czasu II wojny lub ich braku, 
• refleksja nad odpowiedzialnością potomnych za pamięć o przeszłości,
• poznanie związanych z tematem faktów i świadectw historycznych oraz różnych tekstów kultury,
• doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych, 
• odczucie satysfakcji z poszerzenia własnej wiedzy i możliwości przekazania jej rówieśnikom,
• przygotowanie do wizyty oraz zrozumienia pamięciotwórczej roli Państwowego Muzeum Auschwitz-

-Birkenau.

Metody i formy pracy:
• metoda projektu,
• burza mózgów,
• wywiad i wizja lokalna,
• peer education (uczenie się uczniów od siebie nawzajem),
• praca w grupach.

Załącznik nr 9 
Plan Kazimierza

Załącznik nr 10 
Plan Getta Krakowskiego
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b. ankiety i wywiady z mieszkańcami Krakowa, rodziną na temat ich wiedzy o byłym obozie hitlerow-
skim w samym niemal centrum miasta,

c. kontakt ze Stowarzyszeniem Podgórze.pl, zajmującym się badaniem przeszłości tej części Krakowa,
d. kontakt z Kolektywem Kuratorskim działającym przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci na 

Wydziale Polonistyki UJ,
e. kwerenda rodzinnych albumów oraz zasobów sieci w poszukiwaniu archiwalnych zdjęć terenu  

KL Plaszow (od czasu przed II wojną światową do dzisiaj),
f. wizyta na miejscu dawnego obozu w poszukiwaniu śladów jego istnienia oraz obecnego stanu – 

dokumentacja filmowa i fotograficzna,
g. zgromadzenie bibliografii, zwłaszcza istniejących przewodników i monografii obozu, ale także 

opublikowanych wspomnień osób związanych z obozem,
h. stan obecny miejsca pamięci – plan włączenia terenu w struktury Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa.
Praca własna uczniów podzielonych na grupy – 1 tydzień. 

Lekcja 2 i 3
1. Relacje uczniów z poczynionych ustaleń i odkryć w ramach wybranych zagadnień. Uwaga! Każda 

aktywność uczniów oraz każdy ich pomysł są warte pochwały, o ile oczywiście są sprawdzone  
i zgodne z tematem. 

2. Refleksja uczniowska nad trudnościami w zdobywaniu lub selekcji informacji. Wskazówki nauczy-
ciela stosownie do problemów wskazanych przez uczniów, np. kwestia oceny wiarygodności źródeł 
internetowych, ew. podanie bibliografii (załącznik nr 2).

3. Uzupełnienie tablicy skojarzeń pozyskanymi informacjami.

4. Obejrzenie fragmentów filmu Stevena Spielberga pt. Lista Schindlera. Wyjaśnienie ewentualnych 
nowych kwestii. 

5. Decyzja o sposobie rozpropagowania zdobytych wiadomości wśród rówieśników, dobór uczniów  
w grupy realizujące następujące formy przekazu: 
a. film,
b. prezentacja multimedialna,
c. wystawa na szkolnym korytarzu/w bibliotece,
d. akcja informacyjna/happening. 
Praca własna uczniów + konsultacje z nauczycielem – 1 tydzień. 

Lekcja 4
1. Powtórzenie ankiety na temat wiedzy o KL Plaszow i losach Żydów z krakowskiego getta. Refleksja 

uczniów nad poszerzeniem swojej wiedzy i orientacji w trudnym temacie. 
2. Przedstawienie prac końcowych. 
3. Wspólna refleksja nad losami miejsca po obozie – jako przestrzeni i jako śladu w (nie)pamięci ludzi. 
4. Ewaluacja pracy. Przykłady kart ewaluacyjnych można znaleźć np. w książce Eweliny Strawy-Kęsek, 

Metoda projektu w edukacji polonistycznej, Kraków 2015, s. 170-172. 

Zadanie domowe:
Ustosunkuj się pisemnie do słów Eliego Wiesela na temat przeżyć osób, które ocalały z Holokaustu: 
„Nikt nie zrozumie. (…) Nawet jeśli przestudiują wszystkie dokumenty, obejrzą wszystkie filmy i otrzy-
mają świadectwo słowa od wszystkich ocalonych: spojrzą do środka jedynie od zewnętrznej strony”.
/E. Wiesel, Słowo wstępne, [w:] M. Akavia, Jesień młodości, Oświęcim 2010, s. 8/ 

Przeprowadzenie przez uczniów zajęć z wykorzystaniem opracowanych prezentacji i filmów / oprowa-
dzenie po wystawie / akcja informacyjna na terenie szkoły. 

Środki dydaktyczne: 
• filmy („Aby pamięć nie umarła” http://www.centropa.org/node/60518 „Lista Schindlera”)
• opracowania historyczne i przewodniki (zob. bibliografia)  

oraz https://www.youtube.com/watch?v=smdKlPTdow8
• wspomnienia świadków historii (w miarę możliwości)
• strony internetowe, np. http://www.mhk.pl/oddzialy/kl-plaszow, http://www.oznaczplaszow.com/
• przestrzeń po dawnym obozie – plansze, pomniki 

Pojęcia i terminy: getto, obóz pracy, obóz koncentracyjny, Aktion Reinhardt, Zagłada (Holokaust),  
KL Plaszow 

Przebieg lekcji

Lekcja 1
Lekcja ma na celu zmotywować uczniów do podjęcia wyzwania, jakim jest zdobycie podstawowej 
wiedzy o żydowskiej społeczności przedwojennego Krakowa, o przeszłości i teraźniejszości miejsca po  
KL Plaszow oraz zbadanie świadomości krakowian o istnieniu w czasie II wojny światowej na terenie 
miasta obozu pracy i obozu koncentracyjnego, w którym w strasznych warunkach przetrzymywano 
tysiące ludzi i wielu z nich zamordowano. 

1. Uczniowie wypełniają ankietę wstępną (załącznik nr 1), oddają ją nauczycielowi i dzielą się spostrze-
żeniami na temat swojej orientacji w poruszonym temacie.

2. Nauczyciel proponuje uczniom nadrobienie istniejących braków w wiedzy, przekonanie się, czy inni 
mieszkańcy Krakowa (rówieśnicy, rodzina) mają świadomość, jakie zmiany w społeczności Krakowa 
spowodowała II wojna, oraz wejście w rolę swoistych ambasadorów społecznej świadomości na 
temat znaczenia miejsca po KL Plaszow, które jest obecnie otoczone przez nowe osiedla mieszka-
niowe i centra handlowe, a także stanowi zielony zakątek służący rekreacji mieszkańców. 

3. Obejrzenie krótkiej prezentacji byłego KL Plaszow, przygotowanej we współpracy z Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa: 

 https://www.youtube.com/watch?v=smdKlPTdow8
 Uczniowie rekapitulują najważniejsze kwestie. Na specjalnej tablicy/dużym arkuszu papieru z napi-

sem KL Plaszow warto zapisać poznane fakty, np. obóz pracy przymusowej, obóz koncentracyjny, 
teren obozu – teren cmentarza żydowskiego, droga zbudowana ze zniszczonych macew, Hujowa 
Górka – miejsce straceń, pomnik Ofiar Faszyzmu, marsz śmierci.

4. Obejrzenie fragmentu filmu paradokumentalnego o Teofili Sillberring (z domu Nussbaum), miesz-
kance Krakowa i więźniarce KL Plaszow oraz KL Auschwitz (do momentu zakończenia wojny, ciąg 
dalszy uczniowie mogą obejrzeć w domu):

 http://www.centropa.org/node/60518
 [Historia Teofili to świadectwo głębokiej asymilacji żydowskiej dziewczynki i kobiety, dla której Kra-

ków był i na zawsze pozostał miastem rodzinnym. W tym kontekście losy żydowskich i polskich 
mieszkańców Krakowa splatają się ze sobą i potwierdzają wspólnotę okupacyjnych doświadczeń. 
Nazwisko Teofili widniało także na tzw. liście Schindlera, jednak mimo protekcji fabrykanta nie udało 
jej się wydostać z Auschwitz.]

 Dopisanie nowych ustaleń do ciągu informacji o KL Plaszow, np. Oskar Schindler, Fabryka Emalia. 

5. Podanie tematu projektu: „Pamięć ludzi, pamięć miejsca. KL Plaszow a współcześni mieszkańcy 
Krakowa” i przedstawienie uczniom propozycji zadań – działań badawczych, które mogą podjąć  
w ramach jego realizacji:
a. losy krakowskich Żydów, krakowskie getto,
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Dagmara Leś

Mein Gleiwitz - Moje Gliwice 

Wprowadzenie:
Materiały zostały przygotowane dla grupy uczniów na III poziomie kształcenia (szkoła ponadpodsta-
wowa), którzy na podstawie wytycznych (zadań) będą musieli przygotować charakterystykę danego 
obiektu, który związany jest z historią Żydów gliwickich. 

Sugeruję przeprowadzenie wcześniej lekcji (według uznania nauczyciela):
• O historii Górnego Śląska (z uwzględnieniem powstań śląskich, plebiscytu) lub
• Gliwice a reszta Górnego Śląska.

Należałoby również zasygnalizować problem tzw. prowokacji gliwickiej, która miała usprawiedliwić atak 
niemiecki na Polskę.

Miasto Gliwice jest o tyle ciekawym miejscem (i to dla wielu uczniów jest zaskakujące), że przed II wojną 
światową było miastem niemieckim. Przed „grą” przedstawiam sytuację Żydów gliwickich. Dzięki swojej 
działalności i operatywności my, współcześni, jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa, jakie pozostawili 
po sobie ci, którzy już odeszli. Jesteśmy im winni pamięć.

W celu ułatwienia prowadzonych zajęć i przybliżenia sylwetek znanych Żydów gliwickich polecam prze-
wodnik wydany przez Muzeum w Gliwicach pt. O miłości, życiu i śmierci – opowieści o Żydach gliwickich, 
Gliwice 2016.

Czas pracy: można dostosować do potrzeb nauczyciela i uczniów:
• około trzygodzinna gra terenowa – podsumowanie zebranych wiadomości w Muzeum – Dom Pa-

mięci Żydów Górnośląskich (załącznik nr 1-3) lub
• całodniowa wycieczka/spacer z uwzględnieniem tylko wybranych obiektów lub nazwisk (żydow-

skich) związanych z Gliwicami.

Poziom nauczania: uczniowie na III poziomie kształcenia (szkoła ponadpodstawowa)

Cele lekcji:
• Wiedza:

• uczeń zna obiekty zabytkowe Gliwic,
• uczeń zna historię Górnego Śląska na przełomie 1918-1939 (na przykładzie Gleiwitz).

• Umiejętności:
• uczeń potrafi wymienić znanych Żydów gliwickich,
• uczeń potrafi selekcjonować informacje,
• uczeń potrafi współpracować w grupie,
• uczeń potrafi pracować z mapą,
• uczeń potrafi poruszać się w terenie.

Załączniki: 
Załącznik nr 1 Wstępna ankieta dla uczniów

1. Z czym Ci się kojarzy nazwa „Płaszów”?
………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………............................

2. Przed II wojną światową w Krakowie mieszkało:
a) ok. 6.000 Żydów (tj. ok. 2,5% ludności).
b) ok. 60.000 Żydów (tj. ok. 25% ludności).
c) ok. 100.000 Żydów (tj. ok. 40% ludności).

3. Z ogółu krakowskich Żydów z wojny ocalało:
a) ok. 1 tys. osób.
b) ok. 5 tys. osób.
c) ok. 18 tys. osób.

4. Oskar Schindler to
a) krakowski Żyd, który współpracował z Niemcami i ratował rodaków.
b) niemiecki biznesmen, który ratował Żydów w czasie wojny.
c) niemiecki Żyd osiadły w Polsce, który zdołał uniknąć losu rodaków i ratował im życie.

5. Sławni Żydzi, którzy ocaleli z krakowskiego getta i obozu w Płaszowie, to np. 
…………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………..............................

6. Krakowskie getto było zlokalizowane w dzielnicy o nazwie
a) Kazimierz.
b) Podgórze.
c) Krowodrza.

7. Które z poniższych oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przechowują pamięć o ży-
dowskich mieszkańcach, ich losach i kulturze?
a) Apteka pod Orłem.
b) Kamienica Hipolitów.
c) Wieża Ratuszowa.
d) Stara Synagoga. 
e) Fabryka Emalia Oskara Schindlera.

8. W czasie wojny w Krakowie istniał obóz koncentracyjny. Tak czy nie? ……....………

9. Na terenie Krakowa znajdują się miejsca masowych egzekucji ludności żydowskiej dokonanych 
przez hitlerowców w czasie wojny. Tak czy nie? …………………...……..

Załącznik nr 2
Bibliografia: 
Lista polecanych publikacji 
M. Akavia, Jesień młodości, Oświęcim 2010 (część pt. Ania)
R. Kiełkowski, Zlikwidować na miejscu, Kraków 1981
R. Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Kraków 2011
A. Löw, M. Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945, przeł. E. Kowynia, 
Kraków 2014, s. 209–233
Mapa terenu dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
K. Zimmerer, Kronika zamordowanego świata. Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej, Kraków 2017 
(wybrane fragmenty)
http://www.mhk.pl/oddzialy/kl-plaszow
http://www.oznaczplaszow.com/
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Załączniki:
• Mapa Gliwic z zaznaczonymi punktami zadaniowymi (załącznik nr 1) 
 Źródło: http://www.turystykakulturowa.eu,
• Punkty zadaniowe (załącznik nr 2),
• Krótkie biogramy (załącznik nr 3).

Załącznik nr 1

Postawy:
• uczeń rozumie, co oznacza lokalny patriotyzm,
• uczeń rozumie, dlaczego szacunek do przeszłości jest bardzo ważny,
• uczeń wskazuje, na czym polega wielokulturowość miasta Gliwce,
• uczeń wie, że należy być tolerancyjnym dla odmiennych poglądów i wyznań, ponieważ każdy ma 

prawo do godności.

Metody i formy pracy: 
• projekt,
• burza mózgów,
• dyskusja.

Środki dydaktyczne: 
• mapa Gliwic (załącznik nr 1),
• punkty zadaniowe (załącznik nr 2),
• biogramy wybranych postaci związanych z historia Gliwic (załącznik nr 3),
• telefon komórkowy jako narzędzie rejestrująco-informujące,
• pieczątki (potwierdzenie zaliczonego punktu zadaniowego).
• kartki papieru, długopis.

Pojęcia i terminy: Noc Kryształowa (na przykładzie Gliwic), Holokaust, ludobójstwo, ostateczne roz-
wiązanie kwestii żydowskiej, Willa Caro, Żydowski Dom Przedpogrzebowy (obecnie Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich).

Przebieg lekcji

Czynności wstępne: 
• przywitanie uczniów na miejscu zbiórki,
• sprawdzenie obecności oraz zebranie dokumentacji podpisanej przez rodziców (zgody na samo-

dzielne poruszanie się po Gliwicach).

Lekcja właściwa:
• rozdanie materiałów ćwiczeniowych (załącznik nr 1-3),
• wyznaczenie 6 grup (sugeruję grupy 3-osobowe),
• krótkie zapoznanie uczestników z bezpieczeństwem na drodze,
• „wypuszczenie grup” w odstępach dwuminutowych,
• każda z grup wykonuje polecenia (na każdym punkcie jest jedna osoba potwierdzająca zaliczenie 

punktu zadaniowego – wybrany uczeń potwierdza pieczątką zaliczony punkt zadaniowy),
• po wykonaniu zadań każda z grup relacjonuje swoje notatki przed nauczycielem – podsumowanie 

wiadomości (oceny będą mile widziane).

/Końcowym przystankiem może być Dom Pamięci Żydów Górnośląskich lub szkoła/

Zadanie domowe:
Napisz list do kolegi z Warszawy, reklamując Gliwice. Opisz swoje wrażenia na temat projektu, w którym 
brałaś/brałeś udział. Jaki wkład we współczesność mieli Żydzi mieszkający w Gliwicach?
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Oscar Troplowitz (1863-1918)
Przedsiębiorca w branży kosmetycznej. Rodzina Troplowitzów należała do najstarszych rodzin żydow-
skich w Gliwicach. Salomon (1789-1869), dziadek Oscara, był w XIX w. właścicielem winiarni przy gli-
wickim Rynku, dostarczając wina także na dwór pruski. Ojciec Oscara, Louis (1825-1913), był jednym  
z budowniczych gliwickiej synagogi. Jednak najbardziej znany przedstawiciel rodziny to Oscar Troplo-
witz. Urodzony w Gliwicach, swe dojrzałe życie i aktywność zawodową związał z Hamburgiem, gdzie 
przejął i rozwinął firmę kosmetyczną Beiersdorf. Jego dziełem był m.in. pierwszy samoprzylepny plaster, 
pasta do zębów oraz krem Nivea. Swój zakład zorganizował w nowoczesny sposób, wprowadzając 
wiele udogodnień socjalnych dla pracowników. Był również kolekcjonerem dzieł sztuki.
/Bożena Kubit – etnograf, pracownik Muzeum w Gliwicach/

Załącznik nr 2

PUNKTY ZADANIOWE

1. TABLICA PAMIĄTKOWA – UPAMIĘTNIENIE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NOCĄ KRYSZTAŁOWĄ 
(MAPA – DAWNE MIEJSCE SYNAGOGI)
Zadanie do wykonania:
Na podstawie tekstu umieszczonego na tablicy podaj, kiedy miały miejsce wydarzenia określane 
powszechnie jako Noc Kryształowa i jak wyglądało to wydarzenie w Gliwicach. Zrób zdjęcie tablicy.

2. WILLA CARO 
Zadanie do wykonania:
Zrób zdjęcie Willi Caro, aby część balkonowa była umieszczona w ramie rzeźby, która znajduje się 
przed budynkiem. Kto był właścicielem willi?

3. CMENTARZ ŻYDOWSKI, UL. NA PIASKU
Zadanie do wykonania:
Zrób zdjęcie gwiazdy Dawida oraz jednemu z nagrobków. W którym roku otwarto cmentarz? Jaką 
nazwę w języku hebrajskim nosi nagrobek żydowski?

4. ŻYDOWSKI DOM PRZEDPOGRZEBOWY
Zadanie do wykonania:
Zrób zdjęcie jednemu z okien. Ile kolumienek umieszczonych jest w przedniej części budynku?  
Z czego zbudowany jest obiekt? Co się w nim obecnie mieści? (poproś o potwierdzenie)

Załącznik nr 3

Bracia Oscar i Georg Caro
Przemysłowcy z branży górniczej i hutniczej. Wywodzili się z wrocławskiej rodziny Caro inwestującej  
w połowie XIX w. w przemysł na Górnym Śląsku. Oscar (1852–1931) przejął po ojcu hutę Herminen-
hütte w Łabędach oraz udziały w innych zakładach, m.in. w fabryce drutu Heinrich Kern & Co w Gli-
wicach, tworząc w 1887 r. koncern Herminenhütte Eisenindustrie AG für Bergbau und Hüttenbetrieb 
(Ober-eisen), do którego należały także huty Baildon w Katowicach i Silesia w Rybniku. Koncernem tym 
kierował przez wiele lat. Jego brat Georg (1849–1913), związany z Wrocławiem, również miał udziały  
w zakładach przemysłowych na Górnym Śląsku, m.in. w latach 80. XIX w. bracia byli współwłaścicielami 
huty żelaza w Bobrku. W 1906 r. Georg Caro otrzymał tytuł szlachecki.
/Bożena Kubit – etnograf, pracownik Muzeum w Gliwicach; Przemysław Nadolski – polski historyk, 
archiwista, autor licznych publikacji/

Rodzina Huldschinsky
Jeden z wybitniejszych żydowskich rodów górnośląskich przemysłowców, pochodzący z okolic Ra-
ciborza i Opawy. Jego przedstawiciele przenieśli się do Wrocławia, a potem do Berlina. W 1867 r. 
Salomon Huldschinsky z Berlina założył w Gliwicach z Albertem Hahnem pierwszą w regionie wy-
twórnię rur (od 1873 r. S. Huldschinsky & Söhne), która w 1894 r. przekształciła się w spółkę akcyjną 
Huldschinskysche Hüttenwerke AG (Zakłady Hutnicze Huldschinsky’ego). Po przyłączeniu w 1905 r. 
do koncernu Oberbedarf jedna z najnowocześniejszych hut na Górnym Śląsku. Syn Salomona, Oscar 
Huldschinsky (1846-1931), przemysłowiec i milioner, był też kolekcjonerem dzieł sztuki, m.in. posiadał 
obrazy Botticellego, Rembrandta, Rubensa. Wiele dzieł przekazał do muzeów w Berlinie, gdzie miesz-
kał. W Gliwicach rodzina Huldschinsky przyczyniła się do rozwoju dzielnicy Zatorze, budując w 1894 r. 
osiedle domków jednorodzinnych dla robotników oraz finansując budowę kościoła pw. Świętej Rodziny 
poświęconego w 1901 r.
/Bożena Kubit – etnograf, pracownik Muzeum w Gliwicach; Przemysław Nadolski – polski historyk, 
archiwista, autor licznych publikacji/
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Elżbieta Biernacka-Pacha

Śladami żydowskiej społeczności w Krzepicach. 
Przed wizytą w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

Wprowadzenie:
W Zespole Szkół w Krzepicach od 2008 r. realizowany jest autorski projekt edukacyjny nauczycielek 
języka polskiego „Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć”. Celem projektu jest poznanie historii  
i kultury Żydów polskich, historii społeczności żydowskiej w Krzepicach ze szczególnym uwzględnie-
niem Holokaustu oraz praca na rzecz ochrony żydowskiego cmentarza, który ze względu na to, że znaj-
dują się na nim żeliwne macewy (około 400 sztuk), jest unikatowy na skalę europejską. Do współpracy 
włączamy kolejne roczniki, szukając metod i form, aby młodzież zainteresować projektem. 

Nauczanie o Holokauście to ogromne wyzwanie, szczególnie ważne w kontekście odradzającego się 
nacjonalizmu i faszyzmu. Uświadomienie młodzieży, że Holokaust tak boleśnie dotknął żydowskich 
sąsiadów, ich dziadków i pradziadków, jest absolutną koniecznością. Wiedza o tym, że w mieście 
przed II wojną światową 43% ludności (około 2 tys. osób) stanowili obywatele wyznania mojżeszowego  
i zgodnie z niemieckim planem eksterminacji narodu żydowskiego zostali zamordowani w obozach kon-
centracyjnych, ma uświadomić skalę tragedii. Pozostały domy, ruiny jednej z synagog, kirkut, można 
wskazać miejsca, gdzie był cheder i mykwa, oraz ulice, w obrębie których znajdowało się otwarte getto. 
Poczucie pustki. Dwa transporty krzepickich Żydów, które zorganizowano w 1942 r., prawdopodobnie 
dotarły do Auschwitz. Nie zostały zarejestrowane, ale kilka nazwisk tych, którzy nie od razu trafili do 
Białego1 bądź Czerwonego Domku2, zachowały się w dokumentach obozowych.

Po wojnie do Krzepic wróciły dwa małżeństwa (Szlama Rozyn z żoną Ruchlą i Haim Moszkiewicz  
z żoną Ruhlą) oraz Dawid Korek i Józef Judka. Urodziły się dzieci, które wraz z rodzicami w 1968 r.  
musiały opuścić Polskę. Ostatni krzepicki Żyd zmarł w 1993 r.

Czas pracy: 90 minut 

Poziom nauczania: szkoła ponadpodstawowa

Typ zajęć: Warsztaty dla uczniów w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół w Krzepicach 
„Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć”. Zajęcia można zrealizować na lekcjach języka polskiego  
w klasie trzeciej bądź czwartej przed omawianiem literatury lagrowej.

Cel główny: 
Przygotowanie uczniów, którzy rozpoczynają pracę i edukację w ramach projektu „Krzepice – dwie 
kultury – wspólna pamięć”, do wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

1 Biały Domek, Bunkier II – druga, po tzw. Czerwonym Domku, komora gazowa uruchomiona w pobliżu będącego w budowie obozu 
Birkenau. Decyzję o przekształceniu w miejsce mordu kolejnego budynku, domu mieszkalnego wysiedlonych stamtąd Polaków, podjęto  
w czerwcu 1942 r., w wyniku napływu dużej liczby transportów Żydów skazanych przez Niemców na zagładę. Ściany budynku pokryte były 
tynkiem, stąd też nazwano go Białym Domkiem.

2 Czerwony Domek, Bunkier I – pierwsza prowizoryczna komora gazowa w obozie Auschwitz II-Birkenau, a druga biorąc pod uwagę cały 
obóz Auschwitz, gdyż wcześniej pełniła tę rolę zaadaptowana kostnica na terenie obozu głównego. Potoczna nazwa budynku wzięła się od 
jego nieotynkowanej, ceglanej elewacji. 
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2. Podczas spotkania warsztatowego prowadzący w krótkim wykładzie przedstawia młodzieży fak-
ty historyczne dotyczące wybuchu II wojny światowej. Opowiada o niemieckiej okupacji, przede 
wszystkim uwzględniając Holokaust i jego genezę (załącznik nr 2) – 5 minut. 

3. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup (grupa III może być nieco liczniejsza). Każdy zespół 
otrzymuje teksty źródłowe (załączniki nr 3-6) i zadania do wykonania (załącznik nr 7). Swoje wnioski 
i spostrzeżenia uczniowie zapisują na dużych arkuszach papieru – 30 minut.

Grupa I. Udokumentowana historia krzepickich Żydów datowana od 1633 do 1939 r. (załącznik nr 3)
Grupa II. Krzepiccy Żydzi i relacje między Polakami a Żydami w dwudziestoleciu międzywojennym 

w pamięci mieszkańców miasta (załącznik nr 4)
Grupa III. Sytuacja Żydów w Krzepicach od września 1939 do 1942 r., czyli do deportacji do obo-

zów zagłady m.in. Auschwitz-Birkenau i Treblinki (załącznik nr 5)
Grupa IV. Krzepiccy Żydzi po II wojnie światowej (załącznik nr 6)
Grupa V. Krzepiccy Żydzi w pamięci współczesnych mieszkańców miasta i okolicy (wypełnione an-

kiety)

Załączniki nr 3-6 zostały przygotowane przede wszystkim na podstawie książki Romualda Cieśli pt. 
Blask dawnych Krzepic.

4. Uczniowie podsumowują ten etap zajęć. Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują wyniki 
swojej pracy, dzielą się zdobytą wiedzą, prezentując arkusze papieru, na których zapisali wcześniej 
najważniejsze informacje (30 minut).

Przewidywane wyniki pracy w grupach:

Grupa I. Udokumentowana historia krzepickich Żydów datowana od 1633 do 1939 r.: 
1633 r. – najstarsze informacje o krzepickich Żydach
1720 r. – na Kuźniczce zamieszkują cztery żydowskie rodziny
1765 r. – informacje o synagodze na Kuźniczce; 116 Żydów płaciło podatki
1808 r. – informacje o gminie żydowskiej (322 Żydów)
1847 r. – 1054 Żydów
1850 r. – Żydzi stanowią 49% mieszkańców Krzepic
1860 r. – Żydzi stanowią 49% mieszkańców Krzepic
1880 r. – 1456 wyznawców judaizmu
1897 r. – Żydzi stanowią 43% mieszkańców
1921 r. – Żydzi stanowią 43% mieszkańców
1931 r. – w dokumentach odnotowuje się istnienie dwóch synagog i czterech domów modlitwy
Pomimo działań utrudniających osiedlanie się Żydów w Krzepicach i okolicy, ich liczba sys-
tematycznie rosła i w 1939 r. stanowili 43% mieszkańców miasta, tj. 2 tys. osób.

Grupa II. Krzepiccy Żydzi i relacje między Polakami a Żydami w pamięci współczesnych mieszkań-
ców miasta.
Stosunki między Polakami i Żydami układały się bardzo różnie. O dobrych relacjach świad-
czy to, że:
• współpracowali ze sobą gospodarczo,
• Polacy kupowali w sklepach żydowskich,
• ksiądz katolicki przyjaźnił się z rabinem,
• polskim chłopcom podobały się żydowskie dziewczęta.
Negatywny wpływ na stosunki polsko-żydowskie miało tragiczne wydarzenie, które rozegra-
ło się 27 maja 1919 r. na krzepickim rynku. Rozerwani granatami zginęli trzej bardzo młodzi 
krzepiczanie. O zamach oskarżono Żydów. Doszło do pogromu, który skutecznie przerwał 
ksiądz Straszewski.
• członkowie Stronnictwa Narodowego na wzór antysemickich działań w Niemczech głosili 

Cele operacyjne:
Uczeń po warsztatach:
• ma świadomość obecności Żydów w Krzepicach od XVII w. do II wojny światowej i po wojnie,
• zna losy około 2 tys. krzepickich Żydów w czasie II wojny światowej,
• zna pojęcia: antysemityzm, faszyzm, nazizm, Holokaust, Shoah, eksterminacja, ludobójstwo, osta-

teczne rozwiązanie, obozy zagłady, getto,
• zna topografię przedwojennych Krzepic z uwzględnieniem miejsc ważnych dla kultury i religii żydow-

skich mieszkańców Krzepic,
• akceptuje inne narody, religie, postawy, poglądy,
• dostrzega współczesne zagrożenia: nacjonalizm (nacjonalizm, z łacińskiego natio – naród, ideolo-

gia i ruch polityczny, a także postawa społeczno-polityczna podporządkowująca interesy innych 
narodów celom własnego) i ksenofobię (dążenie do rozwoju kosztem innych narodów prowadzi do 
ksenofobii, czyli uprzedzeń narodowych, wrogości i nietolerancji, tzw. etnocentryzmu).

Metody i formy pracy:
• rozmowa nauczająca,
• wykład,
• praca z tekstem źródłowym,
• dyskusja,
• praca indywidualna,
• praca w parach,
• praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
• R. Cieśla, Blask dawnych Krzepic. Wydanie drugie rozszerzone o ważne wydarzenia z Krzepic i oko-

licy z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Krzepic, Krzepice 2007, s. 417-462,
• ankieta (załącznik nr 1),
• krótki wykład nauczyciela na temat wybuchu II wojny światowej w Krzepicach i nazizmie (załącznik nr 2),
• historia krzepickich Żydów od 1633 do 1939 r. (załącznik nr 3),
• dwudziestolecie międzywojenne – stosunki polsko-żydowskie (załącznik nr 4),
• krzepiccy Żydzi w czasie II wojny światowej (załącznik nr 5),
• Żydzi w Krzepicach po II wojnie światowej (załącznik nr 6),
• zadania dla poszczególnych grup (załącznik nr 7),
• plan współczesnych Krzepic (załącznik nr 8),
• podstawowe informacje na temat miejsc i zabytków związanych z obecnością Żydów w Krzepicach 

od 1633 do 1942 r. (załącznik nr 9),
• zdjęcia miejsc i zabytków związanych z obecnością Żydów w Krzepicach od 1633 roku do roku 

1942 (załącznik nr 10),
•  www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/k/441krzepice/, www.kirkuty.xip.pl/krzepice.htm.

Przebieg warsztatów

1. Dwa tygodnie przed planowanym terminem warsztatów nauczyciel, podczas trwającego 15-20 mi-
nut spotkania, podaje temat i przedstawia cel warsztatów. Uczniowie otrzymują ankietę (załącznik  
nr 1), by w miarę możliwości porozmawiali ze swoimi krewnymi, sąsiadami itp., którzy pamiętają 
bądź mają pewną wiedzę pozyskaną z relacji starszego pokolenia na temat żydowskich sąsiadów 
– ich religii i kultury, relacji polsko-żydowskich, tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej  
i okresu krótko po wojnie. Przedstawia też bibliografię i inne źródła, do których można sięgnąć, przy-
gotowując się do spotkania.
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układały się raczej poprawnie, choć nie byli ze sobą specjalnie zżyci. Egzystowali raczej obok siebie. 
Zdarzały się sytuacje konfliktowe, a nawet niebezpieczne. Wyraźnie dał o sobie znać antysemityzm. 
Bardzo trudno pogodzić się z myślą, że nagle zniknęły z miasta 2 tys. ludzi i tak naprawdę nie wiado-
mo, jaki los ich spotkał. Zginęli, ale gdzie, w jakich okolicznościach? Wszystkiemu winna nienawiść 
człowieka do człowieka, brak akceptacji dla innej religii, kultury, ksenofobia, rasizm, skrajny nacjo-
nalizm.

6. Na planie współczesnych Krzepic, podzielonym na trzy części (załącznik nr 8), pracując w trzech 
grupach, uczniowie nanoszą miejsca związane z życiem Żydów krzepickich przed II wojną światową: 
synagogi, mykwę, cheder, dom rabina, cmentarz, getto. Młodzież korzysta z załącznika nr 9. Na-
uczyciel prezentuje również zdjęcia: ruin starej synagogi, cmentarza, ulic, przy których przed wojną 
mieszkali Żydzi, Przychodni Rejonowej i sąsiadujących z nią budynków, które powstały na miejscu 
nowej synagogi, pomników upamiętniających śmierć żydowskich obywateli naszego miasta (załącz-
nik nr 10) – 10 minut.

7. Uczniowie na prośbę nauczyciela podsumowują zajęcia. Przedstawiają wnioski, myśli, refleksje, jakie na-
sunęły im się po naniesieniu na plan Krzepic miejsc, które przed wojną ważne były dla Żydów – 5 minut.

Prawdopodobne odpowiedzi uczniów:
Przed wojną żydowska ludność ze swoją religią i kulturą stanowiła istotną część Krzepic. Żydzi 
odgrywali ważną rolę w funkcjonowaniu miasta. Po wojnie do miasta wróciło zaledwie kilka osób. 
Dzisiaj w Krzepicach nie mieszka ani jeden wyznawca judaizmu.

8. Praca domowa:
a) grupa chętnych uczniów zaplanuje spacer śladami krzepickich Żydów:
 Proszę wyznaczyć trasę wycieczki. Należy uwzględnić najważniejsze dla żydowskich mieszkań-

ców miejsca i o każdym z nich przygotować informacje.
b) pozostali uczestnicy warsztatów pisemnie odpowiedzą na pytanie: 

Jak sądzisz, czy współczesnemu światu zagraża podobna tragedia, jaka rozegrała się w czasie  
II wojny światowej? Uzasadnij swoją opinię na ten temat.

Czas na wykonanie pracy domowej: 10 dni.
Wyniki swojej pracy uczniowie przedstawią na spotkaniu przed wizytą w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Ankieta
Załącznik nr 2 – Krótki wykład nauczyciela na temat wybuchu II wojny światowej w Krzepicach i nazizmie
Załącznik nr 3 – Historia krzepickich Żydów od 1633 r. do 1939 r.
Załącznik nr 4 – Dwudziestolecie międzywojenne - stosunki polsko-żydowskie
Załącznik nr 5 – Krzepiccy Żydzi w czasie II wojny światowej
Załącznik nr 6 – Żydzi w Krzepicach po II wojnie światowej
Załącznik nr 7 – Zadania dla poszczególnych grup
Załącznik nr 8 – Plan Krzepic
Załącznik nr 9 – Podstawowe informacje na temat miejsc i zabytków związanych z obecnością Żydów 
w Krzepicach od 1633 roku do roku 1942
Załącznik nr 10 – Zdjęcia miejsc i zabytków związanych z obecnością Żydów w Krzepicach od 1633 
do roku 1942

hasła antyżydowskie, np. Swój do swego i po swoje, nie do Żyda, zakazując kupowania 
w żydowskich sklepach; Żydzi głośno odpowiadali: Wasze ulice, nasze kamienice,

• żydowskie matki bały się o swoich synów, wracających ze szkoły, ponieważ byli zacze-
piani przez polskich chłopców,

• członkowie SN inscenizowali wyjazd Żydów do Palestyny,
• głośno krytykowano polskie dziewczyny, które pracowały w żydowskich domach  

w szabat.

Grupa III. Sytuacja Żydów w Krzepicach od września 1939 do 1942 r., czyli do deportacji do obozów 
zagłady, m.in. Auschwitz-Birkenau i Treblinki.
Od pierwszych godzin wojny Niemcy rozpoczęli prześladowanie ludności żydowskiej:
• 1 września zabili 50 Żydów,
• 2/3 września zabili około 50 Żydów.
Ich wolność ograniczali zakazami i nakazami:
• nałożyli kontrybucję na gminę żydowską,
• zakazali uczęszczania dzieci żydowskich do szkoły,
• ograniczyli prawo do handlu, a później wprowadzili jego zakaz,
• nałożyli obowiązek noszenia gwiazdy Dawida,
• wysyłali młodych Żydów do pracy poza Krzepice,
• zmuszali Żydów do pracy na terenie miasta,
• bili i znęcali się nad nimi,
• rabowali ich mienie.
W 1941 r. utworzono w Krzepicach otwarte getto, które obejmowało ulice:
• Rębielską (dzisiaj Sienkiewicza),
• Krakowską,
• Solną,
• Dzielną.
Powołano Radę Starszych i policję żydowską.
W czerwcu i w lipcu 1942 r. w dwóch transportach Niemcy wywieźli Żydów z Krzepic, 
prawdopodobnie do Auschwitz. Ci krzepiccy Żydzi, którzy tuż przed wojną wyjechali do 
Częstochowy i znaleźli się w częstochowskim getcie mogli być wymordowani w Treblince.

.
Grupa IV. Krzepiccy Żydzi po II wojnie światowej

Do Krzepic po wojnie wróciły dwa małżeństwa: Rozynowie i Moszkiewiczowie oraz Dawid 
Korek. W Krzepicach zamieszkał również pochodzący z Działoszyna Józef Judka. W 1968 r. 
Rozynowie i Moszkiewiczowie wraz z dziećmi zostali zmuszeni do wyjazdu z Polski. Józef 
Judka przeszedł na katolicyzm i zmienił nazwisko na Judkowski. 

Grupa V. Krzepiccy Żydzi w pamięci współczesnych mieszkańców miasta i okolicy.
Jedni ankietowani pamiętają więcej inni mniej, zależy od tego, ile mieli lat przed wojną. Nie-
wiele wiedzą na temat religii żydowskiej, potrafią wymienić najwyżej dwa żydowskie świę-
ta: szabat i tzw. żydowskie kucki. Niektórzy pamiętają nazwiska żydowskich sąsiadów, ale 
zwykle tych, którzy wrócili po wojnie. Zgodnie stwierdzają, że Żydzi zajmowali się handlem 
i rzemiosłem. Nie wszyscy potrafią wskazać, gdzie było getto w Krzepicach. Twierdzą, że 
Polacy w miarę możliwości pomagali Żydom w czasie wojny. Orientują się, że jest cmentarz 
żydowski i ruiny synagogi.

5. Nauczyciel pyta o refleksje i wnioski, jakie nasunęły się młodym ludziom po pierwszym etapie spo-
tkania – 5 minut.

Prawdopodobne odpowiedzi uczniów:
Przed wojną Żydzi stanowili dużą część mieszkańców Krzepic. Relacje między Polakami a Żydami 
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8. Czy pamięta Pan/Pani nazwiska mieszkających w Krzepicach Żydów?
…………………............................................................................................................................
..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

9. Czy jako dziecko bawił(a) się Pan/Pani z żydowskim rówieśnikami?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................……………………………

10. Jak Pan/Pani postrzegał(a) Żydów?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

11. Czy pamięta Pan/Pani, ile osób mieszkało w jednym żydowskim domu?
………….....................……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

12. Gdzie jeszcze w najbliższej okolicy mieszkali Żydzi?
……………....................................................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy pamięta Pan/Pani, w jaki sposób Żydzi spędzali wolny czas? Jakie mieli rozrywki?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

14. Co Pan/Pani wie na temat religii i wierzeń żydowskich?
……………........................................................................................................……………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

15. Czy pamięta Pan/Pani, gdzie znajdowały się synagogi w Krzepicach?
………………………......................................................................................................................
.....................................................................................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1

ANKIETA

1. Ile Pan/Pani miał(a) lat, gdy wybuchła II wojna światowa?
..................................................................................................................................................

2. Co Pan/Pani czuł(a), gdy wybuchła wojna?
..................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3. Który dzień wojny najbardziej Pan/Pani zapamiętał(a)?
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

4. Gdzie Pan/Pani mieszkał(a) w czasie wojny?
……..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Co Pan/Pani robił(a) w czasie wojny?
....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..............................................…………………

6. Czy pamięta Pan/Pani rodziny żydowskie, które mieszkały w Krzepicach przed wojną?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………..................................................................................................................................…..

7. Czy dużo rodzin żydowskich mieszkało w Pana/Pani otoczeniu?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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24. Czy na terenie Krzepic było getto? Jeśli tak, to gdzie się znajdowało?
……....................................................…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

25. W jakich warunkach mieszkali tam Żydzi?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

26. Czy mieszkańcy Krzepic pomagali Żydom w czasie wojny? Jeśli tak, to w jaki sposób to robili?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..................................................................................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

27. Czy Polakom groziła jakaś kara za pomoc Żydom?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………............................................................................................................................
....................................................................................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

28. W jaki sposób polskie społeczeństwo reagowało na wywózki Żydów z Krzepic?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

29. Czy Żydzi domyślali się, jaka czeka ich przyszłość?
……………....................................................................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

30. Co stało się z domami, sklepami i warsztatami żydowskimi po ich deportacji?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….....................……………………………………………………

31. Czy po wojnie Żydzi wrócili do Krzepic?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……....................................................…………………………………………………………………

16. Czy widział(a) Pan/Pani kiedyś, w jaki sposób Żydzi obchodzili swoje święta?
……………………………………....................................................................................................
.......…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

17. Czym zajmowali się dorośli Żydzi?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..........
..........................................………………………………………………………………………………

18. Czy Żydzi mieli swoje własne sklepy?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………................................................................………………………………………………

19. Czy Żydzi handlowali po domach, może trudnili się handlem obwoźnym?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………….....................................................................................………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

20. Czy dzieci żydowskie też pracowały?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………….....................................................……………………………………………

21. Jak na co dzień ubierały się żydowskie kobiety, a jak wyglądali mężczyźni?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….....................................................................................................................
......…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

22. Jak układały się relacje sąsiedzkie między Polakami i Żydami?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………......................................................................................…………
…………………………………………………………………………………………………………….

23. Czy w czasie wojny był(a) Pan/Pani świadkiem okrutnego traktowania Żydów przez Niemców?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 4

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE – STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE

Relacje i wspomnienia, których wysłuchał i spisał Pan Romuald Cieśla, świadczą o tym, że stosunki 
sąsiedzkie między Polakami i Żydami układały się bardzo różnie. Pamiętajcie jednak, że w osobistych 
wspomnieniach ludzi zawsze jest doza subiektywizmu, a ludzka pamięć bywa wybiórcza, czasem za-
wodna, szczególnie po latach.
Ludzie zapamiętali zapach śledzi rozchodzący się po całej ul. Krakowskiej ze sklepu Zeleera. W ich 
pamięci pozostał widok kupców żydowskich zachwalających swoje towary, ale też żydowski biedak 
nosiwoda Wowa. Pamiętali, że po targu, który odbywa się od zawsze w czwartki, Żydzi wypuszczali 
na plac targowy kozy, by pozjadały pozostałe resztki siana, liści kapusty itp. Niektórzy z sentymentem 
bądź z nutką zazdrości wspominali śliczne żydowskie dziewczęta bardziej zadbane niż Polki. Jedną 
z nich była Gienia Kupffer, córka czapnika. Miały one zwyczaj ładnie ubrane spacerować po ulicach 
miasteczka w szabat. Polsko-żydowska spółka Liswarta – Granek – Bielas posiadała dwa autobusy 
relacji Częstochowa – Wieluń oczywiście przez Krzepice. Wielu rolników z Krzepic przewoziło zboże, 
mąkę i inne towary dla Żydów do Częstochowy. Ksiądz Zawadzki przyjaźnił się z miejscowym rabinem, 
razem chodzili na uroczystości państwowe i na spacery w stronę młyna. Żydzi podobnie jak Polacy  
w czasie świąt państwowych i kościelnych zapalali w oknach świece. Polacy i Żydzi żyli obok siebie i na 
ogół utrzymywali poprawne stosunki. Negatywny wpływ na stosunki pomiędzy wyznawcami judaizmu  
a katolikami miały wpływ wydarzenia, które rozegrały się 27 maja 1919 roku na rynku w Krzepicach oko-
ło godz. 21. Rozerwani granatami zginęli trzej bardzo młodzi krzepiczanie. O zamach oskarżono Żydów. 
Wielu uzbrojonych w kosy, widły, kopacze itp. mieszkańców Krzepic, ale i okolicznych wsi zbierało się 
w kolejne dni, by dokonać samosądu. Ogromny tłum uczestniczył w pogrzebach ofiar eksplozji i gdy-
by nie mądre uspakajające przemówienia ks. Straszewskiego mogłoby dojść do tragedii. Specjalnie 
powoływane komisje wykluczyły jakikolwiek udział Żydów w wydarzeniu z 27 maja. Sprawa miała być 
związana z faktem, że żołnierze przewozili na wozach amunicję i zapewne przez ich nieostrożność 
doszło do nieszczęścia. W Krzepicach dość prężnie działało Stronnictwo Narodowe. Jego członko-
wie zdecydowali, że będą bronić polski handel przed żydowską konkurencją. Głosili hasła typu: Nie 
kupuj u Żyda; Swój do swego i po swoje, nie do Żyda; Bij Żyda. Pod żydowskimi sklepami narodowcy 
trzymali warty, zabraniając katolikom wchodzenia do żydowskich sklepów. Polscy kupcy na szyldach 
dopisywali: chrześcijański sklep. Czasami dochodziło do szarpaniny. Interweniowała policja. Pomimo 
bojkotu sklepów należących do Żydów, Polacy kupowali u swych żydowskich sąsiadów aż do wojny. 
Żydzi głośno oznajmiali: Wasze ulice, nasze kamienice. Dochodziło do bójek między chłopcami polskimi 
i żydowskimi. Żydowskie matki często osobiście odbierały swoje dzieci ze szkoły na Piaskach w oba-
wie przed zaczepkami ich dzieci przez Polaków. Młodzież związana ze Stronnictwem Narodowym dla 
zabawy inscenizowała wyjazd Żydów do Palestyny. Pracę polskich dziewcząt w żydowskich domach 
wyśmiewano śpiewając: Te krzepickie panny wysoko się mają,/jak przyjdzie sobota, Żydom ogień palą. 

Załącznik nr 2

KRÓTKI WYKŁAD NAUCZYCIELA NA TEMAT WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W KRZEPI-
CACH I PRZYCZYNACH HOLOKAUSTU

Wojna polsko-niemiecka rozpoczęła się 1 września 1939 r. najazdem hitlerowskich Niemiec na Polskę. 
Najwcześniej, bo około 3:30 niemieckie wojska lądowe przekroczyły granicę w Podłężu Królewskim. 
Do Krzepic 1. Dywizja Pancerna miała zaledwie kilka kilometrów. Nieco dalej na północ znajdowała 
się 4. Dywizja Pancerna, jeszcze wyżej 19. Dywizja Piechoty, która później uderzyła na Parzymiechy. 
Wymienione dywizje stanowiły część 10. Armii. Od pierwszych dni wojny Niemcy eksploatowali gospo-
darczo opanowane tereny, wykorzystywali pracę robotników przymusowych, przejmowali gromadzone 
w bankach oszczędności obywateli podbitych państw, wysiedlali ludzi z ich domów i majątków, grabili 
dzieła sztuki. Tworzyli getta i obozy pracy. W styczniu 1942 r., w celu ostatecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej, podjęli decyzję o całkowitej eksterminacji, czyli masowej zagładzie, całkowitym wynisz-
czeniu ludności żydowskiej. Zbudowali obozy zagłady, w których w ciągu kilkunastu miesięcy zabili 
i spalili w krematoriach około 3,5 miliona osób. Już w 1941 r. specjalne oddziały SS rozstrzeliwały 
masowo Żydów na terenach wschodnich zajętych przez armię niemiecką. Szacuje się, że w czasie  
II wojny światowej zginęło 6 milionów Żydów, w tym około 2 miliony dzieci. Zagładę Żydów określa się 
terminem Holokaust (całopalenie, zagłada w ogniu) lub Shoah (Szoa), czyli ludobójstwo. Holokaust był 
konsekwencją polityki III Rzeszy wobec Żydów. Antysemityzm, czyli postawa wyrażająca uprzedzenia, 
niechęć, wrogość w stosunku do Żydów stanowił jeden z elementów ideologii nazistowskiej, którą spo-
śród ideologii faszystowskich wyróżniał skrajny nazizm, wysuwający na plan pierwszy kwestie rasowe 
i antysemickie. Przywódca nazistów, Adolf Hitler, został kanclerzem Rzeszy w 1933 r. Podstawy teorii 
antysemickich zawarł w książce pt. Mein Kampf. Konsekwencją nienawiści do Żydów było przyjęcie  
w 1935 r. tzw. ustaw norymberskich. Zakazały one między innymi małżeństw mieszanych, pozbawiały 
Żydów ochrony własności i niemieckiego obywatelstwa. W listopadzie 1938 r. władze zorganizowały 
wielki pogrom ludności żydowskiej zwany nocą kryształową. Spalono kilkaset synagog, zniszczono 
około 7 tysięcy sklepów i zamordowano 100 Żydów, a kilkadziesiąt tysięcy zamknięto w obozach kon-
centracyjnych. Zagrabiono majątki Żydów i przejęto ich konta bankowe.

Dzisiaj spróbujemy zdobyć pewną wiedzę na temat historii krzepickich Żydów, relacji polsko-żydow-
skich w okresie międzywojennym, a przede wszystkim faktów dotyczących zagłady około 2 tys. żydow-
skich mieszkańców naszej miejscowości.

Załącznik nr 3

HISTORIA KRZEPICKICH ŻYDÓW W LATACH 1633-1939

Najstarsza informacja o krzepickich Żydach datowana jest na rok 1633. W 1720 r. na Kuźniczce,  
a więc za miastem, mieszkały cztery rodziny żydowskie, gdzie stworzyli z czasem nowe miasto zwane 
Nowe Miasto Krzepice z rynkiem oraz synagogą (istniała już na pewno w 1765), dzisiaj Nowokrzepice 
(ulica). W 1765 r. w Krzepicach i okolicy odnotowano, że 116 Żydów płaciło podatek. Prawdopodobnie 
nie istniała jeszcze wtedy gmina żydowska, ale funkcjonowała już w 1808 r. i liczyła 322 Żydów. Mimo 
ograniczenia w osiedlaniu się Żydów w przygranicznych wtedy Krzepicach, wyznawców judaizmu przy-
bywało. W 1847 r. na 2207 obywateli miasteczka Żydów było 1054, trzy lata później Żydzi stanowili 
49% mieszkańców, w 1860 r. Żydzi to prawie połowa ludności. W 1880 r. w gminie Krzepice mieszkało 
1456 wyznawców judaizmu, w 1897 r. stanowili 43% ludności, podobnie było w 1921 r., a w 1931 r.  
w mieście były dwie bożnice i cztery domy modlitw. 
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Załącznik nr 6

ŻYDZI W KRZEPICACH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Z około 2 tys. wywiezionych w czasie wojny krzepickich Żydów, po wojnie powróciło kilku: małżeństwo 
Rozynów, małżeństwo Moszkiewiczów, Dawid Korek (wszyscy wrócili do swoich domów przy ulicy  
H. Sienkiewicza) oraz Józef Judka (mieszkał przy ulicy Ogrodowej, dom już nie istnieje). 
W 1968 r., w wyniku wydarzeń marcowych, kilku tutejszych Żydów opuściło Polskę i wyjechało za grani-
cę. Pozostał tyko Korek i Józef Judkowski – przechrzta. Pan Judkowski mieszkał w małym drewnianym 
domku przy ul. Ogrodowej nr 9c. Był biedny i schorowany, opiekowała się nim żona Paulina. Całymi 
godzinami, nie mogąc chodzić, siedział przy oknie. Urodził się w Działoszynie 16.10.1915 r. z rodziców 
Wolfa Hersza i Marion Ryfki z domu Aleksandrowicz, zmarł w Krzepicach 8 marca 1993 r. 

Załącznik nr 7

Grupa I
1. Zwróćcie uwagę na datę pierwszej wzmianki o krzepickich Żydach.
2. Prześledźcie, jak liczba żydowskich mieszkańców naszego miasta zmieniała się na przestrzeni lat aż 

do II wojny światowej.
3. Odpowiedzcie na pytanie, dlaczego w pierwszej kolejności Żydzi osiedlali się za rzeką Liswartą, a nie 

w samym mieście.

Grupa II
1. Podajcie przykłady poprawnych relacji polsko-żydowskich.
2. Opiszcie krótko wydarzenia z 27 maja 1919 r. i ich wpływ na stosunki Polaków i Żydów w Krzepi-

cach.
3. Przedstawcie skierowane przeciwko krzepickim Żydom działania członków Stronnictwa Narodowego.

Grupa III
1. Opiszcie antyżydowskie działania Niemców prowadzone w Krzepicach od pierwszych dni wojny.
2. Przedstawcie informacje dotyczące krzepickiego getta.
3. Omówcie działania Niemców wobec Żydów tuż przed deportacją do obozów śmierci.
4. Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, jakie były losy Żydów z Krzepic po wywiezieniu ich z miasta  

w 1942 r. 

Grupa IV
1. Przedstawcie, ilu krzepickich Żydów wróciło do miasta po wojnie.
2. Odpowiedzcie na pytanie, jakie były powojenne losy żydowskich rodzin.
3. Opowiedzcie, kim był ostatni krzepicki Żyd.

Grupa V
1. Prześledźcie odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania.
2. Wyciągnijcie wnioski na temat relacji polsko-żydowskich w okresie międzywojennym, wiedzy na 

temat religii i kultury Żydów, ich wojennych i powojennych losów.

Załącznik nr 5

KRZEPICCY ŻYDZI W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Mieszkańcy Krzepic i okolic jako jedni z pierwszych zostali dotknięci okrucieństwem wojny, zadecydo-
wało o tym przygraniczne położenie miasta – w 1939 r. Krzepice leżały ok. 7 km od granicy z III Rzeszą. 
Wielu w pierwszych dniach wojny zostało zabitych. Wśród ofiar byli krzepiccy Żydzi. 1 września Niemcy 
zabili prawdopodobnie 50 osób i z 2 na 3 września też zginęło około 50 Żydów. Jednocześnie liczba 
Żydów w Krzepicach wzrosła, ponieważ przybyli tutaj Żydzi z Działoszyna, którym po zbombardowaniu 
miasta polscy mieszkańcy zabronili powrotu. Niemcy natychmiast nałożyli na krzepicką gminę żydow-
ską kontrybucję w wysokości 20 tys. złotych. Dzieciom żydowskim zabroniono chodzenia do szkoły. 
Znacznie ograniczyli prawo do handlu, by wkrótce zabronić zupełnie działalności w tym zakresie. Na-
kazano noszenie gwiazdy Dawida. Młodych i zdrowych mężczyzn wysyłano do obozów pracy między 
innymi do Blachowni Śląskiej (Blechhammer). W 1941 r. utworzono getto otwarte, które obejmowało uli-
ce: Rębielską (dzisiaj Sienkiewicza), Krakowską, Solną i Dzielną. Powołano Radę Starszych i żydowską 
policję. Radę Starszych Niemcy zobowiązali do dostarczania robotników, którzy wykonywali najcięższe 
prace: rozbierali zniszczone budynki między innymi żydowskie dziewczęta pracowały przy uprząta-
niu (gruzu po zbombardowanej synagodze), regulowali brzegi Liswarty, naprawiali drogi, przerzucali  
z miejsca na miejsce worki z solą w magazynie soli. Niemcy i volksdeutsche znęcali się nad Żydami spę-
dzając ich zimą na Mały Rynek, gdzie godzinami leżeli na śniegu i mrozie. Znęcano się nad nimi, bito, 
przesiedlano do lokali zastępczych, rabowano mienie. Wielu zmarło z głodu, chorób i zimna. W 1942 r. 
Niemcy przeprowadzili deportację Żydów do obozów śmierci. Wysiedlanie odbywało się nocami, tym 
akcjom towarzyszyły krzyki, płacz, ujadanie psów, pojedyncze strzały. Starych i chorych wynoszono na 
krzesłach i na wozach konnych przewożono do Nowokrzepic, gdzie gromadzono wszystkich przezna-
czonych do deportacji. Przez kilka dni leżeli w błocie, czekając na swoją kolej do transportu. Niektó-
rym Niemcy kazali stać w rzece kilkadziesiąt metrów dalej. Prawdopodobnie w dwóch transportach w 
czerwcu i w lipcu wywieziono ich do Oświęcimia. Brak na ten temat dokładnych i pewnych informacji. 
W ewidencji KL Auschwitz zachowały się nazwiska kilku krzepickich Żydów, między innymi: Mosze 
Granek nr obozowy 177341, Jakob Lachman nr obozowy 177940, Wolf Jakubowicz, Chil Warszawski, 
Kopel Berkowicz, Israel Granek, Szaja Majorczyk, Józef Szpic, Mojżesz Sztajer. Są informacje o śmierci 
większości z nich. Przypuszcza się, że krzepiccy Żydzi zaraz po tym, jak znaleźli się w obozie bez se-
lekcji zginęli w prowizorycznych komorach gazowych tzw. białym lub czerwonym domku. Pewna grupa 
Żydów z Krzepic tuż przed wojną lub na jej początku wyjechała do Częstochowy, gdzie podzieliła los 
częstochowskich Żydów, którzy w liczbie około 30 tys. zostali wywiezieni do Treblinki i tam zginęli. Być 
może krzepiccy Żydzi zostali też wywiezieni do getta w Sosnowcu.
Przed deportacją Żydzi próbowali uciekać, więc urządzano na nich polowania. Niektórzy starali się 
ukryć (na strychach, między podwójnymi ścianami itp.), zwykle bezskutecznie, choć jeszcze jesienią 
błąkali się głodni i wystraszeni pojedynczy Żydzi, szukając pomocy u Polaków.
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Załącznik nr 9

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT MIEJSC I ZABYTKÓW ZWIĄZANYCH Z OBECNO-
ŚCIĄ ŻYDÓW W KRZEPICACH OD 1633 DO 1942 R.

Stara synagoga usytuowana była nad brzegiem Liswarty. Zbudowano ją w stylu neoklasycznym, na 
planie prostokąta. Do budowy synagogi użyto kamienia wapiennego, cegły i polnych kamieni. Od wielu 
lat synagoga jest ruiną. Nad pustymi dziś drzwiami pozostała kamienna tablica w formie otwartej księgi, 
na niej dwa stojące płaskorzeźbione lwy podtrzymują gwiazdę Dawida. Ponad gwiazdą hebrajski napis 
informujący, że jest to dom Boży. Na wprost wejścia widać miejsce gdzie znajdował się Aroh ha Kodesz, 
gdzie przechowywano Torę.
Nowa synagoga znajdowała się kilkadziesiąt metrów od dużego rynku przy ulicy Solnej, w miejscu dzi-
siejszej Przychodni Rejonowej. 1 września 1939 r. została zbombardowana. Na rozkaz Niemców Żydzi 
ją rozebrali, a gruzem umocniono brzegi Liswarty od strony miasta i tak gruzy nowej synagogi znajdują 
się kilkadziesiąt metrów od ruin starej synagogi w Nowokrzepicach.
Obok synagogi na placu dzisiejszej Przychodni Rejonowej była szkoła żydowska – cheder. Przy ulicy 
Dolnej blisko synagogi znajdowała się rytualna łaźnia – mykwa.
W miejscu budynku socjalnego dla lekarzy (obok Przychodni Rejonowej) stał murowany dom rabina, 
obok były trzy drewniane domki, w których mieszkali: kantor, rzezak i zarządca cmentarza.
Obok starej synagogi w Nowokrzepicach stał dom murowany, w którym obmywano zmarłych i trzyma-
no wóz pogrzebowy. Cmentarz żydowski znajduje się przy ulicy Nadrzecznej. Można tutaj zobaczyć 
około 400 żeliwnych macew (macewa – kamień nagrobny), są też nagrobki kamienne. 

