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Wedµug prawa religijnego, 

∑ydem jest ka∏dy, kto ma matk∂ 

∑ydówk∂. Niektórzy uwa∏ajå 

jednak, ∏e ∑ydem jest równie∏ 

osoba, której jedynie ojciec jest 

∑ydem. JeΩli ktoΩ zechce, mo∏e 

równie∏ zostaç ∑ydem. Wówczas 

nale∏y jednak dogµ∂bnie poznaç 

Ωwi∂te ksi∂gi ∏ydowskie, Tor∂ i 

Talmud. 

Ludzie uwa∏ajå siebie za ∑ydów 

z ró∏nych powodów. ∑ydzi 

religijni na przykład przestrzegajå 

nakazów swojej religii. Istniejå 

jednak ∑ydzi, którzy tego nie 

robiå, a jednak czujå si∂ poprzez 

histori∂ swoich przodków 

zwiåzani z innymi ∑ydami. 

Obchodzå ∏ydowskie świ∂ta 

i od czasu do czasu chodzå 

do synagogi, domu modlitwy 

∑ydów. Så te∏ i tacy ∑ydzi, którzy 

nie utrzymujå ∏adnych zwiåzków 

ze środowiskiem ∏ydowskim.

Historia ∑ydów w Europie jest dµuga. ∑ydzi przyczynili si∂ do rozwoju wszystkich aspektów kultury europejskiej. Tym niemniej 
przez wieki ∏ywiono do nich nienawiΩç. T∂ swoistå form∂ niech∂ci do ∑ydów okreΩla si∂ mianem „antysemityzmu”. Zanim jednak 
przejdziemy do wyjaΩnienia tego problemu, najpierw dowiedzmy si∂, kim så ∑ydzi.

1   Kto jest ∑ydem?

Imi∂:          

Miejsce urodzenia:

Miejsce zamieszkania:

Moi dziadkowie pochodzå z:

1.

2.

3.

4.

Religia przemawia do mnie najsilniej poprzez:

Za najwa∏niejsze w ∏yciu uwa∏am:

Mateusz, 19 lat, Kraków (Polska)

 moja dziewczyna, piosenki  
Leonarda Cohena, w∂drówki

Dziadkowie: Polska

∑ydowskoΩç? To ΩwiadomoΩç, ∏e wszyscy gromadzåcy si∂ w synagodze ludzie 
stanowiå cz∂Ωç czegoΩ naprawd∂ wielkiego. Ich przodkowie opuΩcili kiedyΩ Egipt i udali si∂ do Ziemi πwi∂tej, a teraz znaleßli si∂ tutaj. Poza tym podoba mi si∂ tradycyjna muzyka ∏ydowska i wspóµczesna muzyka izraelska.

Sara, 16 lat, Amsterdam (Holandia)

♥ zakupy, kino (filmy romantyczne i 

horrory)  

Dziadkowie: Amsterdam

∑ydowskoΩç? To sposób, w jaki zostaµam 

wychowana. Lubi∂ chodziç♥ do synagogi 

w sobot∂, bo tam spotykam przyjacióµ. 

Nasze Ωwi∂to to szabat, które rozpoczyna 

si∂ w piåtek wieczorem. Sp∂dzamy go w 

serdecznej atmosferze, jedzåc wspólnie 

dµugå i pysznå kolacj∂.

Twoja wizytówka
Wypełnij swojå wizytówk∂



2.  Twoi dziadkowie 

A.  Sporzådß list∂ miejsc urodzenia dziadków wszystkich 

uczniów w klasie. Zastanów si∂, jak mo∏na by nakreśliç na 

mapie kierunki ich migracji.

 B.  Wyobraß sobie, ∏e twoi dziadkowie/rodzice pochodzå  

z innego kraju. Podaj przykµady korzyści wynikajåcych z  

przeniesienia si∂ do innego kraju, a tak∏e zawiåzanych z tym 

problemów.  

 C.  Wymie® powody, z jakich ludzie opuszczajå w dzisiejszych 

czasach swojå ojczyzn∂.

Çwiczenia

1.  Kto decyduje o tym, kim jesteΩ?

 Przeczytaj poni∏sze stwierdzenia na temat to∏samości, a potem 

odpowiedz na pytania.