Załącznik nr 8 
Plan Krzepic
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Grzegorz Kacprzak

(Nie)Pamięć - byli wśród nas

Wprowadzenie:
Inspiracją do stworzenia lekcji były rezultaty ankiety przeprowadzonej pośród mieszkańców Bydgoszczy 
w październiku 2016 r. przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 przy realizacji wernisażu wystawy Centropy 
„Żydowscy świadkowie polskiego stulecia”. Odpowiedzi respondentów wykazały niemal całkowity brak 
świadomości występowania mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy, a samo miasto nie było w opiniach 
badanych postrzegane jako wielokulturowe. 

Zasadniczym zadaniem lekcji jest uświadomienie uczniom istnienia w Bydgoszczy żydowskiej mniej-
szości, jej okupacyjnych losów oraz braku upamiętnienia. Wielką trudnością w przygotowaniu lek-
cji była znikoma baza źródłowa realizowanego zagadnienia. Występują jedynie pojedyncze i frag-
mentaryczne relacje świadków, które są uzupełnione nielicznymi postanowieniami sądu grodzkiego  
w Bydgoszczy o uznanie danej osoby za zmarłą.

Czas pracy: 45 minut

Poziom nauczania: szkoła ponadpodstawowa

Cele lekcji:
Po zakończeniu lekcji uczeń:
1. zwraca uwagę na złożoność funkcjonowania mniejszości żydowskiej w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego oraz okupacji niemieckiej,
2. umie wskazać na mapie miejsca związane eksterminacją mniejszości żydowskiej,
3. zna założenia niemieckiej polityki narodowościowej z uwzględnieniem Intelligenzaktion, 
4. potrafi porównać sytuację ludności żydowskiej i polskiej pod okupacją niemiecką,
5. próbuje odpowiedzieć na pytanie: „Co stało się z Żydami z Bydgoszczy podczas II wojny światowej?”,
6. potrafi sformułować sądy i opinie na temat zasadności przywrócenia pamięci o społeczności żydowskiej,
7. umie określić problem stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń rasowych, potrafi znaleźć je we współ-

czesnym świecie.

Metody i formy pracy:
• wykład,
• praca z mapą,
• analiza tekstów źródłowych,
• mapa mentalna (praca w grupach),
• burza mózgów, 
• rozmowa nauczająca z elementami wykładu.

Środki dydaktyczne:
a) Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Zbiór akt Referatu Służby Bezpieczeństwa w Gdyni – Potuli-

cach, sygnatura 9, Lista „Sonderevakuierung” (załącznik nr 1),
b) Archiwum Ringelbluma, Centralna Biblioteka Judaistyczna, 336.Ring.II/301, lista aresztowanych  

w październiku 1939 r. w Bydgoszczy (załącznik nr 2),
c) Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, OKBZH Bydg., sygnatura 401, relacja Edwarda Bucholza 

(załącznik nr 3),

Załącznik nr 10

Fot. Elżbieta Biernacka-Pacha

Przychodnia rejonowa i bu-
dynek socjalny dla lekarzy na 
miejscu nowej synagogi  
w Krzepicach

Róg ulic Krakowskiej i Solnej, 
które weszły w obręb getta  
w Krzepicach

Róg ulic Sienkiewicza (daw-
niej Rębielskiej) i Dzielnej, 
które weszły w obręb getta  
w Krzepicach

Pomnik na Małym Rynku 
upamiętniający śmierć 2000 
mieszkańców Krzepic w cza-
sie II wojny światowej

Pomnik upamiętniający 
śmierć 2000 krzepiczan –  
Polaków i Żydów w czasie  
II wojny światowej

Wnętrze ruin starej synagogi 
w Nowokrzepicach

Ruiny starej synagogi  
w Nowokrzepicach

Płaskorzeźba nad głównym 
wejściem do synagogi

Cmentarz żydowski przy ulicy 
Nadrzecznej

Żeliwna macewa na cmentarzu 
żydowskim w Krzepicach
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„Żydzi w przeważającej części uciekli. Nie można chyba liczyć na to, że wrócą na swoje dawne 
miejsce zamieszkania. Poczyniono pewne przygotowania, aby ewentualnie powracający Żydzi 
potraktowani zostali po myśli policji państwowej. Miejski i wiejski powiat bydgoski należy uważać 
za prawie wolny od Żydów”.
Nr 3 z dn. 14.11.1939 r.:
„Kwestia żydowska w Bydgoszczy już nie istnieje, miasto jest wolne od Żydów. W trakcie akcji 
oczyszczającej zostali wszyscy Żydzi, o ile przed tym nie uciekli, usunięci”.
Cytaty są punktem wyjścia do stworzenia przez uczniów w grupach mapy mentalnej, w której 
przedstawiają możliwe losy bydgoskich Żydów w pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej. Po 
pracy zespołowej uczniowie tworzą jedną wspólną mapę. Uzupełnieniem cytatu jest źródło iko-
nograficzne przedstawiające synagogę bydgoską w 1939 r. z napisem „Diese Stadt ist judenfrei” 
(załącznik nr 17). 

b. Nauczyciel przekazuje grupom dokument z Centralnej Biblioteki Judaistycznej „Lista aresztowa-
nych w październiku 1939 r. w Bydgoszczy” (załącznik nr 2). Uwzględniając kryterium możliwych 
losów żydowskich mieszkańców Bydgoszczy, uczniowie dokonują jego analizy. Następnie kon-
frontują go z wcześniejszymi ustaleniami wynikającymi z przygotowanej mapy mentalnej.

c. Nauczyciel przedstawia eksterminację mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy w pierwszych ty-
godniach okupacji niemieckiej, akcentując jej zaplanowany charakter i wskazując formacje od-
powiadające za jej realizację. Eksterminację Żydów nauczyciel może nakreślić w kontekście In-
telligenzaktion obecnej również na Pomorzu, której ofiarami byli żydowscy i polscy mieszkańcy 
Bydgoszczy. Wymienia miejsca eksterminacji bydgoskich Żydów, zaś uczniowie odnajdują je na 
mapie współczesnej Bydgoszczy z wykorzystaniem smartphonów. Szczególny nacisk położony 
jest na obóz dla internowanych w dawnych koszarach 15. Pułku Artylerii Lekkiej przy ulicy Gdań-
skiej oraz „Dolinę Śmierci” na polach Miedzyna k. Fordonu. Wykorzystuje przy tym nieliczne relacje 
bydgoszczan będących świadkami wydarzeń, tj. Edwarda Bucholza (załącznik nr 3) oraz Stani-
sławy Świerczyńskiej, Małgorzaty Bujak i Romana Wieczorkowskiego (załącznik nr 6). Uwzględnia 
też zdjęcie z obozu dla internowanych przy ulicy Gdańskiej 147 w dawnych koszarach 15. Pułku 
Artylerii Lekkiej (załącznik nr 18). Powyższe załączniki uczniowie mają do dyspozycji.

d. Analiza dokumentu „Sonderevakuierung” z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (załącznik nr 1):
 Nauczyciel przywołuje ponownie fragmenty sprawozdań Löllgena, a po nich dane statyczne od-

noszące się do liczby Żydów na terenie Bydgoszczy w roku 1939, 1940 i 1941.
 Uczniowie zapoznają się dokumentem, wykorzystując podstawową znajomość języka niemieckie-

go (w przypadku problemów mogą wykorzystać tłumaczenie). Następnie pod kierunkiem nauczy-
ciela dokonują analizy dokumentu. Oto przykładowe pytania do pracy z dokumentem:
• czego dotyczy dokument i kto go wystawił?
• spróbuj określić cel sporządzenia listy,
• kim są umieszczeni na liście (skąd pochodzą, jakie mogą być wzajemne relacje między niektórymi?)
• porównaj czas urodzenia osób z listy (numery 1-67 z numerami 68-92). Jakie wnioski możesz 

podjąć?
• postaraj się określić kryterium doboru umieszczonych na liście. Postaw wnioski.
 Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje podsumowania analizy dokumentu z Archiwum Pań-

stwowego w Bydgoszczy. Jej celem jest podkreślenie uwarunkowań rasowych doboru wysie-
dlonych z Bydgoszczy w 1941 r.

3. Rekapitulacja pierwotna:
 W ramach rekapitulacji pierwotnej uczniowie otrzymują zdjęcia bydgoskiej synagogi w różnych eta-

pach jej funkcjonowania (załącznik nr 7-16). Zadanie polega na ułożeniu ich w taki sposób, by stwo-
rzyć określoną narrację (zdjęcia przedstawiają synagogę w różnych etapach jej funkcjonowania, od 
czasów świetności po zniszczenie w 1939 i 1940 r.). Stworzona narracja powinna zostać odniesiona 

d) Mapa ścienna „Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945”,
e) W. Dreas, Powiat bydgoski oskarża, Bydgoszcz 1946, s. 131, 135: sprawozdania sytuacyjne niemieckie-

go komendanta operacyjnego sił bezpieczeństwa w Bydgoszczy Jakoba Löllgena (załącznik nr 4 a-b).
f) Pierwsze miesiące okupacji hitlerowskiej w Bydgoszczy w świetle źródeł niemieckich, wyd. T. Esman,  

W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1967, s. 214: sprawozdanie sytuacyjne niemieckiego komendanta operacyj-
nego sił bezpieczeństwa w Bydgoszczy Jakoba Löllgena (załącznik nr 4 c).

g) Z. Biegański, Mniejszość żydowska w Bydgoszczy 1920-1939, Bydgoszcz 1999, s. 40: tabela „Ludność 
żydowska w Bydgoszczy w okresie międzywojennym” (załącznik nr 5).

h) E. Serwański, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie na tle wydarzeń 3 IX 1939, Poznań 1984, s. 326 
(relacja 96 Romana Wieczorkowskiego), s. 315 (relacja 91 Stanisławy Świerczyńskiej), s. 357 (relacja 115 
Małgorzaty Bujak) (załącznik nr 6).

i) Zdjęcia synagogi:
• http://fotopolska.eu/626612,foto.html?o=b119118&p=1, synagoga 1899 r. (załącznik nr 7),
• http://fotopolska.eu/451941,foto.html?o=b119118, panorama miasta z synagogą (załącznik nr 8),
• http://fotopolska.eu/676734,foto.html (załącznik nr 9),
• kamień upamiętniający synagogę, zdjęcie autora (załącznik nr 10),
• elementy ceglane synagogi, zdjęcie autora (załącznik nr 11),
• elementy ceglane synagogi, zdjęcie autora (załącznik nr 12),
• J. Derenda (red.), Piękna Stara Bydgoszcz, Bydgoszcz 2007, s. 563: synagoga 1900 r. (załącznik nr 13),
• J. Derenda (red.), Piękna Stara Bydgoszcz, Bydgoszcz 2007, s. 565: synagoga 1915 r. (załącznik nr 14),
• J. Derenda (red.), Piękna Stara Bydgoszcz, Bydgoszcz 2007, s. 568: burzenie synagogi (załącznik nr 15),
• J. Derenda (red.), Piękna Stara Bydgoszcz, Bydgoszcz 2007, s. 566: wnętrze synagogi (załącznik nr 16),
• J. Derenda (red.), Piękna Stara Bydgoszcz, Bydgoszcz 2007, s. 566: synagoga z „Diese Stadt ist juden-

frei” (załącznik nr 17),
j) Zdjęcie Żydów osadzonych w obozie dla internowanych przy ulicy Gdańskiej 147 w dawnych koszarach 

15. Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy (załącznik nr 18)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_represje_wobec_ludno%C5%9Bci_Bydgoszczy_(1939)#/media/
File:Bundesarchiv_Bild_183-R99296,_Polen,_Bromberg,_Juden_im_Internierungslager.jpg
zob. także W. Trzeciakowski, Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945, Bydgoszcz 2013, s. 369.

Przebieg lekcji

1. Nawiązanie do tematu:
 Mniejszość żydowska w Bydgoszczy na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem dwu-

dziestolecia międzywojennego – krótki wykład nauczyciela zawierający analizę struktury demogra-
ficznej miasta. Prowadzący może wykorzystać tabelę „Ludność żydowska w Bydgoszczy w okresie 
międzywojennym” (załącznik nr 5). Następnie nauczyciel prowokuje dyskusję pod hasłem: „Co zo-
stało z tamtego świata?”. Jej celem jest zweryfikowanie świadomości uczniów o wielokulturowości 
miasta oraz śladów pamięci o mniejszości żydowskiej Bydgoszczy. Nauczyciel następnie uświa-
damia uczniom, że celem lekcji będzie przypomnienie losów bydgoskich Żydów w czasie II wojny 
światowej.

2. Realizacja tematu:
a. Nauczyciel prezentuje fragmenty sprawozdań sytuacyjnych Jakoba Löllgena – niemieckiego ko-

mendanta operacyjnego sił bezpieczeństwa w Bydgoszczy (załącznik nr 4-c):
Nr 1 z dn. 20.10.1939 r.:
„Żydzi nie stanowią już żadnego w tym rejonie problemu. Liczba ich z powodu wysiedlenia i innych 
środków jest tak nikła, że przy ocenie położenia nie odgrywali oni żadnej roli”.
Nr 2 z dn. 10.11.1939 r.:
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do losów mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy oraz do liczby bydgoskich Żydów, którzy przeżyli 
wojnę i wrócili do miasta po jej zakończeniu. Celem zadania jest stworzenie pretekstu do wspólnego 
podsumowania losów bydgoskich Żydów w czasie II wojny światowej.

4. Zadanie domowe: 
Zaplanuj formę upamiętnienia mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy

Załączniki

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 4
Fragmenty sprawozdań sytuacyjnych Jakoba Löllgena

Załącznik 4a
Nr 1 z dn. 20.10.1939 roku:
„Żydzi nie stanowią już żadnego w tym rejonie problemu. Liczba ich z powodu wysiedlenia i innych środków 
tak nikła, że przy ocenie położenia nie odgrywali oni żadnej roli”
Nr 2 z dn. 10.11.1939 roku:
„Żydzi w przeważającej części uciekli. Nie można chyba liczyć na to, że wrócą na swoje dawne miejsce za-
mieszkania. Poczyniono pewne przygotowania, aby ewentualnie powracający Żydzi potraktowani zostali po 
myśli policji państwowej. Miejski i wiejski powiat bydgoski należy uważać za prawie wolny od Żydów ”

Załącznik 4b
Nr 3 z dn. 14.11.1939 roku:
„Kwestia żydowska w Bydgoszczy już nie istnieje, miasto jest wolne od Żydów. W trakcie akcji oczyszczającej 
zostali wszyscy Żydzi, o ile przed tym nie uciekli, usunięci.”

Załącznik 4c
Nr 2 z dn. 10.11.1939 roku:
„Żydzi w przeważającej części uciekli. Nie można chyba liczyć na to, że wrócą na swoje dawne miejsce za-
mieszkania. Poczyniono pewne przygotowania, aby ewentualnie powracający Żydzi potraktowani zostali po 
myśli policji państwowej. Miejski i wiejski powiat bydgoski należy uważać za prawie wolny od Żydów ”

Załącznik nr 5
Tabela 2. Ludność żydowska w Bydgoszczy w okresie międzywojennym

Załącznik nr 3 
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, OKBZH Bydg., sygnatura 401, relacja Edwarda Bucholza:
„Około godziny 11-tej tego dnia wjechał na dziedziniec koszarowy samochód ciężarowy. Na nim było około 
40 uczniów gimnazjalnych do około 18 lat. Żadnego z nich nie znałem. Po zatrzymaniu się samochodu kon-
wojujący ich Niemcy zaczęli bić tych uczniów. (…) Po opróżnieniu samochodu ten sam oficer wydał rozkaz 
ich rozstrzelania, mówiąc, że gimnazjaliści to najwięksi bandyci i zbrodniarze. Rozstrzelano ich też natychmiast 
w oczach naszych. Po tej egzekucji zaczęli się Niemcy znęcać nad Żydami i to w ten sposób, że kazali im 
wszystkie pieniądze wyjąć i rzucić w kierunku nas. Gdy to uczynili, polecili im położyć na ziemi i czołgać się. 
Gdy któryś czołgał się za powoli, natenczas Niemcy wchodzili z butami na ich plecy, tak że łatwo łamali im 
kręgosłup”.

Rok
Ludność 

Bydgoszczy
Liczba 
Żydów

%
Osoby wyznania 
mojżeszowego

%

1910 57696 1349 2,34 1349 2,34
1920 84054 565? 0,70 b.d. b.d.
1921 90095 646 0,72 681 0,76
1922 95078 705 0,74 742 0,78
1923 100888 825 0,82 869 0,86
1924 104477 921 0,88 970 0,92
1925 105672 918 0,87 966 0,91
1926 108065 1098 1,02 1155 1,07
1927 110810 1283 1,16 1350 1,22
1928 115964 1480 1,28 1557 1,34
1929 118274 1579 1,33 1663 1,41
1930 117945 1644 1,39 1766 1,50
1931 117634 1882 1,60 1882 1,60
1932 119208 1907 1,60 1918 1,61
1933 121842 1900 1,60 1957 1,61
1934 124256 1971 1,59 1971 1,59
1935 129377 2076 1,60 2076 1,60
1936 132780 2101 1,60 2101 1,60
1937 137146 2058 1,50 2058 1,50
1938 141305 2042 1,45 2042 1,45
1939 143075 2057 1,44 2057 1,44

58 59



Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 6 
E. Serwański, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie na tle wydarzeń 3 IX 1939, Poznań 1984, s. 315, 
relacja Stanisławy Świerczyńskiej:
„(…) przy akompaniamencie strasznego wrzasku i bicia załadowano ich na samochody ciężarowe, zabierano 
na samochody także cały dobytek aresztowanych. Widziałam, jak wyrzucano z mieszkań następujących Ży-
dów: Różę Lieberman (Stary Rynek 5/6), Esterę Zalcman (Stary Rynek 3), Izaaka Hildesheima (Stary Rynek 
3/4) i innych, których nazwisk nie pamiętam. Około godziny 13-ej widziałam na ulicy Długiej – róg Batorego, 
jak żołnierze niemieccy rozstrzelali dwóch młodych mężczyzn”.

E. Serwański, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie na tle wydarzeń 3 IX 1939, Poznań 1984, s. 357, 
relacja Małgorzaty Bujak:
„Około godziny 16-ej wojsko niemieckie zabierało z ulicy Jezuickiej i Długiej zamieszkałych tam Żydów. Byłam 
świadkiem aresztowania Herzfelda, zamieszkałego przy ulicy Jezuickiej 6, którego rozstrzelano dnia 9 wrze-
śnia na Starym Rynku jako winnego zajść w dniu 3 września. Zaznaczam, że w dniach 1, 3, 4 i 5 września 
Herzfeld – jak mi wiadomo – przebywał stale w swoim zamieszkaniu”.

E. Serwański, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie na tle wydarzeń 3 IX 1939, Poznań 1984, s. 326, 
relacja Romana Wieczorkowskiego:
„Swego czasu byłem ogrodnikiem na cmentarzu żydowskim. Stąd dobrze znałem nazwiska wielu Żydów. 
Widziałem, jak przyprowadzano ich do koszar. Byli wśród nich: dr Chaskel, właściciel firmy Aaron, inż. Klotz, 
właściciel składu skór Rubinstein i w ogóle wszyscy niemal bydgoscy Żydzi. Nie dano im przez kilka dni ani 
pić, ani jeść. Pewnego dnia nadjechał z młyna Przechowo samochód z namalowanymi na drzwiczkach tru-
pimi główkami. Napchano don, ile tylko się dało, Żydów. Niektóre dziewczyny żydowskie szły z uśmiechem, 
nie wiedząc, że jadą na rozstrzelania. Samochód pojechał w stronę Jachcic. Co jakiś czas wracał i zabierał 
kolejne ofiary”.

Załącznik nr 7
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Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13
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Wprowadzenie:
Główna myśl, jaka przyświecała autorowi podczas przygotowywania konspektów lekcji, było stworzenie 
na tyle uniwersalnego modelu zajęć, aby z jednej strony mogły one stanowić indywidualne i zamknięte 
jednostki lekcyjne omawiające konkretne zagadnienia historyczne, z drugiej natomiast – stwarzały cykl 
lekcji opowiadających o losach Żydów w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG), Sopocie1 i Gdyni przed,  
w trakcie i po II wojnie światowej.

W czasie lekcji uczniowie zostaną poproszeni o rozpoznanie – na przedstawionych im zdjęciach lub  
w prezentacji – charakterystycznych obiektów Gdańska, istniejących jeszcze przed II wojną świato-
wą i zachowanych do dnia dzisiejszego, np. budynek „Poczty Polskiej”, jak i tych już nieistniejących, 
np. Wielka Synagoga, świadczących o niejednorodności demograficznej i kulturowej Wolnego Mia-
sta Gdańska, Sopotu i Gdyni. Następnie zostanie omówiony wkład społeczności żydowskiej w rozwój 
ekonomiczny, kulturowy i polityczny w ww. miastach, na podstawie np. ukazującej się w języku jidysz 
i hebrajskim prasie, informacji o żydowskich organizacjach sportowych i społecznych, instytucjach ży-
cia gospodarczego, itp. Główny nacisk będzie położony na przedstawienie uczniom przykładów kre-
atywnego współdziałania i współistnienia oraz koegzystencji pomiędzy dominującą w Wolnym Mieście 
Gdańsku i Sopocie społecznością niemiecką, (polską w Gdyni) oraz żydowską. 

Czas pracy: 45 minut 

Poziom nauczania: ostatnie klasy szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa

Cel ogólny lekcji: Zapoznanie uczniów z życiem codziennym Żydów w Wolnym Mieście Gdańsku, 
Sopocie i Gdyni w przededniu wybuchu II wojny światowej. 

Cele szczegółowe:
Po przeprowadzeniu lekcji uczeń:
• potrafi przedstawić strukturę demograficzną Wolnego Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni przed wybu-

chem II wojny światowej,
• potrafi określić procentową wielkość ludności żydowskiej w ww. miastach,
• potrafi przedstawić wkład ludności żydowskiej w życie kulturalne, polityczne i ekonomiczne Wolnego 

Miasta Gdańska i Gdyni,
• rozumie mechanizm współistnienia różnych kultur w budowaniu wspólnego dobra,
• umie dokonać analizy wydarzeń historycznych. 

Metody i formy pracy: 
• rozmowa nauczająca, dyskusja,
• wykład,
• praca pod kierunkiem,
• praca indywidualna i/lub w grupach.

1 W 1920 r. Sopot został włączony do Wolnego Miasta Gdańska i stanowił jego jednostkę administracyjną – samodzielny powiat miejski Sopot 
(Stadtkreis Zoppot). Zatem, mówiąc o WMG, powinniśmy mieć na myśli zarówno obszar dzisiejszego Gdańska, jak i Sopotu. Jednakże 
w czasie trwania lekcji, jedynie ze względów dydaktycznych (mających na celu zachowanie jasności przekazu dla uczniów w kontekście 
dzisiejszego podziału administracyjnego), Sopot zostanie niekiedy wyodrębniony i omówiony oddzielnie. Natomiast pojęcie „Wolne Miasto 
Gdańsk” ograniczać się będzie jedynie do obszaru dzisiejszego miasta Gdańska.

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Grzegorz Kasperski 

Niemcy, Polacy i... w Wolnym Mieście Gdańsku.
Wolne Miasto Gdańsk i Gdynia w przededniu wybuchu 
II wojny światowej
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Następnie, płynnie kontynuując temat ludności żydowskiej w WMG, nauczyciel kieruje dyskusję na 
omówienie wkładu ludności żydowskiej w rozwój:
• kultury (slajd 11),
• życia duchowego i naukowego (slajd 12),
• gospodarczego (slajdy 13-14),
• życia codziennego ówczesnych gdańszczan (slajdy 15-19).
W tym miejscu nauczyciel może wykorzystać elementy wykładu lub rozmowy nauczającej, oma-
wiając (w zależności od czasu i inwencji nauczyciela) poszczególne slajdy i to co na nich się 
znajduje. Jest to najważniejsza część lekcji, w trakcie której będzie zrealizowany główny cel lekcji.

2. Nauczyciel stawia uczniom kolejne pytania, np.:
• Czy w Sopocie również mieszkała ludność żydowska?
• Czym mogła się zajmować? (slajd 20)
• Czy w Sopocie znajdowała się synagoga? (slajd 21)

3. Kolejne slajdy 22 i 23 są opcjonalne. Mogą posłużyć do omówienia i scharakteryzowania wkładu 
mniejszości pochodzenia żydowskiego w powstanie i rozwój portu i miasta Gdyni.

c) Podsumowanie: Nauczyciel prosi kilku uczniów o sformułowanie ogólnych wniosków podsumowu-
jących lekcję lub krótkie przedstawienie (w punktach) tego, co nowego o przedwojennym Gdańsku, 
Sopocie i Gdyni dowiedzieli się w trakcie zajęć.

Załączniki

Załącznik nr 1
Prezentacja pt. „Niemcy, Polacy i … w Wolnym Mieście Gdańsku” (wersja pdf dostępna na https//au-
schwitz.org/edukacja/)

1 2

3 4

Środki i materiały dydaktyczne: 
• prezentacja pt. „Niemcy, Polacy i … w Wolnym Mieście Gdańsku” (załącznik nr 1),
• opis poszczególnych slajdów zamieszczonych w prezentacji pt. „Niemcy, Polacy i … w Wolnym 

Mieście Gdańsku” (załącznik nr 2).

Przebieg lekcji

a) Rekapitulacja wtórna:

1. Przedstawienie tematu i celu lekcji.
(slajd 1) Nauczyciel przedstawia temat i cel lekcji, kładąc akcent na tematykę dotyczącą Wolnego 
Miasta Gdańska i Gdyni, bez wspominania o głównym celu lekcji.

2. (slajd 2) Nauczyciel pokazuje uczniom slajd i stawia pytania, np.:
• Czy rozpoznajecie budynek przestawiony na slajdzie?
• Z czym się on wam kojarzy i co mieściło się w nim przed wojną?
• Co możecie o nim powiedzieć?
• Czy wiecie, gdzie się on znajduje?
• Czy wiecie, co mieści się obecnie w tym budynku? (slajd 3)

3. (slajd 4) Nauczyciel stawia uczniom kolejne pytania, np.:
• Czy rozpoznajecie budynek przestawiony na tym slajdzie?
• Czy wiecie, co mieściło się w nim przed wojną? (slajd 5)
• Czy wiecie, gdzie się znajduje?
• Czy wiecie, co mieści się obecnie w tym budynku?

W tej części lekcji nauczyciel kieruje dyskusją. Koryguje i uzupełnia wypowiedzi uczniów. Pomaga 
w identyfikacji przedstawionych budynków. Omawia – pokrótce – główne zadania oraz funkcje, 
jakie pełniły instytucje w Wolnym Mieście Gdańsku, które miały w nich swoje siedziby.

b) Lekcja właściwa:

1. (slajd 6) Nauczyciel stawia uczniom kolejne pytania, np.:
• Czy rozpoznajecie budynek przestawiony na tym slajdzie?
• Z czym się on wam kojarzy?
• Może już wcześniej spotkaliście się z podobnie wyglądającym budynkiem?
• Co mogło się w nim mieścić?
• Czy rozpoznajecie miejsce, gdzie się znajdował i co obecnie znajduje się w tym miejscu? (slajd 7)
• Czy wiecie, co się z nim stało? (slajd 8)

Ta część lekcji stanowi wprowadzenie do realizacji głównego celu lekcji. Nauczyciel krótko przed-
stawia historię Wielkiej Synagogi w Gdańsku od momentu jej powstania do rozebrania w 1939 r. 
[W przypadku przewidzianej kontynuacji tematu na kolejnej lekcji zalecane jest jedynie wzmian-
kowanie o przyczynach rozbiórki.] W trakcie dyskusji – rozmowy nauczającej nauczyciel powinien 
zwrócić uwagę na następujące aspekty:
• O czym świadczy wielkość i położenie Wielkiej Synagogi w ówczesnym Wolnym Mieście Gdań-

sku? (slajd 9)
• Dlaczego powstał tak okazały budynek, niemalże w samym centrum miasta, i o czym to może 

świadczyć? (slajd 10)
• Jaka była struktura demograficzna mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska? 
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Załącznik nr 2 
Opis poszczególnych slajdów zamieszczonych w prezentacji pt. „Niemcy, Polacy i … w Wolnym Mie-
ście Gdańsku”

Numer 
slajdu Opis

2 Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku. Budynek placówki Gdańsk 1.
Urząd Gdańsk 1 stał się od 1930 r. głównym polskim urzędem pocztowym w Gdańsku. Mieści-
ła się w nim między innymi centrala telefoniczna z bezpośrednim połączeniem z Polską. Szacuje 
się, że w 1939 r. na Poczcie Polskiej pracowało ponad 100 osób.

3 Obecnie w budynku byłej „Poczty Polskiej”, znajduje się Urząd Pocztowy Gdańsk 1 oraz Mu-
zeum Poczty Polskiej w Gdańsku. W 1979 r. przed budynkiem urzędu pocztowego ustawiono 
pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (niewidoczny na zdjęciu).

4 Budynek Prezydium Policji (Polizeipräsidium) w Wolnym Mieście Gdańsku.
Policja została utworzona 19 sierpnia 1919 r. dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 
Gdańska po zakończeniu I wojny światowej. Zabytkowy budynek powstał w latach 1902-1905. 
Został oddany do użytku 6 maja 1905 r. i nieuszkodzony przetrwał II wojnę światową.

5 Budynek Prezydium Policji (Polizeipräsidium) w Wolnym Mieście Gdańsku.
Ozdobny portal nad wejściem do budynku z napisem „Polizeipräsidium”. Obecnie mieści się tu 
siedziba delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

6 Wielka Synagoga w Gdańsku – rozebrana w 1939 r.
Największa synagoga w Wolnym Mieście Gdańsku. Znajdowała się w śródmieściu. Synagoga 
została zbudowana w latach 1885-1887. Po dojściu nazistów do władzy w 1933 r. przy syna-
godze utworzono wartę strzegącą jej przed bojówkami. Dzięki temu synagoga ocalała aż do 
1939 r., mimo że próbowano ją dwa razy zniszczyć i podpalić.

7 Pusty plac po rozebranej w 1939 r. Wielkiej Synagodze.
Obecnie – niemalże w tym samym miejscu – znajduje się Gdański Teatr Szekspirowski.

8 Na początku 1939 r. synagoga została sprzedana Senatowi Wolnego Miasta Gdańska. Wkrót-
ce została otoczona drewnianym płotem, na którym powieszono napis „Komm lieber Mai und 
mache von Juden uns jetzt frei”, który znaczy „Przybądź kochany maju i uwolnij nas od Żydów”.  
2 maja 1939 r. władze nazistowskie przystąpiły do rozbiórki budynku. Wnętrze synagogi. Pro-
wadzone prace rozbiórkowe.

9 Synagoga i Prezydium Policji na starej pocztówce z początku XX w.
Również dzięki bliskiej obecności Prezydium Policji synagoga przetrwała niezniszczona do 1939 r.

10 Śródmieście Wolnego Miasta Gdańska na starej pocztówce z początku XX w.
Na pocztówce zaznaczono najważniejsze budynki miasta.

11  
– 19

Gabloty tematyczne na wystawie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku: kultura, na-
uka, przemysł, drobny geszeft, życie codzienne, spędzanie wolnego czasu, wakacje, życie spo-
łeczne, prasa wydawana w języku jidysz i hebrajskim, cmentarze żydowskie.

20 Reklama z książki telefonicznej.
Społeczność żydowska w Sopocie zajmowała się głównie usługami nastawionymi na obsługę 
kuracjuszy, np. prowadziła hotele, pensjonaty i prowadziła restauracje. Zajmowała się również 
usługami prozdrowotnymi oraz drobnym handlem.

21 Synagoga w Sopocie.
26 maja 1914 r. nastąpiło uroczyste otwarcie synagogi. Została zniszczona – podpalona i do-
szczętnie spłonęła – w nocy z 12 na 13 listopada 1938 r. Nie została odbudowana. Obecnie  
w tym miejscu znajdują się budynki mieszkalne.

22 Młodzież syjonistyczna z „Zebulonu” na tarasie willi „Zgoda” w Gdyni.
23 Uczestnicy Żydowskiego Kursu Rybackiego w Gdyni.

Szybko rozwijające się miasto i budowa portu przyciągała nie tylko ludność polską, ale również 
żydowską, szukającą możliwości realizacji własnych marzeń, dążeń i aspiracji.
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Grzegorz Kasperski 

Gdzie zniknęli...? Losy Żydów z Wolnego Miasta Gdańska 
i Gdyni w przededniu i po wybuchu II wojny światowej

Wprowadzenie:
Przygotowany konspekt lekcji – zgodnie z zamysłem autora – jest na tyle uniwersalny, aby pozwo-
lić nauczycielowi na indywidualne dopasowanie metod pracy, w zależności od potrzeb edukacyjnych 
grupy docelowej i celów, jakie mają być osiągnięte. W niektórych miejscach  autor wskazuje na różne 
drogi/metody prowadzenia procesu dydaktycznego. Jednakże główny wątek konspektu będzie ukie-
runkowany na kontynuowanie tematyki zapoczątkowanej na lekcji pierwszej pt. „Niemcy, Polacy i …  
w Wolnym Mieście Gdańsku”.

W czasie lekcji uczniowie będą mieli sposobność rozpoznać – na przestawionych im zdjęciach  
lub w prezentacji – charakterystyczne obiekty upamiętniające i związane z losami Żydów z Wolnego 
Miasta Gdańska (WMG), Sopotu1 i Gdyni (np. pomnik „Kindertransportów”) w przededniu i po wybu-
chu II wojny światowej. Uczniowie zapoznają się z genezą i chronologią wydarzeń. Zostanie omówio-
ne „wprowadzenie do tematyki Holokaustu” na przykładzie działań podejmowanych przez Niemców,  
w odniesieniu do Żydów z Wolnego Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni. Lekcja będzie również przygoto-
waniem uczniów do wizyty studyjnej w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthof. 
W przypadku niemożności zrealizowania lekcji muzealnej omówienie losów Żydów w KL Stutthof będzie 
kontynuowane na lekcji trzeciej.

Czas pracy: 45 minut

Poziom nauczania: ostatnie klasy szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa 

Cele ogólne lekcji:
• zapoznanie uczniów z losami Żydów z Wolnego Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni w przededniu i po 

wybuchu II wojny światowej,
• przygotowanie do studyjnej wizyty w KL Stutthof w Sztutowie.

Cele szczegółowe:
Po przeprowadzeniu lekcji uczeń potrafi:
• przedstawić i omówić wydarzenia, jakie miały miejsce w WMG i Gdyni od 1933 r. do wybuchu wojny,
• przedstawić i omówić nastroje panujące wśród ludności żydowskiej WMG w przededniu wybuchu wojny,
• przedstawić losy mieszkańców WMG i Gdyni (Polaków i Żydów) po 1 września 1939 r.,
• dokonać analizy wydarzeń historycznych,
• pracować w grupie i dzielić się swoją wiedzą.

Metody i formy pracy: 
• rozmowa nauczająca, dyskusja,
• wykład,
• praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym i filmem,
• praca indywidualna i/lub w grupach.

1 W 1920 r. Sopot został włączony do Wolnego Miasta Gdańska i stanowił jego jednostkę administracyjną – samodzielny powiat miejski So-
pot (Stadtkreis Zoppot). Zatem mówiąc o WMG, powinniśmy mieć na myśli zarówno obszar dzisiejszego Gdańska, jak i Sopotu. Jednakże 
w czasie trwania lekcji, jedynie ze względów dydaktycznych (mających na celu zachowanie jasności przekazu dla uczniów w kontekście 
dzisiejszego podziału administracyjnego), Sopot zostanie niekiedy wyodrębniony i omówiony oddzielnie. Natomiast pojęcie „Wolne Miasto 
Gdańsk” ograniczać się będzie jedynie do obszaru dzisiejszego miasta Gdańska.

Źródła:
1. S. Echt, Dzieje Żydów gdańskich, Gdańsk 2012
2. G. Berendt, Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945, Gdańsk 1997
3. A. Wróbel, Żydzi w Gdyni w latach 1926-1939, Toruń 2014
4. historia.trojmiasto.pl
5. sztetl.pl
6. ibedeker.pl 
7. wolneforumgdansk.pl 
8. gedanopedia.pl 
9. gdanskstrefa.com 
10. historia.trojmiasto.pl 
11. strefahistorii.pl 
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2. (slajd 10) Wojna i wkroczenie wojsk niemieckich do Wolnego Miasta Gdańska. Wcielenie WMG 
do III Rzeszy. Konstytucja Gdańska a ustawodawstwo niemieckie w stosunku do ludności żydow-
skiej. W tej części lekcji należy krótko:
• przedstawić sytuację prawną Żydów gdańskich5 na tle innych obszarów wcielonych np. do  

III Rzeszy lub do Generalnego Gubernatorstwa [możliwość podjęcia odrębnego wątku dotyczą-
cego tematyki Holokaustu (Aktion Reinhardt itp.)],

• emigracja indywidualna i zorganizowana (powrót do slajdów 6 i 9) [załącznik nr 4],
• (slajd 11) utworzenie getta dla ludności żydowskiej pozostającej w WMG [możliwość wykorzy-

stania krótkiego filmu edukacyjnego pt. „Getto Czerwona Mysz” – 0:44],
• (slajd 12 i 13) wywózki z Wolnego Miasta Gdańska,
• (slajd 14) wywózki i zagłada Żydów z WMG i Pomorza Gdańskiego,

3. Kolejne slajdy (15 – 19) są opcjonalne, jeżeli pozostanie dostateczna ilość czasu, aby omówić 
powstanie, działalność i losy Żydów z WMG w KL Stutthof6.

c) Podsumowanie:

Na zakończenie nauczyciel krótko podsumowuje całą lekcję. Zwraca uwagę uczniów na:
• wielowątkowe i złożone losy gdańskich Żydów,
• odmienne traktowanie ich przez władze niemieckie w porównaniu z Żydami zamieszkującymi te-

reny Polski i włączonymi np. do Generalnego Gubernatorstwa. 
Ostatnim elementem – ale jakże ważnym – jest poinformowanie uczniów, że kolejna lekcja odbę-
dzie się na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Nauczyciel zwraca 
uczniom uwagę na szczególny wymiar i charakter tego miejsca.

Załączniki

Załącznik nr 1
Prezentacja pt. „Gdzie zniknęli …?” (wersja pdf dostępna na https//auschwitz.org/edukacja/)

5 „Mimo antysemickich wystąpień gauleitera Alberta Forstera i prowadzonej przez niego od końca 1937 roku polityki ‘aryzacji’ Wolnego Mia-
sta Gdańska, Żydów – obywateli Wolnego Miasta Gdańska – do pewnego stopnia chroniło gdańskie ustawodawstwo.
Wraz z przyłączeniem 1 września 1939 roku Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy jego obywatele stawali się obywatelami Niemiec. Dopiero 
25 listopada 1939 roku wydane zostało zarządzenie, które nakazywało Żydom nie posiadającym obywatelstwa niemieckiego zameldować 
się na policji i ustnie prosić o zezwolenie na dalszy pobyt. Odtąd Żydzi – obywatele Wolnego Miasta Gdańska – pozbawieni zostali praw 
obywatelskich i występowali jako bezpaństwowcy. Jednak mimo obowiązującego od 1 stycznia 1940 roku w Gdańsku pruskiego prawa 
krajowego i prawa Rzeszy, Albert Forster, pewny bliskiego zakończenia problemu z Żydami, nie wprowadził na swoim terenie antysemickich 
przepisów obowiązujących w Rzeszy”.

6 „Z założenia KL Stutthof miał służyć jako element szerszego planu rozwiązania kwestii polskiej na terenie Pomorza Gdańskiego. Był przede 
wszystkim miejscem internowania ludności polskiej z terytorium Gdańska i Pomorza Gdańskiego. (…) Nosił on wówczas nazwę Zivilgefan-
genenlager Stutthof (Obóz Jeńców Cywilnych Stutthof). Dopiero po dwóch latach starań (…) 7 stycznia 1942 roku Stutthof został obozem 
koncentracyjnym. (…) Pierwszy transport więźniów, który przybył do wyznaczonego pod przyszły obóz miejsca w dniu 2 września, liczył 
około 150 osób. Zostali oni wyselekcjonowani z aresztowanych w dniu 1 września na terenie Gdańska Polaków i miejscowych Żydów  
i dostarczeni do obozu kilkoma autobusami miejskimi.”

1 2

Środki i materiały dydaktyczne: 
• prezentacja pt. „Gdzie zniknęli …?” (załącznik nr 1),
• opis poszczególnych slajdów zamieszczonych w prezentacji pt. „Gdzie zniknęli…?” (załącznik nr 2),
• film edukacyjny pt. „Getto Czerwona Mysz”2.

Przebieg lekcji

a. Rekapitulacja wtórna 

1. Przedstawienie tematu i celu lekcji.
(slajd 1) Nauczyciel przedstawia temat i cel lekcji. W zależności od kontekstu – czy jest to kontynu-
acja tematu z lekcji pierwszej, czy indywidualna lekcja – kładzie odpowiednio akcent na tematykę 
dotyczącą Wolnego Miasta Gdańska i Gdyni, bez wspominania o głównym celu lekcji. 

2. (slajd 2) Nauczyciel – nawiązując do poprzedniej lekcji, która była poświęcona współistnieniu  
w Wolnym Mieście Gdańsku różnych narodowości, m.in.  żydowskiej – przeprowadza wykład na 
temat „Zmiana sytuacji politycznej w Niemczech po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w wyniku 
demokratycznych wyborów”3.

3. (slajd 3) Nauczyciel przedstawia zmianę nastawienia ludności niemieckiej do Żydów i sposoby 
przenoszenia działań antysemickich na teren Wolnego Miasta Gdańska. 

b. Lekcja właściwa: 

1. Kolejny etap lekcji to przedstawienie przez nauczyciela w porządku chronologicznym wydarzeń, 
które miały miejsce w Wolnym Mieście Gdańsku do wybuchu II wojny światowej4:
• ograniczanie praw Żydów zamieszkujących terytorium WMG,
• restrykcje i szykany, które miały miejsce w stosunku do ludności żydowskiej,
• (slajd 4) pierwsze emigracje,
• (slajd 5) spektakularne przejmowanie przez władze WMG majątku żydowskiego,
• sytuacja Synagogalnej Gminy Żydowskiej w WMG,
• (slajd 7 i 8) „Kindertransporty” [materiały źródłowe można znaleźć na stronie internetowej http://

www.wkazimierzudolnym.pl/m-grzebalkowska-kindertransporty.html, zakładka kindertransporty]
• niechęć obywateli Wolnego Miasta Gdańska pochodzenia żydowskiego do opuszczenia „swo-

jej ojczyzny” [załącznik nr 3].

W zależności od czasu, jaki został zaplanowany i przeznaczony przez nauczyciela na tę część 
lekcji, zaleca się wprowadzenie dyscypliny czasowej. Jest to spowodowane obszernością poru-
szanej tematyki. Proponowane opcjonalnie teksty źródłowe mogą zostać wykorzystane również  
w kolejnych etapach lekcji i/lub na kolejnej lekcji.

2 www.youtube.com/watch?v=q-EhrVpFdSQ
3 „Wolne Miasto Gdańsk powstało tak wbrew woli Polski, jak i Niemiec. Niemcy domagały się przyłączenia tego obszaru do Rzeszy i pomimo podpi-

sania traktatu wersalskiego, który uważały za narzucony i upokarzający, nie przestawały kwestionować utworzenia WMG. Polska zaś protestowała 
przeciwko ograniczonemu dostępowi do morza. (…) Niemcy od początku istnienia Wolnego Miasta Gdańska robiły wszystko, aby nie stanowiło 
ono zagranicy wobec Rzeszy i aby jego powiązania (…) z Niemcami były jak najściślejsze. W okresie hitlerowskim Wolne Miasto Gdańsk stało się 
okręgiem partyjno-administracyjnym, tylko formalnie znajdującym się poza granicami Rzeszy. (…) Wolne Miasto Gdańsk zajmowało szczególne 
miejsce w polityce partii hitlerowskiej i od początku stanowiło obiekt zaciętej akcji rewizjonistycznej. (…) Kierownictwo NSDAP przykładało ogrom-
ne znaczenie do umocnienia partii na tym terenie”.

 Po wzmocnieniu organizacyjnym partii i wzroście jej liczebności, doszło do zwycięstwa NSDAP w roku 1933 w wyborach do parlamentu WMG 
(Volkstagu) i wyboru na prezydenta senatu hitlerowca, Hermanna Rauschninga.

 „Po umocnieniu swej pozycji hitlerowcy przystąpili do ostatecznego zburzenia systemu demokratycznego, czyli likwidacji wszystkich sił opozycyj-
nych. (…) Po przejęciu władzy przez hitlerowców sytuacja Polaków, po chwilowym uspokojeniu, jeszcze bardziej się pogorszyła. (…) Wdrożono 
dyskryminację polskich pracowników na rynku pracy, prześladowanie szkół i placówek kulturalnych i stosowano naciski policyjne na osoby ma-
nifestujące swą polską przynależność. (…) Obiektem coraz bardziej agresywnych napaści stali się Żydzi gdańscy. (…) Pobicia oraz niszczenie 
żydowskich domów i obiektów handlowych stało się codziennością. Podpalano i niszczono synagogi oraz inne miejsca kultu religijnego. (…) Terror 
hitlerowców skierowany był nie tylko przeciw Polakom i Żydom, ale również wobec tych Niemców, którzy nawoływali do opamiętania się”.

4 Chronologiczne omówienie wydarzeń mających miejsce w WMG przed wybuchem wojny powinniśmy rozpocząć od przedstawienia 
przyczyn i okoliczności powstania Wolnego Miasta Gdańska. Następnie dokonać charakterystyki ludności żydowskiej na tym obszarze  
z uwzględnieniem silnego aspektu asymilacji oraz omówić stosunki panujące pomiędzy ludnością niemiecką, polską i żydowską. Jednakże 
biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe lekcji oraz obszerny zakres poruszanej tematyki, zaleca się zawężenie chronologii do wydarzeń 
mających miejsce w WMG po roku 1933.
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12 Plansza „Wysiedlenia i zagłada Żydów z Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza GD” na wystawie 
w Muzeum Stutthof w Sztutowie.

13 Tabela przedstawia „Wywózki z Wolnego Miasta Gdańska 1941-1943”.
„do Warszawy” oznaczało np. wywiezienie do getta warszawskiego.

14 Mapa obrazująca umiejscowienie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.
Zaznaczono obóz koncentracyjny Theresienstadt (Terezin), będący głównym miejscem wywó-
zek Żydów z Wolnego Miasta Gdańska.

15 „Brama śmierci” – wejście na teren Starego Obozu KL Stutthof.
16 Karta personalna więźnia obozu KL Stutthof.
17 Gablota tematyczna „Żydzi” na wystawie w Muzeum Stutthof w Sztutowie.
18 Budynek komory gazowej (stan współczesny). Z prawej strony widoczny fragment budynku 

krematorium w obozie KL Stutthof.
19 Piece krematoryjne w obozie KL Stutthof.

Zdjęcia wykonane po zajęciu obozu przez armię radziecką. Wewnątrz nadpalone ludzkie 
szczątki.

Załącznik nr 3
26 sierpnia 1940 r. 500-osobowa grupa wyjechała z Gdańska, ale do Palestyny dotarła dopiero po 
pięciu latach. O jej losach wiemy dzięki licznym, choć czasem pełnym luk, wspomnieniom. Tak pisze o 
tym Robert Sander:
„Do wspólnego wyjazdu najtrudniej było skłonić optymistów, to znaczy tych gdańszczan, którzy ciągle 
jeszcze wierzyli, że będzie im wolno zostać w ojczyźnie i dlatego nie zgadzali się na niepewną podróż. 
Nie udało nam się ich przekonać”.

Echt Samuel, Dzieje Żydów gdańskich, Gdańsk 2012, s. 469 

Załącznik nr 4
Erwin Czarliński, który też był w tej grupie, która wyjechała z Gdańska 26 sierpnia 1940 r., tak wspomi-
nał (w 1960 r. w Berlinie) losy transportu:
„Nasz wyjazd (…) był przygotowywany od dawna. Zebrano od nas paszporty, żeby w Wiedniu wstęplo-
wać w nie paragwajskie wizy. (…) Rzeczywistym celem naszej podróży była Palestyna. 
W każdym mieszkaniu stał przygotowany do wyjazdu bagaż – najczęściej jeden plecak i jedna walizka 
na osobę. Czekaliśmy tylko na sygnał, ale wyjazd ciągle się opóźniał.
26 sierpnia około godziny jedenastej przed południem stawiliśmy się na kolejne spotkanie w stołówce 
budynku gminy. (…). Nagle otworzyły się drzwi i do środka wszedł Oberscharführer Franz Abromeit  
z Gestapo. Poinformował nas zwięźle, że o trzeciej po południu mamy się stawić na stacji rozrządowej 
w Starych Szkotach, skąd nastąpi wyjazd. (…)
Żydom nie wolno było jeździć tramwajami, więc całą drogę do Starych Szkotów, obładowani plecakami, 
przeszliśmy piechotą. Po walizki do każdego domu przyjechała furmanka, która potem zawiozła je na 
dworzec. Na miejscu musieliśmy je wstawić do wagonu bagażowego. Wskazano nam wagony III klasy 
i około piątej pociąg ruszył. (…)
W Bratysławie, pod nadzorem Abromeita, musieliśmy w całkowitych ciemnościach przenieść nasze 
bagaże na parowiec należący do firmy utrzymującej ruch parowców na Dunaju. Niestety, doszło do 
pierwszego śmiertelnego wypadku: niejaki pan Heger wypadł przez burtę i utonął. (…)
W Bratysławie połączyliśmy się z transportem czeskim i austriackim. Nasza cała grupa liczyła teraz 
około czterech tysięcy ludzi. (…)
Statki kursujące na Dunaju nie miały wystarczająco dużo miejsca, więc większość osób musiała spać 
na gołym pokładzie. Płynęliśmy w dół Dunaju, aż do miejscowości Tucea w Rumunii, gdzie czekała na 
nas motorówka z gestapowcami. Mieli nadzorować naszą przesiadkę na trzy greckie frachtowce.
Żydzi z Gdańska, Czech i część Żydów z Austrii (w sumie około dwóch tysięcy osób) przeszli na  

19 20

Załącznik nr 2
Opis poszczególnych slajdów zamieszczonych w prezentacji pt. „Gdzie zniknęli …?”

Numer 
slajdu Opis

2 Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera po wygranych wyborach.
Wydarzenie to zapoczątkowało szereg zmian, doprowadzając ostatecznie do wybuchu II wojny 
światowej i eksterminacji ludności żydowskiej w całej Europie.

3 Zmiany zapoczątkowane przez Adolfa Hitlera bezpośrednio uderzały w ludność żydowską za-
mieszkującą terytorium III Rzeszy. Miały również swoje przeniesienie na obszar Wolnego Miasta 
Gdańska, zamieszkiwanego w przeważającej większości przez ludność niemiecką.

4 Pierwsza masowa emigracja z Wolnego Miasta Gdańska.
Zmieniająca się na gorsze sytuacja polityczna w WMG wywołała wśród zamożnych gdańskich 
Żydów pierwszą masową emigrację. 

5 Wielka Synagoga w Gdańsku.
Na początku 1939 r. synagoga została sprzedana Senatowi Wolnego Miasta Gdańska. Wkrót-
ce została otoczona drewnianym płotem, na którym powieszono napis „Komm lieber Mai und 
mache von Juden uns jetzt frei”, który znaczy „Przybądź kochany maju i uwolnij nas od Żydów”. 
2 maja 1939 r. władze nazistowskie przystąpiły do rozbiórki synagogi. Wnętrze synagogi. Pro-
wadzone prace rozbiórkowe.

6 Tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące „Zorganizowanych transportów z Wolnego Mia-
sta Gdańska”.
W wyniku nasilających się represji, Gmina Synagogalna z Gdańska przygotowała i wysłała „zor-
ganizowane transporty” gdańskich Żydów do różnych krajów świata.

7 Pomnik upamiętniający „Kindertransporty”.
W wyniku negocjacji rząd Wielkiej Brytanii zgodził się przyjąć około 10 tys. żydowskich dzieci 
z Niemiec i okupowanych lub zagrożonych okupacją terenów, m.in. grupę dzieci z Wolnego 
Miasta Gdańska.

8 Gablota tematyczna na wystawie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku – „Kinder-
transporty”.

9 Tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące „Emigracji członków Gminy Synagogalnej  
z Gdańska”.

10 Wojska niemieckie w Wolnym Mieście Gdańsku.
Wojska niemieckie były witane entuzjastycznie przez dominującą niemiecką ludność miasta.

11 Od 1940 roku jednobudynkowe getto żydowskie w spichlerzu „Czerwona Mysz” na Wyspie 
Spichrzów przy ul. Mausegasse (ul. Mysia). Budynek nie przetrwał wojny.
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Wprowadzenie: 
Kolejna trzecia lekcja – zamykająca cały cykl poświęcony Żydom w Wolnym Mieście Gdańsku i Gdyni 
oraz ich wojennym i powojennym losom – ma na celu:

• w przypadku wizyty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthof: przeprowadzenie 
refleksji, mającej na celu przypomnienie i usystematyzowanie zebranych podczas wizyty informacji,

• w przypadku niemożności zrealizowania lekcji muzealnej, omówienie losów Żydów w KL Stutthof 
nastąpi na podstawie materiałów internetowych, np. filmów edukacyjnych,

• przedstawienie spuścizny materialnej i intelektualnej zachowanej do dnia dzisiejszego po obecności 
społeczności żydowskiej w obrębie Gdańska, Sopotu1 i Gdyni,

• podsumowanie całego cyklu zajęć prezentujących dzieje Żydów Wolnego Miasta Gdańska i Gdyni, 
od okresu przedwojennego poprzez Holokaust aż do dnia dzisiejszego.

W tym miejscu istnieje możliwość poszerzenia tematyki o zagadnienia związane z losami gdańskich Ży-
dów, którzy wyemigrowali lub powrócili przed wojną do Polski. Można poruszyć zagadnienia związane  
z Holokaustem, ściślej z operacją Reinhardt, oraz z postawami ludności polskiej w stosunku do lud-
ności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej. Temat „A jednak przetrwali”, może być rozumiany jako 
„Żydzi gdańscy i gdyńscy” lub szerzej – jako „społeczność żydowska”, naród.

Z drugiej strony, traktując lekcję jako odrębną pojedynczą jednostkę, można potraktować przykład 
losów Żydów (wychodząc od tragedii Holokaustu) jako element edukacji antyksenofobicznej, prospo-
łecznej. Wymuszając postawienie sobie pytania: „Jak ja dzisiaj bym się zachował/a w stosunku do 
mniejszości, gdyby inni (np. autorytety) wywierali na mnie presję społeczną, wymuszając pewien rodzaj 
zachowań?”. W tym kontekście lekcja może zostać wykorzystana nie tylko przez historyków w szkole 
podstawowej czy ponadpodstawowej, ale również polonistów w trakcie omawiania postaw, na lekcjach 
etyki, religii czy lekcjach wychowawczych.

Czas pracy: 45 minut

Poziom nauczania: ostatnie klasy szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa 

Cele ogólne lekcji:
• zapoznanie uczniów z losami Żydów z Wolnego Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni w czasie trwania  

II wojny światowej,
• zapoznanie uczniów z losami Żydów po wyzwoleniu,
• odniesienie losów Żydów do czasów współczesnych.

1 W 1920 r. Sopot został włączony do Wolnego Miasta Gdańska i stanowił jego jednostkę administracyjną – samodzielny powiat miejski Sopot 
(Stadtkreis Zoppot). Zatem, mówiąc o WMG, powinniśmy mieć na myśli zarówno obszar dzisiejszego Gdańska, jak i Sopotu. Jednakże 
w czasie trwania lekcji, jedynie ze względów dydaktycznych (mających na celu zachowanie jasności przekazu dla uczniów w kontekście 
dzisiejszego podziału administracyjnego), Sopot zostanie niekiedy wyodrębniony i omówiony oddzielnie. Natomiast pojęcie „Wolne Miasto 
Gdańsk” ograniczać się będzie jedynie do obszaru dzisiejszego miasta Gdańska.

pływający pod panamską banderą statek Atlantic. Pozostałe osoby trafiły na dwa inne statki mające 
podobne wyposażenie. Nasz statek (…) nie miał też wystarczająco dużo miejsca, aby wszystkie osoby 
mogły podróżować w godnych warunkach.
Na pokład weszliśmy 14 września, ale dopiero cztery tygodnie później, 7 października, statek wypłynął 
z portu. (…) Byliśmy ściśnięci jak śledzie w puszce. Trzeba też było załatwić prowiant na drogę. 
Warunki sanitarne nie odpowiadały potrzebom tak wielkiej liczby pasażerów. Brakowało też wody pitnej, 
więc trzeba było pić wodę morską, co doprowadziło do tyfusu. Dla niektórych skończyło się to śmiercią. 
(…)
12 listopada zauważyły nas angielskie okręty wojenne. Polecono nam, abyśmy popłynęli holownikiem 
do Limasol na Cyprze. Tam zabrano nam nasze paszporty, które przechowywali opiekunowie grupy. 
Musieliśmy też poświęcić ostatnie oszczędności (władze niemieckie przekazały nam po trzy dolary  
i osiemdziesiąt pięć centów na osobę na całą podróż), żeby kupić jedzenie i węgiel na dalszą drogę.  
23 listopada, z angielską załogą na pokładzie i pod brytyjską banderą, wypłynęliśmy z Lomasol w dalszą 
drogę. Następnego dnia rzuciliśmy kotwicę na wysokości Hajfy, gdzie znajdowały się już dwa pozostałe 
statki. 
Mandatowe władze palestyńskie nie miały zamiaru udzielić nam zgody na zejście na ląd. Zamierzały 
przenieść całą grupę – cztery tysiące osób – na wielki statek o nazwie Patria i przewieźć wszystkich do 
innej kolonii brytyjskiej. Przemieszczenie pasażerów na Patrię zaczęło się od dwóch pozostałych stat-
ków. (…) Niestety, na skutek aktu sabotażu Patria położyła się nagle na burtę i zatonęła w ciągu kilku 
sekund. Życie straciło ponad dwieście osób, w tym kilku Żydów gdańskich, którzy zdążyli już przejść 
na jej pokład. Mieliśmy więc zostać na Atlanticu. 5 grudnia, po uprzednim zaszczepieniu i odwszawie-
niu, przeniesiono nas do obozu dla internowanych o nazwie Atlith. Stamtąd załadowano nas na dwa 
holenderskie statki. Grupa stawiała bierny opór, ale został on złamany. Oba statki, s/s Johan de Witt 
i s/s Nieuw Zeeland, przystosowane do przewożenia dużych grup, płynęły w konwoju pod ochroną 
angielskich okrętów wojennych. 26 grudnia dotarliśmy do punktu przeznaczenia – wyspy Mauritius na 
Oceanie Indyjskim. (…)
My postanowiliśmy występować wobec otoczenia jako ‘Grupa Obywateli Gdańska’. Chcieliśmy – tak 
jak polscy Żydzi – nawiązać kontakt z konsulem polskiego rządu na emigracji. (…) 
(…) w sierpniu 1945 roku opuściliśmy wyspę w grupach i rozjechaliśmy się po całej Palestynie”.

Erwin Czarliński
Berlin, 12 lipca 1960 roku

Samuel Echt, Dzieje Żydów gdańskich, Gdańsk 2012, s. 469-475
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Grzegorz Kasperski 

A jednak przetrwali. Losy Żydów z Wolnego Miasta 
Gdańska i Gdyni w czasie II wojny światowej  
i po jej zakończeniu
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Przebieg lekcji

a. Rekapitulacja wtórna: 

1. Przedstawienie tematu i celu lekcji.
(slajd 1) Nauczyciel przedstawia temat i cel lekcji – w zależności od kontekstu – czy jest to konty-
nuacja tematu, czy pierwsza lekcja, kładąc odpowiednio akcent na tematykę dotyczącą Wolnego 
Miasta Gdańska i Gdyni, bez wspominania o głównym celu lekcji.

2. Nauczyciel nawiązuje do odbytej wizyty w KL Stutthof. Prosi uczniów o przypomnienie najważ-
niejszych faktów związanych z powstaniem, działalnością, rozbudową i wyzwoleniem obozu. Ta 
część lekcji może być realizowana poprzez pracę w grupach. Przypisujemy wówczas każdej  
z grup określony okres działalności obozu. Uczniowie przygotowują krótkie wystąpienia. Nauczy-
ciel koryguje wypowiedzi uczniów i systematyzuje je, np. zapisując (lub prosząc o to ucznia) na 
tablicy w punktach poszczególne etapy i punkty zwrotne w działalności obozu KL Stutthof. Zwra-
ca uwagę na zmianę charakteru działalności obozu, będącą wynikiem zmiany polityki ekstermina-
cyjnej Niemiec w stosunku do ludności żydowskiej.

3. W przypadku niemożności zrealizowania wizyty w Sztutowie, nauczyciel korzysta z filmów edu-
kacyjnych o obozie dostępnych w Internecie oraz materiałów umieszczonych na stronie Muzeum 
Stutthof w Sztutowie. Zalecane filmy: 
• „Obóz Koncentracyjny w Stutthof” – czas 5:45
• „KL Stutthof – Niemiecki Obóz Koncentracyjny w Sztutowie” – czas 7:10

Przed projekcją filmu należy podzielić uczniów na kilka grup, przydzielając zadania w postaci 
pytań związanych bezpośrednio z problematyką zawartą w filmie. Uczniowie z poszczególnych 
grup koncentrują się na różnych aspektach działalności obozu (np. wybór lokalizacji, powstanie  
i rozbudowa, zmiana statusu, życie w obozie, wyzwolenie itp.). Pytania ukierunkowujące dobiera 
nauczyciel odpowiednio do zamierzonych przez siebie celów. Następnie poszczególne grupy pre-
zentują wyniki swojej pracy. 

 
b. Lekcja właściwa: 

1. W tej części lekcji nauczyciel płynnie ukierunkowuje dyskusję na czasy współczesne, zadając 
uczniom pytania, np.: 
• Co pozostało do dnia dzisiejszego w Gdańsku po zamieszkującej WMG ludności żydowskiej?
• Co stało się z dziećmi z „Kindertransportów”?
• Czy po wojnie ocaleni z Holokaustu gdańszczanie wrócili do Gdańska?

2. Nauczyciel systematyzuje wypowiedzi uczniów, pokazując kolejno zdjęcia lub slajdy z prezentacji, 
a zadając pytania naprowadzające, jednocześnie objaśnia:
• (slajd 2) Wielka Synagoga przed wojną. Obecnie w tym miejscu, na ulicy, zaznaczono ciemną 

kostką obrys budynku synagogi,
• (slajd 3) Synagoga we Wrzeszczu, która przetrwała do dnia dzisiejszego i jest użytkowana przez 

Gminę Wyznaniową Żydowską w Gdańsku. W chwili obecnej synagoga jest poddawana reno-
wacji,

• (slajd 4) Pomnik „Kindertansportów” znajdujący się przed dworcem głównym w Gdańsku.  
W tym miejscu można wspomnieć o dzieciach, którym udało się wyjechać i przetrwały wojnę. 
[Materiały źródłowe można znaleźć na stronie internetowej – http://www.wkazimierzudolnym.
pl/m-grzebalkowska-kindertransporty.html],

• (slajd 5) Budynek „gdańskiego getta” i pusty plac po nim. Spichlerz został zniszczony podczas 
wyzwalania Gdańska w 1945 r.,

Cele szczegółowe lekcji:
Po przeprowadzeniu lekcji uczeń:
• wie, co to jest KL Stutthof i w jakim celu powstał,
• potrafi omówić zarówno identyczność, jak i odmienność losów Polaków oraz Żydów z WMG i Gdyni 

w czasie II wojny światowej, 
• potrafi wskazać dylematy i rozterki, jakie towarzyszyły ocalałym z Holokaustu gdańszczanom w po-

dejmowaniu trudnych decyzji życiowych w kontekście posiadanych doświadczeń przedwojennych, 
wojennych i powojennych,

• potrafi wskazać, co pozostało do dnia dzisiejszego w Gdańsku, Sopocie i Gdyni po zamieszkującej 
WMG i Gdynię ludności żydowskiej,

• potrafi wskazać, opisać i wyróżnić zachowania antysemickie i dyskryminacyjne,
• potrafi dzielić się swoją wiedzą i dokonać prezentacji na forum klasy,
• umie dokonać analizy zdarzeń historycznych,
• potrafi pracować w grupie.

Metody i formy pracy: 
• pogadanka,
• dyskusja, 
• wykład, 
• praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym i filmem, 
• praca indywidualna i/lub w grupach.

Środki i materiały dydaktyczne: 
• prezentacja pt. „A jednak przetrwali” (załącznik nr 1),
• film edukacyjny pt. „Obóz Koncentracyjny w Stutthof”,
• film edukacyjny pt. „KL Stutthof – Niemiecki Obóz Koncentracyjny w Sztutowie”.
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Załącznik nr 1
Prezentacja pt. „A jednak przetrwali” (wersja pdf dostępna na https//auschwitz.org/edukacja/)

• (slajd 6 i 7) Zachowany cmentarz żydowski na Gdańsku Chełmie. W chwili obecnej jest podda-
wany rewitalizacji przez Gminę Żydowską,

• (slajd 8) Synagoga w Sopocie przed wojną i (slajd 9) budynki mieszkaniowe powstałe po wojnie 
na jej miejscu. Synagoga została upamiętniona tablicą umieszczoną na jednym z budynków,

• (slajd 10) Zachowany cmentarz żydowski w Sopocie. Objęty opieką i odwiedzany przez spo-
łeczność Sopotu,

• (slajd 11) Tablica pamiątkowa w Gdyni, przy wejściu na Kamienną Górę. Upamiętnia Żydów 
mieszkających w Gdyni, zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 i stojącą nieopo-
dal synagogę.  

3. Kolejny slajd 12 może stanowić przyczynek do dyskusji na temat antysemityzmu w społeczności 
Gdańska i nie tylko. Pytania postawione przez nauczyciela mogą brzmieć np.: 
• Czy spotkaliście się z przejawami antysemityzmu w swoim otoczeniu?
• Czy spotkaliście się z przejawami jakiejkolwiek nietolerancji i uprzedzeń w stosunku do innych?
• Czego uczy nas historia na przykładzie Holokaustu? 

W tej części lekcji nauczyciel staje się moderatorem dyskusji, ukierunkowując ją na tematy aktual-
ne i nośne społecznie np. imigrację.

c) Podsumowanie:

Na zakończenie nauczyciel krótko podsumowuje:
• cały cykl lekcji [mogą to być dwie lub trzy lekcje], np. „Chciałbym, abyście zapamiętali, że: …”.

[Podsumowanie powinno zawierać od pięciu do sześciu punktów nawiązujących do najważniej-
szych i kluczowych informacji historycznych, jakie nauczyciel omawiał w całym cyklu lekcji i jakie 
pragnie, aby uczniowie je zapamiętali.];

• pojedynczą lekcję: „Chciałbym, abyście zapamiętali, że: …”.
[W tym wypadku podsumowanie powinno zawierać od pięciu do sześciu punktów nawiązujących 
do tematyki omawianej na lekcji, w zależności od kontekstu omawianych zagadnień.]
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Iwona Filek

Tu kiedyś był sztetl... Śladami wadowickich Żydów

Wprowadzenie:
Pomysł na zajęcia „Tu kiedyś był sztetl… Śladami wadowickich Żydów” powstał, aby uświadomić mło-
demu pokoleniu wadowiczan historię Wadowic przed wybuchem II wojny światowej i w jej trakcie. Do 
1939 r. miasto powiatowe Wadowice zamieszkiwało wspólnie kilka nacji, ludzi różnych wyznań, kultur, 
poglądów. Obok siebie, w sąsiedztwie, mieszkali: Polacy, Żydzi, Austriacy, Czesi. Niestety, czas okupa-
cji hitlerowskiej i Holokaust zakończyły ten okres historii miasta, a dwutysięczna (1/5 ogółu mieszkań-
ców) społeczność żydowska została „wymazana” z mapy Wadowic. 
Nie byłoby dzisiejszych Wadowic bez wadowickich Żydów. Należy im się miejsce w naszej pamięci. 

Czas zajęć: spacer (45 minut), wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (4 godziny), lekcja 
podsumowująca (45 minut)

Poziom nauczania: klasa III gimnazjum, klasa VII i VIII szkoły podstawowej

Cele operacyjne lekcji:
• poznanie przez uczniów pojęcia i założeń „Aktion Reinhardt”, 
• poznanie pojęć: sztetl, getto, Holokaust, ludobójstwo, 
• poznanie historii wadowickich Żydów i ich tragicznych losów w czasie II wojny światowej (praca 

przymusowa, akcja eksterminacyjna, getto, obóz koncentracyjny), 
• uświadomienie uczniom udziału Żydów w tworzeniu i rozwoju miasta przed wojną, walkach o nie-

podległą Polskę w oddziałach Wojska Polskiego, 
• szukanie informacji o konkretnych osobach – wadowickich Żydach, ustalenie losów postaci przed 

wojną, w czasie okupacji i po wojnie, 
• zgromadzenie materiałów do tworzonego wspólnie albumu pamiątkowego pt. „Tu kiedyś był sztetl…”, 
• poszerzenie wiedzy o historii społeczeństwa żydowskiego wśród młodego pokolenia wadowiczan,
• omówienie możliwych form i sposobów upamiętnienia ofiar Holokaustu, 
• uwrażliwienie na losy innych ludzi,
• zrozumienie przez uczniów prawa człowieka do własnej tożsamości, uświadomienie konieczności 

przestrzegania zasad tolerancji i wzajemnego szacunku.

Metody i formy pracy: 
• pogadanka, 
• elementy wykładu, 
• spacer edukacyjny, 
• praca pod kierunkiem, 
• praca w grupach, 
• praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: 
• mapa Wadowic, 
• plan getta w Wadowicach, 
• materiały przygotowane dla uczniów potrzebne do stworzenia albumu: książki, zdjęcia, Internet.

(wszystkie wykorzystane środki dydaktyczne wskazano w bibliografii).

9 10
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Rynek 10. Kamienica po 
prawej – Dom Levi Taffeta, 
później Jakuba Taffeta. 
Siedziba Żydowskiego 
Domu Ludowego i żydow-
skiej biblioteki, a także 
miejsce spotkań i ćwiczeń 
członków klubu sportowe-
go Makkabi.

Ul. Gimnazjalna 10. Tablica upamiętniająca życie i zagładę wadowickich Żydów w miejscu, w którym 
znajdowała się w latach 1889-1940 synagoga, podpalona i wysadzona w powietrze przez hitlerowców. 
Po wojnie wybudowano tu przedszkole.

I część zajęć

Spacer po starych Wadowicach trasą śladami wadowickich Żydów.

Trasa spaceru: 
• Gimnazjum nr 1, ul. H. Sienkiewicza, 
• Planty, 
• Rynek: kamienice żydowskie (Chiela Bałamutha, Wilhelma Klugera, rodziny Huppertów, budynek 

Żydowskiego Domu Ludowego, restauracja Adolfa Ebla), sklepy, zakłady rzemieślnicze, restauracje 
żydowskie,

• ul. Piaskowa (południowa brama byłego getta), 
• ul A. Mickiewicza, Gimnazjum/Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity, 
• ul. Gimnazjalna – miejsce dawnej synagogi – tablica pamiątkowa, dziś Przedszkole nr 1,
• ul. Barska – mykwa, ul. Marcina Wadowity, 
• pl. Bohaterów Getta – teren getta żydowskiego, 
• ul. Zatorska, kamienica Schichtera – budynek Judenratu i piekarni żydowskiej, południowa brama 

getta, 
• targ bydlęcy – miejsce, na które przeprowadzono Żydów z getta w stronę stacji kolejowej w Wado-

wicach, skąd wywieziono ich specjalnym pociągiem do obozu w Auschwitz- Birkenau, powrót ulicą 
Sienkiewicza do szkoły.

W trakcie spaceru (45 minut), zatrzymując się przy istotnych miejscach dla życia społeczności żydow-
skiej, nauczyciel przybliża uczniom historię przedwojennego sztetla i jego mieszkańców (od osadnictwa 
Żydów w połowie XIX w. w Wadowicach do likwidacji wadowickiego getta 10 sierpnia 1943 r.)

Rynek 2. Pierwszy budynek na prawo od kościoła – kamienica Chiela Bałamutha, który był znanym 
kupcem, radnym miejskim i prezesem Kahału. Na piętrze mieszkała rodzina Wojtyłów. Dziś Muzeum 
Dom Rodzinny Jana Pawła II. 

Rynek 18. Kamienica rodzi-
ny Huppertów, którzy prze-
wodzili wadowickiej radzie 
żydowskiej. Dziś budynek, 
tak jak przed wojną, mieści 
sklepy, bank, restauracje.
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II część zajęć

Zwiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau

III część zajęć 

(po spacerze i po wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau)
• Przypomnienie spaceru po Wadowicach w relacjach uczniów i nauczyciela połączone z obejrzeniem 

zdjęć wykonanych w trakcie.
• Podział klasy na sześć grup. Określenie zadania do wykonania: Szukamy śladów wadowickich Ży-

dów żyjących w czasie okupacji.
• Przydział poszczególnym grupom poleceń wraz z materiałami i adresami internetowymi.
• Praca w grupach: zapoznanie się z materiałami i informacjami na temat szukanych osób, opraco-

wanie w grupie biogramu zawierającego dane personalne, informacje o tym, czy i jak udało się/nie 
udało się przeżyć Holokaustu, dalsze losy po wojnie (uczniowie mogą korzystać z Internetu w swoich 
telefonach oraz z laptopa w sali lekcyjnej).

Materiały przydzielone grupom do pracy:

Grupa I
Rodzina Klugerów
https://www.youtube.com/watch?v=VWosuJmyUMg
Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, s. 48
https://sztetl.org.pl/miejscowosci/w/632-wadowice/106-biogramy/5856-kluger-jerzy
K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach, s. 257

Grupa II
Ryszard Rechen
https://www.facebook.com/tajemnicedawnychwadowic/ (wpis z 20.10.2016)
https://wadowiceonline.pl/rozmaitosci/10793-tajemnice-wadowic-wyprawa-do-granic-izraela-jordanii-
-i-syrii (od 22 minuty filmu)

Grupa III
Rodzina Jakubowiczów
K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, s. 170, 180, 299
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Jakubowicz 
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/937322,ocalony-przezyl-krakowskie-getto-i-oboz-w-plaszowie,id,t.html

Plac Bohaterów Getta. Od 
2 lipca 1942 do 10 sierpnia 
1943 r. getto okręgowe dla 
ludności żydowskiej. Dzisiaj 
plac targowy. 

Ul. Zatorska. Kamienica 
Schichtera – siedziba Ju-
denratu i piekarnia (działa-
jąca do dzisiaj).

Lekcja-spacer śladami wadowickich Żydów powinna zostać zrealizowana przed wizytą uczniów 
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie po likwidacji getta w Wadowicach zostali 
wywiezieni i zamordowani. Nielicznym udało się przeżyć…

Zdjęcie archiwalne 
wadowickiej synagogi
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Monika Daniś

,,Ludzkie losy zaklęte w zaułkach będzińskich uliczek". 
Rutka Laskier i jej pamiętnik

Wprowadzenie:
Tematyka Holokaustu to dla nauczyciela historii prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza w dzisiejszych trud-
nych czasach, kiedy wydaje się że my – nauczyciele historii – przegrywamy z krzykliwymi, kolorowymi 
informacjami, które zewsząd bombardują naszych uczniów. Czy można zatem skłonić ich do zadumy 
nad tym, co działo się w Będzinie kilkadziesiąt lat temu? Spacerując ul. Małachowskiego w Będzinie, 
mijam grupę roześmianych nastolatków, a duże sportowe plecaki i butelki wody w rękach podpowiada-
ją mi, że czekają ich zajęcia sportowe. Śmiech, młodość i energia… A przecież kilkadziesiąt lat wcze-
śniej tą samą ulicą szli ich rówieśnicy, którym nie dane było cieszyć się dzieciństwem. 

Postanowiłam, że pokażę moim uczniom miasto Będzin sprzed kilkudziesięciu lat i posłużę się konkret-
nym przykładem ich rówieśniczki z okresu II wojny światowej. Była nią Rutka Laskier, która prowadziła 
pamiętnik, odpowiednik współczesnego bloga. Pomyślałam sobie, że warto znaleźć pewien punkt za-
czepienia i skłonić moich uczniów do chwilowej zadumy. Myślę, że warto spróbować.

Poziom nauczania: 
Konspekt dotyczący Rutki Laskier może być zrealizowany na lekcji historii w szkole podstawowej (kl. 6), 
kółku historycznym, zajęciach dot. edukacji regionalnej lub godzinie wychowawczej.

Czas pracy: 2 x 45 minut
Biorąc pod uwagę obejrzenie w całości filmu i spacer ulicami Będzina, ilość czasu ulegnie wydłużeniu.

Cele operacyjne:
• uczeń definiuje podstawowe pojęcia związane z Holocaustem: getto, gwiazda Dawida, strona aryj-

ska, eksterminacja, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, antysemityzm, ksenofobia, ludobójstwo, 
ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej,

• poznaje antyżydowską politykę III Rzeszy,
• poznaje żydowską przeszłość Będzina na wybranych przykładach mieszkańców tego miasta (Rutka 

Laskier, Kitia Altman, ks. Mieczysław Zawadzki, Stanisława Sapińska),
• potrafi dokonać selekcji informacji,
• ocenia fakty historyczne i tworzy ciągi przyczynowo–skutkowe.

Cele wychowawcze: 
• uczeń kształtuje w sobie postawę tolerancji i wrażliwości na wszelkie przejawy okrucieństwa,
• uczeń odrzuca formy rasizmu i dyskryminacji ludzi,
• uczeń uczy się współpracy w grupie, formułowania samodzielnej opinii.

Metody i formy pracy:
• pogadanka, 
• praca pod kierunkiem z tekstem i mapą,
• praca w grupie, 
• opcjonalnie – spacer edukacyjny śladami Rutki Laskier.

Grupa IV
Malka Ram z Wienerów
https://wadowiceonline.pl/rozmaitosci/10793-tajemnice-wadowic-wyprawa-do-granic-izraela-jordanii-
-i-syrii (od 14 minuty filmu)
https://www.facebook.com/tajemnicedawnychwadowic/ (wpis z 30.11.2016)
Ł. Sroka, Młodzież żydowska w wadowickim gimnazjum, [w:] Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum zna-
ne i nieznane, s. 51.

Grupa V
Chiel Bałamuth
https://wck.wadowice.pl/wck-muzeum/dziedzictwo-wadowic/znani-wadowiczanie/chiel-balamuth
http://gosc.pl/doc/760998.Muzeum-w-domu-Karola
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2662284,w-domu-jana-pawla-ii,id,t.html 
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/619-wadowice-tablica-poswiecona-
-zydowskiej-rodzinie-balamuthow 

Grupa VI
Regina z Goldbergów Glucksmann
K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, s. 256, 296.

Uczniowie mają 20 minut na wykonanie zadania.
• Prezentacja prac grup: przedstawienie wybranych postaci – mieszkańców Wadowic sprzed II wojny 

światowej.
• Podsumowanie lekcji: zapoznanie uczniów z faktami dotyczącymi danych historycznych, statystycz-

nych na temat wadowickich Żydów, którzy przeżyli wojnę (z 2 tys. osób Holokaust przeżyło 179).
• Zebranie opracowanych przez uczniów materiałów w celu zamieszczenia ich w albumie – księdze 

pamiątkowej pt. „Tu kiedyś był sztetl…”
• Zachęcenie uczniów do dalszego szukania śladów wadowickich Żydów – uzupełnianie albumu  

o kolejne sylwetki dawnych mieszkańców Wadowic.

Czas na prezentację prac uczniów i podsumowanie zajęć: 20 minut.

Bibliografia:
1. K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
2. Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Stowarzyszenie Absolwentów 

LO im. M.Wadowity w Wadowicach,Wadowice 2016.
3. „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, nr 9/2005, numer monograficzny pt. „Wadowiccy Żydzi”.
4. J. Kotlarczyk, Dwa etapy niszczenia wadowickiej synagogi, „Wadoviana Przegląd Historyczno-Kulturalny”, nr 11/2008.
5. A. Kępińska, Cmentarz żydowski w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, nr 11/2008.
6. A. Podyma, Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”,  

nr 6/2001.
7. G. Studnicki, Zarys dziejów i szkolnictwa w Wadowicach, Zbiory Historyczne im. M. Wadowity, Wadowice 1996. 
8. K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
9. Wadowice. W obiektywie czasu, red. Z. Jurczak, W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig, R. Talaga, M. Witkowski, P. Wyrobiec, 

Wadowice 2015.
10. Wadowice. Kartki z rodzinnego albumu, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2008.
11. G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2004. 
12. https://wck.wadowice.pl/wck-muzeum/dziedzictwo-wadowic/znani-wadowiczanie/chiel- balamuth
13. https://www.facebook.com/tajemnicedawnychwadowic/
14. https://wadowiceonline.pl/rozmaitosci/10793-tajemnice-wadowic-wyprawa-do-granic-izraela-jordanii-i-syrii
15. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/632-wadowice
16. https://sztetl.org.pl/miejscowosci/w/632-wadowice/106-biogramy/5856-kluger--jerzy
17. https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Jakubowicz 
18. http://gosc.pl/doc/760998.Muzeum-w-domu-Karola
19. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2662284,w-domu-jana-pawla-ii,id,t.html 
20. http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/619-wadowice-tablica-poswiecona-zydowskiej-rodzinie-

-balamuthow
21. https://www.youtube.com/watch?v=VWosuJmyUMg
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W czasie swojej pogadanki 
nauczyciel omawia losy będziń-
skich Żydów pod okupacją – 
utworzenie getta na Kamionce, 
praca przymusowa, warunki 
życia, deportacje. Nauczyciel 
podkreśla fakt, że dziennik 
Rutki urywa się z wiadomych 
względów. Dziewczynka trafia 
do obozu i ginie.

Uczniowie oglądają ilustracje: 
zał. nr 4-7.

Uczniowie oglądają fragment 
filmu „Dziennik Zagłady”: zał. 
nr 9 https://www.youtube.
com/watch?v=27FOTqHlttw 
(od 27 do 32 minuty)

Nauczyciel w razie koniecz-
ności komentuje sceny  
z filmu.

Nauczyciel pyta: Co sądzicie  
o tym pamiętniku?

Uczniowie udzielają swo-
ich odpowiedzi, w których 
wykorzystują pojęcia pozna-
ne wcześniej – getto, strona 
aryjska, gwiazda Dawida, 
eksterminacja.

Ok. 5 min.

Monitorując czas lekcji, 
nauczyciel opowiada o Kiti 
Altman i jej losie. 

Uczniowie oglądają krótki 
fragment filmiku o losach 
Kiti: zał. nr 11 https://www.
youtube.com/watch?v=L-
zwoq3JkreU

Nauczyciel jedynie przybliża 
uczniom postać Kiti. Film 
dostępny w wersji angiel-
skiej.
Ok. 5 min.

Nauczyciel pyta: Czy potraficie 
wskazać podobieństwa  
i różnice miedzy losami Rutki  
i Kiti?

Pracując w grupach ucznio-
wie formułują odpowiedzi na 
to pytanie.

Praca w grupie i prezenta-
cja wypowiedzi ok. 5 min.

Nauczyciel rozdaje puzzle  
z ilustracjami związanymi  
z tematyką poruszaną na lekcji, 
prosi uczniów o ułożenie puzzli  
i nadanie im tytułów.

Uczniowie układają puzzle 
(pracują w parach, grupach, 
indywidualnie).

Nauczyciel przygotowuje 
sobie wybrane przez siebie 
ilustracje z załączników  
w dwóch kopiach. Druga  
z kopii musi zostać pocięta 
na kilka części i włożona do 
koperty.

Nauczyciel pyta: Co sądzicie  
o swoim dzieciństwie i dzieciń-
stwie Rutki oraz Kiti?
Nauczyciel zachęca do wypo-
wiedzi.

Cenna chwila refleksji. 
Uczniowie dokonują próby 
porównania dzieciństwa 
swoich rówieśników sprzed 
kilkudziesięciu lat ze swoim 
dzieciństwem.

Ok. 2-3 min.

Nauczyciel podsumowuje lekcję 
i zapisuje krótką notatkę na 
tablicy.

Uczniowie przepisują notatkę. W notatce powinny się zna-
leźć krótkie informacje  
o omawianych w czasie 
zajęć postaciach.

Podsumowanie

W zależności od czasu może 
omówić formy pomocy Żydom 
na przykładzie księdza Zawadz-
kiego.

Uczniowie oglądają ilustra-
cje z awersem i rewersem 
medalu Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. Zał. nr 8.

Nauczyciel omawia zadanie 
domowe – 
Napisz krótki wpis do pamięt-
nika / bloga o dzisiejszej lekcji 
historii.

Uczniowie zapisują zadanie 
domowe.

Ważne jest, aby zadanie 
ucznia przyjęło formę wpisu  
z pamiętnika.

Nauczyciel zachęca uczniów 
do przeczytania Pamiętnika 
Rutki w całości.

Środki dydaktyczne
1. Pamiętnik Rutki Laskier, opr. A. Szydłowski, Będzin, 2008
2. Fragmenty filmu „Dziennik zagłady” (od 27 do 32 minuty)
 https://www.youtube.com/watch?v=27FOTqHlttw
3. Mapa ścienna Ziemie polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką

Ilustracje – zdjęcia synagogi w Będzinie, zdjęcia Rutki Laskier, zdjęcia będzińskiego getta,  
pomnik ofiar Holocaustu w Będzinie, ks. M. Zawadzki 
Załącznik nr 1  – będzińskie getto (http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/zdjecia/975920,getto-w-bedzinie- 
   -eugenii-jednej-z-niewielu-udalo-sie-uciec-z-getta,2281144,id,t,zid.html)
Załącznik nr 2  – Będzin stary rynek (http://bedzin.fotopolska.eu/2235,foto.html)
Załącznik nr 3  – Będzin-synagoga i zamek (http://swietokrzyskisztetl.pl/asp/pl_start.asp?typ=6&menu 
   =344&sub=7&subsub=141&schemat=1&prywatnosc=tak)
Załącznik nr 4  – zdjęcie Rutki Laskier (http://www.bramacukermana.com/new/spacer-po-bedzinie-sladami- 
   rutki-laskier-polskiej-anny-frank/)
Załącznik nr 5  – zdjęcie Rutki Laskier z braciszkiem (https://livadialilacs.deviantart.com/art/Rutka-Laskier- 
   and-her-brother-145927314)
Załącznik nr 6  – zdjęcie księdza Zawadzkiego (http://ceko.com.pl/s_bedzin_trojca_zawadzki.php)
Załącznik nr 7  – Pomnik Ofiar Holokaustu w Będzinie (http://reportal.pl/dziewczynka-z-getta)
Załącznik nr 8  – medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – awers i rewers (http://www.warszawa.pl/ 
   za-oknem/kolejni-warszawiacy-wsrod-sprawiedliwych/)
Załącznik nr 9  – film „Dziennik Zagłady” (od 27 do 32 minuty) (https://www.youtube.com/watch?v=27FOT 
   qHlttw)
Załącznik nr 10   –  zdjęcie Kiti Altman (http://www.jhc.org.au/storypods/survivors.php#&slider1=3)
Załącznik nr 11  –  film „Eyewitness. The Survivor’s Voice. Kitia Altman” (EN) (https://www.youtube.com/watch? 
    v=Lzwoq3JkreU) (cały film trwa ok. 9 minut)
Załącznik nr 12  –  fragmenty Pamiętnika Rutki, s. 75
Załącznik nr 13  –  fragmenty Pamiętnika Rutki, s. 103
Załącznik nr 14  –  fragmenty Pamiętnika Rutki, s. 119

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Uwagi o realizacji Tok lekcji

Nauczyciel zapisuje temat na 
tablicy.

Uczniowie zapisują temat. Ok. 2-3 min. Wprowadzenie

Nauczyciel zaczyna lekcję od 
pytania o sens prowadzenia 
swojego pamiętnika, dziś 
bardziej popularnego jako blog. 
Dlaczego piszemy pamiętnik?
Kto z Was prowadzi własny 
blog?
Czy czytujecie blogi?

Uczniowie udzielają odpo-
wiedzi.

Nauczyciel musi pamiętać  
o monitorowaniu czasu wy-
powiedzi uczniów. Istotne 
jest, aby nauczyciel zwrócił 
uwagę na cechy charakte-
rystyczne pamiętnika jako 
gatunku literackiego.

Nauczyciel przedstawia sylwet-
kę kilkunastoletniej Rutki, ich 
rówieśniczki, która zapisywała 
swoje przeżycia w formie pa-
miętnika. Omawia jej sytuację, 
zmianę, jaka nastąpiła w jej 
życiu w wyniku wojny, okrucień-
stwo, którego była świadkiem.

Uczniowie śledzą tekst  
z fragmentem pamiętnika 
Rutki Laskier: zał. nr 12  
– fragment ze s. 119.

Ok. 10-15 min.
Nauczyciel krótko opisuje 
historię tego pamiętnika po 
wojnie.

Przedstawienie
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Załącznik nr 7  
– Pomnik Ofiar Holokaustu w Będzinie

Załącznik nr 8 
– medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – 
awers i rewers

Załącznik nr 10
zdjęcie Kiti Altman

Załącznik nr 12 – fragmenty 
Pamiętnika Rutki, s. 76-77

Załącznik nr 13 – fragmenty 
Pamiętnika Rutki, s. 98-99

Załącznik nr 14 – fragmenty 
Pamiętnika Rutki, s. 120-121

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – będzińskie getto Załącznik nr 2 – Będzin: stary rynek

Załącznik nr 3 – Będzin: synagoga i zamek 

Załącznik nr 4 
zdjęcie Rutki Laskier 

Załącznik nr 5 – zdjęcie Rutki Laskier z braciszkiem

Załącznik nr 6
zdjęcie księdza Zawadzkiego
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Biogramy postaci

Rutka Laskier – urodziła się w 1929 r. w Wolnym Mieście Gdańsku, w zamożnej 
rodzinie bankiera Jakuba Laskiera. W latach 30. cała rodzina powróciła do Będzina 
i zamieszkała przy starym rynku. W 1937 r. urodził się brat Rutki, Joachim. Rozpo-
czynające się dopiero życie nastolatki II wojna światowa zamieniła w istne piekło. 
Rutka w 1943 r. trafiła do będzińskiego getta. Zamieszkała tam w dawnym domu 
Polki Stanisławy Sapińskiej, na Warpiu (dziś dzielnica Będzina), przy ulicy 1 Maja. 
Przez kilka miesięcy prowadziła pamiętnik, który jest niezwykłym świadectwem Ho-
lokaustu. Zapiski dziewczynki kończą się w kwietniu 1943 r. W sierpniu 1943 r. cała rodzina Laskierów 
została wywieziona do KL Auschwitz. Ojciec Rutki Jakub Laskier ostatecznie trafił do obozu Sachsen-
hausen, gdzie jako były bankier –  wykorzystywany przez nazistów – podrabiał dolary. Po wyzwoleniu 
wyjechał do Palestyny, ożenił się ponownie. Zmarł w Izraelu w 1982 r.

Kiti (Henrietta) Altman (1922-2017) – jako nastoletnia dziewczynka zmuszona 
była szyć mundury niemieckie. W 1944 r. została wywieziona najpierw do obozu 
pracy Annaberg, a następnie do Auschwitz-Birkenau, gdzie stała się więźniarką  
o numerze A-25441. Oswobodzona w kwietniu 1945 r., po krótkim pobycie  
w Szwecji, wyjechała w 1947 r. do Australii. Aktywnie działała w Jewish Holocaust 
Centre w Elsterwick. W latach 90. wzięła udział w telewizyjnej debacie z Davidem 
Irwingiem, który zaprzeczał Holocaustowi. 

Ala Gertner (ur. 12 marca 1912 r. w Będzinie, zm. 5 stycznia 1945 r. w obozie Auschwitz) – żydowska 
uczestniczka ruchu oporu w obozie Auschwitz-Birkenau. Jedna z czterech kobiet, które powieszono  
w KL Auschwitz za udział w buncie Sonderkommando, który miał miejsce 7 października 1944 r.

Wincenty Mieczysław Zawadzki (1894-1975) – polski ksiądz katolicki, prałat, 
kanonik honorowy kapituły częstochowskiej, proboszcz parafii św. Trójcy w Bę-
dzinie w latach 1937-1970. W nocy z 8 na 9 września 1939 r. uratował grupę 
kilkunastu Żydów uciekających przed Niemcami, otwierając przed nimi bramy 
ogrodu kościelnego na Górze Zamkowej oraz dając im schronienie. Za czyn 
ten został w 1989 r. pośmiertnie odznaczony izraelskim medalem Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata.

Stanisława Sapińska – jest rodowitą będzinianką. W czasie II wojny światowej 
mieszkała przy obecnej ul. 1 Maja, skąd razem z rodziną została wysiedlona przez 
Niemców, którzy tworzyli tam getto.
W jej dawnym domu zamieszkała młoda Żydówka, Rutka Laskier z rodziną. W cza-
sie odwiedzin swojego domu pani Stasia poznała dziewczynkę. Kiedy spotykały się, 
rozmawiały ze sobą i można przypuszczać, że Stasia, która była od Rutki starsza, 
wzbudziła zaufanie dziewczyny. Rutka powiedziała jej o prowadzonym przez siebie 
pamiętniku, a Stasia, która dobrze znała zakamarki domu, wskazała miejsce, gdzie można go ukryć.
W 1943 r. będzińskie getto zlikwidowano. Rutka z rodziną trafiła do Auschwitz, a pani Stasia wróciła do 
rodzinnego domu, gdzie odnalazła wcześniej ukryty pamiętnik dziewczyny. Przechowywała go ponad 
60 lat. W 2006 r. ujawniła jego istnienie, pamiętnik szybko wydano i w ten sposób mogliśmy poznać 
historię Rutki, Żydówki z Będzina.

Wprowadzenie: 
Postanowiłam przybliżyć moim uczniom postać niezwykłej mieszkanki Będzina, o której przeciętny  
mieszkaniec tego miasta nic nie wie. Jej historia nie jest tak znana jak chociażby historia Rutki  
Laskier, jednak wartości, którymi kierowała się w swoim postępowaniu, to znakomity przykład bohater-
stwa. Odwaga, odpowiedzialność, przyjaźń, wrażliwość na drugiego człowieka – tych cech charakteru  
z pewnością nie zabrakło Ali Gertner, nieznanej bohaterce z Będzina. Jeśli uda mi się zainteresować 
moich uczniów tą postacią, jeśli będą pamiętać i przekazywać tę wiedzę dalej, historia Ali nie będzie 
zapomniana, o to przecież chodzi.

Czas trwania: 45 minut

Poziom nauczania: klasa VIII szkoły podstawowej

Cele operacyjne:
• uczeń definiuje podstawowe pojęcia związane z Holokaustem: obóz koncentracyjny, obóz zagłady, 

ludobójstwo, eksterminacja, krematorium, Sonderkommando, kapo, cenzura, prześladowania, kon-
spiracja, ruch oporu, egzekucje,

• uczeń poznaje zasady funkcjonowania „fabryki śmierci” Auschwitz-Birkenau. Poznaje losy więźniarki 
tego obozu, Ali Gertner z Będzina,

• potrafi dokonać selekcji informacji,
• ocenia fakty historyczne i tworzy ciągi przyczynowo-skutkowe.

Cele wychowawcze: 
• uczeń kształtuje w sobie postawę tolerancji i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Docenia, 

jak ważnymi wartościami w życiu człowieka są: przyjaźń oraz odwaga w walce ze złem, odpowie-
dzialność za drugiego człowieka.

Metody i formy pracy:
• pogadanka,
• praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym,
• praca indywidualna ucznia.

Środki dydaktyczne: 
1. A. Szydłowski, Będzińskie getto – wyspa śmierci, [w:] Pamiętnik Rutki Laskier, Katowice 2006.
2. Ilustracje: będzińskie getto, korespondencja Ali z Salą Garncarz, Ala i Sala, ruiny krematorium w Pań-

stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Sala Garncarz i strona tytułowa jej książki Listy z pudełka. 
Sekret mojej mamy, Ala Gertner,

3. Karta pracy przygotowana przez nauczyciela.

Monika Daniś

,,Ludzkie losy zaklęte w zaułkach będzińskich uliczek". 
Ala Gertner - na przekór złu 
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Załącznik nr 1 – zdjęcie Ali Gertner

Załącznik nr 2 – zdjęcie Ali i Sali

Załącznik nr 3 – zdjęcie korespondencji Ali do Sali

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czas Tok lekcji

Nauczyciel zapisuje temat na tablicy. Uczniowie zapisują temat. Wprowadzenie
Przedstawienie 

bohaterki
Nauczyciel prosi uczniów  
o zdefiniowanie pojęć: heroizm, 
konspiracja, konsekwencja.

Uczniowie wyjaśniają nauczy-
cielowi, co dla nich znaczą te 
pojęcia.

Ok. 5-7 min.

Nauczyciel rozdaje uczniom teksty 
(zał. nr 8), następnie przedstawia 
postać Ali Gertner – jej losy  
w będzińskim getcie, prosi 
uczniów o wyszukanie w tekście 
fragmentów mówiących o warun-
kach życia w tym miejscu.

Uczniowie szukają odpo-
wiednich fragmentów, czytają 
je na głos.

Ok. 5 min.

Nauczyciel podkreśla jej opiekuń-
czą postawę wobec Sali Garn-
carz.Wyjaśnia, na czym polegała 
praca więźniów w Sonderkom-
mando i jaką rolę pełnił ruch  
oporu na terenie obozu  
Auschwitz-Birkenau.  
Nauczyciel czyta na głos fragment 
zeznań więźniarki. (zał. nr 9)

W czasie pogadanki na-
uczyciela uczniowie oglądają 
pojedyncze ilustracje chrono-
logicznie związane z życiem 
A. Gertner. (w załącznikach)

Ok. 15 min. Rozwinięcie

Nauczyciel pyta: Czym ryzykowała 
Ala Gertner? Dlaczego decydowa-
ła się na działanie w ruchu oporu? 
Jakie poniosła konsekwencje?

Po wysłuchaniu fragmentów 
zeznań więźniów uczniowie 
pracują w grupach, udzielają 
odpowiedzi na pytania

Ok. 5-10 min

Nauczyciel rozdaje uczniom karty 
pracy (zał. nr 7), objaśnia, na czym 
polega ich zadanie.

Uczniowie indywidualnie pra-
cują ze swoimi kartami pracy. 
Wyszukują 8 pojęć związa-
nych z historią A. Gertner.

Ok. 2-3 min.

Nauczyciel kontroluje indywidual-
ną pracę uczniów.

Uczniowie podają pojęcia 
znalezione w karcie pracy.

Ok. 1-2 min.

Nauczyciel zapisuje notatkę  
z lekcji na tablicy.

Uczniowie przepisują notatkę. Zakończenie

Nauczyciel objaśnia zadanie 
domowe: Jak twoim zdaniem 
należałoby dziś upamiętnić postać 
Ali Gertner?

Załączniki:

Załącznik 1 – zdjęcie Ali Gertner (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ala_Gertner)
Załącznik 2 – zdjęcie Ali i Sali (https://olyarts.org/2016/09/15/letters-to-sala-olympia-drama-makes-cultural-points/)
Załącznik 3 – zdjęcie korespondencji Ali do Sali (http://www.corbach-design.de/html_bilder/Ala_Gertner_xl.htm)
Załącznik 4 – zdjęcie okładki książki pt. Listy z pudełka (https://www.goodreads.com/book/show/56469.Sala_s_Gift)
Załącznik 5 – zdjęcie budynku krematorium na terenie obozu Birkenau 
          (https://furtherglory.wordpress.com/tag/ala-gertner/)
Załącznik 6 – zdjęcie getta w Będzinie (http://www.wikiwand.com/pl/Getto_b%C4%99dzi%C5%84skie#/Bibliografia)
Załącznik 7 – karta pracy ucznia
Załącznik 8 – A. Szydłowski, Będzińskie getto – wyspa śmierci
Załącznik 9 – fragment zeznań więźniarki KL Auschwitz: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, Zespół Oświadczenia, t. 127, s. 130-141, Sygn.Ośw./Heilmann/3077, nr wew. 172895
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Załącznik nr 7 – karta pracy z pojęciami związanymi z lekcją

Polecenie dla ucznia: 
W karcie pracy ukrytych jest 8 pojęć związanych z historią Ali Gertner.

Klucz odpowiedzi.

Załącznik nr 8 – A. Szydłowski, Będzińskie getto – wyspa śmierci

 Będzińskie getto tylko tym różniło się od typowych gett budowanych przez Niemców w Polsce, że 
nie było otoczone murem. Takie same były tu jednak: głód, cierpienie, strach o życie swoich i najbliż-
szych. Każdy dzień to była walka o przetrwanie, pokonanie nieludzkich warunków życia i wyniszczającej 
pracy na tej „wyspie śmierci”. Tak nazywali to miejsce sami jego mieszkańcy, pozbawieni wszelkich 
praw i czekający w kolejce do transportów w jednym kierunku – Auschwitz. Tylko nielicznym udało się 
uciec i przetrwać. Już początek okupacji niemieckiej nie pozostawił zagłębiowskim Żydom złudzeń. 
Hitlerowcy natychmiast rozpoczęli terror. W nocy z 8 na 9 września 1939 roku oprawcy z jednostki Ein-
satzgruppe ZBV, działającej na terenie Zagłębia, podpalili w Będzinie synagogę pod zamkiem. Podpalili 
ją wraz z modlącymi się tam Żydami. Dymy oraz zapach spalenizny pozostały w ludzkiej pamięci wraz 
ze strachem. Nikt już nie miał złudzeń, jak będzie wyglądała okupacja na terenie Będzina. Samo miasto 

Załącznik nr 4 – zdjęcie okładki książki pt. Listy z pudełka

Załącznik nr 5 – zdjęcie budynku krematorium na terenie obozu Birkenau

Załącznik nr 6 – zdjęcie getta w Będzinie
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domości wielu przywódców podziemia, którzy uznali opór za bezcelowy. Nawet zakodowany telegram 
z EREC Izrael, który dotarł do członków będzińskiego ruchu oporu, zalecał jedno rozwiązanie: ratować 
się i nie wszczynać powstania.

 W tej sytuacji deportacja, którą wówczas organizowali Niemcy, przypominała zwykłe, niemal admi-
nistracyjne postępowanie podczas przesiedlenia. Jedynie jej skala mogła budzić niepokój. Po około 
1200 osób meldowało się codziennie na stacji kolejowej. Przy sobie mieli pieniądze, żywność i walizki 
z niewielkim dobytkiem. Nawet wsiadanie odbywało się bez wyzwisk. Wszystko w asyście członków 
Judenratu, Żydowskiej Służby Porządkowej i szefa policji w Będzinie. Wśród osób wsiadających do 
wagonów dominowały osoby starsze i chore. Nikt tak naprawdę nie chciał wierzyć w rzeczywisty cel 
podróży, czyli Auschwitz. Jednak już w kwietniu 1943 roku deportacja budziła wiele znaków zapytania 
i była głównym tematem rozmów w będzińskim Judenracie. Nowy dekret władz niemieckich właściwie 
zamykał drogę do negocjacji. Michael Laskier, który wiedział już o prawdziwym przeznaczeniu ludzi 
deportowanych, przeciwstawiał się udziałowi Judenratu w tym procederze. Jednak obawa o dalszy 
byt samych członków Judenratu zmusiła wielu z nich do poparcia działań niemieckich i uczestnictwa  
w organizowaniu list deportacyjnych. Ale tak naprawdę żadne próby przeciwstawienia się nie miały 
większego znaczenia, bo o wszystkim decydował jeden człowiek, szef regionalnego gestapo – Hans 
Dreier. Wszystko realizował zgodnie z planem wytyczonym przez władze hitlerowskie.

 Właściwie tylko fakt robienia interesów przez Niemców, właścicieli fabryk, na taniej sile roboczej 
odwlekał niektóre decyzje o deportacji. Ten układ przedsiębiorców i lokalnej SS, przez nadzorców  
z Urzędu Uzbrojenia Sperra powodował, że SS nadal decydowało się na eliminację tylko tych niepro-
duktywnych. Dlatego do połowy sierpnia 1942 roku z Będzina deportowano około 2400 Żydów. Potem 
dopiero nastąpiła koncentracja ludności w jednym miejscu i ostateczna selekcja. Miejscem tym było 
boisko Hakoach, gdzie 12 sierpnia 1942 roku, pod pozorem stemplowania dokumentów rozpoczęła się 
faktyczna selekcja prowadzona przez Dreiera i Kuczyńskiego. Tutaj następował podział na grupy. Pierw-
sza to robotnicy i członkowie Judenratu, druga to młodzi i kobiety, które były wysyłane do obozów pra-
cy. Reszta, czyli dzieci, bezrobotni i uciekinierzy z grupy tzw. przesiedleńców, wysyłani byli na śmierć.

 W pewnym momencie selekcja wymknęła się spod kontroli. Przez trzy dni trwały zamieszki, wiele 
osób popełniło samobójstwa, inni zostali zabici podczas jej tłumienia lub rozstrzelani. Całemu zdarzeniu 
przyglądały się osoby cywilne, w tym niemieckie kobiety, zaproszone przez Dreiera na rzekome przed-
stawienie. Z tego zamętu skorzystał ruch oporu, ratując wiele dzieci i całych rodzin. Selekcja na Hako-
achu skończyła się deportacją ponad 4500 Żydów do Auschwitz, gdzie dla wielu z nich życie kończyło 
się zaledwie po 30 minutach w komorze gazowej.

 Niemal rok później, 1 sierpnia 1943 roku, rozpoczęła się ostateczna likwidacja getta w Będzinie i tym 
samym masowa deportacja do Auschwitz-Birkenau. Wówczas wielu członków podziemia zdecydowało 
się na opór. Zabarykadowani w pospiesznie wykonanych bunkrach, odmawiali wyjścia i ginęli od wybu-
chów granatów czy też w nierównej walce. Według relacji świadków podczas akcji zginęło ponad 400 
młodych Żydów, w tym Frumka Płotnicka i Baruch Gaftek broniący się przy ul. Podsiadły. W tym samym 
miesiącu do Auschwitz deportowano z getta na Kamionce i getta na pobliskiej Środuli ponad 30 tys. 
osób. Krematoria oświęcimskie nie mogły nadążyć z taką ilością osób. Wiele ofiar Niemcy palili w spe-
cjalnie przygotowanych dołach. Ostatni mieszkańcy getta zostali deportowani do obozu w lutym 1944 
roku. Była to grupa, która uprzątała getto i wykopywała ciała pomordowanych Żydów, które również 
wywożone były do Auschwitz celem kremacji. To był faktyczny koniec wyspy śmierci i jej będzińskich 
mieszkańców.

 Dzisiaj na terenie starego Warpia-Kamionki coraz trudniej odnaleźć ślady tamtych dni. Są jeszcze 
zabudowania i uliczki. Niestety, z upływem czasu odchodzą też bohaterowie getta będzińskiego, któ-
rzy przeżyli tamto piekło. Nieliczni raz na jakiś czas wracają do rodzinnego Będzina, w swoje miejsca.  
Z każdym pobytem oddają cześć swym pomordowanym rodzinom i współbraciom.

 W 2005 roku staraniem władz miasta Będzina przy ulicy Podsiadły powstał pomnik poświęcony po-
nad 30 tys. mieszkańców wywiezionych do Auschwitz i zamordowanych przez niemieckich nazistów. 
Pomnik ten jest znakiem pamięci i przestrogą dla przyszłych pokoleń.

zostało włączone do obszaru „Wschodni Górny Śląsk” (Ostoberschlesien) – administracyjnie podlega-
jącego prowincji „Gau”, czyli Śląsk. Polska nazwa miasta została zastąpiona niemiecką Bendsburg.

 W kilka miesięcy od wybuchu wojny Żydów pozbawiono obywatelstwa, skonfiskowano ich własność, 
mieszkania, konta bankowe, zmuszono do płacenia haraczy za własne życie. Zostali oznaczeni żółtym 
znaczkiem w formie gwiazdy Dawida, co nie pozostawiało żadnych wątpliwości co do dalszej ich egzy-
stencji i przeznaczenia. Pozory praworządności miał zachować Judenrat, powołany przez przymuszonych 
do tego Żydów. Tak naprawdę był potrzebny Niemcom do pozyskiwania robotników i zbierania kosztow-
ności od ratujących się ludzi. Mimo to członkowie władz Judenratu starali się wykorzystać tę instytucję 
przede wszystkim do niesienia pomocy swym współbraciom. Jak tylko można było, organizowali ochronę 
zdrowia, potajemną edukację, pracę, zapewniali ludziom mieszkania i przede wszystkim organizowali 
choćby skromne dostawy żywności.

 W tym czasie w Będzinie powstały duże nazistowskie fabryki, znane jako szopy. Produkowały odzież, 
mundury, buty, robiły stolarkę oraz produkty słomkowe. Mimo ciężkiej pracy w warsztatach i minimalnego 
wynagrodzenia, mimo braku podstawowych produktów pierwszej potrzeby, taka praca dawała większe 
szanse na przeżycie. Kto pracował, ten był potrzebny i mógł uniknąć deportacji do obozu zagłady. Żydzi 
będzińscy, nie posiadający żadnych właściwie praw, tylko tak mogli przystosować się do panujących wa-
runków. Powszechne było jedno przekonanie: „Byle nie deportacja”. Każdy dzień był walką o utrzymanie 
przy życiu rodziny i siebie, walką o resztki człowieczeństwa. Pod koniec 1942 roku prawie wszyscy Żydzi 
wiedzieli już o eksterminacji ich braci, sióstr z innych rejonów Polski. Informacje z Oświęcimia, Krakowa, 
Warszawy nie dawały żadnych złudzeń co do przyszłości. Mimo to tliła się tu powszechna nadzieja. 

 Na początku 1943 roku na terenie Zagłębia wciąż mieszkało około 61 tys. Żydów, z czego 18 tys.  
w samym Będzinie. Większość z nich pracowała, a to oznaczało, że są potrzebni III Rzeszy. Wysiedlanie 
do getta na Kamionkę rozpoczęło się jesienią 1942 roku, a zakończyło wiosną 1943 roku. Ale i to osta-
tecznie nie przesądzało kwestii deportacji. Getto na Kamionce nie było bowiem podobne do gett two-
rzonych na terenie Polski. Bardziej przypominało masowy obóz pracy, z którego codziennie Żydzi zdolni 
do wysiłku wychodzili na przymusowe roboty. Otoczone wyłącznie posterunkami, z godziną policyjną, 
przypominało miasteczko odcięte od świata, ale tętniące życiem i wegetujące z nadzieją na przeżycie.

 Łudzili się, że są potrzebni. Warsztaty tekstylne i małe fabryki nadal zatrudniały dzieci, starców, 
mężczyzn i kobiety. Ich los zależał od decyzji Himmlera, ale wciąż jeszcze przeciwstawiali się jej tzw. 
ludzie Sperra. To oni, aby kontynuować proceder łatwych i szybkich pieniędzy, usiłowali chronić swoje 
zakłady, a – co za tym idzie – pracujących w nim Żydów. Jednym z takich fabrykantów był Alfred Ros-
sner – niemiecki socjaldemokrata, podobny do Schindlera. Zatrudniał ponad 6 tys. robotników w swych 
zakładach szyjących mundury i tym samym chronił swoich pracowników. Plakietka o zatrudnieniu  
u Rossnera prędzej ratowała życie niż oznaka Judenratu. Kiedy w 1943 roku w Warszawie wybuchło 
powstanie w getcie, decyzją Himmlera rozpoczęto likwidację gett na terenie całej Polski i tym samym 
na terenie Będzina. Równocześnie tamto powstanie uaktywniło młodzież z ruchu oporu. W jego skład 
wchodziły organizacje młodzieżowe: Haszomer Hacair, Dror, Gordonia, syjonistyczna Hanoar Hacijoni 
oraz Haszomer Hadati. Młodzi ludzie, mający niespełna 20 lat, zostali nieoczekiwanie wzmocnieni przez 
dwoje kurierów z Warszawy: Frumkę Płotnicką oraz Zvi Brandesa, którzy stanęli na czele Zagłębiow-
skiej Żydowskiej Organizacji Bojowej. Pod koniec 1942 roku żydowski ruch oporu na tym terenie liczył 
ponad 200 członków. Jego podstawowym problemem był jednak permanentny brak uzbrojenia. Całe 
podziemie posiadało niespełna kilkanaście pistoletów, parę granatów i bomb własnej produkcji. Pod 
koniec kwietnia, kiedy wiadomo było, iż likwidacja getta nastąpi w niedługim czasie, ruch oporu zaczął 
organizować benzynę, kupować pistolety oraz zaczęto budować bunkry.

 Z relacji ocalałych wynika, że niektórzy młodzi członkowie wspomnianych wyżej organizacji decy-
dowali się też na ucieczkę z getta. Ich celem były Węgry, co prawda faszystowskie, ale zdawały się 
być wtedy bezpieczne. Część osób kupowała tam paszporty krajów Ameryki Południowej i na te nowe 
papiery wyjeżdżali oni całkiem bezpiecznie i niemal legalnie. Ruch oporu, który na dobre rozpoczął przy-
gotowania do obrony w sytuacji ostatecznej, nie do końca miał poparcie Judenratu. Na tym tle rodziły 
się wciąż nowe konflikty. Klęska powstania w getcie warszawskim spowodowała nagły zwrot w świa-
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wróciły do pracy. Były pobite i posiniaczone, wyglądały jakby nie z tego świata. Unikały kontaktu  
z dziewczętami, bojąc się iż są śledzone.

     «Przeszłyśmy piekło, nie zbliżaj się do nas jesteśmy śledzone». Powiedziała mi Regina, pierwszego 
dnia po powrocie. Dopiero znacznie później i tylko z trudem wydobyłam od Nich szczegóły tego bestial-
skiego śledztwa. Myślałyśmy że na tym się ta sprawa zakończyła. Niestety tak nie było.

Przez głupi przypadek dostały się znowu w ręce niemieckich oprawców. Tym razem zapłaciły życiem za 
swoją odwagę i za słabość innych.

     Nawet dziś, po 20 latach, trzęsą mi się ręce przy pisaniu tych słów. Przeżywam raz jeszcze ten kosz-
marny okres i jak wtedy tak i dzisiaj nie pojmuję zbiegu okoliczności. W Birkenau razem ze mną i Alą 
spały na pryczy jeszcze 2 osoby. Jedną z Nich była /Nazwiska nie podaję, żyje ona teraz w Izraelu, mam 
nadzieję, że Jej nigdy nie spotkam/. Wiem że coś zauważyła,  jednego dnia mnie nawet ostrzegła że to 
wszystko się źle skończy. Przy przypadkowej rewizji znaleziono u Niej jakieś zabronione rzeczy. Została 
aresztowana. Co zeznała w śledztwie nie wiem. Wiem tylko że w dzień kiedy ją zwolniono i przeniesiono 
na lepszą pracę, zabrano Alę. Przez pierwsze kilka dni Ala się dzielnie trzymała. Katy niemieckie znęcały 
się nad Nią dniem i nocą, tortury przeszły granice ludziej wytrzymałości i Ala się załamała. W końcu, 
wydała im imiona Estusi, Reginy i Róźki.

Te ostatnie trzymały się dzielnie do ostatniej chwili życia. Mimo tortur, od Nich Niemcy, niczego nie wy-
dostali. Najlepszy dowód że ja i Haneczka żyjemy. Zawdzięczam Im więcej niż życie. 

     Wszystkie cztery Bohaterki zostały skazane na karę śmierci, przez powieszenie.

Wyrok został wykonany.

/Prawdopodobnie 5.1.1945/

Ominęłam w tych wspomnieniach pewne drobne szczegóły. Zaznaczam jednak iż nie zabarwiłam tych 
wspomnień żadną fantazją i że fakty w nich zawarte odzwierciedlają całą Prawdę.”

Mala Weinstein-Zeman, wspomnienia spisane w 1964 r.

Załącznik nr 9 – fragment zeznań więźniarki KL Auschwitz: Archiwum Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau, Zespół Oświadczenia, t. 127, s. 130-141, Sygn.Ośw./Heilmann/3077, nr wew. 
172895

Powstanie w Oświęcimiu. Oświęcim, styczeń 1944 r.

„(…) przystąpiła do mnie Ala Gertner, mówiąc, że chce ze mną porozmawiać. Do tego czasu nie znałam 
jej wcale. Wyszłam z Nią na podwórze. Tutaj przystąpiła od razu do sedna sprawy: «Wiem, iż straciłaś 
tutaj Twoje Siostry i wiem też jak możesz ich śmierć pomścić! Ty pracujesz w «Pulveraumie» a nam 
potrzebny jest proch. » Na moje pytanie kto są «Nam» odpowiedziała, że jeśli zgodzę się z nimi współ-
pracować, dowiem się szczegółów. Zgodziłam się. Po kilku godzinach zapoznała mnie z Różką Robota 
i jeszcze jedną blondynką. Jej imienia nie mogę sobie przypomnieć. Obydwie pracowały w «Bekleidun-
gskammer». 

Od Różki dowiedziałam się o planach «Sonderkommando». Nazwiska żadnych nie wymieniła.

Zapadł już wieczór, gdy po uzgodnieniu planu działania na najbliższe dni, pożegnałam się z Nimi i wró-
ciłam z Alą na nasz blok.