A.  Która z opinii przemawia do ciebie najbardziej? Wyjaśnij, dlaczego.
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„Je∏eli moja teoria wzgl∂dnoΩci oka∏e si∂ 
prawdziwa, Niemcy powiedzå, ∏e jestem 
Niemcem, a Francuzi nazywaç mnie b∂då 
obywatelem Ωwiata. JeΩli jednak moja teoria 
oka∏e si∂ bµ∂dna, Francuzi stwierdzå, ∏e jestem 
Niemcem, a Niemcy okrzyknå mnie ∑ydem”. 
Albert Einstein, fizyk (1879   -1955)

„Byç Polakiem to ani honor, ani powód do 
chwaµy czy przywilej. To jest jak oddech. Jestem 
Polakiem, poniewa∏ to w Polsce si∂ urodziµem, 
wychowaµem i uczyµem. Poniewa∏ to w Polsce 
byµem szcz∂Ωliwy i nieszcz∂Ωliwy; (…) Nade 
wszystko, Polakiem – poniewa∏ chc∂ nim byç”.  
Julian Tuwim, sµynny polski poeta (1894-1953)

„Pozostaç sobå i jednoczeΩnie umieç wspóµ∏yç 
z innymi to w ∏yciu wielka sztuka. Ale chyba 
jeszcze wi∂kszå jest okazywanie szacunku dla 
prawa drugiego czµowieka do bycia innym”.  
Bono, piosenkarz irlandzkiego zespoµu U2

„Uwielbiam aktorstwo, ale nie lubi∂ caµej tej 
reszty z nim zwiåzanej: ludzkiej ciekawoΩci, 
zainteresowania prasy, Internetu, gdy ludzie 
postrzegajå ci∂ w wypaczony sposób”.
Nicole Kidman, aktorka 
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Przykµad Kordoby
Wielu ∑ydów trafiµo do Hiszpanii. Jednak z biegiem lat panujåcy 

tam chrzeΩcija®scy wµadcy coraz bardziej ograniczali ich wolnoΩç. 

Sytuacja ulegµa zmianie dopiero, gdy w 711 r. z Afryki Póµnocnej 

do Hiszpanii przybyli muzuµmanie i przej∂li tam wµadz∂. Pod 

ich rzådami rozkwitµa w ciågu nast∂pnych stuleci wspaniaµa 

kultura. W miastach wzniesiono pi∂kne paµace. Kordoba staµa 

si∂ najnowoczeΩniejszym miastem Europy, posiadajåcym 

wµasne oΩwietlenie uliczne, magistrale wodne i µaßnie publiczne. 

Spotykali si∂ tam artyΩci i uczeni z caµego Ωwiata: muzuµmanie, 

wyznawcy judaizmu i chrzeΩcijanie. W atmosferze tolerancji 

czytali i tµumaczyli ksi∂gi arabskie, hebrajskie, µaci®skie i greckie. 

Z niezwykµå pieczoµowitoΩciå wydawano Tor∂, Bibli∂ i Koran. 

JeΩli ktoΩ potrzebowaµ w owym czasie specjalistycznej opieki 

medycznej, udawaµ si∂ do Kordoby, gdzie byli najlepsi lekarze.

Po 1100 r. rzådzåcy Hiszpaniå muzuµma®scy wµadcy stali si∂ 

mniej tolerancyjni dla innych wyzna®. W tym samym czasie 

chrzeΩcija®scy wµadcy podbijali coraz to nowe tereny kraju, 

a∏ w ko®cu caµa Hiszpania znalazµa si∂ w ich r∂kach. W okresie 

inkwizycji wyznawcy judaizmu i muzuµmanie byli przeΩladowani 

i zmuszani do przyj∂cia religii chrzeΩcija®skiej. W 1492 r. wszyscy 

∑ydzi i muzuµmanie musieli opuΩciç kraj, nawet ci, którzy 

przeszli na chrzeΩcija®stwo. Wi∂kszoΩç ∑ydów zbiegµa do Afryki 

Póµnocnej, Grecji i Turcji. Pozostali udali si∂ do Wµoch, Europy 

Wschodniej lub Niderlandów. Synagog∂ w Kordobie zamieniono 

na szpital, a meczet – na katedr∂.

W 70 r. n.e. Rzymianie zburzyli 

πwiåtyni∂ Jerozolimskå, centrum 

∏ycia ∏ydowskiego, oraz pojmali 

wielu ∑ydów, którzy zbuntowali 

si∂ przeciwko ich ponadstuletniej 

wµadzy na terenie Izraela 

(Palestyny). Ocaleni ∑ydzi zbiegli 

do krajów le∏åcych wokóµ 

Morza πródziemnego, takich jak: 

Turcja, Grecja i Hiszpania. Byµ to 

faktyczny poczåtek ∏ydowskiej 

diaspory, osiedlania si∂ ∑ydów 

poza terenem tzw. Ziemi πwi∂tej. 