     Nie wierzyłam wtedy w urzeczywistnienie Ich marzeń. Powstanie w Oświęcimiu, było z mego punktu 
widzenia, rzeczą niemożliwą do zrealizowania. Z drugiej strony, nie miałam też nic do stracenia. Miałam 
teraz przed sobą cel. Po dwóch dniach miałam już w węzełku w kieszeni pierwsze łyżeczki prochu. 
Był to dopiero proch na próbę, nie mieliśmy jeszcze wtedy pewności czy «Sonderkommando» będzie 
mogło ten proch do swoich potrzeb dostosować. Po kilku dniach dostałam twierdzącą odpowiedź,  
z prośbą o dostarczenie jak największej ilości tego prochu. Nie było to rzeczą łatwą. Majster zaczął na-
rzekać iż za dużo prochu marnuję. Odważał On sam proch do miseczek i wiedział mniej więcej ile kap-
sułek powinnam nim wypełnić. Ja z każdej miseczki wykradałam łyżeczkę do dwóch łyżeczek prochu  
i wsypywałam do mego węzełka. Pracowało nas w tym pokoju 5 dziewcząt. Po pewnym czasie, najbliżej 
mnie siedząca Regina Safirstain zaczęła coś podejrzewać. Wiedziałam, iż mogę Jej zaufać. Robiła mi 
tylko wyrzuty, dlaczego Jej tego wcześniej nie opowiedziałam, z pozostałej trójki jedynie Estusia Wajs-
blum wydawała nam się godną zaufania. Okazała się też Ona później najbardziej aktywną i pomysłową 
z naszej trójki. Ona to wpadła na pomysł wykradania prochu wprost z kasy ogniotrwałej. Kasa ta stała 
w pokoju przyległym do naszego pokoju pracy, klucze do niej nosił  «majster» stale przy sobie. Zdarzało 
się ale czasami, że zapominał klucze przy stole, albo zostawiał kasę otwartą. Chwile te, zawsze Estusia 
potrafiła najlepiej wykorzystać (…).

     Najgorsze były jednak, częste rewizje osobiste, przy wejściu do obozu. Niejeden raz musiałyśmy  
z tak wielkim trudem zdobyty proch wysypać ostrożnie w piasek. Trudniej jeszcze było pozbyć się pro-
chu w pastylkach, lecz trzeba było te wcześniej w palcach rozkruszyć. Serce waliło jak młotem. Niemcy 
węszyli wokół jak Psy!

W obozie oddawałyśmy na ogół, ten proch Ali ta z kolei Róźce Robota, która pracowała w «Bekleidun-
gskammer», ta ostatnia zaś oddawała ten proch mężczyźnie, który pracował w  «Sonderkommando»  
i przychodził do «Bekleidungskammer» po czystą bieliznę i ubrania.

     Z tych też to źródeł wiem, iż mężczyźni z «Sonderkommanda» zbudowali na swoim terenie małą 
«fabryczkę», w której, dostarczany przez nas proch, przerabiali na kule i coś w rodzaju granatów (…).

Po straceniu «Sonderkommanda» Niemcy znaleźli ich «fabryczkę» broni. Doszli do przekonania że proch 
ten pochodził z  «Union». Nie mogąć dojść po nitce do kłębka, gdyż nikt z «Sonderkommando» nie 
został przy życiu, szukali tego kłębka na oślep. I tak to jednego dnia zaaresztowali zaaresztowali dwie 
robotnice z «Pulverraum». Były to Estusia i Regina. Dzielne te bojowniczki nie załamały się, pomimo że 
Niemcy chcąc wydobyć od Nich jakieś zeznanie, zastosowali najbardziej bestialskie metody śledztwa. 
Nie cofnęli się przed niczem, próbowali wszystkiego. Pod koniec zawieźli Ich nawet do Krematorium  
i postawili przed ultimatum: albo wydadzą swoich wspólników i zostaną zwolnione, albo zginą. Od-
ważne te bojowniczki wybrały śmierć. Nie przyznały się do niczego i nie wydały nikogo. Po kilku dniach 
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Wprowadzenie:
Przed wojną w Skierniewicach, tak jak w wielu polskich miastach, Żydzi stanowili znaczny odsetek 
wszystkich mieszkańców (ok. 30%). Dzisiaj niewiele jest miejsc związanych z ich obecnością (nie licząc 
kamienic), a jeszcze gorzej z wiedzą, pomimo że żyją jeszcze świadkowie tego, co się stało. Chciała-
bym, żeby po zaproponowanych przeze mnie zajęciach uczniowie zainteresowali się swoimi przedwo-
jennymi sąsiadami, żeby porozmawiali o nich z rodzicami czy dziadkami (być może świadkami tamtych 
zdarzeń). Dzisiaj, kiedy w Skierniewicach żyją nieliczni potomkowie Skierniewicerów, najlepsze, co mo-
żemy zrobić, to zachować o nich pamięć. 

Czas pracy: 2 x 45 minut

Poziom nauczania: uczniowie trzeciej klasy gimnazjum/ósmej klasy szkoły podstawowej

Cele operacyjne:
Uczeń po lekcji:
• umie przytoczyć historię żydowskich mieszkańców,
• zna topografię przedwojennych Skierniewic,
• potrafi wskazać na planie miejsca ważne dla skierniewickich Żydów, w tym getto,
• uświadamia sobie ogrom tragedii żydowskich sąsiadów,
• zna i rozumie pojęcia: getto, Holokaust, ludobójstwo, kirkut, Skierniewicer.

Metody i formy pracy:
• elementy wykładu,
• analiza materiałów źródłowych,
• praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym i planem miasta,
• elementy dyskusji.

Środki i materiały dydaktyczne:
• fragment „Księgi Pamiątkowej” (załącznik nr 4)
• tabele statystyczne:

1. Rozmieszczenie ludności żydowskiej w miastach Zachodniego Mazowsza 
w 1798 r. (załącznik nr 1)
2. Zmiana liczby mieszkańców Skierniewic w latach 1808-1920 z uwzględnieniem ludności żydow-

skiej (załącznik nr 2)
3. Struktura zawodów i zatrudnienie Żydów w Skierniewicach w 1939 r. (załącznik nr 3)

• wykaz zmian nazw ulic i placów od XVIII do XX w. (załącznik nr 5)
• wykaz właścicieli nieruchomości opuszczonych przez Żydów w Skierniewicach stan na 1945 r. (za-

łącznik nr 6)
• relacje z inscenizacji przedwojennego targu polsko-żydowskiego:
 www.youtube.com/watch?v=YRPi1RM1HNc
 www.youtube.com/watch?v=IOscdjHWIXA    
 www.youtube.com/watch?v=z9i6Iz38LJI
• zdjęcia ze Skierniewic pod okupacją niemiecką: http://infoskierniewice.pl/skierniewice-podczas-ii-

-wojny-swiatowej-archiwalne-zdjecia/

Iwona Jankiewicz

W poszukiwaniu sąsiadów - ,,Gdzie jest ta ulica, gdzie 
jest ten dom . . . " - O losach Skierniewicerów  
(skierniewickich Żydów)
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Część 2/45 min 
Ta lekcja będzie poświęcona topografii miasta, odnajdywaniu na planie śladów bytności dawnych są-
siadów.

6. Wprowadzenie nauczyciela o tym, gdzie i dlaczego osiedlali się Żydzi w Skierniewicach.

Kiedy wojska pruskie opuściły Skierniewice, miasto znalazło się w granicach Księstwa Warszawskie-
go, a następnie po Kongresie Wiedeńskim – Królestwa Polskiego podległego Rosji. Obowiązujący 
od 1822 r. ukaz carski nakazywał tworzenie rewirów, w których mogli osiedlać się Żydzi. W Skier-
niewicach rewir powstał w 1827 r. i został utworzony w trójkącie zamkniętym ulicami: współczesna 
Okrzei, Mireckiego, Rawska, św. Stanisława i 1 Maja. Każda rodzina żydowska otrzymała dwuletni 
okres na przeniesienie się do wydzielonej dzielnicy. Większość rodzin przeniosła się w terminie, po-
zostałym czas ten przedłużono o kolejne dwa lata. Z czasem okazało się, że wyznaczony teren jest 
zbyt mały, a zamieszkanie poza jego obrębem wymagało specjalnych zezwoleń. Stopniowo zaczęto 
łagodzić przepisy głównie ze względu na zły stan sanitarny przepełnionych rewirów, aż do całkowi-
tego ich zniesienia w 1862 r. 

W czasie II wojny światowej hitlerowcy, wykorzystując fakt, że nadal jest to dzielnica zamieszkała 
głównie przez Żydów, utworzyli na tym terenie getto. 

7. Nauczyciel, prezentując uczniom obecny plan miasta, informuje ich, że niektóre z widocznych ulic 
kiedyś nazywały się zupełnie inaczej. Rozdaje uczniom tabele z zapisanymi zmianami, posłużą one 
im do dalszej pracy. (załącznik nr 5, www.googlemaps.com)

8. Na ekranie rzutnika uczniowie oglądają plan dzielnicy zamieszkałej przez Żydów z zaznaczonymi 
obiektami należącymi do Gminy Żydowskiej: synagoga, szopa na karawan, rzeźnia drobiu, łaźnia, 
bóżnica-szkoła. Nauczyciel mówi im także, gdzie znajdował się kirkut i bank. Zadaniem uczniów jest 
odnalezienie tych miejsc na współczesnym planie. Zapisanie nowych adresów. Uczniowie zapoznają 
się także z wykazem nieruchomości opuszczonych przez Żydów – stan na rok 1945. W ten sposób 
dowiadują się, gdzie jeszcze w Skierniewicach mieszkali Żydzi. (załącznik nr 6)

Orientacyjny szkic usytuowania obiektów należących do Gminy Żydowskiej miasta Skierniewice
Źródło: E. Włodarczyk, Z dziejów Żydów skierniewickich, Skierniewice 1993

Przebieg lekcji

Część wstępna:
a. Czynności porządkowo-organizacyjne,
b. Nawiązanie do tematu,
 Nauczyciel nawiązuje do wcześniejszej lekcji, kiedy mówiono o Holokauście i wspomniano, że doty-

czył on także mieszkańców Skierniewic, gdyż znaczny ich procent przed wojną stanowili Żydzi.

Lekcja właściwa: 
Część 1/45 min 

1. Zapisanie tematu lekcji.

2. Krótki wykład nauczyciela o tym, kiedy i w jakich okolicznościach pojawili się w Skierniewicach 
pierwsi Żydzi. Wprowadzenie nazwy Skierniewicer.

Brak jest materiałów źródłowych jednoznacznie mówiących, kiedy dokładnie w Skierniewicach osie-
dlili się pierwsi Żydzi. W pierwszej połowie XVI wieku arcybiskup Jan Łaski zabronił Żydom osiedlania 
się w Łowiczu. Ponieważ Skierniewice należały do kasztelanii łowickiej, możliwe że podobne prawo 
obowiązywało także tu. Sytuacja zmieniła się po przejęciu miasta w 1793 r. przez władze pruskie, 
które na osadnictwo żydowskie patrzyły przychylnie. Dostępne dokumenty mówią, że w 1798 r.  
w Skierniewicach mieszkało dwunastu Żydów. Od tego momentu liczba ta wzrastała aż do roku 
1913, kiedy to Żydzi stanowili prawie 50% ludności. 

Skierniewiccy Żydzi sami siebie nazywali Skierniewicerami od nazwy miasta.

3. Analizowanie przez uczniów tabel zawierających dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców 
wyznania mojżeszowego w Skierniewicach na przestrzeni ponad 100 lat aż do wybuchu II wojny 
światowej. (załącznik nr 1, 2) 

4. Dyskusja nt.: Czym zajmowali się Skierniewicerzy? 
Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia dane z tabeli: Struktura zawodów i zatrudnienia Żydów  
w Skierniewicach. (załącznik nr 3)

5. Kolejnym zadaniem uczniów jest praca z materiałem źródłowym. Czytają fragment „Księgi Skiernie-
wic” opisujący dzień targowy na skierniewickim rynku. Wynotowują jakie towary i u kogo można było 
kupić. (załącznik nr 4)

Opis dnia targowego potwierdza dane z analizowanej tabeli, że handlem i kupiectwem zajmowali się 
głównie Żydzi.

W miarę możliwości obejrzenie dłuższej lub krótszej relacji z inscenizacji przedwojennego targu pol-
sko-żydowskiego. Rekonstrukcja odbyła się 02.12.2017 r. w miniskansenie Radzanovia w Radza-
nowie nad Wkrą.

Dłuższy fragment (ok. 12 min.):  www.youtube.com/watch?v=YRPi1RM1HNc

Krótsze fragmenty (ok. 3 min.): www.youtube.com/watch?v=IOscdjHWIXA    
 www.youtube.com/watch?v=z9i6Iz38LJI
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11. Wspólne obejrzenie zdjęć ze Skierniewic pod okupacją niemiecką. http://infoskierniewice.pl/skier-
niewice-podczas-ii-wojny-swiatowej-archiwalne-zdjecia/

12. Na koniec krótka dyskusja, dlaczego taki temat pojawił się na lekcji.
Żydzi przed wojną stanowili znaczny odsetek mieszkańców miasta, mieli wpływ na jego rozwój. 
Żyli wśród Polaków i z Polakami. Wojna, Holokaust spowodowały, że dzisiaj trudno o material-
ne i niematerialne ślady ich bytności. Obowiązkiem zatem nas wszystkich jest zachować pamięć  
o Skierniewicerach, sąsiadach naszych dziadków, pradziadków…

Zadanie domowe:
Uczniowie otrzymują dwa zadania do wyboru:
1. Wybierz ze spisu opuszczonych żydowskich nieruchomości (załącznik nr 6) trzy obiekty, sprawdź, 

co dzisiaj się tam znajduje. Zrób zdjęcia, które pokażesz na lekcji. 
2. Korzystając ze strony www.szetl.org.pl, opisz krótko dzieje społeczności żydowskiej z dowolnej 

miejscowości znajdującej się niedaleko Skierniewic.

Załączniki:
Załącznik nr 1
Rozmieszczenie ludności żydowskiej w miastach Zachodniego Mazowsza w 1798 r.

miasto ogółem ludność w tym Żydów % ludności żydowskiej

Skiwrniewice 1014 12 1,2
Łowicz 3380 - -
Jeżów 526 5 0,9

Bolimów 527 76 14,4
Rawa 1520 482 31,7

Mszczonów 1215 520 42,8
Sochaczew 1764 1285 72,8

Źródło: E. Włodarczyk, Z dziejów Żydów skierniewickich, Skierniewice 1993

Załącznik nr 2
Zmiana liczby mieszkańców Skierniewic w latach 1808-1920 z uwzględnieniem ludności żydowskiej.

rok ogółem mieszkańców w tym Żydzi % ludności żydowskiej

1808 1049 73 7,0
1820 1721 204 11,9
1827 2056 216 10,5
1847 2473 692 28,0
1857 2656 766 28,8
1860 2951 1102 37,3
1897 8092 2898 35,8
1913 9416 4290 45,6
1921 15265 4333 28,4
1931 20143 4445 22,06
1940 6159

Źródło: E. Włodarczyk, Z dziejów Żydów skierniewickich, Skierniewice 1993

9. Jeden z uczniów głośno odczytuje kolejny fragment z „Księgi Skierniewic”.

Nasze podwórze, Ezriel Kuczyński

„W uliczce rabina (Mireckiego 11) stoi nasz domek. Jest krzywy ze starości, chociaż trochę na nowo 
podmurowany. Mieszkania niezbyt cudowne, ale mają swojskie ciepło i urok. Plecami domek opiera 
się o dom rabina, a z przodu mamy kahalny bejs – hamidrasz (dom modlitwy i nauki), synagogę  
i ostrowiecki sztibl (chasydzka modlitewnia). (…) Domek wybudował mój pradziadek Jankiel Rewic-
ki, 130 lat temu.

Przed 65 laty mieszkali tu, oprócz naszej rodziny: Fajwel Szynkarz, pobożny Towja Mełamed, które-
go uważano za lamedwownika1, Josel Koszer, który przybył z rabinem z Warki i otworzył pierwsze 
żydowskie schronisko, gdzie chasydzi pili w sobotę herbatę… i Szaja Stolarz, który pomagał zbu-
dować synagogę (…).

Przed wybuchem II wojny światowej mieszkało tu już trzynaście żydowskich rodzin. Mieszkał tu 
głuchy sprzedawca gazet Pinchas Rubin z żoną i szóstką dorosłych dzieci; Mosze Białek, wnuk re-
gnowskiego bogacza; farbiarz Jakub Towja Grajek; Abraham Himelfarb ze swoją żoną i ich zamężną 
córką, zięciem i dwójką dzieci; stolarz Szloma Baran z żoną i trójką dzieci; zięć Szachne Batisty, 
Szloma Eliasz z żoną i trójką dzieci; córka Szai Stolarza Miriam, rozwódka, z dwoma chłopcami.  
I jeszcze kilku lokatorów z dziećmi i bez dzieci. Oczywiście, najważniejszym i najgodniejszym loka-
torem był skierniewicki żydowski kahał2, który powiesił na zewnątrz swój niebiesko-biały szyld, nad 
drzwiami…

Od frontu był handel piwem i sklep z owocami Zelika Szenicera. On miał żonę, pięcioro dorosłych 
synów i córkę Szewę.

Z drugiej strony mieszkał mój ojciec Eliezer z moją matką Fajgełe i moją siostrą Chanełe. Z ich miesz-
kaniem graniczyło moje, gdzie mieszkałem z moją żoną Dworełe (Dworką, Dorką) i dwójką dzieci: 
Jochewedł (Jochwedką) i Fiszełe (Fiszelek).”

Uczniowie próbują zlokalizować opisany dom najpierw na planie Skierniewic, a następnie spraw-
dzają, jak dziś wygląda. Korzystają ze strony www.googlemaps.com 

10. Nauczyciel pokazuje na planie gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli getto. Zapowia-
da, że kolejna lekcja będzie poświęcona wojennym losom skierniewickich Żydów oraz Polakom, 
którzy pomagali im przeżyć.

1 Lamedwownik – według wierzeń folkloru żydowskiego jeden z 36 sprawiedliwych żyjących w danym pokoleniu, od których zasług zależy 
los świata i ludzkości.

2 Kahał – gmina, forma organizacji społeczności żydowskiej.

Getto w Skierniewicach (styczeń 1941 r.)
Źródło: J. Józefecki, Dzieje Skierniewic  
1359-1975, Warszawa 1988
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Josla, Ichaima Iceja – czapnika. 
U Abrahama-Dawida Lewenberga, Bunema Perkali i Abrahama-Icchaka Lipsztata kupuje się na-

czynia stołowe. Ciągnie się stamtąd balie, cebry, wiadra, dzieże dzbany, garnki, duże miski, niebieską 
zastawę i różnego rodzaju szkło. (…) Jona z Inowrocławia przymierza chłopom błyszczące buty, które 
pachną dziegciem i skrzypią. U krawca Grossa przymierza się kurtki. U Majercholca spodnie i kamizelki. 
U Chaima Zelmana w kramie ubiera się co parę minut inny chłop. Ta odzież, ubiory są tak szyte, że 
pasują na każdego chłopa, bez różnicy na jego wysokość i tęgość. W tą samą odzież można by było 
słonia jak i kota. W ten sam sposób ubiera chłopaki Perla Rosenblum i Bluma Kowalska w kolorowe 
chustki na głowę i wstążki. 

Chłopi (…) kupują naftę, sól, mydło, cukier w wielkich sklepach kolonialnych Efraima Libermana, 
Dawida Lipszyca, Berysza Rotblita. W sklepach i kramach żywnościowych Heny-Gitli Hitc, Gerszona 
Kurca i Lajbisza Steinfelda zakupuje się gotową żywność, aby pokrzepić serce. (…) U Lei przygotowu-
jącej sieczkę, Hersza-Lajba Gingolda i u Noacha Henczesa handluje się różnego rodzaju żywnością, 
paszą dla bydła i ptactwa. U Izraela Krigera, Josla Zajdego i Mordechaja-Dawida Grinberga zakupuje się 
kosy, grabie, noże, siekiery, piły, tasaki, żelazo, różnego rodzaju wyroby, osełki, gwoździe oraz drobiazg 
metalowy. U Dawida Mistera i Pereca Trompolera dostaje się farby, kredę, gips, terpentynę, pokost, 
pędzle. U kulawego Mendla biją się o śledzie. Dziesiątki śledzi i pełne bańki sosu od śledzi kupuje się 
dla świń. (…) Nie zapomina się kupić smarowidła do wozów i maszyn rolniczych u żółtego Matesa  
i Izraela-Abrahama, syna Gabriela. W składach drzewnych Luzera Lewenberga, Izraela-Jakowa Gut-
mana, Jenkiela Szpichlera sprzedaje się dużo desek, klocy, listew, węgiel drzewny, dachówki i maszyny 
rolnicze. To wszystko można także dostać u Arona Bonika na gruncie Bonika i Goldberga. Kiedy chłop 
kupi wszystko co potrzebne było jemu, a pozostały jeszcze pieniądze, jest mu na tyle wesoło, że wtedy 
idzie do Abrahama Rimmera albo Wolfa Rimmera wypić kieliszek wódki. 

Dla wielu kramarzy, handlarzy, rzemieślników i pośredników czwartkowy targ dawał środki do życia 
na cały tydzień. Za dzień targowy Żydzi mogli opłacić weksle, czynsz za mieszkanie, uiścić opłatę za 
szkołę, oddać pożyczki i jeszcze coś kupić do życia na cały tydzień. Cała ich nadzieja polega na dniu 
czwartkowym. 

Załącznik nr 5
Zmiany nazw ulic i placów dokonane od XVIII do XX w.

nazwa dawna przejściowa obecna
Barania vel Barańska Okrzei

Bilimowska Skłodowskiej Curie
Czysta Pralna 1904 r. Czysta

Kasprzaka
Droga do Strobowa Strobowska 1900 r. Kilińskiego

Carewoulanskaja
Kamieńska 1767 Stodolna 1899 r. 1 Maja
Kościelna 1901 św. Floriana

Krótka Bydlęca 1899 r. Okurzałego
Nowa 1904 r.

Gałeckiego Obrońców Stalingradu Gałeckiego
Ławki Nowowiejska

Małe Glinki Stanisławska św. Stanisława
Miedniewska Strykowska Strykowska

Marchlewskiego
Pamięcka 

Piotrkowska 

Źródło: E. Włodarczyk, Z dziejów Żydów skierniewickich, Skierniewice 1993

Załącznik nr 3
Struktura zawodów i zatrudnienie Żydów w Skierniewicach w 1939 r. (nie zostali w niej ujęci wszyscy 
mieszkańcy pochodzenia żydowskiego)

zawód liczba osób zawód liczba osób
kupcy 80 stolarze 2

handlarze 22 robotnicy 32
księgowi 2 właściciele domów 3
piekarze 10 furmani 3
technicy 1 dorożkarze 2

pończosznicy 2 fryzjerzy 4
krawcy 39 szklarze 2

kamasznicy 23 nauczyciele 2
szewcy 26 pracownicy bóżnicy 3
tkacze 2 muzycy 4

kuśnierze 2 szczotkarze 1
tapicerzy 2 blacharze 5
rymarze 1 kowale 1
rzeźnicy 10 mechanicy 3
rolnicy 1 akuszerka 1

malarze 1

Źródło: E. Włodarczyk, Z dziejów Żydów skierniewickich, Skierniewice 1993

Załącznik nr 4
Przez cały tydzień było spokojnie i cicho. Można było tam nawet zdrzemnąć się. (…) Aż nadszedł po-

ranek czwartkowy. Naszych dwóch rynków nie można było poznać. (…) Już bardzo wczesnym rankiem 
ze wszystkich stron miasta zjeżdżały się chłopskie fury ze zbożem, ptactwem i zielenizną. (…)

 Przy rogatkach ścisk i krzyk. Bogatsi chłopi chcą za wjazd mniej zapłacić, biedniejsi w ogóle nie 
chcą. Ale jest tu Chajm Frienkiel – targownik. Wydzierżawił rogatki w magistracie i to jest już interes. 
Jeżeli chłop chce się przecisnąć siłą, straszy on strażnikiem, który obok niego stoi. Ale na co mu to 
jest potrzebne? – Chajm Frenkiel – targownik może sam godzić w mieście i dać sobie radę z chłopem. 
Dzierżawienie rogatek to zarobek żydowski i chłopi powinni płacić!!! 

Oprócz dwóch rynków, Skierniewice miały rynek świński, kilka mniejszych ryneczków i wolne place. 
Kiedy duży i mały rynek zostały wypełnione gęsto stłoczonymi końmi i wozami, gdy nie było można się 
wcisnąć, wówczas powódź chłopska przenosiła się na inne ryneczki, place i okoliczne ulice. 

Kiedy zegar na wieży wielkiego kościoła bije godzinę dziewiątą, cały handel jest w szczycie. Żydow-
scy handlarze przy straganach na rynku mają już ochrypnięte gardła od nawoływania, przysięgania  
i targowania się z chłopami i mieszczanami. 

W sklepach manufaktury Henecha Lazurewicza, Lajbusia-Mendla Rawiaka, Mendla-Szymona, syna 
Josefa, Bencjona-Abele Beryszatyńskiego, Mendla Segala i Lai Tretera rzuca się na szerokie stoły stos 
materiałów. Ukwiecony cyc, kort błyszczący z kropkami w paski i kolorowe pasła. Mierzy się, mówi 
się, kroi. Znów się mówi. Pracuje się rękoma i znów się mówi. Daje się znaki i… znów się mówi. Liczy 
się pieniądze i znów się mówi. Pakuje się, mówi się!!! (…) Towar jest tylko bezpłatnym dodatkiem do 
drogo zapłaconej powodzi słów. To samo, lecz jeszcze z większym hałasem i tumultem odbywa się  
w sklepach galanteryjnych Edki-Izraela-Icchaka Ersztera, Melecha Samochodla, Frajdla Nechczesa, 
Manechema Rotmana, Godla Wódki, Pinkasa Millera i innych. 

W sklepach z czapkami odwrotnie. Kapoty rozwiane, twarze spocone, oczy rzucają skry. A trzeba 
mieć tych oczów wiele, aby nic nie skradziono. Liczy się tuzinami guziki, mierzy się miarą koronki, 
wstążki, maca się chustki na głowy z bardzo jaskrawymi kwiatami, tylko do noszenia na zabawy i wese-
la. (…) Czapki z lakierowanymi daszkami kupują chłopi w straganach Motla Tigera, Bincze-Mosze, syna 
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Rynek 12 Bruchman Estera dom
Rynek 15 Grimbaum Jankiel dom
Rynek 35 Fefer Mordka dom
Rawska 8 sp. Bieżonskiego Abrama dom
Rawska 12 Herszkorn Abram dom
Rawska 33 Goldberg Majer dom
Rawska 50 Żelazko Mordka dom

Sienkiewicza 6 Indyk Pinkus dom
Sienkiewicza 16 Szpiro Estera dom
Sienkiewicza 20 Zelman Jakub dom
Sienkiewicza 22 Żerański Stefan dom
Senatorska 19 Zelman Chaim dom
Strykowska 4 Zelman Moszek dom
Strykowska 10 Mękobecki Szlam plac
Strykowska 11 Kos Chaim dom
Strykowska 15 Chofman Chena dom
Strykowska 17 Kos Matys plac
Strykowska 27 Hofman Chana dom
Stanisławska 8 Liberman Leszek dom
Stanisławska 9 Koper Abram dom

Wspólna 4 Goldberg Bina dom
Plac Targowy 3 Wajnerg Szaja plac

Sebadiany 5 Liberman Efroim dom
Reymonta 4 Michowski Godela plac

Źródło: E. Włodarczyk, Z dziejów Żydów skierniewickich, Skierniewice 1993

Bibliografia:
E. Włodarczyk, Z dziejów Żydów skierniewickich, Skierniewice 1993, 2012
J. Józefecki, Dzieje Skierniewic 1359-1975, Warszawa 1988
L. Mackiewicz, Skierniewicer, Skierniewice 2012
Księga Skierniewic (Sefer Skierniewic), pr. zbiorowa, Tel Awiw 1955

Załącznik nr 6
Wykaz właścicieli nieruchomości opuszczonych przez Żydów w Skierniewicach - stan na 1945 r.

adres Nazwisko i imię nieruchomość
Batorego 2 Wentland Moszek dom
Batorego 3 Koss Chaskiel dom
Batorego 5 Lewkowicz Szajda dom
Batorego 6 Rymer Sura dom
Batorego 7 Gecel Berel dom
Batorego 18 Libfeld Chaja dom
Batorego 20 Zarząd Gminy Żydowskiej plac
Batorego 21 sp. Gajera Abrama dom
Batorego 23 Ickowicz Icek dom
Batorego 24 Gecel Chaim dom
Batorego 25 Kiszko Icek dom
Batorego 29 Kaselman Sano plac
Batorego 39 Weinberg Abram dom

Okrzei 6 Chojnacki i Bieżoński dom
Okrzei 9 Kiszko Szasel dom

Okrzei 11 Zarząd Gminy Żydowskiej plac
Długa 12 Koss Chaskiel dom
Długa 24 Kirnberg Eliasz dom

Floriana 12 Bender Chaim dom
Floriana 19 Stowarzyszenie Majstrów 

Rzeźn.
dom

Gałeckiego 5 Żelazko Ruchla dom
Gałeckiego 12 Żerański Stefan dom
Jagielońska 3 Jankowerner Wolf plac
Jagielońska 10 Lewkowicz Abram dom
Jagielońska 24 Sznajderman i Pefer dom

Lelewela 2 Karp Ides dom
Lelewela 9 Wajnsztajn dom
Lelewela 11 Abramowicz Gitla dom

Mszczonowska 12 Grinbaum Jankiel i Jakower plac
Mszczonowska 18 sp. Jankower Mieszel dom
Mszczonowska 29 Lipszyc Dawid dom

Ogrodowa 26 Lewkowicz Ele dom
Ogrodowa 28 Klajner Sura dom
Ogrodowa 30 Majercholc Icek dom
Poprzeczna 4 Białek Aron dom
Poprzeczna 5 Borensztajn Szyja dom
Poprzeczna 6 Moszkowicz Moszek plac
Poprzeczna 12 Grose Abram dom
Poprzeczna 9 Kalisz Szaymon dom
Plac Wigury 6 Poznański Dawid plac

Rynek 4 Herszkowicz Chaim dom
Rynek 8 Lipszyc Mendel dom

Rynek 10/11 Dryzler Rotblit dom
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Katarzyna Bis

Za murami warszawskiego getta 

Wprowadzenie: 
Scenariusz skierowany jest do uczniów głównie warszawskich szkół. Celem lekcji jest zapoznanie 
uczniów z topografią getta warszawskiego oraz warunkami życia, jakie tam panowały. 

Czas pracy: 2 x 45 minut 

Poziom nauczania: szkoła podstawowa 

Cel główny lekcji:
• poznanie topografii oraz warunków życia w warszawskim getcie 

Cele szczegółowe:
• rozumienie oraz posługiwanie się pojęciami: getto, strona aryjska, powstanie w getcie warszawskim, 

Holocaust, okupacja, ŻEGOTA, Żydowska Organizacja Bojowa, Żydowski Związek Bojowy,
• wskazanie na mapie Warszawy granic getta,
• określenie problemów, z jakimi borykali się ludzie mieszkający w getcie.

Metody i formy pracy: „burza mózgów”, praca indywidualna, praca grupowa, pogadanka nauczyciela, 
praca pod kierunkiem nauczyciela, dyskusja.

Środki dydaktyczne: 
• mapa warszawskiego getta (załącznik nr 1), 
• film edukacyjny Muzeum Historii Żydów Polskich pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie 

warszawskim 1943” (do 03:19 minuty): https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds,
• wspomnienia zaczerpnięte z książki „Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holo-

caustu”, wyb. i oprac. Anna Kołacińska-Gałązka, Warszawa, 2017 (załącznik nr 2),
• karta pracy z biogramem do uzupełnienia (załącznik nr 3),
• zdjęcia z getta warszawskiego (załącznik nr 4):
 1) Szmuglerzy 
  http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/56,141636,22462127,prawie-pol-miliona-ludzi.html
 2) Przesiedlenia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_warszawskie#/media/File:Resettlement_of_Jews_to_the_Warsaw_ 

 Ghetto.jpg
 3) Przeludnienie
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_warszawskie#/media/File:Bundesarchiv_Bild_101I-134-0782-24,_ 

 Polen,_Ghetto_Warschau,_Markt.jpg
 
Pojęcia i terminy: getto, strona aryjska, głód, nauka w getcie, powstanie w getcie, Dom Sierot Janusza 
Korczaka, ucieczka z getta, Holocaust, okupacja, ŻEGOTA, Żydowska Organizacja Bojowa, Żydowski 
Związek Bojowy.
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Załącznik nr 1
Mapa getta warszawskiego

Przebieg lekcji

Rekapitulacja wtórna:
• uczniowie wraz z nauczycielem przypominają informacje na temat nazizmu oraz sytuacji Żydów 

przed II wojną światową w Polsce i III Rzeszy. 

Lekcja właściwa:
• nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę getta warszawskiego poprzez fragment filmu edukacyj-

nego Muzeum Historii Żydów Polskich pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszaw-
skim 1943” (do 03:19 minuty),

• nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy,
• każda z grup otrzymuje tekst źródłowy ze wspomnieniami dzieci z getta warszawskiego. Nauczyciel 

podkreśla, że są to osobiste relacje tzw.,,świadków historii”, czyli osób, które opowiadają o wyda-
rzeniach historycznych z własnej perspektywy. Bardzo często ich opowieści spisywane są po wielu 
latach. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę, że „świadkowie historii” opowiadają to, co pamiętają. Za 
pomocą „burzy mózgów” uczniowie próbują wskazać cechy ludzkiej pamięci (np. ludzie pamiętają 
wydarzenia, z którymi wiążą się silne emocje, nie przykładają szczególnej uwagi do dat, opowiadają 
o własnym doświadczeniu),

• pierwszym zadaniem uczniów każdej grupy jest dopasowanie do nazwy ulicy odpowiedniego imienia 
dziecka, którego wspomnienia związane są z tym miejscem. Swoje odpowiedzi (imiona dzieci) wpi-
sują do karty pracy, na której jest mapa getta warszawskiego ze współczesnymi i przedwojennymi 
nazwami ulic,

• drugie zadanie polega na tym, że nauczyciel przydziela każdej grupie jedno wspomnienie w celu 
szczegółowej analizy. Uczniowie przedstawiają problem o jakim jest mowa w tekście, na forum klasy. 
Wypełniają formularz o danej osobie,

• nauczyciel wyświetla uczniom zdjęcie z getta warszawskiego. Nauczyciel może wybrać jedno z pro-
ponowanych zdjęć w załączniku nr 2. Zadaniem uczniów będzie odpowiedzenie na następujące 
pytania: 
1) Kto jest na głównym planie zdjęcia? 
2) Jak te postacie wyglądają? 
3) Co jest przedstawione na dalszym planie zdjęcia? 
4) Jakie uczucia wywołuje to zdjęcie? 
Uczniowie po zapisaniu własnych odpowiedzi dzielą się nimi z kolegą/koleżanką z ławki. Następ-
nie nauczyciel rozpoczyna z uczniami dyskusję na temat sytuacji dzieci w getcie z szczególnym 
uwzględnieniem nieprzestrzegania praw dziecka podczas II wojny światowej. 

 
Zadanie domowe: 
Opisz, jakie warunki panowały w getcie warszawskim. Zwróć uwagę na:
• warunki mieszkaniowe, 
• odżywianie, 
• kontakt z bliskimi,
• kontakt z tzw. „stroną aryjską”,
• sposób na przetrwanie.
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PRACA DZIECI W GETCIE 

Sabinka (13 lat):

„Mama zachorowała na tyfus. Zabrana do szpitala, wróciła ogolona, marna, cień człowieka, ale jeszcze 
żyła. Przeniesiono nas na Krochmalną, do wspólnych pomieszczeń zbiorowych. Wybrałam się znów 
na zarobek, pod wykopaliskami-murami, na aryjską stronę. I to był ostatni raz, jak widziałam mamę 
i siostrę, wracając z zakupami. W rejonie Żelazna – Chłodna złapano mnie i kilkoro dzieci. Żandarmi 
kazali wszystkim dzieciom wysypać zakupiony dorobek i pod mur. Byłam chyba jedyną dziewczynką 
wśród chłopców. Ocalałam dzięki policjantowi granatowemu, który wmówił żandarmom, że nie jestem 
Żydówką. Dał kopa w pupę, mówiąc: Zmykaj mała i niech cię więcej nie widzę. I tak wtedy ocalałam. 
Za chwilę słychać było wystrzały i chyba żadne dziecko nie uratowało się. Tego nie można zapomnieć. 
Do getta już nie wróciłam, nie mogłam, wszystkie przejścia były strzeżone. Nie dało się prześliznąć pod 
murem. Zostałam sama, bez pieniędzy, głodna. Zaczęłam błąkać się po ulicach”.

UMSCHLAGPLATZ

W warszawskim getcie Żydzi przeznaczeni do deportacji czekali na transport na Umschlagplatzu przy 
ulicy Stawki 4/6. Znajdowała się tam rampa kolejowa, z której odchodziły pociągi do Treblinki. Plac prze-
ładunkowy (po niemiecku Umschlagplatz) mieścił ok. 8 tys. osób, a pociągi do Treblinki liczyły ok. 60 
bydlęcych wagonów. Do każdego ładowano ponad setkę ludzi. Dziennie wywożono z Warszawy ok. 4-5 
tysięcy osób. Ostatni pociąg odjechał z Umschagplatzu 21 września 1942 roku. Jechali nim policjanci 
żydowscy z rodzinami.

Jurek (12 lat):

„Wiedziałem dokładnie, że jako dziecko nie mam absolutnie żadnej nadziei, aby się stamtąd wydostać. 
I rzeczywiście, po wejściu na plac gestapowiec robiący selekcję wskazał mi natychmiast kierunek do 
wagonów. (…) Byłem niedużego wzrostu, tak że było mi bardzo trudno wdrapać się na wysoki stopień 
towarowego wagonu, który był tak przepełniony, że udało mi się wcisnąć tylko częściowo do środka.
(…) Jakiś Ukrainiec czy też Łotysz przechodził przez wszystkie wagony, aby zamykać drzwi przed wy-
jazdem. Gdy doszedł do mnie, zaczął mnie pchać do środka, bo nie mógł w żaden sposób zasunąć 
drzwi, ponieważ moja druga połowa stercząca na zewnątrz na to nie pozwalała. Dlatego też bez wielkiej 
ceremonii wyciągnął i zrzucił mnie siłą z wagonu na peron”. 

Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 73. 

NAUKA

Wiktoria (9 lat):

„W domu naszym bardzo szybko powstała prawdziwa szkoła, komplety uczniów na kilka zmian i lekcje 
indywidualne dawane dodatkowo przez moją Mamę. Szkoła ta, która istniała najpierw dwa lata na Elek-
toralnej, a potem trzeci już na Chłodnej (…). Szkoła musiała być dobrze zorganizowana, bo uczniów do 
samego końca nie brakowało. Były stare podręczniki, szanowane, obkładane, podobnie jak książki do 
czytania. Czytanie było jedną z największych przyjemności obok wycinania i lepienia z gliny. Zajmowali-
śmy się tym na lekcjach robót i poza nimi”.

Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 40. 

Załącznik nr 2 
Wspomnienia dzieci

ŻYCIE W GETCIE 

Hania (14 lat): 

„Okno mieszkania, w którym mieszkałam w getcie, wychodziło na mury Pawiaka – ściśle rzecz biorąc, 
na mury tak zwanej Serbii, czyli więzienia dla kobiet. Ulica, mimo iż zamieszkana tylko z jednej strony – 
z drugiej był Pawiak (*więzienie przy ulicy Pawiej), była tłoczna i hałaśliwa. (…) Na ulicach handlowano  
i żebrano. Miejcie litość! – po hebrajsku i to samo w jidysz. Dajcie kawałek chleba! Słowa te słychać było 
ze wszystkich stron, wypowiadane różnymi głosami, przez dzieci i dorosłych, głośniej i ciszej”.

Mieszkaniec getta w Warszawie mógł kupić na kartki miesięcznie 2,5 kg chleba, 20 dag cukru, czasem 
ziemniaki, brukiew, kiszoną kapustę, marmoladę i mydło. Żydowska administracja i organizacja spo-
łeczna w wielu gettach tworzyła tzw. kuchnie ludowe, które gotowały zupy wydawane najuboższym za 
darmo lub za minimalną opłatą. W Warszawie karmiono dzieci w szkołach i świetlicach (jesienią 1941 r. 
wydawano dziennie 120 tys. porcji zupy). Dla wielu z nich był to jedyny posiłek. 

Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 20.

JEDZENIE I HANDEL W GETCIE 

Marian (10 lat):

„Zamieszkałem z matką przy ulicy Gęsiej. Zaczęły się trudności aprowizacyjne. Porcje, które nieraz 
można było nabyć na tzw. bony, czyli kartki, były w wielkości chyba lilipucich, nie mówiąc już o jakości 
tych produktów. Matka starała się o jedzenie. Przeważanie przynosiła je spoza getta. Standardowo 
jadaliśmy kaszę jaglaną, natomiast z innymi produktami było kiepsko, nie tylko z przyczyn finansowych, 
ale głównie zaopatrzeniowych. W 1941 roku na ulicy Leszno niedaleko nas zaadaptowano dość duże 
pomieszczenie handlowe na nowoczesną halę targową. Olśniło mnie to miejsce. (…) W krajobrazie get-
ta była to jakaś zaskakująca enklawa. (…) Były tam różne produkty spożywcze, jak sery, masło, drób,  
a nawet mięso i wędliny. Wszystko pochodziło z przemytu. Ceny były na pewno niebotyczne”. 

Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 22. 

DOM KORCZAKA

Alina (14 lat):

 „W getcie babcia pracowała w jadłodajni dla ubogich, rozdawała codziennie zupę, ale nam gotowała 
osobne posiłki. Z czasem było coraz trudniej zajmować się trójką dzieci, bieda zaczęła zaglądać nam  
w oczy. Wtedy babcia oddała najmłodszego Jakuba do domu dziecka prowadzonego przez Janusza 
Korczaka, a mnie i Szmula postanowiła ukryć po aryjskiej stronie”. 

Na początku dom dziecka Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej był poza murami getta (dawniej ulica 
Krochmalna 92, a obecnie Jaktorowska 6), w 1940 r. został dwukrotnie przeniesiony i ostatecznie dzieci 
z opiekunami zamieszkały w getcie, skąd wszyscy zostali wywiezieni do Treblinki.

Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 45. 
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Załącznik nr 3 
Biogram do uzupełnienia

Imię: 

Wiek: 

Problem, o jakim opowiada: 

?

Załącznik nr 4 

Propozycje zdjęć do analizy: 
1) Szmuglerzy 

PO POWSTANIU W GETCIE 

Jakub (16 lat):

„Po wybuchu powstania w getcie ukrywaliśmy się w bunkrze przy ulicy Zamenhofa 24. Była to piwnica  
z zamaskowanym wejściem, bez źródła wody i prądu. Przeżyliśmy tam dramatyczne dni. Dom nad 
nami płonął i duszący dym przedostawał się do naszego schronienia. Zatkano wszystkie szpary, aby 
nie ulec zaczadzeniu. Temperatura wzrastała, leżeliśmy bez odzieży na podłodze, w całkowitych ciem-
nościach. Nocami wychodziliśmy na poszukiwanie wody i żywności, błąkając się wśród płomieni i do-
słownie potykając się o trupy…”.
Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 54. 

METODY WYJŚCIA Z GETA 

Wandzia (8 lat) – została wyprowadzona z getta kanałami. 

„Dostaję metrykę – wszystkie imiona się zgadzają, ale nazwiska, daty muszę zapomnieć. Pewnego 
wieczoru ojciec zaprowadził mnie do obcego mieszkania. Schodzili się tam inni ludzie i kiedy nadeszła 
noc, wyszliśmy niedużą gromadką na pustą ulicę. Nad wejściem do kanału pożegnałam ojca. On został. 
Droga kanałami była skomplikowana, chwilami przypominała brudną rzekę. (…) Do dziś pamiętam, jak 
trudno było mi wyjść z kanału – nie sięgałam od jednej do drugiej klamry. Zaprowadzano nas do wąskiej 
poczekalni i kazano czekać w absolutnej ciszy do świtu. Przyszła po mnie jakaś pani i zabrała ze sobą. 
Świeciło słońce, kobiety sprzedawały palmy i wiosenne kwiaty. Nie pamiętam, abym w ciągu dwóch  
i pół roku w getcie widziała chociaż jeden kwiatek, ale przecież słońce musiało być? Dlaczego w getcie 
nie było słońca??”

Z getta można było wyjść m.in. przez gmach sądów mieszczących się przy ulicy Leszna 53/55 (obecnie 
Solidarności 127). Budynek stał na granicy getta i miał wejścia na dwie strony – główne, od strony Lesz-
na, prowadziło do dzielnicy żydowskiej, tylne, od ulicy Ogrodowej, na stronę aryjską. W postępowaniu 
sądowym mieli prawo uczestniczyć Żydzi, mogli jednak przebywać na terenie sądów tylko do godziny 
11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu i z opaską z gwiazdą Dawida na ramieniu. Dzięki łapówkom nakazy 
te nie były ściśle przestrzegane i budynek sądów stał się jednym z głównych kanałów łączności pomię-
dzy gettem i stroną aryjską. Tą drogą ratowała też żydowskie dzieci Irena Sendlerowa. 

Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 75-76. 

POMOC W UCIECZCE Z GETTA 

Elżbieta – urodziła się w getcie w 1942 r. 

„ Po latach, gdy znałam już swoją historię prawdziwą, dowiedziałam się od pasierba mojej Mamy, że to 
on osobiście wywiózł mnie z getta na aryjską stronę. Był przedsiębiorcą budowlanym, miał przepustkę 
do getta, woził cegły. Opowiadał, jak między cegłami umieszczono skrzynkę z otworami, a w niej uśpio-
ne niemowlę, tzn. mnie”.

Źródło: Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia dzieci Holocaustu, wyb. i oprac. Anna Kołaciń-
ska-Gałązka, Warszawa 2017, s. 74. 
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Katarzyna Grzonka-Baszuk

Losy Żydów rybnickich do 1945 r.

Wprowadzenie:
Pierwsze 45 minut zajęć warto poświęcić na wstęp dotyczący historii Żydów rybnickich, kilka wzmia-
nek o historii, o początkach istnienia gminy żydowskiej w Rybniku (m.in. okres, kiedy Rybnik należał 
do Prus), stosunki polsko-żydowskie w Rybniku, sytuacja Żydów w Niemczech przed dojściem Hitlera 
do władzy. Kiedy Żydzi pojawili się w Rybniku, na jakich prawach zostali przyjęci do miasta, jak byli 
traktowani przez innych mieszkańców miasta. Warto również zwrócić szczególną uwagę na koniec XIX 
i XX w. aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to ludność żydowska miała ogromny wpływ na rozwój 
gospodarczy i ekonomiczny miasta. Chciałabym również, by przytoczono nazwiska najważniejszych 
żydowskich rodzin zamieszkujących Rybnik, a które zapisały się w historii miasta.

Przez kolejne 45 minut zajęć (warto poświęcić więcej czasu dla szczególnie zainteresowanych tema-
tem) odbyć krótkie wyjście do centrum miasta, gdzie Żydzi w większości zamieszkiwali. Nie jest to roz-
legły teren, a warto pokazać stare kamienice czy budynki, w których mieszkali Żydzi, a także w których 
prowadzili swoje przedsiębiorstwa. Uwzględnić należy też miejsca, gdzie stała np. synagoga żydowska 
czy browar. Zwiedzanie głównie Rybnika, gdyż tam mieściły się wszystkie istotne budynki dotyczące 
gminy żydowskiej.

Czas pracy: 1,5 godziny

Poziom nauczania: studenci historii, specjalizacja śląskoznawstwo, ochrona dorobku kulturowego

Cele zajęć
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią niewielkiej gminy żydowskiej w mieście śląskim, małej, 
ale znaczącej nie tylko dla samego Rybnika, ale również np. dla Zagłębia, skąd Żydzi często przybywali 
do Rybnika, a w 1939 r. również tam wyjeżdżali. Historia Żydów rybnickich jest mało dostępna, rzadko 
omawiana, a zajęcia te pozwolą poznać im historię gmin żydowskich nie tylko w wielkich miastach, jak 
np. Opole czy Będzin.

Metody i formy pracy:
• analiza materiałów źródłowych uzyskanych z Muzeum Rybnika,
• analiza wycinków prasowych dotyczących Żydów,
• analiza zdjęć,
• analiza wspomnień byłego mieszkańca Rybnika - Żyda, który ukrywany był przez Polską rodzinę.

2) Przesiedlenia 
 

3) Przeludnienie
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Palnięcie w łeb
To wręcz nieprawdopodobne, w jaki sposób prawie wyparto pamięć o Żydach, którzy żyli w naszym mie-
ście jeszcze sto lat temu. Ich obecność w Rybniku na początku XIX w. była wspomniana na zaledwie 
jednej stronie kroniki Artura Trunkhardta. Tymczasem mieli oni znaczny wpływ na to, w jaki sposób miasto 
ukształtowało się w dalszych latach.

Dzisiaj o rybnickich Żydach mamy znacznie więcej informacji – dzięki pracy jaką w badanie ich losów włoży-
ła Małgorzata Płoszaj, znana z zaangażowania w ratowanie żydowskiego dziedzictwa w Polsce. Efekty nie 
byłyby widoczne, gdyby nie pasja, która zrodziła się u rybniczanki dawno temu. – Żydami zainteresowałam 
się po obejrzeniu „Listy Schindlera”. Zaczęłam zajmować się dziedzictwem żydowskim, nie mając w ogóle 
pojęcia o Żydach – wspomina Małgorzata.

Przełom nastąpił na wycieczce do Kazimierza Krakowskiego. – Wtedy miejsce to nie było tak skomercjali-
zowane jak teraz. Było więc bardziej zaniedbane, dzikie, miało klimat. Wraz z wtedy małą córką Magdą we-
szłam do synagogi na ul. Szerokiej. Potem byliśmy na Cmentarzu Remuh. Pamiętam, że po tym wszystkim 
stanęłam na Szerokiej, spojrzałam w niebo i pomyślałam: „Ilu Was tu było, a jak teraz jest pusto”. „Palnęło” 
mnie coś w łeb – dodaje.

Tu żyli Żydzi
Wyobrażacie sobie, aby zdobyć dzisiaj informacje z ograniczonego dostępu do Internetu, komórek i in-
nych pomocnych technologii. Jeszcze nie tak dawno temu zdobywanie wiedzy mogło być czasochłonne.  
W takich warunkach Małgorzata Płoszaj szukała jakichkolwiek informacji o Żydach. – O wszystko trzeba 
było pytać ludzi, a oni najczęściej nic nie wiedzieli. Nawet wtedy, gdy 300 metrów od ich domostw spoczy-
wały w ziemi ludzkie szczątki – mówi bohaterka artykułu.

Krok ku rybnickim Żydom nastąpił w 2005 r. wraz z oryginalną pracą pisemną Magdy. – Córka była  
w pierwszej klasie gimnazjum, miała napisać pracę o małych ojczyznach. Zdecydowała, że zajmie się ryb-
nickimi Żydami. Problem w tym, że nic o nich nie wiedzieliśmy. Synagogi nie ma, cmentarza też. Musiałam 
jej pomóc, zaczęłam szukać informacji w Internecie czy bibliotekach cyfrowych. Nie byłam pierwszą osobą, 
która interesowała się tą tematyką. Przede mną był Piotr Rakowski, z którym próbowałam się skontakto-
wać. Niestety, zachorował, do dzisiaj jest w szpitalu. Zostawiłam mu nawet wizytówki, by móc porozma-
wiać, ale już wtedy chyba chorował – wspomina. Małgosia przejęła pałeczkę po Piotrze Rakowskim, stając 
się odkrywcą rybnickich Żydów. – Zaczęłam grzebać w materiałach. Magdzie udało się napisać pracę na 
jedną stronę, oddała ją w szkole, a ja zostałam z puzzlami – tu zostało mi zdjęcie, tu nazwisko, tu jeszcze 
inna informacja związana z Żydami – wyjaśnia.

„Rok cudów” nastąpił w 2009 r. dzięki znajomym Małgorzaty Płoszaj. – Wiedzieli, gdzie spojrzeć, by zoba-
czyć przy ul. Kolejowej sześć nagrobków żydowskich. Zupełnie przez przypadek odkryto też macewę przy 
targowisku. Co ciekawe, wiedziano o tym w mieście, ale nikt nie podjął się próby jej wyciągnięcia – zauważa.
Następne lata przyniosły kolejne odkrycia, a dzięki pasji rybniczanki zaczęliśmy poznawać na nowo dzieje 
takich rodzin jak Hasse, Prager, Priester czy Mannaberg.

Wspólna historia
Małgorzata Płoszaj nie rozstaje się z naszyjnikiem z małą srebrną gwiazdą Dawida, a jej pasja nie zawsze 
spotyka się z pozytywnym odbiorem. – Nikt nie powiedział mi wprost, ale wiem, że nazywana jestem „Ży-
dówą”. Wychodzę z założenia, że trzeba mówić o dziedzictwie, jakie posiada Rybnik. Żydzi byli przecież 
rybniczanami. Czy to w ogóle istotne, że byli żydami? Tworzyli historię naszego miasta. Jak była oddawana 
synagoga w Rybniku, to w orszaku szli ewangelicy i katolicy. Z tego faktu radowało się całe miasto. Jak 
była oddawana do użytku Bazylika św. Antoniego, to zorganizowano imprezę w Świerklańcu. Zaproszono 
też przedstawicieli gminy żydowskiej, którzy się dołożyli do świątyni. Zależało im na mieście – podkreśla.

Pomimo niechęci u niektórych, pasja Małgorzaty zaraża innych ludzi. Tak się stało na przykład podczas 
Spaceru z Przewodnikiem. – Jednym z tematów spaceru były skandale żydowskie. Każdy lubi o tym słu-
chać. Wiem, że w ten sposób wzrosła świadomość u rybniczan – dodaje.

Przebieg zajęć

Rekapitulacja wtórna:
Dyskusja na temat tego, czy studenci orientują się w historii Żydów na Górnym Śląsku i czy znane im 
jest miasto Rybnik, czy wiedzieli, że znaczącą mniejszością w Rybniku byli Żydzi.

Wprowadzenie do historii Żydów w Rybniku:
•  Historia Żydów z Rybnika: skąd przybyli do miasta, kiedy, stosunek innych mieszkańców do ludzi 

wyznania mojżeszowego, początek rozwoju ich firm, historia rabinów w Rybniku. Przejście do XX w.,  
który niesie wiele zmian dla Żydów m.in. I wojna światowa, powstania śląskie, stosunek Żydów do 
plebiscytu, masowe wyjazdy Żydów do Niemiec, sytuacja Żydów w Niemczech po ich wyjeździe. 
Wybuch II wojny światowej, co się stało z gminą żydowską, czy ktoś ocalał.

• Pokazanie studentom zdjęć rodzin żydowskich, miejsc, gdzie mieszkali, próba rozpoznania, gdzie  
w tym momencie się to znajduje. Analiza materiałów oraz wycinków prasowych dotyczących Żydów. 
Przybliżenie studentom Małgorzaty Płoszaj, która zajmuje się historią Żydów z Rybnika, prowadzi 
wykłady w tym temacie, jak również działa na rzecz pamięci o Żydach rybnickich.

• Po wstępie i analizie materiałów wyjście do miasta (ewentualnie gdy Rybnik jest nieco odległy, ustalamy 
termin zajęć i wyjeżdżamy w innym terminie), gdzie zobaczymy m.in. dom – willę rodziny Haase, któ-
ry istnieje do dzisiaj. Zwiedzanie rynku, gdzie znajduje się najwięcej domów i kamienic pożydowskich. 
Przejście do miejsca, gdzie znajdowała się synagoga żydowska oraz dom rabina, a także browar rodziny 
Mullerów. Na koniec przejście do parku założonego przez rodzinę żydowską nazywanego dzisiaj Hajdą.

• Podsumowanie zajęć w terenie, dyskusja na temat tego, co nowego wniosły te zajęcia, czy studenci 
mają chęć poszerzenia wiedzy na temat Żydów z Rybnika, jak i całego Górnego Śląska.

Do przygotowania:
Wybranie innej śląskiej miejscowości, gdzie zamieszkiwali Żydzi i krótka prezentacja na ten temat (praca 
w grupach 3-4-osobowych).

Załączniki – środki dydaktyczne:
1. Rozmowa z Małgorzatą Płoszaj, badaczką historii Żydów w Rybniku.
2. Wspomnienia, wywiad z Danielem Danielskim.
3. Fotografie Żydów z Rybnika oraz nieistniejących: synagogi, domu rabina i browaru.

• Nieistniejący dzisiaj browar rodziny Mullerów (http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/komin-browa-
ru-w-rybniku-w-remoncie-nie-nie-obaw-nie-zniknie,2104712,galop,t,id,tm.html)

• Żydowski dom dla sierot, po wojnie przekształcony w Szkołę Muzyczną, następnie rozebrany  
(http://zapomniany.rybnik.pl/tag/zydzi/)

• „Wielka Synagoga”, zburzona przez nazistów w 1940 r., w jej miejscu utworzono skwer  
(http://zapomniany.rybnik.pl/rybnicka-synagoga/)

• Miejsce, gdzie znajdował się cmentarz żydowski, obecnie park
• Willa rodziny Haase (http://zapomniany.rybnik.pl/rudolf-haase/)

4. Zdjęcia współczesnego Rybnika.
• Centrum handlowe, w tym miejscu znajdował się browar i synagoga.
• Tablica upamiętniająca synagogę.

1. Wywiad z Małgorzatą Płoszaj. 
Człowiek z pasją: nazywana jestem „Żydówą”
Aż trudno sobie wyobrazić, jak uboga byłaby znajomość historii 
naszego miasta bez jednej osoby i jej pasji. Wystarczy wstąpić 
do Halo! Rybnik i spotkać Małgorzatę Płoszaj, by zanurzyć się 
w dawny świat, gdzie wspólnie ze sobą żyli katolicy, ewangelicy 
i Żydzi. Właśnie o tych ostatnich bohaterka naszego artykułu 
może opowiadać całymi godzinami, a każda historia jest cie-
kawsza od poprzedniej.
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Wyobrażam sobie, że nie dostali żadnych pieniędzy od moich rodziców z góry na taki wypadek,  
bo rodzice nie mieli pieniędzy.

• Jakby nie było, oni się narażali?