Diaspora jest sµowem greckim, 

oznaczajåcym rozproszenie lub 

rozdzielenie si∂. 

W Europie w wiekach Ωrednich 

∑ydzi tworzyli swoje wµasne 

gminy (kahaµy), ∏yjåc jako 

mniejszoΩç w otoczeniu 

chrzeΩcijan. I chocia∏ Jezus 

byµ ∑ydem, a chrzeΩcija®stwo 

rozwin∂µo si∂ z judaizmu, to 

KoΩcióµ ∏ywiµ uraz∂ do religii 

∏ydowskiej. 

W niektórych krajach 

ustanowiono prawo zakazujåce 

chrzeΩcijanom i wyznawcom 

judaizmu utrzymywania 

kontaktów towarzyskich, czasem 

tak∏e zmuszano ∑ydów do 

∏ycia w oddzielnych cz∂Ωciach 

miasta, zwanych gettami. 

NienawiΩç ta byµa podsycana 

przez oskar∏enia ∑ydów o 

zamordowanie Chrystusa, 

chocia∏ faktycznie zostaµ on 

skazany na ukrzy∏owanie przez 

gubernatora rzymskiego. To 

i inne faµszywe oskar∏enia, 

wµåczajåc rzekomå potrzeb∂ 

∑ydów wykorzystywania 

chrzeΩcija®skiej krwi dla celów 

rytualnych, staµy si∂ powodem 

licznych aktów przemocy 

skierowanych przeciwko ∑ydom 

w ró∏nych krajach.

Judaizm pojawiµ si∂ ponad pi∂ç tysi∂cy lat temu na terenie znanym dziΩ jako Izrael. ∑ydzi wierzyli w 
jednego Boga, tworzåc tym samym pierwszå monoteistycznå religi∂. Obcy wµadcy wyp∂dzili ∑ydów z kraju, 
co daµo poczåtek ∏ydowskiej diasporze. Odtåd ∑ydzi ∏yli w ró∏nych krajach, m.in. w Mezopotamii (Iraku), 
Turcji i Hiszpanii.

2   Dlaczego ∑ydzi så rozproszeni po caµym Ωwiecie?

πciana Zachodnia w Jerozolimie 

(tzw. πciana Pµaczu). Jest to jedyny 

fragment muru, który ocalaµ po 

zburzeniu πwiåtyni ∏ydowskiej przez 

Rzymian. ∑ydzi przyje∏d∏ajå tu z 

caµego Ωwiata, by si∂ modliç.  

W gµ∂bi widoczne miejsce Ωwi∂te dla 

muzuµmanów – meczet Al-Aksa. 



Çwiczenia

1.  Diaspora   

A.   WyjaΩnij, co oznacza termin diaspora. 

 B.   Do Holokaustu wi∂kszoΩç ∑ydów mieszkaµa w Europie. 

Diagram przedstawia rozmieszczenie ludnoΩci ∏ydowskiej 

we wspóµczesnym Ωwiecie. Wymie® dwa regiony Ωwiata, w 

których mieszka dzisiaj najwi∂cej ∑ydów.

 

 C.   Dowiedz si∂, ilu wyznawców judaizmu mieszka dzisiaj 

w Polsce. A ilu chrzeΩcijan, muzuµmanów, hinduistów? 

Przedyskutuj swoje ustalenia z kolegå z klasy.

2.  Kordoba w latach 711-1100 

Okres ten w historii miasta nazywany jest „złotym wiekiem”. 

A.   Wymie® co najmniej trzy osiågni∂cia miasta tego okresu. 

 B.   Co przyczyniło si∂ najbardziej do sukcesu Kordoby w tym 

czasie?
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Przykµad Kordoby
Wielu ∑ydów trafiµo do Hiszpanii. Jednak z biegiem lat panujåcy 

tam chrzeΩcija®scy wµadcy coraz bardziej ograniczali ich wolnoΩç. 