 Owszem, oni się bardzo narażali, ale dopiero po długim czasie to zrozumiałem. Byłem w takiej sy-
tuacji, że niczego nie posiadałem; byłem bez niczego. Wiedziałem, że można otworzyć pewne okno 
w naszym mieszkaniu, znajdującym się na parterze. W nocy wskoczyłem do mieszkania, wszystko 
tam było porozrzucane, podeptane i rozwalone. Wziąłem pościel, dwie kołdry puchowe i fotografie 
rodziców leżące na podłodze… i trochę sztućców. Między innymi znalazłem tackę z sześcioma kie-
liszkami i udekorowaną flaszką. Myślałem, że jest zrobiona z kryształu i może ma wartość pieniężną. 
Nie pamiętam, czy coś odczuwałem; nie płakałem… Dopiero po wojnie, kiedy powróciłem do życia 
miedzy Żydami, płakałem po raz pierwszy… Zaświecono szabasowe świeczki i ja wybuchnąłem 
płaczem i uciekłem… Słyszałem jeszcze jak nasz wychowawca powiedział: „Zostawcie go. Należy 
mu się wypłakać”… Tam wróciły do mnie wspomnienia.

• Dawid zatrzymuje się i powraca do okresu, w którym przebywał w rodzinie Kapiców.

 Pewnego dnia, w marcu 1942 roku, pojawiło się w dzielnicy auto gestapo. Pani Marta podejrze-
wała, że przyjechali mnie szukać i obawiała się, że coś się może wydarzyć. Powiedziano mi, że 
powinienem pojechać gdzieś daleko od domu, ażeby mnie nie znaleźli. Dostałem od nich pieniądze 
i adres w Niemczech i ruszyłem w drogę na rowerze, przez pola wraz z „bratem” Ernestem, pierwo-
rodnym synem Kapiców, który mnie odprowadzał. Na stacji kolejowej rozstaliśmy się, on powrócił 
do domu, a ja wsiadłem do pociągu. Musiałem w drodze przesiadać się trzy razy.

• Dziesięcioletnie dziecko, niewystraszone zniknięciem rodziców, niepłaczące, samo jedno w środku 
wojny, w drodze do Niemiec – co ono wie? Jak sobie daje radę? Dawid mówił płynnie po niemiec-
ku, które było jego matecznym językiem; do dziś przekłada ten język nad polski, który uważa za 
swój drugi język. Płynny niemiecki był mu bardzo pomocny w owych czasach.

 Urodziłem się w Pszczynie, po zgonie w młodym wieku mojego brata. Dorastałem w Rybniku, jako 
dziecko rozpieszczone i otoczone opieką, ale rzeczywistość mnie zahartowała i stałem się dziec-
kiem samodzielnym… Przybyłem na końcową stację i musiałem jeszcze iść w śniegu kilka kilome-
trów aż do wsi. Szedłem wzdłuż słupów telegraficznych. Przybyłem do dużego folwarku wielkości 
kibucu, położonego w pobliżu obozu koncentracyjnego (Gross-Rosen – obecnie Rogoźnica); wte-
dy nie wiedziano jeszcze o obozach zagłady. Odszukałem polską rodzinę, niestety nie pamiętam 
dzisiaj ich nazwiska. Dopiero później okazało się, że wywiezieni tam na roboty ludzie znali moją ro-
dzinę jeszcze w Rybniku. Zostali zaaresztowani przez Niemców i wtedy mężczyźni zostali posłani do 
folwarku w ramach pracy przymusowej. Przypomniałem sobie, że jeździłem z moją matką do obozu 
pod Rybnikiem i zawoziliśmy im jedzenie. Widocznie oni zrozumieli i mieli pewne poczucie długu 
moralnego i dlatego mnie przyjęli. Dopiero teraz, podczas naszej rozmowy wiążę ich moralny dług  
z ich stosunkiem do mnie. Nie myślałem o tym wcześniej…Pamiętam, że ich syn, trochę starszy 
ode mnie, bronił mnie przed innymi dziećmi w dzielnicy. Tam, na Dolnym Śląsku zapisałem się do 
nauki w szkole i na zapytanie odpowiadałem, że zostałem uratowany podczas bombardowania, 
lecz rodzice zostali zabici. Podczas bytności w folwarku uczyłem się przez trzy miesiące. Po pew-
nym czasie pojawił się jakiś problem, niewiadomy mi, i musiałem powrócić do mojego miasta. 
Powróciłem do rodziny Kapica w Rybniku i zapisałem się do klasy czwartej w niemieckiej szkole. 
W dniu zapisu do szkoły zażądano ode mnie świadectwa chrztu lub karty identyczności. Ja nie po-
siadałem żadnego dokumentu. Pani Marta poszła do kościoła i poprosiła o fałszywe świadectwo. 
Ksiądz się zgodził, ale pod warunkiem, że przejdę chrzest.

• Myślisz, że ksiądz wiedział, kim ty jesteś?

 Przypuszczam, że ksiądz wiedział. Nie wiem z pewnością. Przeszedłem chrzest, a następnie uczy-
łem się podstaw wiary do ceremonii komunii, która jest odpowiednia do „bar-micwa” w żydowskiej 

Każdy ma swoje dziwactwo
Córka Małgosi poszła w jej ślady, nawet dalej. – Poszła na archeologię. Kończy też judaistykę,  
a dodatkowo uczęszcza na studia podyplomowe w Muzeum Auschwitz. Uczy się też hebrajskiego.  
Z kolei mój tata popiera mnie we wszystkim, jest zachwycony, jak kogoś odnajdę – mówi. – Mąż reaguje  
w podobny sposób? – pytamy. – Odbiera to jako: „każdy ma swoje dziwactwo”. Gdy gdziekolwiek jeste-
śmy na cmentarzu żydowskim, siedzi w aucie i rozwiązuje sudoku – śmieje się.

Źródło:
https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,czlowiek-z-pasja-nazywana-jestem-zydowa,wia5-3266-33987.html

2. Daniel Danielski 
– żydowski chłopiec ocalony w Rybniku

 
Fragment artykułu z gazety regionalnej  
o ocaleniu Daniela Danielskiego  
przez Polską rodzinę z Rybnika
źródło: www.nowiny.rybnik.com

Fragmenty wywiadu z Dawidem Danielskim 
(obecnie Dawidem Danieli) przeprowadzo-
nego kilka lat temu w Izraelu. Wywiad na ję-
zyk polski przetłumaczył i przesłał mi Nahum 
Manor, jeden z ocalałych z „Listy Schindle-
ra” – wieloletni przyjaciel Dawida.
Dawid Danielski (ur. 1932 r.) mieszkał przed wojną w Rybniku w rodzinie żydowskiej. Jego 
rodzice zginęli w obozie Auschwitz-Birkenau, a on sam przeżył wojnę dzięki śląskiej rodzinie 
Kapiców.
• Z punktu widzenia Dawida, rocznik 1932, wojna rozpoczęła się rankiem w dniu, w którym był go-

towy iść do szkoły w Rybniku w Polsce, gdzie zamieszkiwał z rodzicami. Rok później cała rodzina 
musiała opuścić mieszkanie i przenieść się do jednego pokoju z kuchenką w innej dzielnicy. Dawid 
uczył się w domu za pomocą matki, bo żydowskie dzieci nie chodziły więcej do szkoły, jakkolwiek 
w owym czasie nie dokuczano im jeszcze. Ojciec posiadał cukiernię, aż nadeszła chwila, że na-
desłano mu „Treuhandera” (komisarza), a on sam zamienił się w jednego z pracowników. Sytuacja 
pogorszyła się znacznie i rodzice zaczęli sprzedawać różne przedmioty domowe, ażeby mieć na 
życie. Ojciec dowiedział się, że ma się odbyć akcja przeciwko Żydom.

 Miałem około 9 lat. Rodzice dali mi pieniądze i posłali pociągiem z Rybnika w góry, do uzdrowiska, 
w którym spędzaliśmy wakacje. Spędziłem tam trzy tygodnie, aż miejscowy, u którego przeby-
wałem, kazał mi jechać do domu. Wróciłem i nie zastałem nikogo… Mieszkanie było zamknięte  
i zapieczętowane przez gestapo. Więcej nie widziałem moich rodziców. Podczas naszego pobytu 
w nowej dzielnicy (przy ul. Zebrzydowickiej) matka zaprzyjaźniła się bardzo z pewną polską kobietą 
o nazwisku Marta Kapica. To była jedyna rodzina, którą tam znałem. Poszedłem do nich i zapyta-
łem, czy wiedzą coś o moich rodzicach… Oni powiedzieli, że wzięto wszystkich Żydów w niezna-
nym kierunku. W naszym mieście nie było getta. Wszyscy miejscowi Żydzi zostali wywiezieni i nie 
wrócili więcej.

• Co czuje dziecko powracające do domu i znajdujące zapieczętowane mieszkanie bez rodziców? 
Co ono rozumie? Przecież nawet i dorośli, posiadający wiedzę i doświadczenie, nie zrozumieli i nie 
wiedzieli, co począć.

 Nie wpadłem w panikę. Poszedłem do rodziny Kapica i zapytałem, a oni mi odpowiedzieli. Pani Ka-
pica zaproponowała mi, bym pozostał u nich, aż się sprawa wyjaśni. Oni byli bardzo prostymi ludź-
mi. Zrozumiałem to dopiero w czasie późniejszym. Pani domu była kobietą inteligentną i bardziej 
wykształconą; uczyła się po niemiecku przed zamążpójściem. Pan domu był człowiekiem prostym. 
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nazwisko rodziny Kapica. Pokazuje także dokumenty na imię ojca, łącznie z jego numerem obo-
zowym, które odnalazł w archiwum oświęcimskim. Dokumenty potwierdzają, że tam zginął. Ojciec 
był uważany za więźnia politycznego, ponieważ posiadał obywatelstwo niemieckie. Posiada także 
fotografie ojca z okresu, kiedy wyglądał jak „muzułman” – według określenia Dawida. Posiada także 
dokument matki, ale bez fotografii i bez numeru osobistego. Ona po prostu nie wróciła.

• Nagle przerywa i mówi:

 Opowiadałem ci przedtem o kieliszkach, które zabrałem wraz z innymi rzeczami z opieczętowanego 
domu…

• Dawid wstaje i wyjmuje z szuflady dwa niebieskie kieliszki, pozostałość po owych sześciu wycią-
gniętych z ogołoconego mieszkania, wówczas w owym gorzkim dniu, kiedy powrócił i nikogo nie 
zastał. Wzruszenie do łez, nie wierzę własnym oczom. Gdzie one były przez te wszystkie lata? 
Kiedy i jak je otrzymał?

 Jeden kieliszek znajdował się u mojego „brata” Ernesta, a drugi u „siostry” Gertrud. Ponieważ nie 
miałem z nimi kontaktu, nie wiedziałem o ich istnieniu. Otrzymałem je dopiero po przyjeździe do 
Polski …

• Dawid pokazuje mi kieliszek, na którym wyrył imię ojca, datę urodzin i zgonu, według dokumentów. 
Na drugim kieliszku wyryte imię matki, data urodzenia i przypuszczalna datę zgonu. 

 Te kieliszki pozostają u mnie, a gdy nadejdzie dzień, jeden z nich otrzyma syn Ofer, a drugi córka Orit.

• Coś odczuwał, kiedy je dostałeś?

 Nie płakałem wtedy, kiedy je otrzymałem, ale teraz kapią mi łzy…

• My milczymy. Trudno jest mówić dalej. Dawid wstaje przygotować herbatę i umożliwia nam się uspokoić.
 On mi wręcza pracę o korzeniach rodzinnych pt. „Opowiadanie przedmiotu” napisaną przez jego 

wnuka w klasie siódmej. W Izraelu wykonują wszyscy uczniowie klasy siódmej pracę o rodzinnych 
korzeniach. W tej pracy znajduje się zaskakujące opowiadanie o dwóch kryształowych kieliszkach. 
Po krótkiej przerwie Dawid mówi dalej:

 Byliśmy w Rybniku, miejscu znajdującym się miedzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Żyliśmy 
pod bombardowaniem obu stron. Jeśli o mnie chodzi, w tych czasach właśnie Rosjanie byli tym 
okropnym postrachem, a nie Niemcy! Rosjanie dopuszczali się okropnych rzeczy: gwałt, rabunek, 
kradzież i zniszczenie… Oni nas wygnali z domu! Luty 1945 r.; deszcz, śnieg, brak jedzenia, brak 
domu… Kręcimy się po wsiach, śpimy raz tu, raz tam. Kilka ziemniaków, garść żyta… Znalazłem 
jakąś opuszczoną mleczarnię; stały tam kadzie z mlekiem i śmietana – zamarznięte z zimna. Rozbi-
łem młotem zamarznięte bryły i przyniosłem do rodziny. Dzięki nim „siostra” karmiła swoje niemow-
lę przez dwa miesiące. Trzy miesiące wędrowaliśmy, całą rodziną, aż do oficjalnego zakończenia 
wojny. To był najcięższy okres w moim życiu. Okrutni Rosjanie byli tymi, którzy uczynili mi zło, nie 
Niemcy… Trudno opisać, czego się tam dopuszczali.

• Wspomniałeś przedtem o aktach gwałtu. Zdarzyły się także w twojej przybranej rodzinie?

 Tak. Oni wzięli dwie szwagierki mojej „siostry” na strych stodoły i zgwałcili je po barbarzyńsku. Jed-
na z nich zaszła w ciążę. „Siostra” się uratowała, bo karmiła niemowlę…

• Ciężkie milczenie. Opowiadanie potwierdza fakty, o których wiemy, ale trudno słyszeć je znów.  
Co rozumie dwunastoletnie dziecko? Czy ono rozumie, co to jest gwałt? My wiemy, że rzeczywi-
stość powodowała przedwczesne dojrzewanie i dwunastoletnie dziecko było już dorastającym 
chłopcem.

 Słyszałem krzyki… Widziałem je schodzące i płaczące… Nie myślę, że mogłem sobie pozwolić na 
luksus wybuchu emocji. Jednak wiedziałem, że to, co się tam działo, było rzeczą złą.

wierze. Ponieważ byłem już zapisany jako chrześcijanin, byłem ostrożny i nie rozbierałem się w gro-
madzie dzieci, kiedy skakaliśmy do rzeki. Dzieci się śmiały:, „Co tam masz? Czego tam nie masz? 
Chodźmy zobaczyć!…” Ale byłem silny i poobijałem ich. Najpierw biłem, a potem się pytałem…

• Dawid mówi to z uśmiechem. Jest wysoki i barczysty, widać po nim, że był chłopcem silnym  
i zahartowanym. Cieszę się, że czuł się dość pewnym, aby się móc bronić i że mu się nic złego nie 
stało. Mało kto odważył się bronić – w większości wypadków drogo za to płacili.

 Aby pomóc trochę w wyżywieniu rodziny, rozdzielałem wczesnym rankiem przed pójściem do szko-
ły około 400 gazet. Byłem łobuzem i niesfornym w gromadzie dzieci, ale w domu byłem posłuszny. 
Rozdzielanie gazet nie było moim pomysłem. Pani Kapica była osobą bardzo dominującą; powie-
działa, że należy zrobić tak i tak i wszyscy działali tak jak się od nich spodziewała. Ze wszystkimi 
dawałem sobie radę oprócz Gertrud, mojej starszej o dziesięć lat „siostry”. Stale było jakieś napię-
cie miedzy nami. Dopiero dużo później zrozumiałem, że ona żyła stale w niepokoju, myśląc, co by 
się mogło stać rodzinie z powodu mojej obecności. Ona umierała ze strachu… To naprawdę było 
śmiertelne niebezpieczeństwo.

• Ci wszyscy, którzy ryzykowali, chowając Żydów, życiem swoim, swoich dzieci i swoich rodzin, są 
godni czci i poszanowania. Nawet jeśli dostali za to pieniądze, było to związane z wielkim niebez-
pieczeństwem dla nich.

 Tak. I przecież gestapowcy przyszli mnie szukać i przesłuchiwali panią Kapicową, podczas kiedy ja 
siedziałem w pociągu w drodze do Niemiec. Ona im powiedziała, że ukradłem pieniądze i dlatego 
mnie wyrzuciła. Muszę przyznać, że – logicznie rzecz biorąc – nie mogę sobie wytłumaczyć faktu, 
że ja tu dzisiaj siedzę. Oprócz niebezpieczeństwa bycia Żydem były bombardowania w okolicy, 
były zamieszki. Cokolwiek się działo naokoło, dawało poczucie, że to sprawa „więcej szczęścia niż 
rozumu”… Całkiem po prostu. Spędziłem u rodziny Kapiców cały czas wojny. Cokolwiek oni posia-
dali – miałem w tym i moją część, na dobre i na złe… Nigdy nie głodowałem. Pani Marta umiała się 
zorganizować.

• Ty wymieniasz tylko ją. A gdzie był pan domu?

 On tam był, ale w cieniu. Ona była panią domu. Ona trzymała w ryzach całą rodzinę.

• Dawid przerywa i kontynuuje opowiadanie.

 W 1991 r. mój syn Ofer, żyjący dziś w Austrii, wyraził życzenie zorganizowania wyjazdu rodzinnego 
do Polski, celem „odkrycia korzeni”. Odmówiłem i powiedziałem, że ja nie jestem gotowy jechać 
do Polski. Ofer poprosił o spis miejsc i fotografie. Posłałem mu i on pojechał sam. Zaczął szukać 
i nie znalazł rodziny według przesłanego mu adresu. W kościele (O.O. Franciszkanów), w którym 
przeszedłem chrzest, okazało się, że tamten ksiądz już nie żyje. Rożnymi drogami udało mu się 
kogoś napotkać. Ofer zatelefonował do mnie i powiedział, że mówi do mnie z Zabrza z mieszkania 
Ernesta, tegoż „brata”, który odprowadzał mnie na rowerze do stacji w drodze do Niemiec, wtedy 
w owych ciężkich czasach. Kiedy to usłyszałem, stopniały moje wszystkie sprzeciwy! Natychmiast 
zorganizowaliśmy się i do miesiąca pojechałem tam wraz z moją żoną Ruti. Jakież to było spo-
tkanie! I także nawiązały się kontakty z rodzina mojej „siostry” Gertrud… Jej córki nazywają mnie 
teraz „wujek”… jesteśmy „braćmi”. Wtedy dopiero dowiedziałem się, że moja matka zaprzysięgła 
ich matkę, że o ile coś się stanie, ona się mną zaopiekuje… i ona – Marta Kapicowa dotrzymała 
tej obietnicy. Już trzy razy pojechałem do Polski, aby uczestniczyć w uroczystościach rodzinnych 
mojej „siostry”. Ja jadę tylko do niej i z powrotem, nie podróżuję po Polsce.

• Dawid pokazuje mi fotografię „siostry”, z którą nie miał wtedy dobrego kontaktu.

 Ona żyje, ale komunikuje się z trudnością z otoczeniem.
 On do niej dzwoni raz na miesiąc. Postarał się wpisać ją i jej rodzinę na listę Sprawiedliwych 

Wśród Narodów Świata – to był proces przewlekły i uciążliwy. W następstwie zasadzili drzewka na 
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 Po wojnie pojawił się w naszym domu pewien Żyd nazwiskiem Goldenberg. Powiedziano mu, że 
znajduje się tu żydowskie dziecko. On przyszedł i pytał się mnie, co ja pamiętam z żydostwa. Nie 
pamiętałem wiele. Pamiętałem święto ze świeczkami, chorągiewkę z jabłkiem, kilka liter hebraj-
skich, których mnie wyuczyła matka i „Szma Israel” On chciał się upewnić, czy jestem obrzezany.

• Nie rozumiem? Dlaczego należy podejrzewać dziecko, że się podszywa pod żydostwo?

 Dawid uśmiecha się i mówi dalej: On prosił, więc mu pokazałem… Pytał się, czy chcę powrócić do 
żydostwa lub zostać między Polakami. Powiedział, że mogę iść z nim. Poszedłem się spytać „ojca” 
Antona, co o tym sadzi.

• Ja naciskam na Dawida, żeby spróbował mi wytłumaczyć, co go skłoniło do powrotu do żydostwa. 
Rodziców nie ma, on jest przywiązany do Antona. Ja próbuję wyostrzyć ten problem.

 Zrozumiałem, że moich rodziców już nie ma i więcej nie wrócą. Anton i Marta, moi polscy „rodzice” stale 
byli skłóceni ze sobą, a teraz się rozeszli. Żyłem z Antonem i nawet nawiązały się między nami dobre sto-
sunki, ponieważ przeszliśmy razem wspólne przeżycia po wojnie i on był za mnie odpowiedzialny Moż-
liwe, że czułem podświadomie, że nie mam tu czego szukać… Anton powiedział: „Uczyń, jak chcesz. 
Jesteś naprawdę Żydem. Jeśli chcesz, zostać ze mną – to jest w porządku. Jeśli chcesz powrócić 
do twojego narodu – to jest także w porządku…“. Nie wiedziałem dobrze, co to znaczy „mój naród”, 
„twój naród”, ale miałem przeczucie, że należy powrócić. Poszedłem do Goldenberga. On mnie chciał 
zaadoptować i wziąć ze sobą do Ameryki, chociaż posiadał rodzinę. Posłano mnie do jakiejś instytucji 
żydowskiej wyuczyć się trochę „jidyszkajt” (żydostwa), bo według jego zdania wyglądałem i zachowy-
wałem się jak „siajgec” (polski chłopak), co między innymi pozwoliło mi przetrwać i przeżyć. Goldenberg 
kupił mi ubranie, nowe cholewki. Uczyłem się o Palestynie i stałem się syjonistą. W pewnym momencie 
powiedziałem mu, że pojadę do Palestyny. On był bardzo zły. Mówił, że zainwestował we mnie i poczynił 
wszystkie kroki, aby mnie wziąć ze sobą. Ja zaś byłem zdecydowany jechać do Palestyny. Nie wiem, 
jaki on miał we mnie interes. Zerwałem z nim wszelki kontakt. Dopiero później dowiedziałem się, że 
pieniądze otrzymane celem przekazania Antonowi za ten cały okres opiekowania się mną – nie doszły 
do niego. To spowodowało, że widziałem w nim złodzieja i wzbudziło we mnie ciężkie uczucia gniewu. 
Taki „żydlak”… Pragnąłem wyjechać do Palestyny; nasiąkłem tym w Zakładzie, który mnie przekształcił 
w syjonistę. Tam płakałem po raz pierwszy podczas świecenia świec…

• Po chwili milczenia opowiada dalej:

 Pojechaliśmy do Francji w drodze do Palestyny, duża grupa dzieci. Ja mówiłem po polsku i niemiecku. 
W tym czasie zerwałem wszelkie kontakty z Polakami. Nie chciałem widzieć, słyszeć ani wiedzieć o nich. 
Żadnego kontaktu. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak zrobiłem i o co bylem zły. Polska wydawała 
mi się szczytem zła. Myślałem, że Polacy są fałszywi. Dowiedziałem się o nich różnych rzeczy…

• Czy w tym okresie nie zauważałeś tego poświecenia ze strony tych Polaków, którzy ocalili ciebie  
i inne dzieci pod niebezpieczeństwem życia, nawet jeśli to było związane z pieniężną zapłatą?

 Nie, nie widziałem. Dopiero po drugim spotkaniu z moja polską „siostrą” i po rozmowie z nią za-
cząłem o tym myśleć. Zapisałem ich na listę „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” jeszcze 
wcześniej, bez względu na moje poglądy o Polakach. We Francji zatrzymał się nasz wyjazd do Pa-
lestyny. Stanowiliśmy grupę siedemnastu chłopców. Zorganizowaliśmy się i ogłosiliśmy, że chcemy 
wyruszyć w drogę. Wsiedliśmy na okręt „Exodus” i dotarliśmy do Hajfy. Nosiłem majteczki kąpielo-
we, bo należałem do tych, którzy mieli dobrnąć do brzegu płynąc. „Exodus” została zawrócona, jak 
wiadomo do Niemiec, a ja pozostałem w stroju kąpielowym.

 (Wytłumaczenie: „Exodus” był okrętem-widmem, jednym z blisko stu nielegalnych statków pró-
bujących przełamać angielska blokadę Palestyny i przywieźć żydowskich imigrantów, ocaleńców  
II wojny światowej. Angielska flota wojenna opanowała okręt wraz z 4000 uciekinierami i przewiozła 
ich do obozu koło Hamburga. „Exodus” stał się symbolem żydowskiej walki o wolną „alije” – imi-
grację do Palestyny – i służył za temat sławnego filmu o tej samej nazwie – przyp. tłum.).

• Użyłeś teraz ważnego wyrażenia, które łatwo może służyć i do innych sytuacji – luksus wybuchu 
emocji…

 Tak, przemilczałem wiele rzeczy. Nie było innego wyjścia. Ponieważ uczyłem się w niemieckiej szkole 
w Rybniku, musiałem także należeć do Hitlerjugend. Inaczej zaczęłyby się pytania… Salutowałem 
z wyciągniętą ręką i czułem się z tym w porządku. Nawet sprawiało mi to przyjemność; to była 
rozrywka towarzyska, był klub szybowcowy i jeszcze inne kluby; wszystko to było częścią walki  
o przetrwanie… Trudno wytłumaczyć to ścisłą logiką innej rzeczywistości.

• Ta sprawa jest jasna i zrozumiała. Ilekroć napotykam potrzebę tych dzieci, które przetrwały z trudem 
okropności wojny, wytłumaczyć i usprawiedliwić się, ubolewam wraz z nimi nad ich wielkim bólem.

 Co do sprawy mojego chrztu; gdybym był starszy, musiałbym przejść komisję lekarską i wtedy wy-
szłoby na jaw, ze jestem obrzezany… Wszystko jest sprawą wypadku i szczęścia.

• Wspomniałeś negowanie uczucia; użyłeś wcześniej trafnego wyrażenia „luksus odczuwania”…  
Nie wiem czy to po raz pierwszy, ale to jest trafne.

 Ja tak mówię po raz pierwszy, ale to zawsze tkwi we mnie. Zawsze poskramiałem uczucia, nawet 
do dziś. Także i w mojej rodzinie tak mi mówią. Interesują mnie szczegóły techniczne, ale nie strona 
uczuciowa.

• To uzmysławia, zaostrza i wyjaśnia ten fakt, że pośród zgorzeliska dziecko nie może pozwolić sobie 
odczuwać jakikolwiek ból i strach.

 Kiedy wojna się skończyła, po tych wszystkich wędrówkach zachciało się Marcie, mojej polskiej mat-
ce”, powrócić do swego miasta rodzinnego – Zabrza. Natomiast Anton, mój polski „ojciec”, chciał 
powrócić do swojego miasta – Rybnika. Nawet ja, choć byłem przywiązany do Marty, wybrałem po-
wrót do Rybnika, mojego miasta, bo miałem nadzieję spotkać rodziców; przecież na to czekałem… 
Było jasne, że pierwszą rzeczą, którą zrobią, będzie powrót do Rybnika, ażeby mnie odszukać… 
Wiedziałem już o obozach, ale to mi nie mówiło wiele; nie wiedziałem o istnieniu obozów masowego 
mordowania. Trzy tygodnie po wyzwoleniu byłem w Oświęcimiu/Auschwitz, oddalonym o 38 kilome-
trów. Widziałem wszystko… Stosy okularów, walizek, włosów… Nie spoza szyb – jak dzisiaj, ale na 
zewnątrz, na otwartym polu. Jeszcze unosił się w powietrzu ostry zapach… Wiedziałem, że rodzice 
tam byli, poszedłem ich szukać… Niczego nie podejrzewałem.

• Sam w Auschwitz. Dziecko-chłopiec. Jaki los pokierował rodzicami, tego nie wie od dnia rozłąki  
i oto on kroczy między stosami okropności i nie zdaje sobie sprawy?

 Sam jeden… Wróciłem stamtąd, a następnie przez dwa miesiące, od pierwszego brzasku aż do 
ostatniego promyka słońca urzędowałem na wysokim drzewie przy skrzyżowaniu rozstajnych dróg, 
którymi powracali uciekinierzy i wypatrywałem: może ujrzę powracających rodziców…. Gdy tłum 
powracających zmalał, zszedłem z drzewa. I już. Zrozumiałem, że już nie powrócą… I wtedy pojawiły 
się wiadomości o obozach śmierci, ale tak naprawdę – nie zrozumiałem.

• Dawid opowiada to w sposób rzeczowy, ale z odległości. Opowiadanie o dziecku siedzącym całymi 
dniami na drzewie i czekającym na rodziców… Mnie jest trudno zareagować i siedzę i wysłuchuję 
siedzącego naprzeciw mnie człowieka.

 Anton Kapica i ja wróciliśmy razem do Rybnika. Byliśmy jedyni w całej dzielnicy. Dom był częściowo 
uszkodzony. Piwnica była zburzona. Ziemniaki zgniły. Kapusta z beczek – porozrzucana. Słoiki ze 
smalcem znikły. Zostaliśmy bez niczego. Anton był roztrzęsiony, oszołomiony. Zaczęliśmy remonto-
wać dom, a ja dbałem o wyżywienie. Wyrabiałem ciastka z czarnej maki, cienkie i twarde; sprzeda-
wałem i znikałem, żeby mnie nie złapali, gdyby nie potrafili ugryźć kęsa. One były jak kawałki dykty.

• On opowiada szczerze z szerokim uśmiechem. Rozumiemy naiwność chłopca i jego stanowczość  
w kierowaniu własnym losem.
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„Wielka Synagoga”, zburzona przez nazistów  
w 1940 r., w jej miejscu utworzono skwer.

Miejsce, gdzie znajdował się cmentarz żydowski, 
obecnie park.

Willa rodziny Haase.

• Dzisiaj, oczywiście, pojawia się szeroki uśmiech na twarzy Dawida, gdy to wspomina.

 W Niemczech grupa znowu się rozdzieliła i ja wraz z dwoma kolegami przyłączyliśmy się do zorga-
nizowanej grupy młodzieży. Uczyliśmy się hebrajskiego i aż do naszego powrotu do kraju umiałem 
już trochę mówić. Przyjechałem okrętem „Nieustraszeni”, małym, zaniedbanym i rozpadającym 
się. W ciągu jazdy skakaliśmy do morza, pływaliśmy i wracaliśmy na okręt. W kraju zamieszkaliśmy  
w obozie dla nowo przybyłych w miasteczku Raanana. Od razu zacząłem szukać jakiegoś zajęcia, 
Po krótkim czasie znalazłem pracę w dużym przedsiębiorstwie budowlanym „Solel Boneh”. Kiedy 
już miałem trochę pieniędzy, kupiłem sobie zegarek i odzież w duchu miejscowym: sandały, skar-
petki, krótkie spodnie z nogawkami do podwijania.

• Śmiejemy się i wspominamy ów okres w stylu kibucowym i „Palmachu”.

 Przeniesiono nas do obozu młodzieżowego w Karkur, a po trzech tygodniach zostałem posłany 
na przeszkolenie do znanej szkoły rolniczej Mikweh Israel. Tam spędziłem dwa lata (1948-1950) 
w grupie religijnej. To były najpiękniejsze i najlepsze czasy mojej absorpcji w kraju. Jedyne lata,  
w których uczyłem się w sposób zorganizowany. Następnie przyłączyliśmy się do religijnego kibucu 
– Masuot Jicchak. Tu poznałem Ruti, moją przyszłą żonę. Zmobilizowałem się do wojska do jed-
nostki młodzieży rolniczej „Nachal”. Po służbie wojskowej wróciłem do kibucu. Pobrałem się z Ruti 
i urodził nam się nasz pierworodny syn – Ofer. Chciałem prędko stworzyć rodzinę, zbudować dom. 
To było dla mnie całkiem zrozumiałe, wtedy…

 Po wojnie bardzo zazdrościłem ludziom, którzy mieli jakiegoś brata; nawet jakiegoś krewnego trze-
ciego stopnia… Nie miałem żywej duszy na świecie… Nikt w ogóle nie przeżył z całej powiększonej 
rodziny matki czy ojca. Matka miała brata w Londynie, lekarza. Po wojnie, jeszcze w 1946 r.w Pol-
sce, próbowałem go odszukać i nie udało mi się. Możliwe, że nie prowadziłem dość intensywnego 
poszukiwania, ale nie szukałem więcej. Cały świat poszukiwał wtedy całego świata… Zerwałem 
kontakt z moją całą przeszłością… Z moim polskim „ojcem”, Antonem Kapica, prowadziłem ko-
respondencje aż do 1956 r. Zaczęły się problemy w Polsce i on mi dał do zrozumienia, że lepiej, 
żebym nie pisał. Przestałem na jakiś czas, a kiedy ponownie zacząłem pisać – nie było już odpo-
wiedzi. Z Martą Kapica nie było żadnego kontaktu. Zwróciłem się do Czerwonego Krzyża, lecz nie 
znaleziono śladów Antona. Później okazało się, że zmarł.

 Osiem lat temu przenieśliśmy się śladami córki do Binjaminy i tu zbu-
dowałem mój dom. Dzisiaj jestem już na emeryturze, oczywiście. Mam 
dwoje dzieci i pięcioro wnuków, przyszli oni na świat dzięki temu, że 
mnie – żydowskiego chłopca – uratowali Marta i Anton Kapicowie.

Daniel Danielski
http://zapomniany.rybnik.pl/historia-zydowskiego-chlopca-dawida-daniel-
skiego-2/

Nieistniejący dzisiaj browar rodziny Mullerów.
Żydowski dom dla sierot, po wojnie przekształcony 
w Szkołę Muzyczną, następnie rozebrany.

3. Budynki ważne dla Żydów
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Paweł D. Madej

Żydzi w Żelechowie a II wojna światowa.  
Specyfika miejsca pamięci w społeczności lokalnej

Wprowadzenie: 
Jak wynika z różnych relacji historycznych, pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Żelechowie pod koniec 
XVI w. Znalazłszy w mieście dogodne warunki do stworzenia większej społeczności, zadomowili się tu 
szybko, zajmując się zyskownym handlem. Zorganizowali gminę wyznaniową i wybudowali synagogę, 
początkowo drewnianą, później murowaną. 
Przez kilka stuleci Żydzi współtworzyli życie gospodarcze i kulturalne miasteczka. Tuż przed wybu-
chem II wojny światowej Żelechów zamieszkiwało 9500 mieszkańców, w tym 5530 osób narodowości 
żydowskiej. 16 września 1939 r., cztery dni po wkroczeniu do Żelechowa, Niemcy spalili synagogę.  
20 listopada 1941 r. w centrum miasta utworzyli getto1. 
Niniejsze zajęcia mają na celu systematyzację wiadomości o zagładzie Żydów w Żelechowie i okolicach, 
również w nawiązaniu do postaw negatywnych (szmalcownicy, sprawcy), postaw niejednoznacznych 
(bierny świadek, Judenrat) ale też osób ratujących. Zakłada się, że uczniowie znają niezbędne podstawy 
do dyskusji na wyżej wymienione tematy i mają podstawową świadomość historii społeczności lokalnej.
Autor zdaje sobie sprawę, że poruszana tematyka nie należy do społecznie popularnych w dzisiejszych 
czasach; niemniej jednak dobór tematu wydaje się być niezwykle istotny w świetle obecnych realiów 
społeczno-politycznych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z tego właśnie powodu koniecznie jest 
przede wszystkim uwrażliwianie młodzieży na omawiane w scenariuszu kwestie.

Czas pracy: 2 x 45 minut

Poziom nauczania: klasa III liceum/technikum

Cele zajęć: 
Zapoznanie z problematyką ochrony miejsc pamięci w społeczności lokalnej na przykładzie miasta  
i gminy Żelechów w granicach sprzed 1945 r.

Metody i formy pracy: 
• praca w grupach, 
• indywidualna i na forum klasy, 
• wykład, 
• prelekcja, 
• prezentacja, 
• projekcja filmu.

Środki dydaktyczne: 
• karty pracy, 
• nagrania, sprzęt audio/video, 
• mapa http://www.kirkuty.xip.pl/zelechow.htm
• film https://www.youtube.com/watch?v=I9q6fs2kOTI&hl=pl&gl=PL

1 Informacje pochodzą ze zbiorów Grzegorza Szymczaka, mieszkańca Żelechowa i pasjonata tematem: G. Szymczak, Historia ludności 
żydowskiej w Żelechowie, „Zeszyty Wiejskie” 2009, t. 14, s. 225-237.

4. Obecne zdjęcia Rybnika

Centrum handlowe, w tym miejscu znajdował 
się browar i synagoga. Tablica upamiętniająca synagogę.
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Załączniki

Karta pracy nr 1 (na podstawie źródeł internetowych)

Pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Żelechowie pod koniec XVI w. Znalazłszy w mieście dogodne warun-
ki do stworzenia większej społeczności, zadomowili się tu szybko, zajmując się zyskownym handlem. 
Zorganizowali gminę wyznaniową i wybudowali synagogę, początkowo drewnianą, później murowaną. 
Przez kilka stuleci współtworzyli życie gospodarcze i kulturalne miasteczka2. 

Za opuszczenie getta groziła Żydom kara śmierci. Śmiercią karano również Polaków udzielających im 
pomocy. Władzę w getcie sprawował Judenrat (Rada Żydowska), powoływany przez okupanta i gorliwie 
wykonujący jego zarządzenia. Judenrat rozdzielał żywność z przydziałów niemieckich, odpowiedzialny 
był za stan sanitarny getta, prowadził ewidencję ludności. Na zlecenie władz hitlerowskich zajmował 
się konfiskowaniem kosztowności, organizowaniem wysyłki do obozów pracy i na roboty przymusowe. 
W dyspozycji Judenratu znajdowała się policja żydowska, odznaczająca się wyjątkową bezwzględno-
ścią w stosunku do swoich współplemieńców. Organizacją, która pomagała Żydom znajdującym się 
na terenie getta, była Żydowska Samopomoc Społeczna. Jej działalność opierała się na funduszach 
otrzymywanych z ŻSS w Krakowie, dobrowolnych składkach bogatych mieszkańców getta oraz bezin-
teresownej pomocy Polaków. Z inicjatywy ŻSS powołano w żelechowskim getcie szereg instytucji, m.in. 
kuchnię ludową, ambulatorium, szpital oraz ochronkę dla dzieci małych i osieroconych. 

Obok Judenratu, policji żydowskiej i ŻSS w getcie działała także sekcja OSP. W listopadzie 1940 r. 
Niemcy utworzyli w Żelechowie „otwarte” getto, które zamknięto w październiku 1941 r. Oddzielono je 
od „aryjskiej” strony miasta murem i drutem kolczastym. Było zlokalizowane w rejonie ulic: 11 Listopa-
da, Kościuszki, Kilińskiego, Traugutta i Chłopickiego. Stłoczono w nim ok. 10 tys. miejscowych Żydów 
oraz przesiedleńców, m.in. z Garwolina, Łaskarzewa, Warszawy i Łodzi. Gettem kierował utworzony 
już w listopadzie 1939 r. Judenrat, początkowo na czele z Izraelem Mordechajem Engelem. Następnie 
przewodniczącym Rady został Szalom Finkelsztajn. Ze źródeł historycznych wynika, że dopuszczał się 
on wielu nadużyć będąc na tym stanowisku. W getcie starano się zachować pozory normalnego życia. 
Działało w nim ambulatorium (kierował nim Sz. Goldsztein), ochronka dla dzieci, kuchnia ludowa (kiero-
wał nią Izrael Lichtenstein), sekcja Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Opieka Społeczna przy żelechowskiej Radzie Żydowskiej, którą kierował Chaim Dawid Altman, zajmo-
wała się pomocą najuboższym i przesiedlonym. Od lutego 1942 r. funkcjonowała w getcie świetlica  
i sierociniec. Wiosną 1942 r. wybuchła w żelechowskim getcie epidemia tyfusu. Likwidację getta Niem-
cy zaczęli wieczorem 29.09.1942 roku3. 

Bronisława Witek-Pieniążek, ps. „Marta”, pielęgniarka prowizorycznego miejskiego szpitala zakaźnego 
w Żelechowie, przekazała wiadomość o przygotowaniach do likwidacji getta dr. Józefowi Żyłkiewiczo-

2 Tuż przed wybuchem II wojny światowej Żelechów zamieszkiwało 9500 mieszkańców, w tym 5530 osób narodowości żydowskiej. 16 wrze-
śnia 1939 r. – cztery dni po wkroczeniu do Żelechowa – Niemcy spalili synagogę. 20 listopada 1941 r. w centrum miasta utworzyli getto. 
Umieszczona w nim została miejscowa ludność żydowska, a także wysiedlona z Garwolina, Górzna, Łaskarzewa, Łodzi, Warszawy i innych 
miejscowości – łącznie około 13 tys. osób.

3 Około 300 Żydów rozstrzelano na miejscu, a wszystkich pozostałych wysłano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka 2.  
29 września 1942 r. wieczorem, w przeddzień likwidacji getta, komenda miejscowego rejonu AK, po otrzymaniu od komendanta policji 
granatowej Romualda Jankowskiego ps. „Rym”, oficera wywiadu rejonu, sygnału o koncentracji żandarmerii niemieckiej w Żelechowie, 
dostarczyła tę wiadomość do getta przez Franciszka Zwolskiego ps. „Znicz”.

Pozostałe odnośniki: 
http://www.psl.garwolin.pl/index.php/kultura-tradycja/kto=-ratuje-jedno-ycie-ratuje-cay-wiat?showall-
&start=5 (dostęp 28.12.2017)
http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2791 (dostęp 22.12.2017)
http://www.gszymczakdom.republika.pl/ (dostęp 22.12.2017)
https://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol7_00199bp.html (dostęp 22.12.2017)

Przebieg lekcji
 
1. Powitanie uczniów na zajęciach, sprawdzenie obecności i pracy domowej. 

2. Przedstawienie celu zajęć przez nauczyciela: 
 Zajęcia mają na celu systematyzację wiadomości o zagładzie Żydów w Żelechowie i okolicach, rów-

nież w nawiązaniu do postaw negatywnych (szmalcownicy, sprawcy), postaw niejednoznacznych 
(bierny świadek, Judenrat), ale też osób ratujących. Zakłada się, że uczniowie znają niezbędne pod-
stawy do dyskusji na ww. tematy i mają świadomość historii społeczności lokalnej.

3. Nawiązanie do osobistych wspomnień związanych z historią miejscowości. 
 Rozmowa z uczniami na forum klasy.

4. Prezentacja najważniejszych części miasta i znajdujących się tam budynków czy cmentarzy. Mapa 
miasta. Prezentacji dokonuje nauczyciel wraz z uczniami.

5. Podsumowanie części pierwszej zajęć. Pytania i odpowiedzi na forum klasy. Podsumowanie rozpo-
czyna nauczyciel.

6. Historia społeczności żydowskiej w obliczu wojny na podstawie źródeł (nauczyciel, uczniowie): po-
dział klasy na trzy grupy, każda pracuje z inną kartą pracy. Każda grupa ma przeczytać swój tekst, 
umieć go streścić i odnieść do tematu zajęć. 

7. Cmentarz żydowski. Prezentacja ww. filmu.

8. Istota pielęgnacji pamięci. Wykład, dyskusja. Nauczyciel prowadzi wykład, odpowiada na pytania 
uczniów.

9. Zakończenie, podsumowanie zajęć, zadanie domowe. W domu – projekt historii wybranego miejsca 
lokalnego. 
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Karta pracy nr 2 (na podstawie źródeł internetowych)

Pierwsi osadnicy żydowscy w Żelechowie pojawili się w połowie XVII w. Miasto przez wiele lat było 
silnym ośrodkiem chasydyzmu. Przez pewien czas funkcję rabina pełnił tu uczeń Wielkiego Magida, 
Levi Icchak z Berdyczowa. W Żelechowie działał także Jehoszua Aszer Rabinowicz, syn Świętego Żyda 
z Przysuchy, późniejszy cadyk w Parysowie. Dynastię cadyków w Żelechowie zapoczątkował Icchak 
Salomon Goldberg, a po jego śmierci miejscowym chasydom przewodzili jego potomkowie – Joszua 
Aszer Dawid i Abraham Szalom Goldberg. To właśnie między innymi Żydzi z Żelechowa byli pionierami 
chasydyzmu w Warszawie. Na przestrzeni dziejów wyznawcy judaizmu tworzyli istotną część społecz-
ności miasta. W 1897 r. w Żelechowie żyło 4.930 osób pochodzenia żydowskiego, co stanowiło aż 
70% wszystkich mieszkańców. Żydzi dominowali także w gospodarce miasta, opanowując w większo-
ści handel i rzemiosło. 

Po wybuchu II wojny światowej w Żelechowie utworzono getto, w którym zamknięto kilka tysięcy miej-
scowych Żydów oraz uciekinierów i przesiedleńców z innych miejscowości, m.in. z Garwolina, Warsza-
wy, Maciejowic. Tych, którzy przetrwali terror, głód i epidemie, pod koniec września 1942 r. wywieziono 
do obozu zagłady w Treblince. Początkowo żelechowscy Żydzi grzebali swych zmarłych na placu przy 
synagodze, między obecnymi ulicami Piłsudskiego, Pudły i 15 Pułku Piechoty „Wilków”. W 1776 r. na 
cmentarzu spoczął cadyk Aron Hopstein z Żelechowa. Nekropolia ta funkcjonowała do 1802 r., kiedy to 
władze  – kierując się względami sanitarnymi – nakazały gminie żydowskiej założenie cmentarza poza 
terenem zabudowanym5. 

W ostatnich latach władze miasta odsłoniły pomnik upamiętniający stojącą tu niegdyś synagogę. Nowy 
cmentarz żydowski powstał na rozległym wzniesieniu u zbiegu obecnych ul. Chłopickiego i ul. Reymon-
ta. Dziś na jego terenie znajduje się około 100-150 kamieni nagrobnych. W części wzgórza położonej 
najbliżej ul. Chłopickiego przeważają nagrobki wykonane z granitowych głazów, z prostymi inskrypcja-
mi, w zdecydowanej większości pozbawione symbolicznych płaskorzeźb. Jest to zapewne najstarsza 
część nekropolii. Około czterdziestu metrów od szosy, po prawej stronie przy ogrodzeniu zwraca uwa-
gę podwójny nagrobek, ozdobiony dwoma świecznikami.

 Centralna część cmentarza jest niemal zupełnie pozbawiona płyt nagrobnych. W trawach tkwią pod-
stawy wyłamanych niegdyś macew. Niewykluczone, że dla Niemców oraz powojennych złodziei pła-
skie płyty z piaskowca były bardziej praktycznym i pożądanym materiałem budowlanym niż niewielkie 
nagrobki z polnych kamieni. Na końcu cmentarza można odnaleźć współczesny wystawiony gro-
bowiec. Na lastrykowej płycie wyryto napis: „Kochanemu Ojcu zamordowanemu przez hitlerowców  
w dn. 17 XI 1943 r. w Hucie Dąbrowa. Sonia i Srulek Ogman, zam. w Izraelu. Listopad 1990”. W 2006 r.  
grób ten padł ofiarą wandali, którzy zniszczyli metalowe barierki i rozrzucili betonowe płyty. Na zbo-
czu wzgórza od strony ul. Reymonta zachowało się około 20-30 macew z piaskowca. Przetrwały one  
w dobrym stanie, z czytelnymi inskrypcjami6. 

Podczas II wojny światowej na opisywanym cmentarzu grzebano ofiary hitlerowskiego terroru. Doko-
nywano tu także egzekucji. Między innymi w dniu 28 lutego 1943 r. rozstrzelano tu kilkudziesięciu ży-
dowskich rzemieślników, pozostawionych w mieście po likwidacji getta. Po wyzwoleniu na cmentarzu 
chowano też szczątki Żydów, przeniesione z grobów na terenie powiatu. Jeden z takich pochówków 
odbył się w dniu 29 maja 1947 r. Jak podaje sporządzony wówczas protokół, ekshumowano wtedy 
„trzy kobiety z rodziny Popowskich: Fajgę i dwie córki, których pozostałe resztki złożono w specjalnej 
skrzyni i pochowano na ich życzenie sprzed śmierci obok matki. Następnie dokonano odgrzebania 
zbiorowej mogiły rodziny Gudyk-Goldenwajnów w liczbie 11 osób obok stawów dworskich. Ciała były 
już po procesie rozkładowym, spotykało się jeszcze resztki ciała w okolicy żeber. W tym samym poło-

5 Jak wynika ze wspomnień starszych mieszkańców Żelechowa – m.in. Eugeniusza Majka – przed 1939 r. teren cmentarza był ogrodzony  
i pozbawiony macew. Po wojnie działka cmentarna i plac po zburzonej synagodze zostały splantowane. Obecnie w tym miejscu znajduje 
się park z placem zabaw.

6 W ich zwieńczeniach widać zdobienia typowe dla żydowskiej sztuki sepulkralnej – m.in. dłonie z dzbanem, szafy ze świętymi księgami, lwy 
i świeczniki. W przeszłości cmentarz był ogrodzony. Przypominają o tym betonowe słupy i resztki siatki, której nie skradziono jedynie od 
strony dość ruchliwej ul. Chłopickiego. Można zauważyć także podstawy zerwanych tablic informacyjnych. W kilku miejscach widać ślady 
wyrzucania śmieci i kości zwierzęcych. Generalnie teren nekropolii jest dość dobrze utrzymany.

wi, mieszkańcowi tegoż getta. Dzięki temu on wraz z żoną udali się natychmiast do Warszawy. Cudem 
przeżyli okupację, a po wojnie wyjechali do Izraela. Podczas likwidacji getta ucieczkę grupie Żydów 
ułatwił także Wacław Bożek. Ukrywał ich w pobliskim lesie, a następnie skontaktował z dowódcą sta-
cjonującego w pobliżu Żelechowa oddziału partyzanckiego. Pod koniec września 1942 r. do Janiny  
i Stanisława Błażejczyków, którzy mieli gospodarstwo pod Żelechowem, po ratunek przyszła 17-letnia 
Pola Mójpan i 20-letni Josek Pnine. S. Błażejczyk zrobił im kryjówkę pod podłogą stodoły. Kiedy mło-
dzi Żydzi siedzieli w ukryciu, nad ich głowami toczyło się zwykłe gospodarskie życie. Josek wychodził  
z kryjówki jedynie pod osłoną nocy, żeby się umyć lub ogrzać w domu, gdy było zimno. Poli, która z wy-
glądu nie przypominała Żydówki, zdarzało się nawet chodzić do Żelechowa. Córka Janiny, Genowefa, 
dostarczała im żywność. Genowefa i Pola szybko się zaprzyjaźniły. Szyły ręcznie bieliznę i robiły lalki na 
sprzedaż. Kiedy zaczął zbliżać się front, pojawiły się pogłoski, że Sowieci potraktują Żydów jak Niemcy. 
Pola i Josek przeżyli wówczas chwile zwątpienia, pytali o truciznę. Janina na szczęście ich powstrzy-
mała. Po wojnie Pola i Josek wyjechali do Izraela. 

Z kolumny zmierzającej do Sobolewa uratowała się m.in. 19-letnia Halina Gedanken. Podczas marszu 
w miejscowości Milanów, wykorzystując nieuwagę granatowego policjanta, zeskoczyła z mostku i ukry-
ła się pod nim. Gdy zapadł zmrok, wyszła z kryjówki i zapukała do drzwi pierwszej napotkanej chałupy 
– w ten sposób znalazła tymczasowe schronienie u Józefa Tobiasza. Dwa dni później, dzięki pomocy 
Juliana Chudka, przybyła do wsi Goniwilk w pobliżu Żelechowa. Zamieszkała u Aleksandra i Marianny 
Kruków – 7-osobowej i bardzo biednej rodziny. Niebawem wszyscy Krukowie zachorowali na tyfus 
przywleczony przez Jankiela Jontewa, którego przygarnęli wcześniej pod swój dach. Choroba dopa-
dła również Halinę. Sobiech, ojczym Marianny Kruk, wynajął furmankę i zawiózł Halinę do Garwolina.  
W tamtejszym szpitalu ulokował ją jako swoją wnuczkę. Choroba okazała się śmiertelna dla męża Kru-
kowej – dom stracił gospodarza. Gdy Krukowa i Sobiech przywieźli Halinę ze szpitala do domu, Halina, 
widząc ich trudną sytuację, zaproponowała, że spróbuje gdzieś indziej poszukać schronienia. Krukowa 
jednak stanowczo stwierdziła, że jedzenia starczy dla wszystkich, a ją traktuje jak swoje dziecko. Gdy 
po chorobie Halina nie miała w co się ubrać, Marianna Kruk, która sama ledwie wyzdrowiała, oddała jej 
swój jedyny sweter4. 

U Lasotów ukrywali się także inni Żydzi, m.in. Fejnzylber z Sobolewa i Nisberg z Garwolina. W miej-
scowości Kotłówka koło Żelechowa Stefan Kapczyński ukrywał w czasie wojny żelechowską Żydów-
kę. Prawdopodobnie na skutek donosu 12 marca 1944 r. w godzinach przedpołudniowych do wsi 
przyjechała żandarmeria niemiecka i policja granatowa. Otoczyli zabudowania i wyprowadzili S. Kap-
czyńskiego i Żydówkę. Zatrzymali również sąsiada – Jana Celeja. Okupanci zaczęli sprawdzać dom  
i zabudowania gospodarcze, ale nic więcej nie znaleźli. Następnie przeprowadzili całą trójkę przez wieś 
i na skraju miejscowości dokonali bestialskiego mordu. Zginęli wtedy 33-letni S. Kapczyński, 28-letni 
J. Celej i nieznana Żydówka. Ciała przeleżały do godzin wieczornych. Wtedy z Żelechowa przyjechała 
granatowa policja i nakazała je pochować niedaleko. Pod koniec lipca 1944 r., po wkroczeniu do miasta 
oddziałów radzieckich, sąsiedzi pomordowanych odkopali ciała, które następnie pochowano na żele-
chowskim cmentarzu. 

W dawnym miejscu pozostały tylko zwłoki Żydówki. W 1971 r. w miejscu tej tragedii postawiono niewiel-
ki pomnik. Pomoc Żydom nieśli także mieszkańcy innych wsi w pobliżu Żelechowa. Władysław Sokół 
z Wilczysk przechowywał około 40 Żydów. Udzielał schronienia m.in. Boruchowiczom, Wajnbergom  
i Szyfmanom. 10 lipca 1944 r. został rozstrzelany za ukrywanie trzech żydowskich kobiet. W egzekucji 
razem z nim zginęły Maria i Hanna Popowskie. Pomocy Żydom udzielali także Edward i Władysław 
Turkowie z Wilczysk, a także S. Świetlik. U Wojciecha Woźniaka przebywało zaś kilku żydowskich na-
ukowców, przybyłych tu z Warszawy.

4 Rodzina Kruków nikomu nie odmawiała pomocy. Gdy Aleksander Kruk jeszcze żył, razem z Sobiechem wynosili z lasu na plecach rannych 
po obławach Żydów, ukrywali ich i leczyli w stodole. Za ostatnie grosze kupowali im leki. Oprócz H. Gedanken Krukowie ukrywali m.in. jej 
kuzynkę Chanę Gedanken z 8-letnim dzieckiem oraz Żydówkę o imieniu Marylka. W maju 1943 r., ze względu na niesprzyjającą postawę 
sąsiadów, dalszy pobyt Haliny u Kruków stał się zbyt ryzykowny. Wtedy Sobiech zawiózł ją do gajowego Stefana Lasoty, do wsi Unin koło 
Garwolina. Stefan i Władysława Lasota wyrobili dla Haliny kenkartę na imię i nazwisko: Marianna Kowalczyk i zatrudnili u siebie w charakte-
rze pomocy domowej. Tam udało się jej przetrwać wojnę.
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z Uchacza, Sobolewa, Dęblina-Ireny, Kalisza, Lusławic oraz z mniejszych okolicznych miejscowości.  
W tym miesiącu miało miejsce zdarzenie, które naraziło na niebezpieczeństwo życie setek Żydów  
w Żelechowie. W dzień targowy były polski żołnierz zastrzelił Niemca. Niemcy natychmiast zgromadzili 
setki Żydów i przygotowywali ich rozstrzelanie8. 

W grudniu 1939 r. powstało w Żelechowie biuro rekrutacji do prac przymusowych i zaraz zażądano od 
Judenratu wydania potrzebnej liczby robotników. Pierwsze grupy robotników, w liczbie około 150 osób, 
były posłane do pracy w Jarczewie, a nawet do Niemiec. Zapotrzebowanie na siłę roboczą zwiększyło 
się w roku 1941 i dużo grup Żydów, każda w ilości stu, były posłane do obozu pracy w Wildze, niedale-
ko Garwolina, gdzie pracowano przy kopaniu rowów melioracyjnych w dolinie Wisły. Dla zdobycia pie-
niędzy na pokrycie swoich kosztów utrzymania, Judenrat sprzedawał Żydom „zwolnienia” od obowiąz-
ku prac przymusowych. W lecie 1940 r. nieruchomości żelechowskich Żydów zostały skonfiskowane, 
a oni sami – chcąc mieszkać w swoich domach – musieli płacić komorne. Sklepy i firmy były również 
skonfiskowane i oddane pod kontrolę nadzorcy z ramienia niemieckiej władzy. 

W lipcu i sierpniu w 1940 r. dotarła do Żelechowa następna fala uciekinierów – około 1200 Żydów 
z Warszawy, Maciejowic i innych miejscowości. W październiku zostało utworzone „otwarte” getto. 
Wszyscy miejscowi Żydzi oraz uciekinierzy musieli tłoczyć się w ciasnym getcie, w warunkach niezno-
śnego zatłoczenia. Judenrat musiał zakwaterować część uciekinierów w „domu nauki”, gdyż miejscowi 
nie mieli dla nich kwater. Na wiosnę w 1942 r. wybuchła w getcie epidemia tyfusu. Judenrat otrzymał 
od Niemców pozwolenie na zorganizowanie szpitala i łaźni publicznej. Z pomocą Żydowskiego Nieza-
leżnego Komitetu Społecznego w Krakowie została otwarta w getcie kuchnia publiczna dla biednych. 
Joint posłał środki finansowe do Żelechowa na zakup ubrań dla uchodźców. Z chwilą powstania getta, 
powołana została również żydowska policja pod komendą niejakiego Szarfhertza. 

W czerwcu 1941 r. czterech młodych Żydów, którzy przemycali cukier do getta, zostało osądzonych na 
śmierć. Piąty był zastrzelony przez Niemców za to, że próbował sprzedać kożuch chłopom w zamian 
za jedzenie. W wyniku tego, Niemcy nałożyli na Żydów dodatkową karę w wysokości 10 tys. złotych.  
W chwili wybuchu wojny między Niemcami i Związkiem Sowieckim Żydom zabroniono opuszczać getto 
z wyjątkiem wyjścia do pracy. W tym czasie powstała w getcie straż pożarna, której 50 członków było 
zwolnionych od prac przymusowych. Zezwolono im także na wychodzenie z getta, przez co odegrali 
ważną rolę w zdobywaniu pożywienia u polskich rolników. W grudniu 1941 r. miało miejsce morderstwo 
w getcie. Trzech Żydów: Masza Szarfhertz (aktywista w grupie młodzieżowej, zajmującej się naucza-
niem dzieci),członek policji żydowskiej oraz żydowski kupiec zostali aresztowani przez Niemców. Ju-
denrat próbował ich wybronić, ale jego wysiłki nie przyniosły rezultatu. Wszyscy trzej byli powieszeni na 
Rynku jako ostrzeżenie dla innych9. 

Pod koniec 1941 r. przybyli do Żelechowa następni uciekinierzy i liczba Żydów w getcie wzrosła do  
13 tys. Między nimi byli tam uchodźcy z Warszawy, Łodzi, Garwolina, Łaskarzewa i innych miejsco-
wości. W tym czasie koło Żelechowa założono obóz rosyjskich jeńców wojennych. Kilkunastu jeń-
com udało się uciec do lasu, gdzie zorganizowali grupę partyzancką. To wydarzenie zbiegło się z or-
ganizowaniem podziemia w getcie pod przewodnictwem Izaaka Weislandera. Podziemie to zbierało 
ubrania i jedzenie dla uciekających jeńców wojennych. Grupa podziemna w getcie przestała istnieć po 
tym, jak ktoś z Polaków zrobił donos na Weislandera. Terror w Żelechowie nasilił się w lecie 1942 r. Niem-
cy żądali nadal Żydów do prac przymusowych, a już docierały do miasta pogłoski o deportacji Żydów  
z województwa lubelskiego do obozów śmierci. Judenrat wysłał 500 Żydów do obozów pracy w Wildze  
i w powiecie Mińsk Mazowiecki. W obliczu wiadomości o deportacji, Żydzi żelechowscy raczej chcieli do 
pracy przymusowej, mając nadzieję, że ta ich uratuje przed wywiezieniem. Na krótko przed deportacją żele-
chowskich Żydów do obozów, został aresztowany przewodniczący Judenratu Szalom Finkelsztajn i wraz  
z nim dwaj przedwojenni działacze społeczni: Salomon Goldsztajn i jego brat Dawid, oraz dwóch Polaków po-
dejrzanych o działalność podziemną: policjant i radny miejski. Wszyscy byli wywiezieni za miasto i rozstrzelani. 

8 Dzięki negocjacjom księdza i faktowi, że schwytano prawdziwego winowajcę, Żydów puszczono. Rozporządzenie z listopada1939 r. wy-
magało noszenia przez wszystkich Żydów opasek na rękawie z żydowską gwiazdą.

9 W październiku 1941 r. getto zostało zamknięte i między Żydami rozeszły się pogłoski (pochodziły od władz niemieckich), że żelechowskie 
getto zostanie miejscem, gdzie przetrzymywanym Żydom nie będzie groziło żadne niebezpieczeństwo.

żeniu odkopano jeszcze zwłoki nieznanego nazwiska. Nieco dalej, 15 metrów od niej, tak samo nie-
znanych nazwisk dwie osoby. W końcu dokonano ekshumacji odosobnionej mogiły przy ul. Reymonta,  
w ogródku Zielińskiego – kuśnierza Szlomy Hepnera. Wszystkich pogrzebano na cmentarzu żydow-
skim”. 

Cmentarze żydowskie były też miejscem, gdzie odbywały się śluby. Dotyczyło to jednak sytuacji wy-
jątkowych. Zgodnie ze starym żydowskim przesądem, śluby na cmentarzach aranżowano w celu za-
żegnania zarazy. Taka ceremonia miała miejsce także w Żelechowie i została opisana przez Mosze 
Boruchowicza w Księdze Pamięci Żelechowa. Kiedy w 1942 r. mieszkańcom getta zagroziła epidemia 
tyfusu, „(...) postawiono urządzić ślub na cmentarzu. Był to stary zwyczaj z czasów zaraz. W tym sa-
mym czasie zamierzano też pogrzebać zniszczone święte księgi z domu modlitwy. Szukano odpowied-
niej pary. Niełatwo było znaleźć chętnych. Po wielu poszukiwaniach znaleziono pana młodego – Motele, 
syna Mosze Bejgera. Panną została Chawele, córka Sory i Welwela Judkesa, stara panna w wieku 
ponad pięćdziesięciu lat. Para zgodziła na ślub i miejsce jego udzielenia pod warunkiem, że zostaną 
zapewnione im stroje. Natychmiast dostarczono im dwie pary chodaków, a gmina kupiła dla nich trochę 
materiału na ubranie. (....) Zaprowadzono parę pod chupę na cmentarzu. Orszakowi, za którym na wo-
zach wieziono zniszczone święte księgi, towarzyszył rabin, jego dzieci, uczeni w Torze i niemal wszyscy 
mieszkańcy żelechowskiego getta. Przygrywali muzycy, ale melodia była bardzo gorzka. Na cmentarzu 
najpierw pogrzebano księgi, a następnie udzielono ślubu, z zachowaniem całego rytuału. Ceremo-
nię prowadził rabin. W intencji zażegnania epidemii odmówiono modlitwy, wznosząc na koniec okrzyk 
Mazel Tow! Parę poprowadzono do sali weselnej w siedzibie Judenratu. Żydowska policja pilnowała 
porządku. Wydano wspaniałe przyjęcie (...). Tak świętowaliśmy cmentarny ślub, który miał uchronić 
Żydów od tyfusu”. W 2011 r. rozpoczęły się poszukiwania grobu cadyka Arele Kuznicera, praprawnuka 
słynnego Magida z Kozienic7. 

Karta pracy nr 3 (na podstawie źródeł internetowych)

W pierwszym tygodniu wojny żydowscy uciekinierzy z okolicznych wiosek dotarli do Żelechowa.  
W dniach 8-9 września przybyło do Żelechowa setki Żydów z Garwolina, który był w znacznej części 
zbombardowany i prawie całkowicie zniszczony przez szalejący ogromny pożar. Niemcy weszli do Żele-
chowa 12 września 1939 r. Z chwilą ich przybycia do miasta chwytano Żydów na ulicach, w surowy 
sposób im ubliżano, ograbiano i podpalono kilka żydowskich domów. Drugiego dnia podpalona została 
synagoga, a w płomieniach zginął Hayyim Palhendler, przed wojną członek zarządu miejskiego. Jed-
nocześnie Niemcy wzięli jako zakładników polskich i żydowskich działaczy społecznych, zatrzymując 
ich przez 24 godziny w areszcie. Po kilku dniach Niemcy zebrali grupę Żydów i odesłali ich do Ostrowi  
Mazowieckiej. Po drodze wielu z nich zastrzelono. 

W związku z problemami granicznymi między Niemcami i Rosją Sowiecką, wojska niemieckie opuściły 
Żelechów na kilka dni. Jednak wróciły do miasta czwartego października 1939 r., po rozwiązaniu kon-
fliktu o linię graniczną we wschodniej Polsce. Podczas tej krótkiej nieobecności Niemców w Żelechowie, 
Żydzi doświadczyli wielkich krzywd. Wykorzystując bezład, miejscowe antysemickie bandy rabowały 
żydowski majątek. Szczytem zniewagi było porwanie rabina Ferzischera przez grupę polskich żołnierzy, 
ukrywających się w pobliskich lasach. Rabina puszczono dopiero po zapłaceniu znacznego okupu. Po 
powrocie Niemców życie w mieście trochę się uspokoiło. Skończyły się akty przemocy. Wywiezionym 
do Ostrowi Mazowieckiej pozwolono wrócić do domów. 

W listopadzie 1939 r. utworzono Judenrat. Na jego czele stanął Israel-Mordechaj Engel, którego wkrót-
ce zastąpił Szalom Finkelsztajn. Jego dwoma zastępcami byli: Velvel Szpringer i Mojżesz Weislander.  
W skład Judenratu wchodziły osoby z gminy, działacze syjonistycznych organizacji, związków handlarzy 
i rzemieślników, chasydzi i komuniści. Z chwilą powstania Judenratu, Niemcy zażądali od miejscowych 
Żydów okupu w wysokości 100 tys. złotych. W listopadzie 1939 r. setki Żydów przybyły do Żelechowa 

7 Wiadomo, że Ariele Kuznicer zmarł wieczorem 25 września 1941 r. i został pochowany obok hotelu na jednym z dwóch cmentarzy żele-
chowskich.
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Agnieszka Fuczik 

,,Nie przypuszczaliśmy, że ludzka istota jest zdolna 
do popełnienia takich zbrodni". Losy żydowskiej 
społeczności Bielska-Białej. 

Wprowadzenie:
Opracowane materiały edukacyjne stanowią propozycję scenariusza zajęć przybliżających uczniom hi-
storię żydowskiej społeczności Bielska-Białej. W efekcie mają one doprowadzić młodzież do refleksji na 
temat skutków II wojny światowej, która – poprzez realizację nazistowskiej polityki – doprowadziła do 
zagłady Żydów, a tym samym istotnej zmiany tożsamości miasta. 
Zgromadzone materiały umożliwiają poprowadzenie zajęć składających się z kilku części: 
– część 1 – krótka historia żydowskiej społeczności Bielska i Białej (Bielsko do 1950 r. było samodzielnym 
miastem na Śląsku Cieszyńskim. Od 1951 r. Bielsko zostało połączone z Białą Krakowską, która stanowi 
dziś wschodnią część miasta Bielska-Białej) z uwzględnieniem miejsc związanych z tą społecznością;
– część 2 – losy Żydów w czasie II wojny światowej (na podstawie opracowania historycznego);
– część 3 – indywidualna relacja z okresu Zagłady (na podstawie historii życia Gerdy Weissmann-Klein).
Historia znacznej części społeczności bielskich i bialskich Żydów zakończyła się w obozie zagłady 
Auschwitz II-Birkenau. W tym sensie niniejszy scenariusz można potraktować również jako element 
przygotowania młodzieży do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Proponowane zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Mogą być realizowane przy współpracy róż-
nych nauczycieli, np.: historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie czy nauczycieli-wychowaw-
ców.

Czas zajęć: 3 godziny lekcyjne + wycieczka klasowa połączona z plenerem fotograficznym

Poziom nauczania: szkoła ponadpodstawowa; język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, lekcja 
wychowawcza

Cele zajęć: 
• Po zajęciach uczeń: 
• poznaje wielokulturową historię Bielska-Białej,
• poznaje historię żydowskiej społeczności Bielska-Białej,
• odnajduje na mapie miasta miejsca związane z życiem i działalnością bielskich i bialskich Żydów,
• zna i rozumie pojęcia: wielokulturowość, synagoga, kirkut, macewa, getto, eksterminacja, Holo-

kaust, obóz zagłady, obóz koncentracyjny,
• kształtuje umiejętność dostrzegania skutków wydarzeń historycznych we współczesności,
• rozwija zainteresowania historią lokalną,
• wykorzystuje zdobytą wiedzę do formułowania własnych opinii i sądów,
• uwrażliwia się na niesprawiedliwość i krzywdę,
• ma świadomość kluczowej roli przestrzegania zasad tolerancji w życiu społecznym.

Metody i formy pracy:
• elementy wykładu,
• praca pod kierunkiem nauczyciela,
• praca indywidualna,
• praca w grupach,
• wycieczka klasowa,
• plener fotograficzny.

30 września 1942 r. getto otoczyły patrole SS i ukraińskie oddziały pomocnicze. Żydom rozkazano 
opuścić domy i stłoczono ich na Rynku. W czasie tej akcji małej grupie młodych ludzi udało się zbiec do 
lasu. Około 300 Żydów, którzy mieli kłopoty ze stawieniem się na miejsce zbiórki – starcy, chorzy i dzieci 
oraz osoby próbujące się schować – było na miejscu zastrzelonych. Pozostałych pognano na stację 
kolejową i wysłano w towarowych wagonach do Treblinki. Pod koniec tej akcji Niemcy polowali na tych, 
którzy uciekli albo schowali się. W Żelechowie i w okolicy schwytano ich około ośmiuset – wszyscy 
zostali zamordowani. Niemcy pozostawili w getcie grupę 50 ludzi z żydowskiej policji i straży pożarnej. 
Zatrudniono ich przy grzebaniu zwłok pomordowanych oraz zbieraniu żydowskiego majątku. Po ukoń-
czeniu tych prac większość z nich posłano do obozu pracy w Wildze, a wkrótce przeniesiono do obozu 
prac w okolicy Sobolewa, gdzie prawie wszyscy zginęli. Dodatkowo Niemcy pozostawili w Żelechowie 
grupę 25 żydowskich rzemieślników, którzy pracowali w warsztacie mieszczącym się w dawnym „domu 
nauki”. Wszystkich członków tej grupy zamordowano 28 lutego 1943 r. na cmentarzu żydowskim. 

Pod koniec 1942 r. powstały w lasach koło Żelechowa oddziały partyzanckie. Do nich należał również 
oddział żydowski pod dowództwem Szmuela Olszaka. Do oddziału trafiło też kilku młodych ludzi, któ-
rym udało się uciec w czasie likwidacji getta lub wyskoczyć z transportu do Treblinki. Działalność ży-
dowskich partyzantów nasiliła się w 1943 r. po radzieckich zrzutach broni. Partyzancki oddział Olszaka 
przeprowadził m.n. akcję wyswobodzenia sowieckich więźniów wojennych z obozu niedaleko Dęblina 
oraz akcje wysadzania pociągów niemieckich i minowania dróg w rejonie Dęblin-Lubartów. Żydowscy 
partyzanci utrzymywali kontakt z żydowskimi robotnikami w obozach pracy przymusowej w tym regio-
nie. Dowódca oddziału Olszak zginął w 1944 r. w potyczce z Niemcami10. 

10 Kilku jego partyzantów dołączyło do oddziałów komunistycznych – inni zostali zabici przez polskie antysemicko nastawione oddziały par-
tyzanckie lub zginęli w potyczkach z Niemcami.
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Środki dydaktyczne:
• materiały prezentowane przez nauczyciela (fotografie omawianych miejsc lub ich upamiętnień),
• fragmenty opracowania historycznego do pracy w grupach: Jacek Proszyk, Polityka narodowościo-

wa i rasowa (wybrane fragmenty), [w]: Bielsko-Biała, red. I. Panic, t. IV, s. 375-385;
• fragmenty książki Gerdy Weissmann-Klein do pracy w grupach: Gerda Weissmann-Klein, All but my 

life, HILL and WANG a division of Farrar, Straus and Giroux New York ISBN: 978-0-8090-1580-1 
(tłumaczenie własne).

Pojęcia i terminy:
wielokulturowość, synagoga, kirkut, macewa, getto, deportacja, oznakowanie, eksterminacja, ludobój-
stwo, Holokaust, obóz pracy, obóz zagłady.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wprowadza uczniów w historię żydowskiej społeczności Bielska i Białej oraz przedstawia 
miejsca związane z tą społecznością (załączniki 1-11).

Rozwiniecie: 
2. Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie czterech zespołów. Każdy zespół otrzymuje fragment opra-

cowania historycznego poświęconego losom żydowskiej społeczności Bielska i Białej w okresie Za-
głady (załącznik 12). Uczniowie analizują podany fragment tekstu i zapisują na arkuszach papieru 
informacje o kolejnych etapach prześladowania Żydów. Prezentacja wyników pracy poszczególnych 
grup (przykładowa realizacja zadania: załącznik 13).

3. Nauczyciel podaje krótką informację poświęconą Gerdzie Weissmann-Klein (załączniki 14-15). 
Uczniowie pracują w tych samych grupach. Nauczyciel rozdaje każdej z grup 3-4 fragmenty książ-
ki G. Weissmann-Klein (załącznik 16). W podanych fragmentach uczniowie odnajdują odniesienia 
do wcześniej omówionych wiadomości historycznych i zapisują je. Prezentacja wyników pracy po-
szczególnych grup (przykładowa realizacja zadania: załącznik 17).

4. Nauczyciel prosi uczniów, aby raz jeszcze przeanalizowali podane fragmenty książki i odszukali  
w nich opis reakcji emocjonalnych bohaterki na zmieniającą się rzeczywistość (przykładowa realiza-
cja zadania: załącznik 18). Refleksja kończąca pracę w grupach.

5. Nauczyciel prezentuje dalsze losy Gerdy Weissmann-Klein (załącznik 19).

Zakończenie: 
6. Podsumowanie zajęć w formie krótkiej informacji na temat współczesnej żydowskiej społeczności 

Bielska-Białej (załącznik 20).

Praca domowa: 

1. Przygotowanie wycieczki klasowej śladami bielskich i bialskich Żydów połączonej z plenerem foto-
graficznym.

2. Zaplanowanie wystawy poplenerowej zorganizowanej na terenie szkoły. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1

Historia Żydów w Bielsku Białej 
Bielsko (niem. Bielitz) – do 1950 r. było samodzielnym miastem na Śląsku Cieszyńskim. Od 1951 r. Biel-
sko zostało połączone z Białą Krakowską, która stanowi dziś wschodnią część miasta Bielska-Białej. 
Oba miasta dotąd były rozdzielone rzeką Białą. Historia społeczności żydowskiej dotyczy zatem miesz-
kańców Bielska i Białej. 
Przez wieki charakterystyczną cechą dwumiasta była wielonarodowość (z przewagą narodowości nie-
mieckiej) oraz różnorodność religijna (katolicy, protestanci i Żydzi) przerwane II wojną światową. 

Żydzi w Bielsku 
Obecność wyznawców judaizmu w Bielsku jest ściśle związana z pierwszą żydowską rodziną Singerów, 
którzy mieszkali w Cieszynie od XVII w. Pierwsi bielscy Żydzi zorganizowali dom modlitwy w prywatnym 
mieszkaniu, a pochówki aż do 1849 r. odbywały się na cmentarzu żydowskim w Cieszynie. Osiedlanie 
się wyznawców judaizmu w mieście związane było z jego atrakcyjnością gospodarczą. Bliskość granicy 
z Rzeczpospolitą, Prusami oraz Górnymi Węgrami sprzyjała handlowi, a gdy w 1772 r. przyłączono do 
Austrii południową Małopolskę z Lipnikiem-Białą, gospodarka miasta zaczęła rozkwitać. Z biegiem lat 
liczba Żydów zwiększała się wraz z ich zamożnością związaną z rozwojem handlu tekstyliami. W 1790 r. 
w Bielsku zamieszkiwało 86 Żydów (3,85% mieszkańców miasta), a w 1837 r. już 426 Żydów. Tak liczna 
grupa miała swój dom modlitwy, rzeźnię i kuchnię koszerną oraz mykwę. Funkcję nieoficjalnego rabina 
sprawował w tym czasie Hirsch Heinrich Morgenstern.
W 1849 r. Żydzi nabyli grunt w pobliskiej wsi Aleksandrowice (dziś dzielnica Bielska-Białej), na którym 
założyli cmentarz. Dnia 27 grudnia 1865 r. bielska gmina wyznaniowa odłączyła się od cieszyńskiej. 
Samodzielność oznaczała także prawo do oficjalnego zatrudnienia miejscowego rabina. 
Bielsko znane było ze swojego przemysłowego charakteru i możliwości znalezienia lepszej pracy niż 
w innych częściach ówczesnej Polski. Liczba ludności miasta w tym okresie znacznie się zwiększyła. 
Także wielu Żydów, głównie z województw wschodnich, przybyło do Bielska. Mimo że ich liczba z roku 
na rok się zwiększała, to procent Żydów w stosunku do ogółu mieszkańców miasta utrzymywał się na 
poziomie 20%. W 1921 r. było 3982 Żydów, w 1928 r. – 4520, w 1930 r. – 5200, w 1939 r. liczba ta 
przekroczyła 5 tys. Raport Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z pierwszej połowy lat 30. informował, że 
w ostatnich kilku latach osiedliło się w Bielsku około 300 rodzin żydowskich, przeważnie ze wschodniej 
Małopolski.

Działalność gospodarcza 
Żydzi mieli znaczny udział w rozwoju gospodarczym miasta. Pierwsze fabryki zaczęli zakładać w latach 
30. XIX wieku. Były to zakłady małe bądź średnie. W roku 1865 w rękach żydowskich znajdowały się 
m.in.: 3 fabryki sukna, farbiarnia i jeden zakład apretury. Spośród 28 firm handlujących wełną  
i suknem – 16 należało do Żydów. Rozwój gospodarczy, kulturalny i organizacyjny miasta sprzyjał wzro-
stowi liczebności społeczności żydowskiej. 

Działalność społeczna
W drugiej połowie XIX w. nastąpił najsilniejszy proces asymilacji pomiędzy ludnością żydowską a niemiecką. 
Żydzi należeli do niemieckich stowarzyszeń, posyłali dzieci do niemieckich szkół i brali udział w ogólnym 
życiu kulturalnym oraz towarzyskim. Dobre stosunki łączyły także gminę żydowską z miejscowym zborem 
ewangelickim. W 1860 r. powstało Izraelickie Kobiece Stowarzyszenie Dobroczynne w Bielsku-Bia-
łej. W listopadzie 1905 r. bielscy Żydzi otworzyli swoją bibliotekę, częściowo z książek pochodzących  
z prywatnej biblioteki Salomona Joachima Halberstamma (bibliofila, kolekcjonera, naukowca i kup-
ca). Funkcjonowała opieka społeczna, w tym Żydowski Kobiecy Związek Dobroczynny i Komisja Wspie-
rania Biednych. Działały także żydowskie towarzystwa naukowe, a także stowarzyszenie rzemieślnicze. 
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Do innych ważnych działań bielskich Żydów należało założenie Żydowskiego Banku Ludowego czy 
powstanie pięcioklasowej żydowskiej szkoły powszechnej i dwuletniego przedszkola, a także sto-
warzyszeń: Towarzystwo Darmowego Stołu – dla żydowskich dzieci pobierających naukę w okolicz-
nych szkołach oraz miejscowych ubogich Żydów, Dom Wakacyjny – w willowej dzielnicy Bielska zwanej 
Lasem Cygańskim, w którym co roku odpoczywało kilkadziesiąt dzieci. Powołano także żydowski dom 
sierot, zwany potocznie Fundacją Simachowitzów. W 1917 r. dokonano uroczystego otwarcia siero-
cińca dla chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 14 lat, których uczono także rzemiosła. Wspomnieć 
należy także Żydowskie Towarzystwo Sportowe „Makkabi”, którego działalność koncentrowała się na 
wycieczkach turystycznych w Beskidy, Tatry i Pieniny, zajęciach gimnastycznych, organizacji zabaw towa-
rzyskich i spotkań. W 1934 r. bielskie towarzystwo wybudowało salę gimnastyczną w Domu Ludowym m. 
Bialika, wzniesionym ze składek miejscowej gminy wyznaniowej. W 1928 r. (lub rok wcześniej) powstała 
sekcja narciarska, która wybudowała drewniane schronisko na Hali Boraczej – wówczas było to pierwsze 
schronisko żydowskie na świecie. Funkcjonował także Żydowski Klub Sportowy „Ha-Koach” (hebr. 
„Siła”), który powstał w 1912 r. i prowadził sekcję piłki nożnej, sekcję tenisową i sekcję pływacką. 

Żydzi w Białej 
Po drugiej stronie rzeki Białej, w starostwie lipnickim, pierwsi Żydzi pojawili się już pod koniec XVII w. 
Działali tutaj jako kupcy i arendarze, dzierżawiąc pańskie browary i karczmy. Wzmożony ich napływ do 
Białej miał miejsce w latach 40. XVIII w., z uwagi na wzrost znaczenia miasta jako ośrodka handlowego 
na granicy z Austrią. Dzięki poparciu starostów i ich zarządców stworzyli kolonię żydowską z bożnicą 
i cmentarzem. W 1765 r., w wyniku ostrego konfliktu z mieszczanami, Żydzi zostali wygnani z Białej,  
a miasto uzyskało prawo zakazu osiedlania się Żydów na jego terenie. Formalnie obowiązywało ono do 
1848 r., jednak nie było przestrzegane. 
Pod koniec XVIII w. Żydzi powrócili do Lipnika, a w Białej pojawili się ok. 1805 r. W 1849 r. założyli wła-
sny cmentarz, a w 1872 r. utworzyli własną gminę wyznaniową. Przy dzisiejszych ulicach 11 Listopada 
i Krakowskiej w 1889 r. zbudowali okazałą synagogę. Natomiast w 1912 r. ortodoksyjne towarzystwo 
dobroczynne „Ahawas Thora” wzniosło w Białej synagogę, przy której otwarto szkołę talmudyczną 
(dzisiejsza ul. R. Dmowskiego).

Zagładę żydowskiej społeczności Bielska i Białej przyniosła II woja światowa.

Załącznik nr 2
Synagoga w Bielsku

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Pierwsza oficjalna bielska synagoga zwana „templem” znajdowała się przy ulicy Tempelstrasse (dziś ul. 
Cechowa 20) i funkcjonowała w latach 1839-1881. Z biegiem lat synagoga przy Tempelstrasse okazała 
się za mała dla powiększającej się społeczności żydowskiej. Zakupiono teren w obrębie nowych repre-
zentacyjnych ulic miasta: Kaiser Franz Joseph Strasse (dziś ul. 3 Maja) oraz Elisabethstrasse (dziś ul. 
Mickiewicza). Budowę rozpoczęto w 1880, a zakończono w 1881 r. Autorami projektu byli wiedeńczyk 
Ludwik Schöne i bielszczanin Karol Korn, a wykonawcą – firma budowlana Emanuela Rosta. Nowa 
świątynia zaprojektowana w stylu mauretańskim nawiązywała do orientu i była wierną kopią synagogi  
w Szombathely na Węgrzech.Postępowa synagoga miała pięknie brzmiące organy i chór oraz dwóch 
kantorów o klasycznej operowej barwie głosu: Ignacego Goldmana i Rudolfa Fischera. Organistą był 
chrześcijanin – Paweł Golasowski, funkcjonował również chór, którego dużą część stanowili chrześci-
janie. 
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W połowie września 1939 r. Niemcy sprowadzili materiały łatwopalne i wybuchowe, podkładając je 
pod Żydowski Dom Ludowy im. Chaima Bialika w Bielsku oraz trzy świątynie: synagogę postępową 
w Bielsku przy ul. 3 Maja, synagogę postępową w Białej przy ul. Krakowskiej i synagogę ortodoksyjną 
„Ahawas Tora” w Białej przy ul. Szpitalnej. Pod płonące budynki nie dopuścili straży pożarnych. Rela-
cje dotyczące daty spalenia synagog różnią się od siebie, źródła podają daty 13, 14 lub 15 września 
1939 r. W miejscu spalonego Żydowskiego Domu Ludowego z łaźnią, salą teatralną i gimnastyczną po 
wyremontowaniu urządzono składy (dzisiaj mieści się tu Teatr Lalek „Banialuka”), a zamiast synagogi  
w Bielsku urządzono basen przeciwpożarowy. Obecnie o istnieniu świątyni świadczy pamiątkowa 
tablica na ścianie Galerii Bielskiej BWA, informująca, iż Dom Modlitwy Żydowskiej stał tu w latach  
1881-1939 (tablicę odsłonięto 5 września 1991 r.). Galeria Bielska BWA usytuowana jest dokładnie  
w miejscu dawnej synagogi.

Fot. 4

Istotną formą upamiętnienia tego wydarzenia było także umieszczenie na fasadzie Galerii Bielskiej BWA 
od strony ul. 3 Maja wielkoformatowych wydruków archiwalnych zdjęć bielskiej synagogi, zarówno  
z okresu jej architektonicznej świetności, jak i ruiny (31 sierpnia 2009 r.). 

Fot. 5

Załącznik nr 3
Synagoga w Białej

Fot. 6

Fot. 7

Pod koniec XIX w., na terenie dzisiejszej dzielnicy Bielska-Białej – Lipniku, istniała duża kolonia żydow-
ska. Małe skupisko Żydów w Lipniku, które początkowo obejmowało jedynie kilka rodzin, już po 1820 r. 
zaczęło się rozwijać. Po tym, jak na terenach dawnej gminy Lipnik utworzona została Żydowska Gmina 
Wyznaniowa, otwarto tam zreformowaną synagogę, która mieściła się w odpowiednio zaadoptowanym 
do tego celu budynku. Było to tylko rozwiązanie tymczasowe, ponieważ Gmina Wyznaniowa dążyła do 
wzniesienia odpowiednio zaprojektowanej synagogi. Ostateczna decyzja o budowie synagogi zapadła 
w 1887 r. Projektantem nowej synagogi był współtwórca synagogi w Bielsku – Karol Korn. Znany bielski 
architekt żydowski zaprojektował świątynię w stylu neoromańskim i mauretańskim. Zastosował również 
charakterystyczne kopuły wieńczące fasadę główną. Na miejsce nowej synagogi wybrano zachodnie 
zbocze Kopca Lipnickiego, tuż przy szosie cesarskiej do Krakowa (obecnie jest to skrzyżowanie ulic 
Krakowskiej i Kazimierza Wielkiego). Świątynia została otwarta 22 września 1889 r. Nie odnotowano 
żadnych protestów ze strony chrześcijan, a na otwarciu synagogi pojawili się miejscowi duchowni ka-
toliccy i ewangeliccy. W 1939 r., w nocy z 13 na 14 września, synagoga lipnickich i bialskich Żydów 
została spalona, a następnie rozebrana przez Niemców. 
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Załącznik nr 4
tzw. Polska modlitewnia 

Fot. 8

Synagoga ortodoksyjna, tzw. polska modlitewnia (nazwa oficjalna: Dom Modlitwy Towarzystwa Nweh 
Shalom), powstała w 1870 r. przy Steggasse 7 (ul. Nad Ścieżką 7). Dom modlitwy był niewielkim obiek-
tem. Na piętrze znajdował się duży pokój mieszczący salę modlitw – bóżnicę urządzoną w stylu orto-
doksyjnym. Prowadziło go stowarzyszenie modlitewne i służył przede wszystkim ortodoksyjnym Żydom 
przybyłym z terenów wschodnich. Budynek został rozebrany przez Niemców w latach II wojny świa-
towej. Ulica obecnie nie istnieje, a na jej miejscu znajduje się parking przy skwerku między pl. Smolki  
a mostem nad Białą.

Załącznik nr 5
Synagoga ortodoksyjna towarzystwa Ahawas Thora w Białej 

Synagoga została zbudowana w 1912 r. z inicjatywy ortodoksyjnego Związku Dobroczynnego Ahawas 
Thora w Białej Krakowskiej (obecnie dzielnica Bielska-Białej), przy ówczesnej ul. Szpitalnej 7 (dzisiejsza 
Dmowskiego), w miejscu obecnego DH Ratuszowy.
Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. W jej wnętrzu w zachodniej części 
znajdował się przedsionek, z którego wchodziło się do głównej sali modlitewnej. Na piętrze nad przed-
sionkiem znajdował się babiniec, do którego prowadziły dwa osobne wejścia i klatki schodowe. Fasada 
budynku zawierała w zwieńczeniach architektonicznych symbole gwiazdy Dawida.
Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. synagogę spalono, a następnie wyburzono zgliszcza. 
W latach 70. XX w. zbudowano w jej miejscu pawilon handlowy. Nie odnaleziono do tej pory żadnych 
zdjęć budynku, zachowały się jedynie plany synagogi. 

Załączniknr 6

Budynek Żydowskiej Gminy Wyznaniowej 

Fot. 9

Wzniesiony w 1904 r. przez Karola Korna według projektu Ernesta Lindnera i Teodora Schreiera. 
Oprócz kancelarii i biur znajdowały się tu mieszkania dla rabina i kantorów, lokale niektórych żydow-
skich stowarzyszeń oraz gimnazjum żydowskie. W 1931 r. Żydzi stanowili 20% ludności Bielska. 
Obecnie - ul. A. Mickiewicza 22, na rogu z ul. H. Sienkiewicza, siedziba Sądu Rejonowego. 

Załączniknr 7
Żydowska Szkoła Ludowa 

Wzniesiona w 1872 r. przez budowniczego Karola Kunza z inicjatywy władz żydowskiej gminy wyzna-
niowej w Bielsku przy Giselastrasse (ul. Krasińskiego 17). Szkoła zatrudniała wówczas czterech nauczy-
cieli, a uczęszczało do niej blisko dwustu dzieci. Z uwagi na asymilatorskie zapatrywania elity Żydów 

Fot. 10
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bielskich, przywiązanych do kultury niemieckiej, program szkoły niewiele różnił się od szkół niemieckich  
i miał zdecydowanie świecki charakter – dodano jedynie kilka lekcji z zakresu judaizmu i modlitw. Jednak 
taki profil szkoły nie zadowalał wielu bardziej religijnych rodziców, którzy organizowali wieczorowe lekcje 
religijne. W okresie międzywojennym działało tu również przedszkole. Obecnie – ul. Z. Krasińskiego 17, 
na rogu z ul. A. Frycza-Modrzewskiego. Gimnazjum i Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Załącznik nr 8
Żydowski Dom Ludowy 

Fot. 11

Żydowski Dom Ludowy w Bielsku mieścił się w budynku przy ul. Mickiewicza 20, tuż przy synagodze. 
Zbudowany został w 1935 r. i nazwany imieniem Chaima Nachmana Bialika (1873-1934), pochodzące-
go z Wołynia poety, pisarza i dziennikarza, zwanego „wieszczem narodu”. Znajdowały się w nim łaźnia, 
sala teatralna i gimnastyczna. 
W połowie września 1939 r. został wysadzony przez Niemców, podobnie jak trzy synagogi. Obecnie  
w miejscu tym znajduje się budynek Teatru Lalek „Banialuka”.

Załączniknr 9
Cmentarz w Białej 

Na terenie Bielska-Białej istniały dawniej dwie żydowskie nekropolie (ze względu na dwie gminy żydow-
skie). Drugi cmentarz, założony w 1849 r., znajdował się w Białej przy ul. Wyzwolenia. Został przymu-
sowo zlikwidowany na poczet budowy Zakładów Sprzętu Sportowego „Polsport”. Część pomników 
nagrobnych przeniesiono na cmentarz w Bielsku, pozostałe zniszczono lub użyto do celów budowla-
nych. Obecnie łatwo odróżnić te dwie części cmentarza, ponieważ są oddzielone pokrytym bluszczem 
murem, przez który prowadzi furta. Dawniej w tej części znajdowała się kwatera ortodoksyjna, całkowi-
cie zniszczona w czasie II wojny światowej.

Załączniknr 10
Cmentarz żydowski w Bielsku 

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 14

Kirkut – cmentarz żydowski w Bielsku powstał w połowie XIX wieku (lipiec 1849 r. w podmiejskiej wsi 
Aleksandrowice). W okresie II wojny światowej nie został zlikwidowany. Uległ jednak wielkim zniszcze-
niom. Skradziono bądź zniszczono ponad połowę nagrobków – dziś jest ich 1200, podczas gdy liczba 
wszystkich grobów sięga 3000. Najbardziej ucierpiał najstarszy sektor, na którym brakuje 95% nagrob-
ków, oraz całkowicie zlikwidowana kwatera dla żydów ortodoksyjnych. Uszkodzony został również 
pomnik żołnierski, dom przedpogrzebowy i mury. W 1988 r. cmentarzowi przyznano status zabytku, 
dzięki czemu udało się powstrzymać stopniowe popadanie w ruinę tej nekropolii.



146l 146m

Drugim po hebrajskim językiem w inskrypcjach jest niemiecki, co może dziwić niektórych zwiedzają-
cych. Trzeba jednak pamiętać, że dla większości mieszkających w Bielsku Żydów był to pierwszy język.
W czerwcu 2000 r. odsłonięto pomnik poświęcony pamięci żydowskich mieszkańców Bielska-Białej, 
którzy zginęli podczas II wojny światowej. Na pomniku znalazł się napis w języku polskim i hebrajskim: 
„Ku pamięci żydowskich obywateli Bielska-Białej i okolic, którzy w latach 1939-1945 zostali zamordo-
wani przez hitlerowców bądź zmarli na wygnaniu. Cześć ich pamięci”.

Fot. 15

Załączniknr 11
Zagłada 

3 września 1939 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Bielska.
W 1939 r. co piąty mieszkaniec Bielska był Żydem, w Białej żyło ich mniej – stanowili 13% ludności  
(liczba ludności żydowskiej na obszarze obecnego miasta Bielsko-Biała w 1939 r. wynosiła ok.6 tys. osób.)

Fot. 16

Załączniknr 12
Jacek Proszyk, Polityka narodowościowa i rasowa (wybrane fragmenty), [w]: Bielsko-Biała, red. I. Panic, 
t. IV, s. 375-385

Grupa 1 
„Dla trzech narodowości zamieszkujących miasto wybuch II wojny światowej był chwilą zarówno triumfu, 
jak i klęski. Społeczność niemiecka witała żołnierzy przychodzących z zachodu jak wyzwolicieli, którzy po 
interwale 1918-1939 przywracali Bielsko niemieckiej ojczyźnie. Dla Żydów była to zapowiedź katastrofal-
nej klęski, której przedsmak poznali już, gdy pomagali uchodźcom żydowskim z Niemiec w październiku  
i listopadzie 1938 roku1. Dobrze wiedzieli co może ich czekać pod rządami hitlerowców. W ostatnich dniach 
sierpnia 1939 roku najbogatsi Żydzi uciekali masowo z miasta, by ratować życie. Zostawiali swoje fabryki 
i zapasy towaru pod opieką polskich i niemieckich współpracowników czy sąsiadów. Od końca sierpnia 
do ranka 3 września opuściło miasto około 2 tysięcy Żydów, uciekając na wschód: do Krakowa, Tarnowa, 
Lwowa, a potem ewentualnie do Rumunii, Węgier, ZSRR. (…)
Niemcy na samym początku wojny - w listopadzie i grudniu 1939 roku, dokonali podziału zamieszkujących 
Bielsko gmin według kryteriów rasowych i narodowościowych. (…)
W lutym 1940 roku w połączonych miastach Bielsko i Biała obliczano, że mieszka tu: 63% Niemców  
- 27 269 osób (z czego 1500 osób zakwalifikowanych jako Reichsdeutsche), 34,3% Polaków - 14 846 osób, 
2,7% Żydów - 1168 osób. Razem miasto liczyło wtedy 43 285 mieszkańców2. Natomiast w kwietniu i maju 
1940 roku w Bielsku zamieszkiwało już tylko 450 Żydów3.We wrześniu 1940 roku w mieście pozostało już 
zaledwie 399 Żydów, co stanowiło około 13% stanu liczebnego Żydów w mieście z września 1939 roku4. (…) 
Już od pierwszego miesiąca wojny rozpoczęły się prześladowania ludności polskiej i żydowskiej. Dochodzi-
ło do licznych aresztowań, egzekucji, wywózek na roboty przymusowe, a później do obozów koncentra-
cyjnych. Miejscowa ludność niemiecka, dobrze obeznana z miejscami zamieszkania ludności żydowskiej, 
wykorzystała nieobecność właścicieli, rabując mieszkania, fabryki i składy towarów należące do Żydów. 
Potem Niemcy siłą zmuszali Polaków i Żydów do różnorodnej pracy. Musieli oni zamiatać ulice, myć podłogi, 
sprzątać w prywatnych mieszkaniach, poniżani przez swoich dotychczasowych sąsiadów. Mężczyźni zasy-
pywali rowy przeciwczołgowe. Praca zaczynała się wczesnym rankiem i trwała do późnej nocy, za co Żydzi 
nie dostawali żadnego wynagrodzenia. Dnia 5 września 1939 roku miejscowi hitlerowcy wyciągnęli z domów  
i przyprowadzili 15silnych mężczyzn żydowskich do willi Neumanna, gdzie zorganizowali siedzibę Tajnej Po-
licji Państwowej. Urządzili w centrum miasta straszliwe widowisko, katując swoje ofiary w różnoraki sposób. 
Następnie powiesili ich za nogi, a grupa młodzieży z Hitlerjugend tańczyła wokół nich i śpiewała hitlerowskie 
pieśni. Potem umieszczono Żydów w dole i zasypano po szyję, oblewając głowy pomyjami. Męczono ich 
przez trzy dni. Pięciu z nich w trakcie męki umarło, a dziesięciu półżywych pozostali Żydzi zabrali do domów5.

Grupa 2
„W połowie września 1939 roku6. miejscowi Niemcy sprowadzili materiały łatwopalne i wybuchowe, pod-
kładając je pod Żydowski Dom Ludowy im. Chaima Bialika w Bielsku oraz pod trzy świątynie: synagogę 
główną w Bielsku przy ulicy 3 Maja, synagogę główną w Białej przy ulicy Krakowskiej i synagogę ortodok-
syjną,,Ahawas Tora” w Białej przy ulicy Szpitalnej. Pod płonące budynki nie dopuścili straży pożarnych.  
W miejscu spalonego Żydowskiego Domu Ludowego z łaźnią, salą teatralną i gimnastyczną po wyremonto-
waniu urządzono składy, a w miejscu synagogi w Bielsku urządzono basen przeciwpożarowy. Natomiast ruiny  
i spalone wyposażenie głównej synagogi w Białej zrzucono na ulicę Krakowską (Hermann Goering-Strasse), 
wyrównując w ten sposób dotychczasowy stromy podjazd7.
Gdy zabrano Żydom przedsiębiorstwa, kilku z nich naiwnie zwróciło się do urzędu gospodarczego z prośbą 

1 por. J. Tomaszewski: Preludium zagłady. Wygnanie Żydów polskich. Warszawa 1998.
2 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej (dalej:APBB), Schutzpolizei Bielitz, sygn. 1.
3 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział Cieszyn (dalej: APC), Gmina Ustroń, sygn. 116.
4 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej : APKat), Altestenrat der Judische Kultusgemeinde Dombrowa, sygn. 3, AGWŻBB, sygn. 383.
5 AŻIH, relacje ocalałych, sygn. 538, 2634, 2636, 3967, 3968.
6 Relacje dotyczące daty spalenia synagog różnią się od siebie, źródła podają daty 13, 14 lub 15 września. AZIH, relacje ocalałych, sygn. 538, 

2634, 2636, 3967, 3968; AGWŻBB sygn. 281; Kronika dr Lubicha – informacje ze zbiorów dr. J. Polaka
7 APKat, Treuhandstalle Kattowitz, sygn. 2594, 2595; Regierung Kattowitz, sygn. 3126; AŻIH,relacje ocalałych, sygn. 2636; AGWŻBB, sygn. 281
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o przyjęcie ich jako pracowników handlowych do byłych przedsiębiorstw. Skierowano ich do gesta-
po, do kapitana Rüdigera, a on wysłał ich do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po kilku dniach 
nadeszły świadectwa zgonu tych osób. W największe żydowskie święto, Jom Kippur, które przypadło  
23 września 1939 roku, miejscowi Niemcy z oddziałów Policji Pomocniczej chodzili w Białej do domów 
i wyciągali pobożnych Żydów. Zgromadzili ich przed Domem Żołnierza, następnie nakazali im przy-
nieść wszystkie modlitewniki i żydowskie święte księgi ze szkoły żydowskiej „Marbizi Tora” przy ulicy 
Szpitalnej. Z ksiąg tych ułożono stos, który podpalono. Ogień płonął cały dzień, ponieważ przez cały 
czas członkowie Hilfspolizei i mieszkańcy miasta znosili z mieszkań i lokali żydowskich organizacji księgi  
z literami hebrajskimi. Na płomienie cały czas patrzyli ortodoksyjni Żydzi, z których się wyśmiewano  
i których popychano, nakazując wrzucać księgi w ogień8.
Już w 1939 roku rozpoczęły się pierwsze przygotowania do usunięcia Polaków i Żydów ze swoich 
mieszkań oraz pozbawienia będących ich własnością przedsiębiorstw i sklepów. W połowie paździer-
nika 1939 roku kilkadziesiąt rodzin żydowskich z miasta skoszarowano w budynku żydowskiej szkoły 
„Marbizi Tora" przy ulicy Szpitalnej. Po kilku dniach pozwolono im opuścić szkołę, nakazując wszystkim 
mężczyznom w wieku od 18 do 50 lat stawienie się na jednym placu. Tam lekarze niemieccy wybrali 
spośród nich 560 zdrowych mężczyzn, którym pozwolono zabrać podręczny bagaż, bieliznę, ubrania  
i trochę pieniędzy. Mówiono, że jadą do pracy do Niska koło Jarosławia (tzw. Akcja Nisko przygotowana 
przez Adolfa Eichmanna). Jednak na miejscu docelowym zostali wypędzeni z wagonów i obrabowani 
przez Niemców. Następnie kazano im biec przed siebie, a z tyłu rozpoczęto do nich strzelać. Po kil-
kudniowym ukrywaniu się w lasach wielu udało się przedostać na stronę sowiecką. Kilka dni później,  
28 października 1939 roku, powtórzono deportację mężczyzn z Bielska. Wybrano kolejnych kilkaset 
osób w wieku 16-60 lat, którzy podzielili los poprzedników. W mieście pozostali starcy, chorzy i kobiety 
z dziećmi, którzy zostali zatrudnieni przy robotach publicznych.”

Grupa 3
„Od momentu wybuchu wojny aż do deportacji Żydów wydawano szereg zarządzeń stopniowo usu-
wających ich z życia publicznego i gospodarczego. Wyższy dowódca SS i policji przy naczelnym pre-
zydencie rejencji w Katowicach wydał już 21 grudnia 1939 roku dokument, który nakazywał wszystkim 
Żydom - tak mężczyznom, jak i kobietom oraz dzieciom w wieku od lat 10 - nosić na lewym ramieniu 
poza miejscami zamieszkania białe opaski o szerokości 12 cm z gwiazdą Dawida w kolorze niebie-
skim o średnicy 7 cm. W przypadku odzieży bez rękawów opaskę należało nosić na piersi po lewej 
stronie, na wysokości lewego ramienia. Przepis ten w Bielsku obowiązywał od 10 stycznia 1940 roku. 
Także żydowscy właściciele ogólnodostępnych placówek handlowych (sklepów, lokali gastronomicz-
nych, szynków itp.) mieli obowiązek oznaczyć je przez umieszczenie na dobrze widocznym miejscu od 
strony ulicy czarnej lub niebieskiej gwiazdy Dawida o szerokości i wysokości co najmniej 40 cm. Aby 
móc szybko zidentyfikować, kto jest Żydem w mieście, władze nakazały w 1940 roku mężczyznom 
przyjąć dodatkowe imię Izrael, a kobietom Sara9.Od 1 września 1941 roku dodatkowo nakazano Ży-
dom nosić naszytą na ubranie żółtą gwiazdę sześcioramienną z napisem,Jude’. Znaki identyfikacyjne 
Żydzi bielscy nosili w miejscach publicznych na lewej stronie piersi na wysokości serca w sposób za-
wsze widoczny i trwale przyszyty1287. Poza wspomnianymi już ograniczeniami 15 września 1941 roku 
wydano zarządzenie obowiązujące w całej Rzeszy Niemieckiej o znakowaniu rozpoznawczym Żydów 
oraz użytkowaniu przez nich środków transportu i komunikacji10. Prawo to obowiązywało także Żydów 
w Bielsku. Żydom zabroniono podróżować dorożkami i taksówkami, chyba że zaistniały warunki nie-
odzownej konieczności. Ograniczenia te w części dotyczyły też Polaków. Przejazd Żydów wynajętymi 
autobusami, ciężarówkami czy tramwajem dopuszczalny był wyłącznie w formie zbiorowej, związanej  
z zatrudnieniem11.(…) 
W celu zewidencjonowania wszystkich Żydów szef katowickiego gestapo mianował we wszystkich 
żydowskich gminach wyznaniowych rady starszych (Aeltestenrat). Odpowiadały one odtąd za spokój  

8 AŻIH, relacje ocalałych, sygn. 538, 2634, 2636, 3967, 3968
9 APBB, Landrat des Kreises Bielitz, sygn.94; APKat, Regierung Kattowitz, sygn. 2780
10 APKat, Regierung Kattowitz, sygn. 2782
11 Ustawa o lądowym transporcie pasażerskim z 6 grudnia 1937 r. („Reichcgesetzblatt” I, s. 1319)

i porządek w życiu gmin12.Na czele Rady Starszych w Bielsku, zorganizowanej 19 października 1939 
roku (Aeltestenrat der Jüdischen Kultursgemeinde in Bielitz), stanął farbiarz Józef Rotter z Białej. (…)
Rada zajmowała się między innymi ewidencjonowaniem Żydów, sporządzając odpowiednie wykazy  
i kartoteki. Zbierała kosztowności, futra i biżuterię od Żydów, którą oddawano w ręce gestapo. Co-
dziennie też organizowała grupy Żydów, którzy pracowali bez wynagrodzenia przy robotach publicz-
nych. Żydzi aż do czasu ostatecznej deportacji utrzymywali się z własnych środków. Poza tym mieli 
obowiązek przebywać w swoich mieszkaniach w godzinach od 19.00 do 7.00 rano. Nieliczni członko-
wie żydowskiej Rady Starszych mogli wyjść w tym czasie na ulicę, ale musieli być w posiadaniu spe-
cjalnych zezwoleń.”

Grupa 4
„Niemcy bielscy już na początku 1940 roku postulowali, by miasto Bielsko było wolne od Żydów, któ-
rych zamierzali przesiedlić do sąsiedniej Białej. (…)
Dramat wysiedlanych rodzin, których kresem było wymordowanie w obozach zagłady, został skwitowa-
ny w dokumentacji niemieckiej z satysfakcją, jako „rozwiązanie problemu żydowskiego”. (…)
Pierwszego etapu zorganizowanych przesiedleń dokonano w maju 1940 roku - 400 Żydów z miasta 
zostało deportowanych z podręcznym bagażem do: Kęt, Andrychowa, Wadowic, Oświęcimia i Suchej 
Beskidzkiej, gdzie zostali rozlokowani u miejscowych Żydów. W Bielsku pozostało około 500 Żydów, 
wśród nich około 80 żyjących w małżeństwach mieszanych. Zupełne usunięcie Żydów z Bielska i prze-
niesienie ich do Białej nastąpiło w październiku 1940 roku13. W sierpniu 1941 roku wszystkich 460 Ży-
dów wypędzono także z Białej i skoncentrowano ich w otwartym getcie w Lipniku, na tzw. Konfirunku14, 
skąd nie wolno im było się oddalać. Za każdym razem do robót prowadzili ich niemieccy policjanci. 
Ciężkie warunki bytu, brak żywności i ogrzewania przyczyniły się do śmierci wielu z przebywających  
w getcie. Kilkudziesięciu zmarłych zostało pogrzebanych na cmentarzu żydowskim w Białej. (…)
Obok bielszczan, którzy stali się gorliwymi wyznawcami hitleryzmu, w mieście było również wielu takich, 
którzy wówczas postanowili pomóc mordowanym Żydom, nie zważając na represje. Zachowały się 
relacje dzieci żydowskich, które były ukrywane przez polskie i niemieckie rodziny w Bielsku15. 
Od 22 kwietnia 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na Konfirunku, która trwała do 16 czerwca 
1942 roku, kiedy to hitlerowski burmistrz Bielska - Hans Heseler, podpisał sprawozdanie z akcji „odży-
dzenia" (Entjudung) miasta. W kwietniu około 370 Żydów prowadzono ulicą Komorowicką, a następnie 
główną ulicą 3 Maja (Adolf Hitler Strasse) na plac przed dworcem kolejowym. Tam przeprowadzono 
ostatnią selekcję - wybrano 40 osób, które ciężarówkami wyjechały do pracy do fabryk. Pozostali wraz 
z bagażem zostali załadowani do pociągu i przewiezieni do obozu KL Auschwitz, gdzie zginęli w komo-
rach gazowych.”

12 APKat, Aeltestenrat der Judischen Kultusgemeinde Dombrowa, sygn. I, 3. Losy Żydów i działalność struktur rad starszych oraz centrali w 
Sosnowcu opisuje książka A. Wiedermana:Płowa bestia. Monachium 1946

13 AŻIH, relacje ocalałych, sygn. 538, 2634, 2636, 3967, 3968
14 Dziś ul. Towarowa przy dworcu kolejowym Bielsko-Biała Wschód
15 AŻIH, relacje ocalałych, sygn. 2911,2753; AGWŻBB, sygn. 97
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Załącznik nr 13
PRACA W GRUPACH – przykładowe realizacje zadania:

GRUPA 1 
1. sierpień 1939 r. – masowe ucieczki z miasta najbogatszych Żydów – do 03.09.1939 r. miasto opu-

ściło ok. 2 tysięcy Żydów
2. liczba ludności żydowskiej przed wybuchem II wojny światowej – ok. 7 tysięcy osób

luty 1940 r. – 1168 osób
kwiecień/maj 1940 r. – 450 osób
wrzesień 1940 r. – 399 osób

3. aresztowania, egzekucje, wywózki na roboty przymusowe i do obozów koncentracyjnych
4. rabowanie żydowskich mieszkań, fabryk i składów materiałów
5. brutalne ataki na Żydów

GRUPA 2
1. wrzesień 1939 r. – wysadzenie i spalenie trzech synagog oraz Żydowskiego Domu Ludowego
2. odebranie Żydom przedsiębiorstw
3. 23.09.1939 r. – publiczne spalenie modlitewników i żydowskich świętych ksiąg
4. od 1939 r. – usuwanie Żydów z mieszkań i stopniowe pozbawianie ich własności
5. Akcja Nisko – deportacje żydowskich mężczyzn
6. starcy, chorzy, kobiety z dziećmi – wykorzystywanie do robót publicznych

GRUPA 3
1. kolejne zarządzenia stopniowo usuwające Żydów z życia publicznego i gospodarczego
2. 21.12.1939 r. – rozporządzenie o oznakowaniu Żydów białą opaską z niebieską gwiazdą Dawida – 

oznakowanie gwiazdą Dawida żydowskich sklepów, lokali gastronomicznych, itp.
3. 1940 r. – nakaz przyjęcia przez Żydów dodatkowego imienia: mężczyźni – Izrael, kobiety – Sara
4. 01.09.1941 r. – nakaz noszenia na odzieży wierzchniej żółtej gwiazdy Dawida z napisem „Jude”
5. 15.09.1941 r. – zakaz podróżowania dorożkami i taksówkami przez Żydów
6. powołanie Rady Starszych – ewidencja Żydów, realizowanie kolejnych rozkazów

GRUPA 4
1. maj 1940 r. – deportowanie 400 Żydów do pobliskich miejscowości
2. październik 1940 r. – całkowite usunięcie Żydów z Bielska i przeniesienie ich do Białej
3. sierpień 1941 r. – wypędzenie Żydów z Białej i osadzenie w otwartym getcie w Lipniku (ciężkie wa-

runki życia i pracy)
4. 22.04. – 16.06.1942 r. – likwidacja getta– akcja „odżydzenia” miasta
5. kwiecień 1942 r. – sprowadzenie grupy ok. 370 Żydów na plac przed dworcem kolejowym – ostatnia 

selekcja – 40 osób wywiezionych do pracy do fabryk, pozostali przewiezieni do KL Auschwitz, gdzie 
zginęli

Załącznik nr 14
Gerda Weissmann-Klein 

Fot. 17

Amerykańska działaczka społeczna, aktywistka praw człowieka, pisarka i mówczyni żydowskiego po-
chodzenia, ocalona z Holokaustu.
Urodziła się 8 maja 1924 r. w Bielsku. Jej ojciec Julius kierował fabryką futer, matka Helene zajmowa-
ła się domem. Jej życie zmieniło się, gdy 3 września 1939 r. do miasta wkroczyły wojska niemieckie 
wkrótce stało się ono częścią III Rzeszy. Ojciec Gerdy, Julius, dopiero co przeszedł zawał serca i z tego 
powodu rodzina wbrew namowom do wyjazdu postanowiła pozostać w Bielsku. Po wkroczeniu do 
miasta wojsk niemieckich 3 września 1939 r. życie rodziny zmieniło się diametralnie. Weissmannowie 
zostali zmuszeni do zamieszkania w piwnicy własnego domu, a na przełomie 1941 i 1942 r. przesiedlo-
no ich do wydzielonego we wschodniej części miasta getta otwartego. Po jego likwidacji rodzice Gerdy 
wysłani zostali do Auschwitz, ją samą zaś skierowano do obozu przejściowego, a stamtąd do Groß-Ro-
sen. W 1957 r. wydała swoje najsłynniejsze dzieło – autobiografię All But My Life, która doczekała się 
63 wydań (niewydana jeszcze po polsku). Na jej podstawie w 1995 r. powstał nagrodzony Oscarem za 
najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny Ocalona pamięta (One Survivor Remembers).

Załączniknr 15 

Zdjęcia ojca Gerdy, Juliusa Weissmanna, jej matki, 
Helene Weissmann, i jej brata, Artura Weissmanna. 
Zdjęcia ocalały, ukryte w butach narciarskich, które 
dziewczyna założyła w dniu opuszczenia rodzinnego 
domu. Wtedy było lato, ale jej ojciec nalegał, by ko-
niecznie zabrała te buty. Przeszła w nich wszystkie 
obozy, marsz śmierci i doczekała wolności. 

Fot. 18
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Fot. 19

Fot. 20

Dom rodzinny Weissmann w Bielsku ( dzisiaj ul. Cieszyńska). Zdjęcie zrobione w 1990 r.

Pocztówka z rodzinnego miasteczka Weissmanna, dzisiejszego Bielska. W budynku po lewej Gerda 
uczęszczała do szkoły. 

Załącznik nr 16
Gerda Weissmann-Klein, All but my life, HILL and WANG a division of Farrar, Straus and Giroux New 
York ISBN: 978-0-8090-1580-1 (tłumaczenie własne). 