Sytuacja ulegµa zmianie dopiero, gdy w 711 r. z Afryki Póµnocnej 

do Hiszpanii przybyli muzuµmanie i przej∂li tam wµadz∂. Pod 

ich rzådami rozkwitµa w ciågu nast∂pnych stuleci wspaniaµa 

kultura. W miastach wzniesiono pi∂kne paµace. Kordoba staµa 

si∂ najnowoczeΩniejszym miastem Europy, posiadajåcym 

wµasne oΩwietlenie uliczne, magistrale wodne i µaßnie publiczne. 

Spotykali si∂ tam artyΩci i uczeni z caµego Ωwiata: muzuµmanie, 

wyznawcy judaizmu i chrzeΩcijanie. W atmosferze tolerancji 

czytali i tµumaczyli ksi∂gi arabskie, hebrajskie, µaci®skie i greckie. 

Z niezwykµå pieczoµowitoΩciå wydawano Tor∂, Bibli∂ i Koran. 

JeΩli ktoΩ potrzebowaµ w owym czasie specjalistycznej opieki 

medycznej, udawaµ si∂ do Kordoby, gdzie byli najlepsi lekarze.

Po 1100 r. rzådzåcy Hiszpaniå muzuµma®scy wµadcy stali si∂ 

mniej tolerancyjni dla innych wyzna®. W tym samym czasie 

chrzeΩcija®scy wµadcy podbijali coraz to nowe tereny kraju, 

a∏ w ko®cu caµa Hiszpania znalazµa si∂ w ich r∂kach. W okresie 

inkwizycji wyznawcy judaizmu i muzuµmanie byli przeΩladowani 

i zmuszani do przyj∂cia religii chrzeΩcija®skiej. W 1492 r. wszyscy 

∑ydzi i muzuµmanie musieli opuΩciç kraj, nawet ci, którzy 

przeszli na chrzeΩcija®stwo. Wi∂kszoΩç ∑ydów zbiegµa do Afryki 

Póµnocnej, Grecji i Turcji. Pozostali udali si∂ do Wµoch, Europy 

Wschodniej lub Niderlandów. Synagog∂ w Kordobie zamieniono 

na szpital, a meczet – na katedr∂.

2   Dlaczego ∑ydzi så rozproszeni po caµym Ωwiecie?

Majmonides, in. Mosze ben Majmon 

(1135-1204) – jeden z najbardziej 

wpµywowych rabinów w caµej 

historii ∑ydów. Byµ filozofem, 

astronomem, matematykiem i 

lekarzem, który mówiµ i pisaµ w 

j∂zyku arabskim i hebrajskim. Jako 

nastolatek wraz z rodzinå opuΩciµ 

rodzinne miasto Kordob∂, by 

uniknåç przymusowej konwersji 

na islam. Przeniósµ si∂ do Fezu w 

Maroku, a potem osiedliµ w Fustacie 

pod Kairem w Egipcie, gdzie byµ  

kupcem. Potem zostaµ przywódcå 

tamtejszej gminy ∏ydowskiej oraz 

uzyskaµ tytuµ nadwornego lekarza 

suµtana. Zmarµ w Egipcie, ale zostaµ 

pochowany w Tyberiadzie, na 

terenie wspóµczesnego Izraela. Na 

zdj∂ciu znajduje si∂ jego pomnik w 

Kordobie.

W 1885 r. Dionisio Baixeras 

namalowaµ obraz przedstawiajåcy 

scen∂ spotkania uczonych w paµacu 

kalifa Abd ar-Rahmana III, poµo∏onym 

w pobli∏u Kordoby. Niezwykµe 

jest to, ∏e choç mi∂dzy ∑ydami, 

muzuµmanami i chrześcijanami nie 

zawsze panowaµ pokój, to jednak 

przez wieki wyznawcy trzech religii 

potrafili ∏yç obok siebie jak dobrzy 

såsiedzi.

Ameryka Póµnocna

5.600.000

Europa

1.100.000

Afryka

80.000

Ameryka Poµudniowa

400.000

Rosja + Ukraina

300.000

Australia

100.000

Azja

40.000

Izrael

5.200.000
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Przykµad Krakowa
Dzieje ∑ydów w Krakowie så tak dµugie jak historia miasta. 

Poczåtki ich osadnictwa si∂gajå XII w. Przybywali tu gµównie ∑ydzi 

uciekajåcy z Europy Zachodniej przed przeΩladowaniami. 