Fragment 1
Nigdy nie widziałam Bielitz, mojego miasta, zastraszonego. Zawsze było tak bezpieczne. (…)
Nic w moim życiu nigdy nie zakłócało spokoju Bielitz. Dopiero teraz, kiedy zobaczyłam ludzi, którzy je 
opuszczali, uświadomiłam sobie, jak blisko, niebezpiecznie blisko granicy czechosłowackiej jesteśmy. 
(…)
Tego samego dnia otrzymaliśmy telegram od brata Mamy Leo, który był w Turcji. Brzmiał następująco: 
„Nadeszły ostatnie godziny dla Polski. Pozostanie tam jest dla Żydów niebezpieczne. Wasze wizy cze-
kają w ambasadzie w Warszawie. Nalegam, abyście przyjechali natychmiast”. 
ROZDZIAŁ 1 (s. 4)

Fragment 2
Spoglądam w okno. Wszystko wygląda obco, jak we śnie. Kilka motocykli ryczy na ulicy. Motocykliści 
mają zielono-szare mundury, słyszę głosy. Najpierw kilka, a potem wiele, wykrzykujących coś, co jest 
nieprawdopodobne i nierzeczywiste: Heil Hitler! Heil Hitler! Zegarek wskazuje 9:10, nie wiedziałam wte-
dy, że zniknęła niewidzialna kurtyna i że weszłam na niewidzialną scenę, aby odegrać rolę w tragedii, 
która miała trwać sześć lat.
Był 3 września 1939 r., niedziela rano. Spędziliśmy bezsenną noc w wilgotnej, chłodnej piwnicy naszego 
domu, podczas której spadały pociski i bomby. (…)
Wyjrzałam znowu. Swastyka powiewała na domu po drugiej stronie ulicy.
ROZDZIAŁ 1 (s. 3, 8) 
 
Fragment 3
Zdałam sobie sprawę, że jesteśmy obcy, obcy w naszym własnym domu. (…) Chociaż miałam zaledwie 
piętnaście lat, miałam silne poczucie, bardziej instynktowne niż rozumowe, że nasze życie nie było już 
naszym własnym, ale pozostawało w rękach śmiertelnego wroga. (...)
Wczesnym wieczorem, gdy odgłos pijanego tłumu ucichł, rozległo się pukanie do drzwi i szept: „Pani 
Weissmann”. To była nasza sąsiadka, pani Bergmann, matka mojej przyjaciółki Escii. Blada i wstrzą-
śnięta przekazała wiadomość, że po południu kilku Żydów zostało złapanych na ulicach, zamknięto ich 
w Świątyni (Synagodze), a Świątynię (Synagogę) podpalono. 
ROZDZIAŁ 1 (s.9)

Fragment 4
Kolejną troską Papy był jego interes. Był współwłaścicielem fabryki futer. Często mówił o chęci udania 
się do fabryki, by zobaczyć, co się z nią stało, a jednak wiedział, tak jak my wszyscy, że to zbyt niebez-
pieczne.
Słyszeliśmy opowieści o ludziach, którzy udali się do swoich sklepów lub fabryk, gdzie spotkali żołnierzy 
SS lub Gestapo. Nigdy nie wrócili. Bielitz był ośrodkiem włókienniczym (…). Poziom życia był wyższy 
niż gdziekolwiek indziej w Polsce (…). W całym mieście były magazyny z tkaninami. W ślad za Wehr-
machtem pojawili się tu urzędnicy niemieccy i zarekwirowali je wszystkie.
ROZDZIAŁ 2 (s. 11-12)

Fragment 5
W połowie października pojawiło się ogłoszenie wzywające do rejestracji mężczyzn w wieku od szes-
nastu do pięćdziesięciu lat. (...)
W końcu Artur powiedział cicho: „Słyszałem o tym. Wiem, co się dzieje. Młodzi mężczyźni są zabiera-
ni w głąb Polski, by odbudować to, co zostało zniszczone przez bomby”. W jego głosie słychać było 
drżenie.
Mama, tata i moja ciocia Anna zbledli, a David dodał: „Wyjeżdżamy pojutrze”. (...)
Następnego ranka, kiedy Artur i David poszli się zarejestrować, towarzyszyłam im. Chłopcy i mężczyźni, 
z których wielu znaliśmy, stali w szeregu, zarejestrowani, mieli numery. (…)
Tata stał blisko drzwi pokoju Artura, patrząc na jego rozrzucone ubrania. Oparł się o ścianę (…). Tak 
pochylony nie wydawał się być wysokim mężczyzną, który chodził wyprostowany. Jego brązowe włosy 
poszarzały. Potem zobaczyłam łzy, które spływały po jego policzkach.
Po raz pierwszy w życiu zobaczyłam mojego ojca płaczącego. Płakał bez dźwięku. (…)
Ogarnęło mnie przytłaczające uczucie litości i bólu. Objęłam tatę. Dotknięcie moich ramion sprawiło, 
że przeszedł go dreszcz, a z jego gardła wyrwał się stłumiony, nie przypominający ludzkiego głosu 
płacz, którego nigdy nie zapomnę. Brzmiał on raczej jak płacz zwierzęcia, które zostało pchnięte nożem  
i umiera. Miałam usłyszeć ten płacz później, wiele razy, kiedy ludzie byli zabijani.
ROZDZIAŁ 3 (s. 16,17, 20)



146t 146u

Fragment 6
Minęły dwa tygodnie. Pewnego dnia pod koniec listopada przyjechał listonosz. Dostarczył wezwanie 
nakazujące wszystkim Żydom, aby zgłosili się w poniedziałek, 2 grudnia 1939 r., o szóstej rano, na 
Hermann Goering Strasse. Każda osoba miała prawo do dwudziestu funtów odzieży. Wszystkie cenne 
przedmioty, pieniądze i klucze do wszystkich szaf, wyraźnie oznaczone, powinny być umieszczone na 
stole w hallu każdego domu. Ci, którzy złamią ten zakaz, będą karani śmiercią.
Tak było! Mieliśmy opuścić nasz dom. (...)
ROZDZIAŁ 5 ( s. 30-31)

Fragment 7
Po Bożym Narodzeniu racje żywnościowe zostały dotkliwie zmniejszone, a na każdej karcie żywno-
ściowej została przybita pieczątka ze słowem ŻYD. Nasze racje stanowiły mniej niż połowę nieżydow-
skich racji żywnościowych. Nasz przydział węgla okazał się jeszcze skromniejszy, ale udawało się nam 
ogrzać, bo mieliśmy tylko dwa pokoje i nosiliśmy ciepłe ubrania. Wraz z nadejściem nowego roku wy-
dano rozkaz, aby nosić białe opaski z niebieską gwiazdą, na której umieszczono słowo ŻYD.Wkrótce 
potem otrzymaliśmy polecenie noszenia żółtej gwiazdy z czarnym napisem; nowe kolory będą się lepiej 
odróżniać od śniegu.
ROZDZIAŁ 6 (s. 36)

Fragment 8
Krótko przed Bożym Narodzeniem śnieg padał przez kilka dni. Normalnie byłabym na nartach, zjeżdża-
jąc ze wzgórz; w tym roku nie myślałam nawet o nartach.
Dwa dni przed Bożym Narodzeniem rozpoczęła się odwilż. Słońce świeciło jasno, a śnieg topniał szyb-
ko. Ulice były brudne. Po południu do drzwi zapukał niemiecki policjant. Jego krzyk, na początku nie-
zrozumiały, okazał się rozkazem przeniesienia nas do piwnicy, w której mieszkała Trude. Tata, mama i ja 
pospiesznie zaczęliśmy pakować rzeczy i przenosić meble do przedpokoju.
„Szybciej, szybciej”, wykrzyczał policjant chrapliwym głosem, a tata, biedny tata, usiłował podnieść 
rzeczy swoją chorą ręką. (…)
Piwnica została zalana, ściany były wilgotne, a prąd odcięty. Mama weszła na strych i znalazła starą 
lampę naftową, która nie była używana od pierwszej wojny światowej. Patrzyłam, jak ją poleruje i czyści 
klosz miękką szmatką. Potem zapaliła knot. Był zbutwiały, ale w końcu się zapalił, dymiąc trochę. Mama 
włożyła klosz i przekręciła knot. Stara lampa rzucała łagodne światło wokół stołu na pokryte pleśnią 
ściany i kilka mebli. Wciąż byliśmy w naszym domu, ale czułam, że jesteśmy daleko.
ROZDZIAŁ 6 (s. 33)

Fragment 9
Żydzi opuścili Bielitz i w coraz większej liczbie wyjeżdżali do Guberni. Przed wojną mieszkało tu około 
ośmiu tysięcy Żydów. Wiosną 1940 roku było ich około trzystu, a wśród nich prawie nie było młodych 
ludzi. Młodzi mężczyźni, tacy jak Artur, wyjechali z transportami, a w miarę upływu miesięcy pozostało 
kilka dziewcząt. (…) 
Ósmego maja skończyłam szesnaście lat. (...)
Poszłam do ogrodu i rzuciłam się na mokrą trawę, płakałam i płakałam. Nie wiedziałam, dlaczego pła-
czę, choć na pewno nie ze szczęścia. (...)
Płakałam nad sobą. Czułam, że odebrano mi prawo do życia. W czasie, gdy budziła się wiosna, poczu-
łam wielką tęsknotę za śmiechem i tańcem. Czułam się oszukana i płakałam, ponieważ było mi przykro 
z powodu samej siebie. Czułam się niespokojna i okropnie samotna.
ROZDZIAŁ 7 (s. 41, 43)
 
Fragment 10
Pewnego poranka przybiegła zdyszana Ilse. Gdy odpoczęła, powiedziała nam, że policjant widział jej 
piękny fortepian i zażądał jego wydania. Ilsa ze łzami w oczach powiedziała: „Proszę, chodź ze mną do 
domu, Gerda. Chcę zagrać na nim po raz ostatni”.

Ponieważ Żydom nie pozwalano jeździć autobusami, szłyśmy godzinę w przenikliwym wietrze.  
Jej dziadkowie i matka z niepokojem pytali o moich rodziców. (...)
Dorośli wyszli z pokoju i zostałam z Ilse sama. Usiadła przy fortepianie, a ja usiadłam na kanapie i słu-
chałam jej gry. (...)
Jej muzyka zdawała się nieustannie i boleśnie pytać „Dlaczego?”, tak jak nasze serca pytały; i to pytanie 
„Dlaczego?” zadała niebieskawymi ustami trzy i pół roku później w innej ciemności na mokrej, zimnej 
łące, gdy umierała w moich ramionach, mając zaledwie osiemnaście lat. (...)
ROZDZIAŁ 8 (s. 58)

Fragment 11
Rankiem dziewiętnastego kwietnia wszystkim Żydom nakazano przygotować się do przeniesienia do 
zaniedbanej, odległej dzielnicy miasta, niedaleko bocznicy kolejowej. Tu, gdzie rozładowywano bydło  
i towary, stało kilka niezamieszkałych, zniszczonych domów. Za dwa krótkie dni staną się naszym gettem.
Wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale dla mamy był to najcięższy cios. Nie protestowała przeciwko 
życiu w piwnicy, bo była w domu swojego dzieciństwa – w domu, w którym się urodziła, tak jak jej 
matka i babcia, gdzie wyszła za mąż, gdzie zmarli jej rodzice i urodziły się jej dzieci. Teraz musieliśmy 
go opuścić. Czy było nam tak ciężko stamtąd odejść, ponieważ czuliśmy, że nigdy tam nie wrócimy?
ROZDZIAŁ 10 (s. 72)

Fragment 12
Gdzieś w głębi duszy zawsze czułam, że ściany naszego domu będą nas chronić. Teraz w pełni zrozumia-
łam, dlaczego baliśmy się przenieść do getta.
Getto składało się z kilku budynków, z których tylko trzy wychodziły na ulicę. Nasz był jednym z nich. (…) 
Wokół dziedzińca biegły drewniane ganki, łączące wszystkie domy na obu piętrach. Dla mnie te werandy 
w jakiś sposób symbolizowały sposób, w jaki nasze życie było połączone i czułam się bezpieczniejsza, 
wiedząc, że nie jesteśmy sami. Wszyscy Żydzi pozostający w Bielitz żyli w tych kilku domach. (…)
W Bielitz pozostało około 250 Żydów, w większości starych i chorych. Nie było w tej grupie nikogo  
z naszych licznych krewnych, pozostało niewielu naszych starych przyjaciół. Tylko garstka zaufanych, 
samotnych ludzi, którzy albo nie mogli, albo nie chcieli opuścić Bielitz. (…)
Coraz częściej przerażające słowo Aussiedlung (deportacja) wkradało się do rozmowy. Młodzi ludzie, 
jak słyszeliśmy, zostali wysłani do obozów pracy. Starszych wysłano do Auschwitz.
ROZDZIAŁ 11 ( s. 79)

Fragment 13 
Obudziłam się nad ranem i zobaczyłam, jak Mama i Papa zapakowali stary plecak. Usiadłam na łóżku. 
Domagałam się wyjaśnień. Przez chwilę panowała cisza; potem Papa usiadł na moim łóżku i powiedział 
mi, że rano – w sobotę – musi jechać do Suchej, gdzie będzie pracował. Powstał tam obóz. W ponie-
działek mama i ja miałyśmy zostać przeniesione do Wadowitz. Bielitz, nasze rodzinne miasto, byłoby 
wówczas Judenrein – wolne od Żydów. (…) Dowiedzieliśmy się, że tata i pozostali mężczyźni wyjeżdża-
ją w niedzielę, dzień później niż zaplanowano. Nad gettem zapadła dziwna cisza. Zeszłam na dół, żeby 
bawić się z małymi bliźniakami. Nie mogłam znieść widoku Taty i Mamy, ale co kilka minut wracałam, 
żeby być z nimi. (…) 
Przenikliwy gwizd przeleciał przez getto. Czas wyjechać. (...)
Pozostawiając za sobą inwalidów, zebraliśmy się na przedmieściach Bielitz, zwanych Lerchenfeld (Lip-
nik). Tutaj czekaliśmy w deszczu. (…) Wszyscy się zebraliśmy.
Czemu? Dlaczego szliśmy jak potulne owce na rzeź? Dlaczego nie walczyliśmy? Co mieliśmy do stra-
cenia? Nic, tylko nasze życie. Dlaczego nie uciekliśmy i nie ukryliśmy się? Mieliśmy szansę na przeżycie. 
Dlaczego posłusznie szliśmy w ich szpony?
Wiem czemu. Ponieważ wierzyliśmy w ludzkość. Ponieważ tak naprawdę nie sądziliśmy, że ludzie są  
w stanie popełnić takie zbrodnie. (…)
Wreszcie niektóre ciężarówki zostały załadowane i odjechały wśród płaczu i krzyków. Mama ciągle 
patrzyła mi w oczy. Jej odwaga dała mi siłę. Ci z nas, którzy pozostali, ustawili się rzędami po czterech  
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i kazali nam iść na stację. (…). O Boże, pytałam, modliłam się, o Boże, czy oni zrobią nam to, co zrobili 
matce Eriki? Czy wykopiemy własny grób? O Boże, nie, nie, NIE! Nie pozwól, aby to się stało – nie rób 
tego! Boję się. Nie chcę umrzeć.
Widziałam Bielitz, moje drogie miasto. Tu i tam zza zasłony wyglądała znajoma twarz. Maszerowaliśmy 
dalej. Ludzie szli na zakupy.Strażnicy bili ociągających się gumowymi pałkami. O Boże, modliłam się, 
nie pozwól, aby to się stało!
Ktoś pchał wózek dziecięcy. Robotnicy naprawiali ulicę. (…) a my maszerowaliśmy.
ROZDZIAŁ 12 (s. 85, 88-89)

Fragment 14
Maszerowaliśmy parami, a przed nami usłyszeliśmy płacz i krzyki. Mama i ja mocno trzymałyśmy się za 
ręce. Laska uderzyła w nasze dłonie. Rozdzieliły się. Laska wskazała na mnie, a głos krzyknął: „Ile lat?”. 
Moja odpowiedź brzmiała: „Osiemnaście”. Laska odepchnęła mnie na bok. Poszłam jak marionetka. 
Wiedziałam, że mama maszeruje dalej – w przeciwnym kierunku. Nie odwróciłam się. Nie mogłabym. 
Wiedziałam, że patrzy na mnie, tak jak tata patrzył na nas z peronu pociągu. Wiedziałam, że jeśli się 
odwrócę, będziemy chciały biec do siebie, i że nas pobiją lub zastrzelą. Musiałyśmy iść same.
Popędzono mnie w stronę grupy, w której stały moje przyjaciółki Ilse, Rita i Ruth. Nasi rodzice zostali 
wyprowadzeni na drugą stronę łąki, gdzie założono ogrodzenie z drutu kolczastego. Nie widziałam 
mamy, ale widziałyśmy, jak kolczyki były wyrywane z uszu, pierścionki z palców i wszystkie wrzucane 
do wiadra. (…)
Przez cały czas myśleliśmy, że pojedziemy pociągiem, ale przyjechała po nas ciężarówka. Weszłam jako 
ostatnia. Potem krzyczałam: „Chcę iść do matki!”. I zeskoczyłam. Właśnie wtedy przechodził Merin. 
Popatrzył na mnie i z zaskakującą dla tak małego człowieka siłą podniósł mnie i rzucił na ciężarówkę.
„Jesteś za młoda na śmierć”, powiedział bezbarwnie. (…) Dziwne, że człowiek, który posłał moją matkę 
na śmierć, wepchnął mnie w ramiona życia!
Ktoś zapiął płótno na tyle ciężarówki i Merin odszedł. Wtedy wśród krzyku dochodzącego zza drutów 
kolczastych usłyszałam moją matkę. „Gdzie?” – zawołała. Rozłożyłam ramiona i wychyliłam się z cięża-
rówki. Nie znałam odpowiedzi. „Mamo! Mamo!” – zawołałam, jakby to słowo mogło przekazać wszyst-
ko, co czułam. Wśród wszystkich bolesnych okrzyków znów usłyszałam głos Mamy: „Bądź silna!”.  
I usłyszałam to znowu jak echo: „Bądź silna!”. To były ostatnie słowa mojej matki.
ROZDZIAŁ 12 (s. 91-92)

Załącznik nr 17
Gerda Weissmann-Klein „All but my life” – przykładowe realizacje zadania:

FRAGMENT 1 – ucieczki Żydów z miasta
FRAGMENT 2 – reakcja mieszkańców miasta na pojawienie się żołnierzy
FRAGMENT 3 – spalenie synagogi, brutalne ataki na Żydów 
FRAGMENT 4 – odebranie Żydom przedsiębiorstw
FRAGMENT 5 – deportacje żydowskich mężczyzn – Akcja Nisko
FRAGMENT 6 – pozbawianie Żydów własności, domów
FRAGMENT 7 – zmniejszanie racji żywnościowych; oznakowanie Żydów
FRAGMENT 8 – odbieranie Żydom mieszkań, domów
FRAGMENT 9 – zmniejszająca się z czasem liczba żydowskiej ludności
FRAGMENT 10 – konfiskata żydowskiego mienia; zakaz jazdy autobusem
FRAGMENT 11 – osadzenie w getcie 
FRAGMENT 12 – warunki życia w getcie
FRAGMENT 13 – akcja “odżydzenia” miasta
FRAGMENT 14 – ostatnia selekcja

Załączniknr 18
Gerda Weissmann-Klein „All but my life” - reakcje bohaterki na zmieniającą się rzeczywistość  
(ze szczególnym uwzględnieniem fragmentów numer: 5, 8-11, 13, 14) – przykładowe realizacje zadania:
• bolesne poczucie straty: własnego życia, brata, domu, rodziców,
• strach wynikający z poczucia ciągłego zagrożenia i niepewności,
• złość,
• poczucie osamotnienia.

Załącznik nr 19
Po likwidacji getta w Lipniku rodzice Gerdy zostali wysłani do Auschwitz, ją samą zaś skierowano 
do obozu przejściowego, a stamtąd do Groß-Rosen. Przebywała w czterech jego podobozach:  
Bolkenhain (Bolków), Märzdorf (Marciszów), Landeshut (Kamienna Góra) oraz Grünberg (Zielona Góra).  
29 stycznia 1945 r. wraz z grupą 4 tys. kobiet wyruszyła w 350-kilometrowy marsz śmierci przez Saksonię 
i Czechy, w czasie którego większość więźniarek zmarła z głodu, zimna i w wyniku nazistowskiego be-
stialstwa. Wtedy zginęła najlepsza przyjaciółka Gerdy, Ilse. Weissmann została uwolniona w maju 1945 r.  
przez żołnierzy amerykańskich w południowoczeskich Volarach. Wśród żołnierzy był porucznik Kurt 
Klein, który pochodził z Niemiec i uciekł przed nazizmem do USA, podczas gdy jego rodzice zginęli  
w Auschwitz. Zakochali się w sobie, we wrześniu 1945 r. zaręczyli, a rok później w Paryżu wzięli ślub. 
Po II wojnie światowej Weissmann-Klein wraz z mężem zamieszkała w Kenmore koło Buffalo w stanie 
Nowy Jork; doczekali się trójki dzieci (Leslie, Vivian i Jamesa) i ośmiorga wnucząt. W USA Gerda włą-
czała się w rozmaite akcje charytatywne oraz zaczęła opowiadaćo swej przeszłości. Obecnie mieszka 
w stanie Arizona.Wojenne losy Weissmann przedstawione zostały również w filmie Świadectwo (Testi-
mony), który jest częścią stałej ekspozycji Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie. Od 1997 r. 
jest ona członkiem Rady Prezesów tegoż muzeum. W uznaniu za jej działalność została wybrana, by 
przemówić przed ONZ 27 stycznia 2006 r., podczas pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
W 1996 r. odznaczona została izraelską Nagrodą Lwa Judy, a w roku 2010 z rąk Baracka Obamy otrzy-
mała Medal Wolności za wytrwałe nauczanie świata, jak w chwilach beznadziei odkryć rozmiar swej siły 
i głębię swej miłości.

Fot. 21
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Załącznik nr 20
Dziasiaj

Dzisiaj społeczność żydowska Bielska-Białej jest niewielka, to około 60 osób, ale aktywnie zaznacza 
swoją obecność. Miejscowa Gmina Wyznaniowa działa przede wszystkim na niwie nauki i kultury, a jej 
przedstawiciele często zabierają także głos w dyskusjach dotyczących stosunków polsko-żydowskich.
27 października 2015 r. w uroczysty sposób świętowano jubileusz 150-lecia Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej. 

Fot. 22
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Konspekty o charakterze uniwersalnym



Krystian Kazimierczuk

Symbolika ,,Auschwitz" w naszym współczesnym życiu.

Kto panuje nad przeszłością, panuje nad teraźniejszością, 
A kto panuje nad teraźniejszością, panuje nad przyszłością. 

/George Orwell/ 

Wprowadzenie: 
Lekcja ma charakter wprowadzający do zajęć poświęconych problematyce Holokaustu. Tematyka zwią-
zana z ludobójstwem XX w., a w szczególności z historią obozów koncentracyjnych, obozów pracy czy 
obozów zagłady, to swoiste wyzwanie dla nauczyciela, pedagoga i wychowawcy. Zmierzamy się bowiem 
z zagadnieniami historycznymi, które oddziałują na nasze współczesne życie i to zarówno to indywidualne, 
kiedy spotykamy świadka historii, ocalonego, naukowca zajmującego się tym zagadnieniem, publicystę 
czy też polityka, jak również to zbiorowe, kiedy np. słyszymy o tzw. polskich obozach śmierci. Rozważając 
ten problem należy zadać sobie pytanie o symbolikę Auschwitz, o to kiedy tak naprawdę spotykamy się 
z nią. Czy jest to okres edukacji szkolnej, debaty publicznej, czy też może jest to stały element naszego 
życia i kształtowania naszego systemu wartości? 

Poniżej przedstawiam propozycję obszarów tematycznych dotyczące symboliki „Auschwitz” oraz zagad-
nienia tzw. „polskich obozów śmierci” do przedyskutowania z młodzieżą podczas lekcji: 

• Auschwitz symbolem okrucieństwa wojny – ludobójstwa, 
• Auschwitz symbol muzeum,
• Auschwitz symbol wizyty w miejscu pamięci, 
• Auschwitz symbolem pedagogicznym - „nigdy więcej”,
• Auschwitz symbolem „polityki pamięci”. 

Czas pracy: 45 min. 

Poziom i przedmiot nauczania: Szkoła ponadpodstawowa, lekcja historii, wiedzy o społeczeństwie, 
lekcja wychowawcza. 

Cele lekcji:
• wie, jaka była historia i znaczenie Holokaustu,
• zna symbolikę Zagłady i ocenia jej znaczenie,
• umie rozróżniać dobro od zła,
• potrafi uczestniczyć w debacie na temat totalitaryzmów i ludobójstw, 
• umie analizować źródła historyczne,
• rozumie konieczność kształtowania postaw odpowiedzialności za dobro wspólne w życiu społecznym, 
• wykazuje postawę tolerancji wobec kategorii „Innego”,
• jest świadom zagrożeń współczesnego świata.

Metody i formy pracy:
• wykład,
• rozmowa nauczająca,
• praca pod kierunkiem (analiza tekstu źródłowego i  materiału ikonograficznego),
• praca zbiorowa i indywidualna.
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3. Auschwitz symbolem człowieczeń-
stwa.

Wizyty w miejscu pamięci posiadają 
przesłanie skierowane ku przyszłości. 
Celem jest uświadomienie młodzieży, że 
nawet, w czasach trudnych, możemy 
zachować człowieczeństwo. Przy-
kładem jest historia o. Maksymiliana 
Kolbego, który w Auschwitz oddał życie 
za swoich współwięźniów, dobrowolnie 
zgłaszając się na śmierć głodową. 

Nauczyciel rozdaje uczniom tekst źródłowy 
- fragment wspomnień Adolfa Gawalewi-
cza (Załącznik nr 3) i prosi o przeczytanie 
tekstu, zwracając szczególną uwagę na 
treści, które mogą budzić kontrowersje.

Po przeczytaniu tekstu 
źródłowego uczniowie 
dyskutują na temat sym-
boliki człowieczeństwa  
w Auschwitz.

4. Historia zmagań  byłego więźnia  
Auschwitz Karola Tendery z producen-
tami telewizyjnymi ZDF jako symbol 
polityki pamięci. 

Zmagania te mogą być też postrzegane 
jako symbol czegoś, co występuje we 
współczesnym dyskursie publicznym, 
gdzie często błędnie przedstawiane  
i interpretowane są fakty historyczne. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być 
wiele, w tym: ignorancja, brak rzetelnej 
wiedzy i refleksji naukowej, jak również 
niezrozumienie czy nawet świadome 
działanie na szkodę.  

Nauczyciel rozdaje uczniom fragment 
artykułu prasowego na temat Karola Ten-
dery (Załącznik 4), opisujący jego sądową 
batalię z niemiecką telewizją ZDF, która  
w swoim materiale użyła zwrotu ‘polski 
obóz zagłady’. Następnie prosi uczniów  
o jego przeczytanie i omawia treść. Na 
tym przykładzie nauczyciel zwraca uwagę, 
jak ważna w nauczaniu jest prawda. Jak 
ważna jest odważna postawa w jej gło-
szeniu. Na koniec podkreśla, że Auschwitz 
powinno być symbolem pamięci,  
a nie „polityki historycznej”.

Uczniowie zapoznają się 
z artykułem prasowym  
i omawiają z nauczycie-
lem jego treść.

5. Brama główna KL Auschwitz i jej 
inspiracje artystyczne.

Napis na bramie obozowej jest wyrazem 
cynizmu niemieckich nazistów, którzy 
drwili sobie z niewolniczej pracy i śmierci 
więźniów. Po wojnie stał się symbolem 
obozu i inspiracją do wielu dzieł arty-
stycznych, których przesłaniem było 
hasło „Nigdy więcej”.

Nauczyciel rozdaje uczniom dwa zdję-
cia bramy obozowej i pracy artystycznej 
Mariana Kołodzieja (załączniki 5 i 6) i prosi 
o ich analizę.

Uczniowie analizują 
fotografie pod kątem za-
wartej w nich symboliki. 
Następnie dyskutują nt. 
ich znaczenia i prze-
słania, jakie niosą dla 
współczesnych.

IV. Rekapitulacja pierwotna – podsumowanie

Znaczenie Auschwitz dzisiaj. Prowadzący przedstawia wnioski koń-
cowe. Podsumowuje wszystkie obszary 
symboliczne Auschwitz.

Uczniowie zastanawia-
ją się nad znaczeniem 
Auschwitz dla współcze-
snego człowieka.

V. Zadanie domowe

Nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na 
pytanie byłego więźnia Auschwitz Adolfa 
Gawalewicza:

„Czym dla człowieka XXI w. jest dziś sym-
bolika Auschwitz?”

Uczniowie w domu przy-
gotowują pracę pisemną 
na ten temat.

Środki dydaktyczne: 
• fotografie (Załączniki 1, 2, 5 i 6),

1. Fotografia instalacji artystycznej (fot. K. Kazimierczak)
2. Logotyp Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
 (https://bip.malopolska.pl/auschwitz)
5. Fotografia bramy głównej KL Auschwitz I (fot. K. Kazimierczak)
6. Fotografia fragmentu wystawy Mariana Kołodzieja pt. „Klisze pamięci” w Międzynarodowym Cen-

trum Ojca Kolbego w Oświęcimiu w Harmężach (fot. K. Kazimierczak)
• teksty źródłowe (Załączniki 3 i 4).

Treści merytoryczne Czynności nauczyciela Czynności ucznia

I. Czynności organizacyjno-porządkowe

Nauczyciel zaprowadza ład zewnętrzny  
w klasie i informuje uczniów o celach lekcji.

II. Wprowadzenie do tematu

„Symbolika Auschwitz, w naszym 
współczesnym życiu”

Nauczyciel przedstawia problem zróżnico-
wanej symboliki Auschwitz, która jest różna 
w zależności od grupy byłych więźniów-
-ofiar. Symbolika ta także zmienia się na 
przestrzeni lat.

Uczniowie wysłuchu-
ją wykładu i aktywnie 
uczestniczą, w rozmowie 
nauczającej.

III. Realizacja nowych treści

1. Symbol ludobójstwa XX wieku. Nauczyciel przedstawia fotografię instalacji 
artystycznej (Załącznik 1). 
Następnie prosi uczniów, aby w instalacji 
wskazali symbole ludobójstwa XX wieku. 
Dla przypomnienia podaje słownikową 
definicję „symbolu”. Przykładowa defini-
cja: „Symbol to postrzegalny zmysłowo 
odpowiednik pojęcia; przedmiot, osoba lub 
zwierzę oznaczające w sposób umowny 
jakieś pojęcie, czynność, zjawisko itp. 
postać będąca uosobieniem jakichś cech” 
(Słownik Języka Polskiego, pod red. Elż-
biety Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN 
SA, Warszawa 2005)

Na zakończenie ćwiczenia nauczyciel pre-
cyzuje, co może być symboliką Auschwitz 
wskazując, że znajdujący się w instalacji 
drut kolczasty jest postrzegany jako sym-
bol ludobójstwa i cierpienia ludzkości na 
całym świecie. 

Uczniowie analizują in-
stalacje artystyczną pod 
kątem występujących  
w niej symboli i wybierają 
jeden przedmiot, który 
symbolizuje ludobójstwo 
XX wieku.

2. Logotyp jako symbol współczesne-
go świata przedsiębiorczości oraz jako 
symbol pamięci.

Nauczyciel rozdaje uczniom fotografię lo-
gotypu Państwowego Muzeum Auschwitz 
–Birkenau (Załącznik 2) i prosi uczniów  
o jego analizę, która ma charakter dwu-
stopniowy. Rozpoczyna się od analizy ele-
mentu oczu dziecka, a potem przejściu do 
analizy całości logotypu. Po analizie oczu 
dziecka i odsłonięciu całego logotypu na-
uczyciel wskazuje, że jest to symbol insty-
tucji muzealnej, instytutu pamięci ludzkiego 
cierpienia, szkoły pamięci historycznej.

Uczniowie analizują logo-
typ Muzeum Auschwitz. 
Odpowiadają na pytanie 
o znaczenie i symbolikę 
zawartych w nim oczu 
dziecka. Przykładowe 
odpowiedzi uczniów to: 
oczy są symbolem bólu, 
cierpienia, ciekawości, 
naiwności, pragnienia, 
miłości.
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Załącznik nr 4
Artykuł prasowy Anity Czupryn pt. „Były więzień Auschwitz wygrywa z telewizją ZDF”, „Dziennik Za-
chodni” z 6 listopada 2017 r.

Były więzień Auschwitz wygrywa z telewizją ZDF

Niemcy
Drugi program niemieckiej telewizji publicznej musi przeprosić za nazwanie niemieckich obozów zagła-
dy z II wojny światowej „polskimi obozami”.
Anita Czupryn 
a.czupryn@polskatimes.pl

Postanowienie niemieckiego Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji to pierwszy taki wyrok, jaki zapadł 
na terenie Niemiec. Ale nie mniej ważny jest też osobisty i ludzki wymiar tej sprawy – to, że 96-letni Karol 
Tendera, były więzień KL Auschwitz i KL Birkenau, doczekał się w końcu ostatecznego i pozytywnego 
rozstrzygnięcia.

Cała sprawa bowiem swój początek miała 15 lipca 2013 r., kiedy to na portalu niemieckiej publicznej 
telewizji www.zdf.de znalazło się określenie „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. Niemiecka 
stacja w taki oto sposób poinformowała o emisji filmu dokumentalnego „Merschollene Filmschatze. 
1945. Die Befreiung der Konzentrationslager”. 

Co ciekawe, niemiecko-francuski kanał telewizyjny ARTE, w którym również pokazano ten dokument, 
przekazując zapowiedzi o nim do mediów, posłużył się poprawnym zwrotem: „niemieckie nazistowskie 
obozy zagłady w okupowanej Polsce Majdanek i Auschwitz”. Zdaniem Karola Tendery niemieccy redak-
torzy ze stacji ZDF zrobili to celowo.

Oburzony tym były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego pozwał więc niemiecką telewizję, 
uważając, że ZDF naruszyła jego poczucie przynależności narodowej i godność narodową.

Proces rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Krakowie w lutym 2015 r., wyrok zapadł w grudniu 2016 r.  
Zgodnie z tym wyrokiem drugi kanał publicznej niemieckiej telewizji ZDF miał umieścić przeprosiny na 
głównej stronie swojego serwisu internetowego. Przeprosiny „schowano” w jedną z zakładek, tak aby 
nie były specjalnie widoczne, ani specjalnie czytelne.

Sąd w Koblencji w uzasadnianiu postanowienia napisał, że powodowi – czyli Karolowi Tenderze – nale-
żą się przeprosiny jako byłemu więźniowi niemieckiego obozu koncentracyjnego na polskim terytorium, 
którego godność i reputacja podlegają ochronie w światowej przestrzeni publicznej. Podkreślił jedno-
cześnie, że ochrona dóbr osobistych w znacznym stopniu przeważa nad gwarancją wolności prasy, na 
którą powoływał się ZDF.

Załącznik nr 2 
Logotyp Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Załącznik nr 3 
Fragment książki Adolfa Gawalewicza pt. „Refleksje z poczekalni do gazu .Ze wspomnień muzułmani-
na”, Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau, Oświęcim 2009, str. 103

Adolf Gawalewicz „Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana” 

Wspomnienie o moim pierwszym  funkcyjnym o nielekkiej ręce było niemal tak rzewne, jak rzewne bywa 
wspomnienie o pierwszej miłości, o pierwszej kochance. Naturalną drogą skojarzeń myśl odwróciła się 
w kierunku tych wszystkich, którzy pomogli mi przeżyć te lata, do przyjaciół. Niewielu ich tu żywych 
zostawiam, bo oświęcimski los wiązał mnie najczęściej z ludźmi, którym tego losu uniknąć się nie udało 
w sposób nietypowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 
Fotografia instalacji artystycznej
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dr Jolanta Wróblewska

,,Propaganda goebbelsowska" - czyli jaka?

Wprowadzenie: 
W dzisiejszym świecie mediów to nie tekst, ale przede wszystkim obraz, rysunek, plakat, okładka ty-
godnika czy gazety są szybkim źródłem przekazu informacji. Młodzi ludzie nie czytają, oni „skanują” – 
przeglądają np. strony internetowe, a obraz jest doskonałym ekwiwalentem opisu słownego. Jest kom-
pleksowy, bezpośredni i poprzez swój syntetyczny charakter jest wręcz idealny do osiągania rezultatu 
natychmiastowego, najbardziej pożądanego, bo wywołującego najsilniejsze emocje. 

Ale obrazami można w bardzo łatwy sposób manipulować i nie jest to osiągnięcie jedynie ostatnich lat. 
Proszę pamiętać, że myśl emocjonalna prowadzi najczęściej do oczywistych wniosków, często ustępu-
jących czy wręcz w ogóle niedopuszczających argumentacji racjonalnej.

Dlatego należy z naszymi uczniami rozmawiać o obrazach, tekstach, które pojawiają się wokół nas  
i uczyć krytycznego myślenia. A punktem wyjścia do tych rozważań może być lekcja poświęcona „pro-
pagandzie goebbelsowskiej”, która w takim samym stopniu skutecznie posługiwała się tak obrazem, 
jak i słowem. Należy się również zastanowić, dlaczego pojęcie „propaganda goebbelsowska” jest tak 
często używane w dzisiejszym dyskursie medialnym. 

Czas pracy: 2 x45 minut

Poziom i przedmiot nauczania: liceum, lekcja języka polskiego lub godzina wychowawcza

Typ zajęć: warsztaty z edukacji medialnej

Cele lekcji:
• uczeń wyjaśnia zjawisko „propaganda goebbelsowska”,
• uczeń potrafi charakteryzować nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,
• uczeń określa cele zamierzone i cele osiągnięte komunikatów,
• uczeń analizuje i interpretuje komunikaty,
• uczeń rozpoznaje w komunikacie realizację światopoglądu nadawcy,
• uczeń myśli krytycznie, odczytując komunikaty.

Metody i formy pracy:
• praca pod kierunkiem z tekstem: rozpoznanie nadawcy i odbiorcy, wyszukiwanie informacji, odczy-

tywanie dosłownych i przenośnych sensów wypowiedzi, określanie ich funkcji, formułowanie wnio-
sków na podstawie analizy tekstu,

• metaplan: wyszukiwanie informacji z tekstu oraz ich porządkowanie w formie graficznej,
• dyskusja: formułowanie i uzasadnianie własnej opinii.

Środki dydaktyczne: cytaty z dzienników Josepha Goebbelsa (załącznik nr 1), fragment wywiadu  
„Jak się robi propagandę totalną?” (załącznik nr 2), przykłady propagandy wizualnej (załącznik nr 3) 
(http://www.bytwerk.com/gpa/posters3.htm), karykatury, obrazy, które publikowano na łamach „Stür-
mera” (https://historia.org.pl/2015/02/19/der-sturmer-i-propaganda-antyzydowska/).  

Pojęcia i terminy: manipulacja, propaganda emocjonalna, „propaganda goebbelsowska”, argumentum 
ad hitlerum.

Załącznik nr 5 
Fotografia bramy głównej KL Auschwitz I

Załącznik nr 6 
Fotografia fragmentu wystawy Mariana Kołodzieja pt. „Klisze pamięci” w Międzynarodowym Centrum 
Ojca Kolbego w Oświęcimiu w Harmężach
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rozsadzone i przyjęło się, propagandum zaś oznacza to, co należy rozsadzić i zakorzenić. Pojęcie 
„propaganda” (krzewić, rozszerzać, rozciągać) zostało wprowadzone do życia publicznego w pierwszej 
połowie XVII w. W tym znaczeniu słowo to zostało użyte przez papieża Grzegorza XV, który ustanowił 
Kongregację do Propagandy Wiary w celu krzewienia wiary katolickiej. Z biegiem czasu pojęcie to zmie-
niło znaczenie, dziś ma charakter świecki, ideologiczny i polityczny4. 

a. Lekcja właściwa 

Prosimy uczniów, aby użyli swoich telefonów komórkowych i w wyszukiwarce internetowej wpisali 
hasło: „propaganda goebbelsowska”. 

Po 2-3 minutach możemy porozmawiać o kontekstach pojawiania się tego sformułowania. Bardzo 
szybko dojdziemy do wniosków, że słowa te częściej będą odnosić się do aktualnej sytuacji politycznej.

Przykładowe użycia:

Hipokryzja, obłuda, zakłamanie, cynizm, oszustwo, skończone załganie, czy po prostu… goebbel-
sowska propaganda?! Jak bowiem jeszcze inaczej można nazwać wściekłe ataki opozycji na Plat-
formę Obywatelską w sprawach polityki prorodzinnej.
(źródło: www.szejnfeld.pl/index.php/blog/goebbelsowska-propaganda/ 10.10.2017)

Goebbelsowską propagandą nazwał poseł Ruchu Palikota Artur Dębski w rozmowie z Superstacją 
ostatni sondaż CBOS, z którego wynika, że na Ruch Palikota chce głosować tylko 2 proc. wyborców 
zamierzających wziąć udział w wyborach. 
(źródło: https://www.wprost.pl/kraj/412924/Goebbelsowska-propaganda-Posel-o-sondazach.html, 
10.10.2017)

„Propaganda Goebbelsa" w TVP? PO uderza ostrym spotem.
(źródło: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/nowy-spot-po-stop-propagandzie-goebbelsa/
wym7zlb, 10.10.2017)

Ziemkiewicz: Goebbelsowska propaganda „GW”!
(źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/ziemkiewicz-goebbelsowska-propaganda-gazety-wy-
borczej_624013.html, 10.10.2017)

Stawiamy uczniom pytanie: „Propaganda goebbelsowska” – czyli jaka? 

W tej części lekcji prezentujemy informacje na temat Josepha Goebbelsa (do tego zadania możemy rów-
nież wcześniej wyznaczyć zainteresowanego ucznia, który przygotuje krótką prezentację ze zdjęciami).

Ważne informacje:
– w 1921 r. uzyskał doktorat w dziedzinie filozofii na uniwersytecie w Heidelbergu;
– na początku 1933 r. został „Ministrem Rzeszy Propagandy i Oświecenia Publicznego”;
– mówi się o nim często „najsławniejszy na świecie minister propagandy”,
– zyskał szeroką kontrolę nad niemieckimi gazetami, radiem, nadawcami, filmami, magazynami, wy-

dawanymi książkami;
– jeden z najbliższych współpracowników Hitlera,
– w obliczu wojennej klęski Niemiec nie próbował uciekać, popełnił samobójstwo;
– znakomity organizator, talent krasomówczy, bardzo inteligentny. 

Ćwiczenie 1
Rozdajemy uczniom kartkę z cytatami z dzienników Josepha Goebbelsa (załącznik nr 1) i prosimy  
o zredagowanie własnej definicji „propagandy goebbelsowskiej”.

4 Zob. F. Mirek, Zarys socjologii, Lublin 1948, s. 335.

Przebieg lekcji

Rekapitulacja wtórna:

Zasadnicza część lekcji dotyczy charakterystyki propagandy Josepha Goebbelsa, poznania najważ-
niejszych założeń takiej propagandy, natomiast w ostatniej fazie lekcji uczniowie powinni dostrzec, że 
dzisiejsze używanie w mediach sformułowania „propaganda goebbelsowska” jest jak najbardziej nad-
używane i stosowane nieadekwatnie. Uczniowie zastanowią się, czy to działanie bezmyślne, czy celo-
we, spróbują również wyjaśnij przyczyny tego zjawiska.

W początkowej fazie lekcji odnosimy się do ogólnej wiedzy uczniów w zakresie szeroko pojętej propagandy.

Dzielimy uczniów na 5-6-osobowe grypy, rozdajemy im kartki i prosimy o zapisanie na nich własnych 
skojarzeń ze słowem PROPAGANDA (to mam być praca samodzielna, bez korzystania z pomocy źró-
deł). Po 5 minutach prosimy o zaprezentowanie przez uczniów ich ustaleń.

Przykładowe odpowiedzi. Propaganda to:
– manipulacja,
– świadome wprowadzanie w błąd,
– kłamstwo, oszustwo,
– wpływanie na odbiorcę,
– działanie na emocje,
– propagowanie konkretnych zachowań, działań,
– działanie nieetyczne,
– narzędzie gry politycznej,
– środek do osiągania konkretnych celów,
– propaganda wojenna,
– propaganda nazistowska,
– sztuka masowego oddziaływania,
– propaganda PRL.

Nauczyciel podsumowuje tę część lekcji. Może podać kilka definicji propagandy, żeby pokazać uczniom, 
że ich potoczna, intuicyjna wiedza jest poprawna i w naszej świadomości słowo PROPAGANDA koja-
rzone jest pejoratywnie, a nie zawsze tak było, bo w przeszłości miało znaczenie neutralne. Przykłado-
we definicje:

Propaganda:
1. «szerzenie jakichś poglądów, haseł politycznych itp. mające na celu pozyskanie zwolenników»
2. «technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzi polegająca na celowym, natarczywym, połą-

czonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość»
3. «specjalna komórka, zespół ludzi realizujący takie cele; też: tekst, wystąpienie, film itp. realizujące takie cele»1 

„Propagandę można zdefiniować jako sztukę zmuszania ludzi do robienia tego, czego by nie robili, 
gdyby dysponowali wszystkimi danymi dotyczącymi sytuacji”2. 
„Propaganda jest celową i systematyczną próbą kształtowania percepcji, manipulowania myślami i bez-
pośrednimi zachowaniami w celu osiągnięcia takich reakcji, które są zgodne z pożądanymi intencjami 
propagandzisty”3.

Wyraz PROPAGANDA pochodzi od łacińskiego propagare, propago, co oznacza pewną czynność rol-
nika czy ogrodnika, który na roli rozsadza jakiś gatunek roślin. Propagatum – jest tym, co już zostało 

1 Internetowy słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/propaganda;2508812 (dostęp 15.01.2018).
2 F. Mirek, Zarys socjologii, Lublin 1948, s. 337.
3 L. Fraser, Propaganda, Londyn 1957, s. 1.
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Źródło: https://www.facebook.com/magazynve-
ge/photos/rpp.144000152305251/1618019551
569963/?type=3&theater (dostęp 29.11.2017)

Dziś często osoby publiczne, politycy różnych opcji, chętnie sięgają po sformułowanie „propaganda 
goebbelsowska”, które jest również argumentum ad hitlerum. 
1. Jak zatem ten zabieg ma się do współczesnej pamięci Zagłady Żydów?
2. Czy w taki sposób współczesny dyskurs medialny stawia na równi propagandę II wojny światowej 

z dzisiejszymi przykładami propagandy politycznej we współczesnej Polsce?

b. Zadanie domowe 
Proszę znaleźć kilka przykładów wypowiedzi we współczesnym dyskursie medialnym, które operują 
figurą wroga i wyjaśnić, w jaki sposób jest ona w nich realizowana.

Załączniki: 

Załącznik nr 1 
Cytaty z dzienników Josepha Goebbelsa
Przeczytaj wypowiedzi Goebbelsa i w oparciu o nie zredaguj definicję „propagandy goebbelsowskiej”.

„Absolutnym prawem państwa jest nadzorowanie kształtowania się opinii publicznej”.

„Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą”.

„Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”.

„Zwykła propaganda ma niewiele wspólnego z obiektywizmem i jeszcze mniej z prawdą”.

„Intensyfikuję pracę tajnych rozgłośni. Polecam lansować pogłoski o pokoju, które dementuję na-
stępnie po 24 godzinach jako rzecz storpedowaną przez Anglię. Na dłuższą metę musi to zrujnować 
nerwy Francuzów“. 

„Proszę zawsze mieć w pamięci fundamentalną regułę wszelkiej propagandy, jest nią powtarzanie 
bez końca najskuteczniejszych argumentów”.

„Propaganda to powtarzanie i jeszcze raz powtarzanie! Bębnią o czymś wciąż i wciąż swojemu naro-
dowi, powtarzam dotąd, aż nawet najgłupsi zrozumieją”.

„Powtarzanie to oś wszelkiej propagandy”.

„Musimy zawsze postępować w myśl następujących zasad: nie milczeć, mówić coś. W razie ko-
nieczności trzeba raczej doprowadzić do tego, żeby przeciwnik zaplątał się w zaprzeczeniach, aniżeli 
tworzyć samemu nowe kłamstwo”.

„Zaprzeczenia muszą być zawsze kategoryczne”.

Ćwiczenie 2 
Rozdajemy uczniom fragment wywiadu Karoliny Lewickiej z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem, któ-
ry ukazał się w „Newsweek Extra” (załącznik nr 2), prosimy uczniów o przeczytanie i przygotowanie 
się do dyskusji.

Pytania do dyskusji:
1. Co to znaczy „kształtowanie opinii publicznej”?
2. Czym jest i czemu służy figura wroga?
3. Dlaczego propaganda to najskuteczniejszy sposób panowania nad masami?
4. Do kogo przede wszystkim skierowana jest propaganda i dlaczego?
5. Propaganda wykorzystuje siłę obrazu – plakatu, filmu; co świadczy o sile takiego przekazu?
6. Wskaż dwie najważniejsze zasady „propagandy goebbelsowskiej”. 

Ćwiczenie 3
Prosimy uczniów o zapoznanie się z przykładami propagandy wizualnej (załącznik nr 3) skierowanej 
podczas II wojny światowej przeciwko Żydom. Uczniowie formułują odpowiedź na kilka pytań:
1. Jaki obraz Żyda prezentuje propaganda? (nauczyciel może zwrócić uwagę, że w propagandzie na-

rodowo-socjalistycznej obraz Żyda funkcjonował już wcześniej, zanim Goebbels został ministrem 
Rzeszy)

2. Jaki jest cel tej propagandy? 
 Celem takich rysunków było wzbudzenie u odbiorcy obrzydzenia do ludności żydowskiej. Two-

rzono przerażający i pozbawiony cech ludzkich wizerunek Żyda. To wzmacniało w społeczeństwie 
przekonanie, że Żydzi nie są ludźmi. 

Podsumowanie:

Na koniec rozmawiamy z uczniami o tym, jak oceniają funkcjonowanie terminu „propaganda  
goebbelsowska” we współczesnym dyskursie medialnym. 

Nauczyciel na podsumowanie lekcji wprowadza termin argumentum ad hitlerum.

Jest to ironiczne spostrzeżenie odnoszące się do treści zamieszczanych w Internecie. Amerykański 
adwokat i pisarz Mike Godwin, który obserwował toczące się na forach internetowych spory, sformu-
łował w 1990 r. następujące prawo: „Wraz z trwaniem dyskusji w Internecie, prawdopodobieństwo 
przyrównania czegoś lub kogoś do nazizmu bądź Hitlera dąży do 1”5.

Zatem Hitler to chwyt retoryczny? 

I znów prosimy uczniów o wyrażenie swoich opinii na ten temat:
1. Dlaczego wciąż bohaterem naszych wypowiedzi ma być Hitler i jego zbrodnicza ideologia?
2. Czy pierwsza osoba, która wyzwie drugą od nazistów, automatycznie przegrywa dyskusję, a wą-

tek, w którym pojawiło się porównanie, uważa się za skończony?
3. Hitler sposobem na wszystko?
4. Jak mogą czuć się osoby, które faktycznie były ofiarami propagandy III Rzeszy?

Nie tylko politycy używają argumentu ad hitlerum. Znana współczesna pisarka Olga Tokarczuk 
udzieliła wywiadu dla miesięcznika „Vege. Viva”, w którym użyła go w sposób wyjątkowo nieade-
kwatny do kontekstu rozmowy.

5 W oryginale brzmi ono: „As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one”. 
Por. M. Godwin, Meme, Counter-meme, http://www.wired.com/wired/archive/2.10/godwin.if_pr.html (dostęp 10.11.2016 r.).
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Wróćmy do arcywrogów.
– Tu propagandystom chodziło o wzbudzanie u każdego niemieckiego obywatela natychmiastowej, 
nieintelektualnej reakcji: widzę – nienawidzę. To tzw. asocjacja emocjonalna, czyli takie skojarzenie 
dwóch zjawisk psychicznych – np. wyobrażeń, pojęć czy emocji – by pojawienie się jednego po-
wodowało natychmiastowe występowanie drugiego. Przykład: słyszę hasło „Republika Weimarska”, 
myślę: zdegenerowana demokracja zdradzieckich elit. Ale zohydzanie Żydów to było coś więcej, cały 
proces, krok po kroku. Najpierw obarczono ich winą za klęskę Niemców w I wojnie światowej.

Legenda o „ciosie w plecy”.
– Przekonywano – i robili to także niemieccy konserwatyści z Paulem von Hindenburgiem na czele – że 
oto pod koniec wojny zdrajcy wbili niezwyciężonej armii niemieckiej ostry sztylet między łopatki.
Przypomnijmy, że w listopadzie 1918 roku wybucha w Cesarstwie Niemieckim rewolucja listopadowa. 
Buntują się marynarze z Kolonii, których wspierają socjaliści i komuniści, potem zamieszki ogarniają 
cały kraj. Powstaje nawet efemeryczna Bawarska Republika Rad, której liderzy to bolszewicy głównie 
żydowskiego pochodzenia. W ten sposób judaizm skleił się z bolszewizmem. Republika upada w maju 
1919 roku. W tym samym, w którym – także w Bawarii –  zostaje utworzona Niemiecka Partia Robotni-
ków, rok później przekształcona w NSDAP. Bazuje na sfrustrowanych oraz bezrobotnych weteranach. 
Liderzy tłumaczyli im, że wystarczy usunąć Żydów, by zniknęły wszystkie problemy. 
Kiedy nastaje Trzecia Rzesza, najpierw jest bojkot żydowskich sklepów i wspieranie przymusowej emi-
gracji, potem ustawy norymberskie wykluczające Żydów z niemieckiej wspólnoty narodowej. Wreszcie 
– dehumanizacja: Żyd to Untermensch (podczłowiek), któremu można odebrać majątek, godność,  
a nawet życie. Bo na końcu śmiertelny wróg zawsze podlega animalizacji czy wręcz insektyzacji – czło-
wiek zamienia się w zwierzę, jest gadem, albo pluskwą czy też wszą. A co robi się z insektem? Rozdep-
tuje. W ten sposób propaganda przygotowała niemieckie społeczeństwo na Zagładę. 

„Uprawiana od sześciu lat narodowosocjalistyczna propaganda w istocie doszczętnie zasnu-
ła mgłą umysły Niemców. Niewiarygodne” – dziwi się u progu II wojny światowej Friedrich 
Kellner, heski urzędnik sądowy średniego szczebla. Pisze tajny dziennik, w którym daje odpór 
goebbelsowskiej papce informacyjnej. Pilnie notuje też opinie zachwyconych Hitlerem współ-
obywateli: panny R., która jest przekonana, że tym razem wojna nie potrwa długo, bo Trzecia 
Rzesza ma Führera, czy pani M., której „wystarczy, że Adolf naciśnie guzik i jazda”. Jak do 
tego doszło?
– Wcześnie, bo jeszcze przed I wojną światową Hitler uznał, obserwując choćby działania antysemity 
i populisty Karla Luegera, burmistrza Wiednia, że propaganda to najskuteczniejszy sposób panowa-
nia nad masami. I że powinna być – o czym pisał już w „Mein Kampf” – kierowana wyłącznie do ludzi 
niewykształconych. Najpierw chciał pozyskać ich uwagę, a później dotrzeć do ich serc.
Przyszły Führer inspirował się niezwykle modnym na początku XX wieku francuskim lekarzem, Gusta-
vem Le Bonem, przejmując z jego „Psychologii tłumu” kluczową tezę, że „tłum umie myśleć wyłącznie 
obrazami, (…) tylko za pomocą takiego przedstawienia można tłum porwać i prowadzić do działania”.
Stąd późniejsza kariera reżyserki Leni Riefenstahl, której „Triumf woli” – osławiony film o zjeździe 
NSDAP w Norymberdze z 1934 roku – obejrzało 20 milionów Niemców. Nawet kiedy Trzecia Rzesza 
chwiała się ku upadkowi, ściągano z dziurawego frontu tysiące żołnierzy, aby statystowali w filmie 
„Kolberg”, ostatniej nazistowskiej megaprodukcji, mającej podnieść morale w armii i zachęcić do 
straceńczych walk z Armią Czerwoną.

Jak to miało działać?
– Propaganda, mawiał Goebbels, to upraszczanie i powtarzanie. Podobnie uważał Hitler: „Należy 
ograniczać się do niewielu kwestii, które należy powtarzać w nieskończoność”, bo horyzonty po-
znawcze mas są wąskie, za to wielka jest ich skłonność do zapominania.
Nie trzeba się cofać przed kłamstwem, ale tylko wielkim, bo jest w nim zawsze element wiarygodno-
ści. A na co dzień wystarczy prawda względna, która reprezentuje interes nazistów i pozwoli pozy-
skać jak najliczniejszych zwolenników.

„Kłamstwo należy stosować wyłącznie jako element taktyki obronnej, nigdy zaś w celu przypisywania 
sobie wyssanych z palca zwycięstw czy sukcesów na innym polu”.

„Niemiecka prasa i radio nigdy nie zostaną obciążone balastem kłamstw, to zadanie przypada rozgło-
śniom nadającym programy dla zagranicy”. 

Źródło: https://slynne-cytaty.pl/autorzy/joseph-goebbels (dostęp 20.12.2017)

 
Załącznik nr 2

Jak się robi propagandę totalną?

Fragment wywiadu Karoliny Lewickiej z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem, „Newsweek 
Extra”, 25.05.2017 r.
Źródło: www.newsweek.pl/wiedza/historia/propaganda-i-manipulacja-jak-dzialal-nazistowski-system- 
propagandy-,artykuly,410634,1.html (dostęp 11.01.2018)

Niemcy w III Rzeszy żyli w krainie iluzji, owładnięci kilkoma zasadniczymi ideami, o których 
jeden z teoretyków propagandy NSDAP pisał, że „należy je wmuszać w odbiorcę i wbijać mu 
do głowy w stu i więcej wariantach, z uporczywą konsekwencją”. 

Z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem rozmawia Karolina Lewicka

NEWSWEEK: Joseph Goebbels – zza grobu – nie zostawia nam złudzeń: „Opinię publiczną się robi”. 
Po prostu.

PROF. EUGENIUSZ CEZARY KRÓL: A nad ludźmi pracuje się tak długo, aż uwierzą w to, co mówi-
my. To jego kolejna rada. Proszę spojrzeć na tajną instrukcję nr 1306 z października 1939 roku: „Dla 
wszystkich w Niemczech, aż do ostatniej dziewki od krów, musi stać się jasne, że polskość równa się 
podczłowieczeństwu”. Dalej czytamy, że każdy Niemiec będzie miał to wkrótce utrwalone w podświa-
domości. Dlatego teraz, z perspektywy ponad 70 lat, nie tyle mówimy o kształtowaniu przez Goebbelsa 
i jego akolitów niemieckiej opinii publicznej, ile o propagandzie – totalnej i sensualnej. Co oznacza, że 
nikt w państwie Führera nie był od niej wolny i że odwoływała się ona wyłącznie do zmysłów i emocji, 
nigdy zaś do rozumu. Krytyczne i analityczne myślenie mogło się kurzyć w najgłębszej szufladzie.

Co było fundamentem narodowosocjalistycznej propagandy?
– Bezsprzecznie figura wroga, bo od zarania świata łatwiej wzbudzić w drugim człowieku nienawiść 
niż miłość. Z kilku podstawowych emocji, w które jesteśmy wyposażeni, strach i gniew należą do 
najsilniejszych. Dlatego wróg jest świetnym spoiwem wspólnoty, także tej narodowej, będącej fun-
damentem nazistowskiej wizji życia społecznego. Oczywiście, postać wroga podlega stopniowaniu. 
Pośród wielu pomniejszych uwagę propagandystów ogniskowali „wrogowie śmiertelni”, których dzia-
łalność – jak przekonywano – zagrażała egzystencji narodu niemieckiego. To przede wszystkim Żydzi. 
Antysemityzm stał się ideologią, dogmatem, a w końcu obsesją III Rzeszy.
Byli też wrogowie doraźni. Zanim Hitler przejął władzę, straszył bolszewikami u bram Berlina, zresztą 
całe „Mein Kampf” to także nerwowa reakcja na przewrót bolszewicki w Rosji i na Karola Marksa. 
Ale kiedy w pewnym momencie – w imię planu podziału świata, w imię wspólnych interesów tery-
torialnych – Hitlerowi zaczęło być po drodze ze Stalinem, potrafił zawiesić na kołku dawną niechęć  
i powściągnąć, na jakiś czas, antyradziecką propagandę.
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W latach 1923-1945 w Niemczech ukazywało się czasopismo „Der Stürmer”, ściśle związane z NSDAP.  
Jej głównym zadaniem było propagowanie antysemityzmu. Redaktor naczelny Julius Streicher zo-
stał skazany na śmierć w czasie procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, powieszono go  
w 1946 r. Oto wybrane karykatury, obrazy, które publikowano na łamach „Stürmera”.

Pytania do dyskusji:
1. Co to znaczy „kształtowanie opinii publicznej”?
2. Czym jest i czemu służy figura wroga?
3. Dlaczego propaganda to najskuteczniejszy sposób panowania nad masami?
4. Do kogo przede wszystkim skierowana jest propaganda i dlaczego?
5. Propaganda wykorzystuje siłę obrazu – plakatu, filmu; co świadczy o sile takiego przekazu?
6. Wskaż dwie najważniejsze zasady propagandy goebbelsowskiej 

Załącznik nr 3
Przykłady propagandy wizualnej
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Iwona Kasela

,,Kartki pamięci" - historia polskich Żydów w listach 
Wolfa Lewkowicza

Wprowadzenie:
W 2017 r. przypadała 75. rocznica „Aktion Reinhardt”. Na podstawie listu, pochodzącego z Kolekcji 
Wolfa Lewkowicza (załącznik nr 1), podejmiemy próbę rekonstrukcji losu polskich Żydów w czasie 
II wojny światowej i refleksji nad nim. Zastanowimy się również nad zagadnieniem pamięci, jej rolą  
i miejscem w kulturze oraz miejscami i sposobami upamiętniania.

Czas pracy: 2 x 45 minut

Poziom nauczania: ostatnie klasy szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa

Cele lekcji:
Uczeń:
• dokonuje logicznej rekonstrukcji tekstu,
• samodzielnie formułuje opinie i wyraża je publicznie,
• pracuje w grupie,
• wyszukuje, wykorzystuje i archiwizuje informacje zawarte w źródłach, również w języku obcym,
• zna pojęcia dotyczące literatury dokumentu osobistego,
• zna kontekst historyczny Zagłady.

Metody i formy pracy:
• rekonstruowanie tekstu pisanego,
• uzupełnianie tabeli,
• praca w grupach,
• dyskusja,
• mapa myśli, notatka, plakat, folder, prezentacja multimedialna, kolaż.

Środki dydaktyczne:
• urządzenia z dostępem do Internetu,
• załączniki nr 1-4,
• tablica i pisaki.

Pojęcia i terminy:
epistolografia, korespondencja, literatura dokumentu osobistego, świadectwo ustne i pisane, relacja, 
lektura tekstu, Holokaust, Shoah, Zagłada, „Aktion Reinhardt”, pamięć, świadkowie pamięci, miejsca 
pamięci, upamiętnianie.
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• Dom Anny Frank w Amsterdamie – http://www.annefrank.org/en/Museum/,
• Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej i Rodziny Ulmów w Mar-

kowej – http://muzeumulmow.pl/pl/,
• Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie – www.ushmm.org/.

Nauczyciel pyta uczniów, czy znają miejsca pamięci w ich najbliższej okolicy, odpowiedzi za-
pisuje na tablicy, ewentualnie uzupełnia.
Uczniowie prezentują na forum klasy informacje z tabeli oraz wnioski i przemyślenia, które 
nauczyciel zapisuje na tablicy.

Praca domowa
W domu uczniowie w dowolnej formie utrwalają wiedzę zdobytą na zajęciach (lekcja 1 i 2) – 
mapa pamięci, notatka, plakat, folder, prezentacja multimedialna, kolaż.

Załączniki:
• informacje o Kolekcji Wolfa Lewkowicza – nr 1,
• list 179 – nr 2,
• Fotografie 1-4 – nr 3,
 Fot. 1. Wolf Lewkowicz z rodziną (web.mit.edu/maz/wolf/)
 Fot. 2. Sol i Esther Zissman w dniu ślubu (web.mit.edu/maz/wolf/)
 Fot. 3. Marshall, Esther i Sol Zissma (web.mit.edu/maz/wolf/)
 Fot. 4. Aaron Carmi Chmielnicki (http://www.opoczno-top.pl/artykul,Opocznianin_Aharon_Karmi_

Chmielnicki,8210.html)
• Tabela I – nr 4,
• Tabela II – nr 5.

Załącznik nr 1
Informacje o Kolekcji Wolfa Lewkowicza w języku angielskim – thtp://web.mit.edu/maz/wolf/
i polskie tłumaczenie.

The Wolf Lewkowicz Collection

Between 1922 and 1939, Wolf Lewkowicz, of Konskie, Lodz and Opoczno, Poland, engaged in  
a lengthy and intimate correspondence in Yiddish with Sol J. Zissman, his deceased sister's son, who 
was born in Konskie, Poland, and who had immigrated to the United States as an 11-year old boy 
prior to World War I. When the correspondence began, Wolf was 36 years old; he and his wife, Malke, 
and their three children lived in Lodz. At that time, Sol was 20, unmarried, and living in Chicago. After 
his mother's death in 1920 and his father's remarriage in 1921, Sol had left home and had opened  
a second hand furniture store.

Because of his affection for his uncle, Sol retained most, if not all, of the letters he received from Wolf. 
There are more than 175 such letters. Many of them deal with confidential, personal and family matters. 
Some of them contain detailed information respecting the economic situation that faced ordinary Jews 
during this difficult period in Poland's history. There are also occasional references to anti-Semitism 
in Poland. Woven through all the letters, however, is the graphic account of a desperate struggle to 
achieve economic dignity by a bright, articulate and insightful Polish Jew who, because of his lack of 
success as a breadwinner, judged himself a failure as a husband and as a father.

The situation in which we find Wolf as the correspondence opens in 1922 is precarious and, tragically, 
the letters reflect a steady deterioration in his circumstances throughout the rest of his life. His last letter 
to Sol, Letter 178, is dated in August, 1939, immediately before the outbreak of World War II. Soon 
after the war began, Wolf and his then two surviving children, Regina and Yosef, moved from Lodz to 
Opoczno where they lived for the next three years with Wolf's sister and brother-in-law, Esther and 

Przebieg lekcji

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIÓW
Podaje i omawia temat lekcji, jej etapy, cele oraz 
sposoby ich realizacji,
wspiera pracę i dynamikę grup,
komentuje i podsumowuje efekty pracy grup, animuje 
dyskusję podsumowującą,
czuwa nad przestrzeganiem czasu pracy.

Słuchają prezentacji nauczyciela dotyczącej przebiegu 
lekcji,
dzielą się na grupy,
dokonują rekonstrukcji tekstu, wypełniają tabelę,
dzielą się wynikami pracy w grupach, angażują się  
w wykonywanie zadań, wyciągają wnioski i prezentują 
je na forum klasy, ćwiczą umiejętność pozyskiwania  
i opracowywania informacji,
wykonują pracę domową.

Lekcja 1 – 45 minut

Wprowadzenie:
Nauczyciel podaje uczniom temat lekcji. Na podstawie załącznika nr 1 informuje o Kolekcji 
Wolfa Lewkowicza, z której pochodzi omawiany list i wyjaśnia kontekst historyczny zagadnie-
nia. Przedstawia etapy lekcji, cele oraz sposoby ich osiągania.
 
Rozwinięcie:
Klasa dzieli się na grupy 5-6 -osobowe.
Nauczyciel rozdaje koperty z pociętymi na fragmenty listami (załącznik nr 2). Uczniowie do-
konują logicznej rekonstrukcji listów i odczytują zrekonstruowane teksty. Nauczyciel wyjaśnia 
ewentualne wątpliwości.
Nauczyciel rozdaje grupom tabelę (załącznik nr 4) do uzupełnienia na podstawie informacji 
zawartych w listach.
Uczniowie odczytują informacje z tabeli.
Nauczyciel prezentuje i omawia z uczniami fotografie 1-4 (załącznik nr 3).

Podsumowanie:
Nauczyciel prosi uczniów o zrekonstruowanie losów rodziny Wolfa Lewkowicza.

Praca domowa:
Nauczyciel informuje o temacie następnej lekcji, która będzie dotyczyła pamięci i upamiętnia-
nia w kontekście „Aktion Reinhardt”. Prosi uczniów o przemyślenie problemu.

Lekcja 2 – 45 minut

Nauczyciel odwołuje się do tematu pracy domowej i zapisuje na tablicy luźne wypowiedzi 
uczniów. Następnie uczniowie w parach poznają miejsca pamięci i sposoby upamiętniania  
w oparciu o poniższe informacje oraz uzupełniają tabelę (załącznik nr 5):
• miejscowości pojawiające się w liście – https://sztetl.org.pl/,
• Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka – http://www.treblinka-muzeum.eu/,
• Muzeum Auschwitz – www.auschwitz.org/,
• Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie – www.polin.pl/,
• Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, Izrael – www.yadvashem.org/,
• Memorial de la Shoah w Paryżu – www.memorialdelashoah.org/
• Edukacyjne Centrum im. Marka Edelmana – www.centrumdialogu.com/ i Stacja Radegast 

w Łodzi – http://www.lodzgetto.pl/stacja_radegast.html,38
• Żydowskie Muzeum Galicja – www.galiciajewishmuseum.org,
• Fabryka Schindlera – www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera,
• Chełmno nad Nerem – www.chelmno-muzeum.eu/,
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Załącznik nr 2
List 179 z Kolekcji Wolfa Lewkowicza napisany przez jego siostrzeńców Zeva Chmielnickiego i jego 
brata Aarona Carmi. W Kolekcji w języku angielskim, tutaj w tłumaczeniu profesora Mirosława Wójcika.

Tel Aviv, 29 grudnia 1945 r.

Kochany kuzynie Szlojmełe,

Dziękuję Ci bardzo za Twój list. Dzięki Bogu wszyscy jesteśmy zdrowi i damy radę wytrzymać to wszystko, 
co niesie ze sobą ów Nowy Porządek, jaki zapanował po wojnie, która zakończyła się tak tragicznie dla 
nas, Żydów w ogólności, a szczególnie dla naszej rodziny. Uważam, że mogę teraz podsumować wynik 
tej wojny.

Zacznę w porządku chronologicznym. 28 października otrzymałem niespodziewanie list z wiadomością, 
że mój brat przybył do Hajfy. Udałem się do Hajfy niezwłocznie i spotkałem się z tym jedynym bratem,  
z jedynym członkiem spośród całej rodziny, który ocalał. Przyszedł na spotkanie ze mną z młodą kobietą, 
właściwie mówiąc – z żoną. On ma teraz 22 lata, jego żona 20. Obecnie mieszkają u mnie, bo trudno jest 
dostać jakieś mieszkanie dla nich. Mam nadzieję, że i na to przyjdzie także czas.

[Teraz napiszę o tym,] jak on się tu zjawił i co nam powiedział. Na samym początku wojny wuj Wolf Lew-
kowicz, a potem Regina i Józef przyjechali do Opoczna. Nie jestem w stanie oddać na piśmie tego, przez 
co wszyscy oni przeszli podczas trzech lat pobytu w opoczyńskim getcie; każdej minuty przeżywanej  
w lęku i trwodze przez sadystycznymi zamysłami niemieckich nazistów. W takich warunkach żyli do 7 grud-
nia 1942 roku. W tym dniu Żydzi z Opoczna zostali wysłani do Treblinki – to był jeden z obozów śmierci,  
w których Hitler zgładził miliony ludzi, czy, mówiąc właściwiej, miliony Żydów, ponieważ nikt inny nie wy-
cierpiał tyle, ile Żydzi w czasie wojny, biorąc ponadto pod uwagę i to, że my nadal cierpimy po wojnie. Dla 
nas wojna dopiero się zaczyna; dla innych już się skończyła.

W każdym razie, w tym dniu nazistowski dowódca skazał na śmierć wszystkich opoczyńskich Żydów, 
kobiety i dzieci. 183 Żydów otrzymało karty zaświadczające, że są oni potrzebni w mieście, a reszta 
musiała wyjechać. Z naszej rodziny pozwolono pozostać tylko ojcu. Pomimo tego cała rodzina ukryła się  
w ziemiance i leżeli tam przez osiem dni, aż tym 183 Żydom udało się przekonać dowódcę, aby powięk-
szyć ową liczbę o tych, którzy się ukrywają, tak by mogli nadal mieszkać w mieście. Wówczas opuścili 
ziemiankę i znowu byli razem.

Niemniej jednak nie trwało to długo, i miesiąc później, tj. 5 stycznia 1943 roku, w dniu który powinienem 
chyba traktować jako rocznicę śmierci całej rodziny, w tym dniu załadowano [do wagonów] pozostałych 
503 Żydów i wysłano ich w tamto samo miejsce.

Trudno opisać to, co działo się w wagonach... jak matki kładły na ziemi martwe ciała swych dzieci, by 
stanąć na nich i zaczerpnąć powietrza. Cała nasza rodzina znalazła się razem w tym samym wagonie: 
ojciec, matka, dwaj bracia, trzy siostry, mąż jednej z sióstr, wuj Wolf, Josek i Regina i wszystkie siostry ojca 
ze swoimi rodzinami.

Następnie mój młodszy brat, Mosze, wziął na bok drugiego mojego brata, Aarona [tego, który teraz przy-
jechał], i powiedział mu, jak wyskoczyć z pociągu. To całkowicie nie do opowiedzenia, co on mówi o tam-
tych wydarzeniach, jak matka płakała i trzymała go, by ich nie opuszczał. Z drugiej strony, ojciec krzyczał, 
że on jest młody i powinien próbować się ocalić, aby choć jedna iskra spośród całej rodziny pozostała, by 
powiedzieć, co się stało i ją pomścić... [i] na tym stanęło. Mosze wyskoczył z pociągu jako pierwszy, po 
nim Aaron, ale natychmiast stracili ze sobą kontakt i nigdy się już nie odnaleźli.

Aaron pojechał następnie do Warszawy i zdobył aryjskie papiery. Nie miał pracy i zaczęło mu brakować 
pieniędzy. Z narażeniem własnego życia wrócił nocą do Opoczna, jako że przed wyjazdem ojciec zebrał 
wszystkie dzieci i pokazał im, gdzie chowa pieniądze, aby w przypadku, jeśli ktoś ocaleje, mógł ich użyć. 
Pojechał zatem nocą do Opoczna, wziął pieniądze w czasie, w którym nie został już przy życiu żaden Żyd, 
i powrócił do Warszawy.

Lazer Chmielnicki, and their family. On September 22, 1942, most of the Jews in Opoczno, including Wolf 
and Regina, were forcibly taken by cattle car from Opoczno to their deaths in Treblinka. Wolf was 56 years 
old at his death.

Letter 179, written by two of his nephews in 1945 from what was then Palestine, contains a brief description 
of Wolf's final, tortured days. One of those nephews, Aaron Chmielnicki Carmi, was among the final group 
of Jews, including Wolf's son, Yosef, sent on the last transport from Opoczno to Treblinka on January 5, 
1943. Aaron made a successful escape from the cattle car carrying the closest members of his family to 
their deaths, found his way to Warsaw and is one of a handful of Jewish Fighters' Organization members 
who survived the Warsaw Ghetto Uprising in 1943. He has elaborated upon Wolf's final days and his own 
experiences in subsequent letters and more detailed writings that are not included in this Collection.

The Yiddish letters which make up the main body of this Collection constitute the only remaining tangible 
evidence of the life of Wolf Lewkowicz. It is the hope of the collateral members of his family who cherish his 
memory that The Wolf Lewkowicz Collection, consisting of (1) copies of the aforesaid Yiddish letters, (2) the 
English translations and certain other English-language material, and (3) audiotapes of the original Yiddish 
letters read by Sol J. Zissman, will prove to be of interest to scholars in the future and that, in this way, it will 
serve as a perpetual monument to his memory. A complete set of The Wolf Lewkowicz Collection has been 
placed with the Harvard College Library and with the U.S. Holocaust Memorial Museum. July, 1995

Kolekcja Wolfa Lewkowicza

W latach 1922-1939 Wolf Lewkowicz z Końskich, Łodzi i Opoczna w Polsce, prowadził długą i intymną 
korespondencję w języku jidysz z Solem J. Zissmanem, synem jego zmarłej siostry, urodzonym w Koń-
skich, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych jako 11-letni chłopiec, przed I wojną światową. 
Kiedy zaczęła się korespondencja, Wolf miał 36 lat; on i jego żona, Malke i ich trójka dzieci mieszkali  
w Łodzi. W tym czasie Sol miał 20 lat, nie był żonaty i mieszkał w Chicago. Po śmierci matki w 1920 roku i 
ponownym ślubie ojca w 1921 roku, Sol opuścił dom i otworzył sklep z używanymi meblami.

Ze względu na swoją sympatię do wuja, Sol zatrzymał większość, jeśli nie wszystkie, listów, które otrzymał 
od Wolfa. Istnieje ponad 175 takich listów. Wiele z nich dotyczy spraw poufnych, osobistych i rodzinnych. 
Niektóre z nich zawierają szczegółowe informacje na temat sytuacji ekonomicznej, która dotyczyła zwykłych 
Żydów w tym trudnym okresie w historii Polski. Pojawiają się także okazjonalne odniesienia do antysemity-
zmu. Listy są opisem rozpaczliwej walki o godność ekonomiczną błyskotliwego, elokwentnego i wnikliwego 
polskiego Żyda, który z powodu braku powodzenia jako żywiciela rodziny, oskarżał się o porażkę jako mąż 
i ojciec.

Sytuacja, w której Wolf rozpoczyna korespondencję w 1922 r., jest niepewna i tragiczna. Listy od-
zwierciedlają stałe pogorszenie się jej przez resztę życia. Jego ostatni list do Sola, List 178, pochodzi  
z sierpnia 1939 r., tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wkrótce po wybuchu wojny Wolf i jego dwoje 
ocalałych dzieci, Regina i Yosef, przeprowadzili się z Łodzi do Opoczna, gdzie przez następne trzy lata 
mieszkali z siostrą Wolfa i szwagrem Esther i Lazer Chmielnicki oraz ich rodziną. 22 września 1942 r. więk-
szość Żydów z Opoczna, w tym Wolf i Regina, została siłą zabrana w bydlęcych wagonach do Treblinki. Wolf 
miał 56 lat w momencie śmierci.

List 179, napisany przez dwóch jego bratanków w 1945 r. z ówczesnej Palestyny, zawiera krótki opis 
ostatnich, tragicznych dni Wolfa. Jeden z tych bratanków, Aaron Chmielnicki Carmi, znalazł się w ostat-
niej grupie Żydów, razem z synem Wolfa, Josefem, wysłanych transportem z Opoczna do Treblinki  
5 stycznia 1943 r. Aaronowi udało się uciec z bydlęcego wagonu przewożącego najbliższych członków 
jego rodziny na śmierć, trafił do Warszawy i był jednym z nielicznych członków Żydowskiej Organiza-
cji Bojowej, którzy przeżyli powstanie w getcie warszawskim w 1943 r. Opisał ostatnie dni Wolfa i wła-
sne doświadczenia w kolejnych listach i innych, bardziej szczegółowych pismach, które nie są zawarte  
w tej Kolekcji.

Kolekcja znajduje się obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Harwarda i w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie 
, składa się z listów w jidysz, przekładów angielskich, zdjęć i nagrania audio.

168 169



Załącznik nr 3
Fot. 1. Wolf Lewkowicz z rodziną, 23 października 1936 r. 

Od lewej: Joseph (syn Wolfa), Malke (żona Wolfa), Wolf i Rifche (córka Wolfa) 

Potem przy odrobinie szczęścia, udało mu się przedostać do getta i tam, pod pseudonimem Kucyk, do-
łączył do Żydowskiej Organizacji Bojowej i pozostał tam aż do końca powstania w getcie. Osiemdziesiąt 
osób zdołało wyjść z getta. Wałęsał się po lasach przez półtora roku, żyjąc w trudnych warunkach. Był raz 
ranny w rękę, ale wytrwał do momentu, kiedy Rosjanie wyzwolili Polskę.

Potem wrócił do Opoczna i dowiedział się, że jego brat, który odniósł rany, kiedy wyskoczył z pociągu, zo-
stał zastrzelony; wrócił [tj. Mosze] do Opoczna, gdzie małżeństwo gojów wydało go nazistowskiej policji, 
a ci go zastrzelili. Zagrożony ze wszystkich stron, jedyny ocalony z rodziny, która wiodła swe życie godnie 
przez wiele pokoleń, postanowił pojechać do brata, do ziemi Izraela, a to wcale nie jest łatwe. Jakkolwiek 
po przewędrowaniu setek kilometrów udało mu się dostać do Rumunii, gdzie uzyskał dokumenty dla 
siebie i dla swojej żony.

Szlojme, wierz mi, gdybym miał siedzieć cały długi dzień i pisać, nie udałoby mi się napisać nawet jednego 
procenta z tego, co on mi opowiada i tego, czego mi jeszcze nie powiedział.

Tak zatem wygląda streszczenie tego, co stało się z naszą rodziną. To, niestety, smutna, ale dokładna in-
formacja, którą uzyskałem o naszym domu. Niemniej jednak musimy przyjąć nasz los z zamkniętymi usta-
mi i zaciśniętymi pięściami i musimy powstrzymać płynące do oczu łzy, bo to jest nasza ostateczna broń.

Kończę. Wybaczysz mi, że zmuszam cię do czytania tak długiego listu, ale nie mogłem tego, co ustaliłem, 
napisać w krótszej formie.

Dołączę może zdjęcie całej naszej rodziny, która ocalała. Na zdjęciu jestem ja, moja żona Hela, nasza 
córka Rut, która ma 27 miesięcy, mój brat Aaron i jego żona Miriam. Na dzień dzisiejszy nie mają jeszcze 
swojego kąta, ale mam nadzieję, że wszystko da się załatwić.

Przesyłam pozdrowienia dla ciebie, twojej żony i syna; musi być teraz dużym chłopcem. Prześlij nam 
zdjęcie swojej rodziny, łącznie z twoimi siostrami i ich rodzinami. Bądź zdrów. Twój kuzyn, który zawsze 
chciałby słyszeć od ciebie dobre wieści.

Zeev (Wowche)

Tel Aviv, 29 grudnia 1945 r.

Drogi kuzynie Szlojmełe,

(Pisze do ciebie twój kuzyn, którego znasz tylko trochę. Niemniej jednak ja słyszałem o tobie dużo. 
Jestem Aaron Chmielnicki, brat Zeeva.) Drogi Szlojmełe, Zeew przekazał Ci już pokrótce te tragiczne 
wiadomości, które wszystkich nas martwią, o naszej rodzinie w Polsce. Sam mógłbym napisać o wiele 
więcej, ale obiecałem napisać do Ciebie kilka osobnych listów, w których zamieszczę wszystkie szcze-
góły, które będą dla Ciebie interesujące, a które dotyczą tej katastrofy, która spadła na naszą rodzinę  
i na wszystkich polskich Żydów.

Chcę tylko dodać, że wuj Wolf Lewkowicz wraz ze swymi dziećmi, Reginą i Joskiem, byli z nami  
w Opocznie przez trzy lata wojny, i w ciągu całego tego czasu nieustannie opowiadał o Tobie i ciągle 
ubolewał, że Josek nie wyjechał do Ameryki. Jest mi bardzo trudno o tym pisać, ale nawet kiedy wie-
ziono nas do Treblinki na spalenie, wuj Wolf krzyczał, że to on jest odpowiedzialny za śmierć swych 
dzieci, ponieważ, gdyby wcześniej się postarał, byłyby one już w Ameryce. Niemniej jednak teraz to już 
nieważne, czy chciał się starać, czy nie. Niestety, to gorzkie wieści. Z całej naszej rodziny zostałem sam 
jeden. Mogę przynajmniej się pocieszać tym, że wziąłem odwet na nazistowskich mordercach. Byłem 
przez półtora roku partyzantem. Nieważne ilu tych bandytów zabiłem, nic nie przywróci mi moich dro-
gich rodziców, braci, sióstr, wujów i dalszej rodziny. Wszyscy stali się ofiarami. Pomyśl tylko. Nie wiem, 
kiedy ich spalono i gdzie pochowane są ich prochy. Nasza droga, zacna rodzina. Czyż naprawdę zasłu-
żyli na to, by nie mieć własnego grobu, by nikt nie wiedział, kiedy zmówić za nich kadysz...? No cóż, to 
jest właściwy, tragiczny rozmiar tej katastrofy. Bądź zdrów. Twój kuzyn, który nie chce już słyszeć o złu.

Aaron Chmielnicki

All material Copyright 1995 by Marrshall L. Zissman and Sol J. Zissman.

Fot. 2. Sol i Esther Zissman w dniu ślubu, 15 lutego 1925 r. 
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Marzena Leżak

Gdzie był Bóg, kiedy esesmani prowadzili  
nas na śmierć? Gott mit uns?

Wprowadzenie:
Lekcja powinna zostać przeprowadzona po wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
najlepiej tuż po, kiedy to wrażenia i pamięć są jeszcze świeże. Ma ona na celu próbę odpowiedzi na 
bardzo trudne pytania, które pojawiają się w świadomości młodzieży po wizycie w Muzeum Auschwitz.  
Z pewnością nie da się na nie odpowiedzieć w całości, tak jak nie da się pojąć istoty zagłady. Najbar-
dziej pomocnym materiałem są wykorzystane w tej lekcji wypowiedzi księdza katolickiego zajmującego 
się tematem obozów zagłady. Równie istotne, a może nawet najważniejsze, są przemyślenia uczniów. 
Lekcja w dużej części powinna mieć charakter dyskusji, w której uczniowie będą mogli wyrazić swoją 
opinię i zadawać trudne, a czasem niewygodne pod kątem religijnym pytania. 

Czas pracy: 45 minut 

Poziom nauczania: szkoła ponadpodstawowa  

Cele lekcji:

Cele ogólne:
Zajęcia mają na celu poruszenie trudnego, a zarazem niezwykle kontrowersyjnego tematu popełniania 
okrutnego zła na drugim człowieku.

Są również próbą odpowiedzi na następujące pytania:
• Czym jest zło w ludzkiej postaci?
• Dlaczego popełniamy zło i czym się kierujemy?
• Na ile człowiek jest w stanie wybaczać wyrządzone mu krzywdy?
• Czym jest „człowieczeństwo’’?
• Jak doprowadzić człowieka do traktowania bliźniego w tak brutalny sposób?
• Jaki wpływ miała wiara na przetrwanie piekła obozów koncentracyjnych?
• Czy możliwe było zachowanie wiary po tak traumatycznych przeżyciach?
• Bóg nakazuje wybaczać; czy wybaczenie i pojednanie jest możliwe?

Cele operacyjne:
Uczeń:
• zna podstawową historię KL Auschwitz-Birkenau, przyczyny powstania oraz obraz życia codziennego,
• zna pojęcie życia religijnego w obozie koncentracyjnym,
• rozumie zjawisko wpływu wiary na próby przetrwania obozu,
• potrafi wyjaśnić, dlaczego naziści mordowali w obozach koncentracyjnych,
• potrafi podjąć dyskusję na temat Boga w KL Auschwitz.

Metody i formy pracy: 
• analiza materiałów źródłowych,
• analiza wspomnień byłych więźniów, 
• analiza wypowiedzi księdza rzymsko-katolickiego, 
• analiza reprodukcji obrazów byłych więźniów KL Auschwitz,
• dyskusja, 
• rozmowa nauczająca, 
• praca w grupach. 

Fot. 3. Marshall (Marshall Leonard – syn Esther i Sola), Esther i Sol Zissman (lata 80. XX w.)

Fot. 4. Aaron Carmi Chmielnicki (zdjęcie sprzed 1939 r.)

Załącznik nr 4
Tabela I

Osoby Miejsca Czas Wydarzenia Reakcje, emocje Dodatkowe informacje

Załącznik nr 5
Tabela II

Kraj Miejscowość Nazwa instytucji Działania Odbiorcy
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Następnie na forum całej klasy każda z grup dzieli się informacjami i przemyśleniami na temat swoich 
materiałów. Po zakończeniu prezentacji każdej z grup uczniowie formułują pytania, takie, jakie im się na-
suną. Nauczyciel zapisuje pytania na tablicy. Następnie przy pomocy uczniów stara się na nie odpowie-
dzieć. Pomocne do tego celu mogą być materiały pozyskane od katolickiego księdza (załącznik nr 1). 

Podsumowanie:
Konkluzja lekcji, która sama powinna nasunąć się uczniom, jest następująca: 
To nie Bóg był odpowiedzialny za zbrodnie popełnione w Auschwitz, on nie budował komór gazowych 
i nie przeprowadzał selekcji, robił to człowiek! Bo to ludzie są odpowiedzialni za zło!
Nauczyciel podsumowuje zajęcia i dziękuje uczniom za aktywny udział.
 
Zadanie domowe:
Esej na temat: Opisz życie religijne lub kulturalne więźniów obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. 

Załącznik nr 1 
Autorskie wypowiedzi na potrzeby konspektu księdza katolickiego Mateusza Grzonki, Bóg w Auschwitz

Czym jest zło w ludzkiej postaci?
 Mówiąc najogólniej, zło jest przeciwieństwem dobra. Dlatego zło jest odrzuceniem Boga, skoro jest 
powiedziane, że Bóg jest dobry. Zło pojawiło się na świecie z powodu grzechu pierwszych rodziców, 
Adama i Ewy, którzy wybrali to, czego Bóg im zakazał.  Święty Augustyn z Hippony mówi, że zło pojawia 
się dopiero wtedy, kiedy człowiek łamie prawo pochodzące od Boga i sprzeciwia się Jego woli. Zło jest 
po prostu grzechem, czyli odrzuceniem Boga i Jego miłości.

Dlaczego popełniamy zło i czym się kierujemy?
 Popełniamy zło, ponieważ jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. Po grzechu Adama i Ewy 
jesteśmy skłonni do grzechu i do zła. Nawet wtedy, kiedy człowiek postanowi sobie, że nie będzie czynił 
zła, to zło i tak się wkradnie w jego postępowanie. Nikt z nas nie jest idealny, dlatego czasami wybiera-
my to, co się nam wydaje słuszne, a później okazuje się, że tak nie jest. 
 Co innego, kiedy ktoś popełnia zło dla własnego zysku, dla wzbogacenia się, taka sytuacja jest nie-
dopuszczalna i staje się grzechem bardzo ciężkim.

Na ile człowiek jest w stanie wybaczyć wyrządzone mu krzywdy?
 Przebaczenie to trudny i długotrwały proces. Przebaczając, trzeba coś stracić, to, co krzywdziciel 
jest nam dłużny. Jednak warto stracić coś, aby się pojednać, gdyż brak przebaczenia jest bardzo de-
strukcyjny, bez przebaczenia człowiek nie uwolni się od bólu i strachu. Brak przebaczenia niejednokrot-
nie rodzi zgorzknienie, brak czułości, które prowadzi do choroby czasem nieuleczalnej.
 Przebaczenie to wewnętrzny akt, podczas którego decydujemy się na odpuszczenie win naszym 
winowajcom. Dla człowieka to niezwykle trudne zadanie, ale możliwe. 
 Mamy różne przykłady osób, które są dla nas wzorem i pokazują, że człowiek jest w stanie wyba-
czyć wszystko. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić samego Jezusa Chrystusa, który wybaczył 
swoim oprawcom, którzy skazali Go na śmierć „ Przebacz im Panie, bo nie wiedzą, co czynią”. Jezus 
jest dla nas wzorem, bo przebacza każdemu z nas bez wyjątku nawet najgorsze winy. Idąc dalej, warto 
przywołać tutaj przykład św. Jana Pawła II, który przebaczył swojemu zamachowcy, który próbował go 
zabić w 1981 roku na Placu Świętego Piotra. 
 Niesamowitym aktem przebaczenia wykazała się św. Maria Goretti: ta dwunastoletnia dziewczynka 
przebaczyła swojemu sąsiadowi, który zranił ją nożem. Na łożu śmierci swojemu kapelanowi wyznała 
takie mocne słowa: „Przebaczam mu i chcę, żeby był ze mną w raju”. Dzięki temu aktowi przebaczenia 
Maria Goretii zmarła w pokoju ducha, a oprawca, który ją zranił, nawrócił się i przemienił swoje życie. 
Papież Franciszek w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził, że św. Maria Goretii jest świętą wybacze-
nia. 

Środki dydaktyczne: 

• wypowiedzi księdza katolickiego zajmującego się zagadnieniami obozów koncentracyjnych – ksiądz 
Mateusz Grzonka (załącznik nr 1),

• fragment wspomnień komendanta obozu Rudolfa Hössa (załącznik nr 2), 
• fragment wspomnień byłego więźnia członka Sonderkommando (załącznik nr 3), 
• zdjęcie klamry esesmanów z napisem Gott mit uns,
• Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, red. nauk. F. Piper, T. Świebocka, Oświęcim-Brzezinka 2010 

(załącznik nr 8),
• przyczyny, dla których ludzie „czynią zło’’ – według eseisty Lance Morrowa opublikowane w „Time 

Magazine” (załącznik nr 9).

Reprodukcje obrazów byłych więźniów Auschwitz, [w:] Piotr M. A. Cywiński, Sny obozowe w pamięci 
ocalałych, Oświęcim 2016:

• Zofia Stępień-Bator, Modlitwa, KL Auschwitz 1943 (załącznik 4),
• Jerzy Potrzebowski, Na zgliszczach obozu, Polska 1961 (załącznik nr 5),
• Szczepan Andrzejewski, Wiara, Polska 1948 (załącznik nr 6),
• Marian Kołodziej, Modlitwa, Polska 1945 (załącznik nr 7).

Pojęcia i terminy: Sonderkommando, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, Holokaust, ludobój-
stwo, die Schutzstaffel, NSDAP, obóz zagłady.

Pytania do materiałów pomocniczych:
1. Jakie mogły być przyczyny i okoliczności przedstawionych obrazów? (reprodukcje obrazów byłych 

więźniów, załączniki 4, 5, 6, 7)
2. Jak przedstawił swoją reakcje na mordowanie ludzi komendant obozu Rudolf Höss? (relacja komen-

danta Rudolfa Hössa, załącznik nr 2)
3. Jakie były obowiązki członków Sonderkommando oraz jakie były wewnętrzne odczucia? (relacja 

więźnia Sonderkommando, załącznik nr 3)
4. Które z punktów mogą odnosić się do sytuacji ludzi w obozie koncentracyjnym i dlaczego? (16 

punktów, dlaczego popełniamy zło według magazynu „The Times”, załącznik nr 9)

Przebieg lekcji

Rekapitulacja wtórna: 
Rozmowa nauczająca: 
Nakreślenie tła historycznego: czym był obóz, dlaczego powstał, ilu ludzi w nim zginęło, jakie były 
formy zagłady, czym było ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, forma pogadanki (Auschwitz. 
Nazistowski obóz śmierci, red. nauk. F. Piper, T. Świebocka, Oświęcim-Brzezinka 2010, s. 9-19).

Rozmowa z uczniami rozpoczyna się od pytania nauczyciela o osobiste refleksje uczniów po wizycie  
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nie używamy słowa wycieczka! Nauczyciel jako pierw-
szy, żeby zachęcić uczniów, dzieli się swoimi przemyśleniami. Przykłady pytań: Czy możliwe było za-
chowanie wiary po tak traumatycznych przeżyciach? Dlaczego Bóg pozwolił na zagładę? Czy człowiek 
jest z natury zły? 

Lekcja właściwa: 
Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Rozdaje każdej z grup losowo wybrane koperty: reprodukcje 
obrazów byłych więźniów (załączniki 4-7), relację komendanta Rudolfa Hössa (załącznik nr 2), relację 
więźnia Sonderkommando (załącznik nr 3), 16 punktów, dlaczego popełniamy zło według magazynu 
„The Times” (załącznik nr 9). Uczniowie pracują w grupach. 
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wyparł się wiary. Wielu z nich po wyjściu z obozu świadczyło o swojej wierze w różnych wspomnieniach. 
Warto też zaznaczyć, że w 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił 108 nowych błogosławionych z czasów 
II wojny światowej, wśród nich znalazły się osoby, które przeżyły obóz koncentracyjny. Ponadto finali-
zowany jest proces kolejnych 122 męczenników II wojny światowej. Fakt, że było tylu błogosławionych 
męczenników obozowych, pokazuje, że zachowanie wiary w gehennie obozowej było możliwe. Oczy-
wiście, z pewnością zdarzały się przypadki odejścia od wiary po przejściu obozów, ale myślę, że to było 
spowodowane nieugruntowaną wiarą.
 Kluczem do zachowania wiary w tak trudnych doświadczeniach jest nade wszystko silna i mocna 
wiara oparta na żywej relacji z Jezusem Chrystusem. Bo kto odczuwa obecność Jezusa obok siebie, 
jest w stanie przejść najgorsze doświadczenie bez szwanku. Taką wiarę posiadali wyżej wspomniani 
męczennicy obozowi.

Bóg nakazuje wybaczać; czy wybaczenie i pojednanie jest możliwe?
 Wybaczenie i pojednanie jest możliwe, co ukazują historie przytoczone w wyżej zadanym pytaniu. Św. 
Jan Paweł II i Maria Goretti są dla nas wzorem, że wybaczenie i pojednanie są możliwe. Warto dążyć do 
przebaczenia, bo ten akt powoduje wiele dobra. Można też tutaj przytoczyć fragment listu polskich bisku-
pów do niemieckich z 1965 r., w którym napisano: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. Wybaczenie 
jest piękne, prowadzi do przemiany serc. Trzeba wszystko zrobić, aby nauczyć się wybaczać.

Opracował ksiądz Mateusz Grzonka

Załącznik nr 2

Wspomnienie Rudolfa Hössa, komendanta obozu Auschwitz, na temat gazowania Żydów

 Bardzo wielu biorących udział w akcji2 często podchodziło do mnie podczas moich obchodów kon-
trolnych przez miejsca zagłady, aby pozbyć się wątpliwości, podzielić się swymi wrażeniami; chcieli, abym 
ich uspokoił. Z ich poufnych rozmów dochodziło do mnie ustawiczne pytanie: czy to, co musimy robić, 
jest konieczne? Czy jest konieczne niszczenie setek tysięcy kobiet i dzieci? A ja, który w głębi duszy 
stawiałem sobie to pytanie niezliczoną ilość razy, musiałem zbywać ich rozkazem Führera, musiałem ich  
w ten sposób pocieszać. Musiałem im mówić, że to niszczenie żydostwa jest konieczne, aby Niemcy, aby 
naszych potomków uwolnić po wieczne czasy od najzawziętszych przeciwników.
 Wprawdzie dla nas rozkaz Führera, jak i to, że musi go wykonać SS, było czymś niewzruszonym, ale 
jednak trapiły wszystkich skryte wątpliwości. Ja w żadnym razie nie mogłem przyznać się do podobnych 
wątpliwości. Chcąc zmusić innych do psychicznego przetrwania, musiałem okazywać niezłomne prze-
świadczenie o konieczności wykonania tego twardego i okrutnego rozkazu. Wszyscy patrzyli na mnie, 
chcąc się przekonać, jakie wrażenie robią na mnie opisane sceny, jak na nie zareaguję. Musiałem bardzo 
panować nad sobą, aby pod wpływem wzburzenia spowodowanego tym, co widziałem, nie zdradzać 
swoich wątpliwości. Musiałem uchodzić za człowiek zimnego i pozbawionego serca w obliczu wypadków, 
które u każdego jeszcze odczuwającego po ludzku powodowały skurcz serca. Nie mogłem się nawet od-
wrócić, gdy ogarniało mnie naturalne, ludzkie wzburzenie. Musiałem przyglądać się obojętnie, jak matki ze 
śmiejącymi się lub płaczącymi dziećmi szły do komór gazowych. Pewnego dnia dwoje małych dzieci tak 
pogrążyło się w zabawie, że ich matka nie mogła ich od niej oderwać. Nawet Żydzi z Sonderkommando 
nie chcieli zabrać dzieci. Nigdy nie zapomnę błagającego o zmiłowanie spojrzenia matki, która wiedziała, 
o co chodzi. Ci, którzy byli w komorze, zaczynali się niepokoić – musiałem działać. Wszyscy patrzyli na 
mnie. Skinąłem na podoficera służbowego, a ten wziął opierające się dzieci na ręce i zaniósł je do komory 
wśród rozdzierającego serce płaczu matki idącej za nimi. Najchętniej zapadłbym się pod ziemię pod wpły-
wem współczucia, ale nie wolno mi było okazać najmniejszego wzruszenia. 

Źródło: Wspomnienia Rudolfa Hössa, [w:] Auschwitz w oczach SS, red. J. Bezwińska, D. Czech,  
Oświęcim 2011, s. 69-70.

2 Chodzi o akcję mordowania ludności żydowskiej w komorach gazowych.

 Przebaczenie jest trudne, ale możliwe, a przykłady różnych osób pokazują, że warto przebaczyć na-
wet największą winę, bo przebaczenie to siła, która wlewa w serce nadzieję i dodaje nowych sił. Dlatego 
stwierdzam, że każdy człowiek jest w stanie przebaczyć nawet największe winy, aby odnaleźć na nowo 
siłę i radość z życia.

Czym jest „ człowieczeństwo”? 
 Według mnie człowieczeństwo to zdolność do obrony wartości takich jak miłość, wiara, godność 
osoby ludzkiej, prawda. Można zwątpić w człowieczeństwo w obliczu kryzysu osobowości, wojny, 
chaosu, kradzieży, gwałtu, morderstwa. Dla mnie istotą człowieczeństwa jest nade wszystko miłość. To 
miłość czyni człowieka wartościowym i potrzebnym. Dlatego bez miłości człowiek przestaje być czło-
wiekiem, a staje się tylko organizmem złożonym z ciała i kości.

Jak doprowadzić człowieka do traktowania bliźniego w tak brutalny sposób?
 Człowiek jest istotą wolną, został obdarowany przez Boga wolnością. To źle rozumiana wolność 
doprowadziła człowieka do tak brutalnego traktowania innego człowieka. Wolność nie polega na tym, 
że robię to, co mi się podoba, ale wolność polega na tym, że szanuję odrębność. Naziści tej odrębności 
nie uznali i postanowili zlikwidować tych, którzy im nie pasowali. 

Jaki wpływ miała wiara na przetrwanie piekła obozów koncentracyjnych?
 Wiara w chrześcijaństwie jest cnotą, czyli dobrem, dlatego wiara, czyli dowód tych rzeczywistości, 
których nie widzimy, była dla więźniów niezwykłą siłą i sposobem na przetrwanie trudnych warunków  
w obozie koncentracyjnym. Jest wiele świadectw (nie sposób ich tu wymienić), że wiara pozwoliła przetrwać 
i dodawała dodatkowych sił nieraz w skrajnych warunkach w obliczu nadchodzącej śmierci.
 Osoby posiadające silną wiarę były gotowe nieść pomoc tym, którzy tę wiarę stracili. Chciałbym tu podać 
przykład Błogosławionego Ojca Alojzego Ligudy SVD, który zginął w Dachau, a który wielokrotnie i na różne 
sposoby pomagał pozostałym więźniom, pocieszając ich, wspierając czy dzieląc się z nimi żywnością.
 Jeżeli mówimy o kwestii wiary, to dla każdego chrześcijanina wiara zawsze będzie się wiązać  
z sakramentami. Również w obozach sprawowano sakramenty, szczególnie sakrament Eucharystii 
oraz Pokuty i Pojednania. W obozach organizowano konspiracyjne msze święte, często w ukryciu. 
Więźniowie wstawali wcześnie rano i wspólnie się modlili. Niejednokrotnie narażali swoje życie, bo mo-
dlitwa była zabroniona.
 Dla Błogosławionego księdza Emila Szrmaka proboszcza z Katowic Eucharystia była wielkim 
wzmocnieniem i pocieszeniem. W jednym ze swoich listów, które pisał do rodziny, zamieścił takie słowa: 
„W duszy mam eucharystyczny blask słońca i pociechę”.
 Poza sakramentem Eucharystii w obozie sprawowano sakrament spowiedzi. Zdecydowanie łatwiej 
można było go odprawić niż mszę, gdyż niepotrzebne były komunikanty i wino. Kapłani korzystali z tej 
możliwości i rozgrzeszali więźniów. Kto doświadczył miłości Boga w sakramencie pokuty i pojednania, 
ten odzyskiwał siłę i bardzo często wiarę. Ks. Szweda w swoich wspomnieniach opisał spowiedź jako 
serdeczny dialog z Bogiem. 
 W Auschwitz w czasie, w którym dokonano mordu na salezjanach w 1941 r., miała miejsce sytu-
acja, kiedy to gestapowiec kazał jednemu kapłanowi wyspowiadać na głos wycieńczonego torturami  
o. Franciszka Harazima. Jednak spowiednik, ks. Józef Wybraniec, choć miał świadomość narażenia 
się, sprzeciwił się oprawcom i wyspowiadał o. Harazima po cichu, za co został dotkliwie pobity1. Po-
stawa obu kapłanów świadczy dobitnie o ich głębokim pragnieniu skorzystania z tegoż sakramentu.
 Bardzo istotną rolę w obozach odegrała modlitwa. Wielu więźniów odmawiało różaniec, śpiewało 
litanie do Matki Bożej. Niektórzy modlili się po cichu, aby oprawcy ich nie usłyszeli, niektórzy odważnie 
śpiewali hymny na cześć Boga, za co musieli ponieść śmierć.
 Podsumowując, wiara była dla więźniów siłą i sposobem na przetrwanie. Kto był człowiekiem głębo-
kiej wiary, tego sytuacja w obozie nie złamała.

Czy możliwe było zachowanie wiary po tak traumatycznych przeżyciach?
 Przykłady wielu osób pokazują, że możliwe było zachowanie wiary po doświadczeniu obozów kon-
centracyjnych. W niemieckich obozach znalazło się około 300 tys. polskich księży, żaden z nich nie 

1 A. Chmiel, Kapłan. Profesor. Męczennik. Ks. dr Franciszek Harazim 1885-1941, Katowice 2002, s. 50.
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Załącznik nr 5 
Jerzy Potrzebowski, Na zgliszczach obozu, Polska 1961

Załącznik nr 6 
Szczepan Andrzejewski, Wiara, Polska 1948

Załącznik nr 7 
Marian Kołodziej, Modlitwa, Polska 1945

Załącznik nr 3 
Wspomnienia byłego członka Sonderkommando, Załmena Gradowskiego, na temat zagłady Żydów  
i swojej nienawiści do nazistów 

 Te sadystyczne psy, szaleni mordercy, którzy posługują się najpospolitszymi sztuczkami przeciwko 
swoim żydowskim ofiarom, a one, te nieszczęśliwe, naiwne ofiary, nic nie wiedziały, niczego nie rozu-
miały, nie poznały mrocznych, zbrodniczych myśli tych sadystów i najnikczemniejszych morderców, 
którzy zostawili je przy życiu w jednym ściśle określonym, szatańskim i z góry ustalonym celu. Ci bar-
barzyńscy oszuści każą im jeszcze żyć, a kiedy już za pomocą oszustw cel zostaje osiągnięty, ich życie 
nie jest już potrzebne i są równi wszystkim innym Żydom, dla których ostatecznym celem jest śmierć.
 Każde dobrze przemyślane kłamstwo było najlepszym środkiem do oszukania trzeźwo myślących 
ludzi. Wszyscy, bez wyjątku, ulegali czarowi złudzeń, że na pewno zostaną zaprowadzeni do pracy,  
a potem, kiedy ci chuligani już widzieli, że chloroform dobrze zadziałał, przystąpili do zagłady. Rozdzielali 
rodziny, mężów od żon, starców osobno, młodych osobno. I tak wabili ich do pułapki, tam, w sąsied-
nim obozie, który jeszcze był pusty, tam wabili naiwne ofiary, do zimnych, drewnianych baraków, każda 
grupa oddzielnie, a następnie ryglowali drzwi. System dobrze funkcjonował. Mieszano im w głowach, 
otumaniano tak bardzo, że nie mogli myśleć logicznie, bo nawet, kiedy już się zorientowali i zrozumieli, 
że złapano ich po to, żeby zabić, byli całkowicie bezradni i nie mieli siły, aby myśleć o oporze. Młodzi, 
zdrowi mężczyźni i kobiety myśleli teraz o swoich rodzicach. Kto wie, co się z nimi teraz dzieje? Młodzi 
mężczyźni, pełni energii i odwagi, siedzieli tam owładnięci smutkiem i myśleli o swoich zonach i dzie-
ciach, które im dzisiaj odebrano. Każde wezwanie do stawienia oporu natychmiast było tłumione przez 
osobiste cierpienia. Wszyscy myśleli tylko o nieszczęściu swoich rodzin, co sprawiało, że stawali się 
obojętni i paraliżowało zdolności myślenia i należytej oceny własnej ambicji.
 Ci przeklęci zbrodniarze, których jedynym zajęciem było wymyślanie planów, żeby nas złapać, zwa-
bić do pułapki, którą zastawiali na nasze życie, rozumieli, czuli i czytali w naszych myślach. Wdarli się  
w nas i dotarli do naszych dusz i zobaczyli ich nagość. I żeby uniknąć pewnych negatywnych oddźwię-
ków i zapobiec każdemu niebezpieczeństwu, jakie mogło się pojawić, posłużyli się starym angielskim 
credo: „Dziel i rządź’’ (divide and order).

Źródło: G. Greif, Płakaliśmy bez łez. Relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando  
z Auschwitz, Warszawa-Oświęcim 2010, s. 44-45.

Załącznik nr 4 
Zofia Stępień-Bator, Modlitwa, KL Auschwitz 1943

178 179



Jolanta Jarłaczyńska-Kardela

Stutthof i Kulmhof: dwa oblicza Zagłady

Wprowadzenie:
Zajęcia mają charakter syntetyczny, warto je przeprowadzić po wcześniejszej analizie tekstu literackiego 
o tematyce obozowej (np. Opowiadań T. Borowskiego), co oznacza, że uczniowie dysponują już przy-
najmniej częściową wiedzą w dziedzinie funkcjonowania obozów koncentracyjnych. Ponadto uczniowie 
posiadają wiedzę o Holokauście zdobytą na zajęciach języka polskiego i historii w gimnazjum. Należy je 
traktować jako próbę odniesienia do lokalnej tematyki obozowej (obóz koncentracyjny Stutthof) i przy-
gotowanie do wizyty studyjnej w miejscu pamięci (Muzeum Stutthof lub Kulmhof).
Zajęcia wymagają dostępu do sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu i tablicy interaktywnej.

Czas pracy: 2 x 45 minut

Poziom nauczania: licealny

Cele lekcji:
Uczeń: 
• utrwala i systematyzuje wiedzę na temat nazistowskich niemieckich obozów na okupowanych zie-

miach polskich,
• dostrzega różnice w przeznaczeniu i sposobie funkcjonowania obozów koncentracyjnych i obozów 

zagłady,
• doskonali umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji od planów, map i fotografii po źródła 

internetowe.

Metody pracy:
• dyskusja.

Formy pracy:
• praca w grupach,
• praca pod kierunkiem z mapami/planami, fotografią i ze źródłami internetowymi.

Środki dydaktyczne:
• karta pracy zespołowej,
• plany obozów Stutthof i Kulmhof, rzut piwnic pałacu w Chełmnie, wydruk fotografii ciężarówki komo-

ry gazowej,
• mapa obozów koncentracyjnych i obozów zagłady (niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne  

i zagłady), 
• strony internetowe muzeów w Stutthofie, Kulmhofie i Urzędu Miejskiego w Dąbiu (http://stutthof.org, 

http://www.chelmno-muzeum.eu, http://www.gminadabie.pl).

Pojęcia i terminy:
• obóz koncentracyjny, obóz śmierci/zagłady, eksterminacja, ludobójstwo, Holokaust, Intelligenzak-

tion, Akcja Tannenberg

Załącznik nr 8 
Zdjęcie klamry esesmanów z napisem Gott mit uns.

Załącznik nr 9 
Przyczyny, dla których ludzie „czynią zło’’ – według eseisty Lance Morrowa opublikowane w „Time Magazine”.
• Dlatego że – sprawia im to przyjemność
• Dlatego że – daje im to władzę
• Dlatego że – nie rozumieją, że tak nie należy
• Dlatego że – boją się swoich ofiar
• Dlatego że – myślą, iż zło jakie czynią jest słuszne, albo dobre, albo niezbędne
• Dlatego że – są obojętni na cierpienie innych
• Dlatego że – są moralnie zbyt głupi, aby rozpoznać czynione przez siebie zło
• Dlatego że – zmuszani są to robić przez ludzi mających nam nimi władzę
• Dlatego że – poddani są szaleństwu tłumu
• Dlatego że – czując perwersyjną żądzę krzywdzenia, mogą to robić
• Dlatego że – jest to przyjęte w ich środowisku i nieczynienie zła jest wbrew tradycji lub niezgodne  

z ceremoniałem
• Dlatego że – to jest dla nich rzecz przypadkowa
• Dlatego że – to się stało ich przyzwyczajeniem
• Dlatego że – cierpią na wewnętrzny przymus
• Dlatego że – sami kiedyś doświadczyli zła
• Dlatego że – przymusza ich do tego szatan

Bibliografia:

A. Chmiel, Kapłan. Profesor. Męczennik. Ks. Dr Franciszek Harazim 1885-1941, Katowice 2002.

D. P. Brown, Piękna Bestia. Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese, Zakrzewo 2010.

G. Greif, Płakaliśmy bez łez. Relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz, 
Warszawa-Oświęcim 2010. 

P. M. A. Cywiński, Sny obozowe w pamięci ocalałych, Oświęcim 2016.
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4. Poszczególne zespoły prezentują efekty swojej pracy ze źródłami internetowymi i planami obozów. 
5. W dyskusji uczniowie ustalają, czym różnią się plany tych obozów, jak te różnice świadczą o przezna-

czeniu tych miejsc, do jakiej kategorii obozu należy przyporządkować Stutthof, do jakiej Kulmhof?
6. Wykorzystując tablicę interaktywną, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wirtualnie zwiedzają Mu-

zeum Stutthof w Sztutowie.
 (http://stutthof.org/projekty/MuzeumStutthof.html)
7. Następnie, ponownie wykorzystując tablicę interaktywną, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela 

przeglądają fotogalerię „Dąbie z lotu ptaka” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbiu, po-
święconą byłemu niemieckiemu obozowi zagłady w Chełmnie nad Nerem:
(http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asp?typ=6&menu=487&strona=1&sub=460&subsub=484)
• monument w lesie rzuchowskim
• fundamenty pałacu w Chełmnie
• Ściana Pamięci 
• Oddział Muzeum w lesie rzuchowskim

Zakończenie lekcji:
1. Zadaniem uczniów jest wskazanie na mapie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady (załącznik 

nr 7) oraz uzupełnienie tabeli (załącznik nr 8):

obóz  
koncentracyjny

liczba ofiar kraj obóz zagłady liczba ofiar kraj

Stutthof 65 tys.
Wolne Miasto 

Gdańsk 
Auschwitz- 
Birkenau

1,1 mln
Okupowane 

ziemie polskie

Buchenwald 56 tys. Niemcy Bełżec 430-480 tys.
Okupowane 

ziemie polskie

Dachau 41 tys. Niemcy Sobibór 170-250 tys.
Okupowane 

ziemie polskie

Bergen-Belsen 53 tys. Niemcy Majdanek 230 tys.
Okupowane 

ziemie polskie

Manthausen 100-120 tys. Austria Treblinka 800-900 tys.
Okupowane 

ziemie polskie

Sachsenhausen 30-50 tys. Niemcy Kulmhof 350 do 200 tys.
Okupowane 

ziemie polskie

2. Uczniowie zastanawiają się, co w świetle danych statystycznych najbardziej różni obozy koncentra-
cyjne od obozów śmierci i dlaczego wszystkie obozy zagłady znalazły się na ziemiach polskich?

Zadanie domowe:
Korzystając z notatek innych zespołów, uzupełnij niewypełnioną rubrykę dotyczącą obozu w Stutthofie 
lub Kulmhofie.

Przebieg lekcji

Rekapitulacja wtórna:
1. Uczniowie przypominają znane im nazwy nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych.
2. Ćwiczenia semantyczne. Uczniowie doszukują się różnic między obozem koncentracyjnym i obo-

zem śmierci. Próbują sformułować robocze, zwięzłe definicje obu terminów, np.:
• obóz koncentracyjny – miejsce uwięzienia, niewolniczej pracy i unicestwiania ludzi,
• obóz śmierci – miejsce natychmiastowej, masowej zagłady całych grup ludzi.

3. Uczniowie zastanawiają się nad tym, czy obóz koncentracyjny mógł być także obozem śmierci? 
Próbują wymienić znane im przykłady obu typów obozów.

Lekcja właściwa:
1. Uczniowie wymieniają najczęstsze skojarzenia dotyczące architektury obozowej, np.:

• baraki, komora gazowa, krematorium, plac apelowy, miejsce straceń, wieżyczki strażnicze, ogro-
dzenie z drutu kolczastego itp.

2. Zapis tematu. 
3. Podział uczniów na zespoły 2-osobowe. Ich zadaniem będzie uzupełnienie jednej z rubryk tabeli 

(karta pracy – załącznik nr 1) na podstawie materiałów dostarczonych przez nauczyciela: plan obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie z 1941 r. (załącznik nr 2) i plan obozu z 1944 roku (załącznik nr 3), 
plan obozu Kulmhof (załącznik nr 4), rzut piwnic pałacu w Chełmnie (załącznik nr 5) i wydruk fotografii 
ciężarówki – komory gazowej (załącznik nr 6) oraz wiedzy ze stron internetowych muzeów w Stut-
thofie (http://stutthof.org/historia) i Kulmhofie (http://chelmno-muzeum.eu). Co druga para uzupełnia 
rubrykę dotyczącą jednego z obozów.

Stutthof Kulmhof

Kiedy powstał i jak długo działał 
obóz?

2.09.1939 – 9.05.1945 8.12.1941 – 11.04.1943
06.1944 – 18.01.1945

Gdzie został zlokalizowany? pobliże wsi Sztutowo, obszar  
Wolnego Miasta Gdańska

Chełmno nad Nerem w Kraju War-
ty, pobliże Koła i Dąbia

Dla kogo był przeznaczony? efekt Akcji Tannenberg – Polacy  
z Pomorza Gdańskiego, Żydzi  
(50 500 osób), Belgowie, Czesi, 
Francuzi, Holendrzy, Niemcy,  
Duńczycy, Norwegowie 

Żydzi z gett w Kole, Dąbiu,  
Kłodawie i Łodzi, z Niemiec,  
Czech i Austrii

Ile było więźniów? 110 tys. więźniów kilkadziesiąt osób, w tym załoga 
Sonderkommando

Ile było ofiar? 63-65 tys. ofiar od 200 do 350 tys. ofiar

Elementy infrastruktury obozowej 
na podstawie planów obozów

baraki starego i nowego obozu, 
budynek komendantury, obóz 
żydowski, psiarnia, kantyny, blok 
kobiecy, brama śmierci, ogrodnic-
two, kuchnia, zaplecze gospodar-
cze, królikarnia, krematorium itd.

kilka cel więziennych, magazyn, 
warsztaty szewców i krawców, 
korytarz śmierci, podjazd dla sa-
mochodów komór gazowych, pola 
pieców krematoryjnych, kwatery 
mogił, ściana pamięci

Sposoby eksterminacji ekstremalne warunki bytowe, cięż-
ka praca, egzekucje, „szpilowanie”, 
od 1944 r. komora gazowa

natychmiastowe uśmiercenie  
w mobilnych komorach gazowych

Cel obozu eksploatacja ekonomiczna,  
grabież, unicestwienie

zagłada natychmiastowa i grabież
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Załącznik nr 2
Plan obozu koncentracyjnego w Stutthofie z 1941 r.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1
KARTA PRACY

Stutthof Kulmhof
Kiedy powstał i jak długo działał 
obóz?

Gdzie został zlokalizowany?

Dla kogo był przeznaczony?

Ilu było więźniów?

Ile było ofiar?

Elementy infrastruktury 
obozowej na podstawie  
planów obozów

Sposoby eksterminacji

Cel obozu
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Załącznik nr 6
Ciężarówka – komora gazowa

Załącznik nr 7
Mapa obozów koncentracyjnych i obozów zagłady

Zielonym kolorem wprowadzono poprawki własne autorki konspektu lekcji.

Załącznik nr 4
Plan obozu Kulmhof

Załącznik nr 5
Rzut piwnic pałacu w Chełmnie
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Załącznik nr 8
Tabela obozów koncentracyjnych i obozów zagłady

obóz  
koncentracyjny

liczba ofiar kraj obóz zagłady liczba ofiar kraj
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