W XV w. ∑ydzi zostali przeniesieni z Krakowa do pobliskiego 

Kazimierza, gdzie potem zbudowano liczne synagogi, szkoµy 

i uczelnie talmudyczne, cmentarze, a tak∏e okazaµe domy 

mieszkalne. W ten sposób powstaµa dzielnica ∏ydowska, która 

przez kilka wieków rozwijaµa si∂ autonomicznie. 

W XVI w. Kazimierz staµ si∂ wa∏nym oΩrodkiem kultury ∏ydow-

skiej w Polsce i nie tylko. Byµ miejscem prowadzenia studiów nad 

Torå oraz tworzenia reguµ prawa religijnego, które obowiåzywaµo 

∑ydów w caµej Europie Wschodniej. W XVIII w. Kazimierz wraz 

z jego ∏ydowskimi mieszka®cami zostaµ wµåczony do Krakowa. 

Wybitni ∏ydowscy intelektualiΩci, artyΩci, dziaµacze spoµeczno-

gospodarczy i polityczni wµåczyli si∂ w prace na rzecz rozwoju 

caµego miasta. Ten bogaty Ωwiat ∏ydowski zostaµ prawie caµkowicie 

zniszczony przez niemieckich nazistów w 

czasie II wojny Ωwiatowej. Dzisiaj o jego 

∏ydowskiej przeszµoΩci przypominajå nam 

tylko nazwy ulic, synagogi, muzea, pomniki 

oraz jego nieliczni ∏ydowscy mieszka®cy. 

Okoµo 1100 r. armie krzy∏owców 

przemierzaµy Europ∂. Na rozkaz 

papie∏a podå∏aµy w kierunku 

Jerozolimy, aby uwolniç jå z 

råk muzuµmanów. Po drodze 

krzy∏owcy atakowali wszystkich 

„niewiernych”. W Europie 

gµównym celem ich ataków 

byli ∑ydzi. Armie krzy∏owców 

niszczyµy caµe gminy ∏ydowskie, 

grabiåc, gwaµcåc i mordujåc ludzi.  

W XIV w. caµå Europ∂ spustoszyµa 

epidemia d∏umy. Nikt nie mógµ 

wytµumaczyç, dlaczego tak 

wielu ludzi zostaµo dotkni∂tych 

tå chorobå. Strach, przesådy 

i ignorancja wskazywaµy na 

potrzeb∂ szukania winnych. 

Najodpowiedniejszym kozłem 

ofiarnym okazali si∂ byç ∑ydzi, 

z uwagi na mity, przesådy i 

stereotypy, które przez lata 

narosły na ich temat. I chocia∏ 

∑ydzi tak∏e umierali w wyniku 

zarazy, to jednak oskar∏ano ich 

o rozprzestrzenianie jej poprzez 

zatruwanie źródeł wody. Zn∂cano 

si∂ nad nimi oraz palono ich 

na stosach. W rezultacie ponad 

szeΩçdziesiåt gmin ∏ydowskich 

w Europie zostało całkowicie 

zniszczonych, a ich mieszka®cy 

wymordowani. PrzeΩladowania 

sprawiły, ∏e wielu ∑ydów stało si∂ 

włócz∂gami i ∏ebrakami.

We wczesnym Ωredniowieczu na terenie Europy Zachodniej i πrodkowej  
istniaµy kwitnåce gminy ∏ydowskie peµne kupców, lekarzy, aptekarzy i zµotników.  
Wyprawy krzy∏owe i epidemia d∏umy poµo∏yµy im kres.

3   Uciekajåc przed przeΩladowaniami  

∑ydzi (w spiczastych kapeluszach) ginåcy 

od miecza krzy∏owców, ilustracja z 

francuskiej Biblii, ok. 1250 r. W niektórych 

cz∂Ωciach Europy ∑ydzi nosili spiczaste 

kapelusze lub te∏ byli zobligowani 

do noszenia ∏óµtych krå∏ków (µat) na 

ubraniach.

Dzieci ∏ydowskie na Kazimierzu, ∏ydowskiej dzielnicy 

Krakowa w okresie mi∂dzywojennym

Król Kazimierz Wielki nadaje ∑ydom przywileje, 

XIV w. Najstarszy przywilej dla ∑ydów (tzw. 

kaliski) wydany zostaµ w 1264 r. Gwarantowaµ 

im m.in. wolnoΩç handlu i osiedlania si∂. Kolejni 

wµadcy Polski potwierdzali go i rozszerzyli na caµy 

kraj.



Çwiczenia

1.  Specjalny status ∑ydów

 A. Podaj dwa przykµady specjalnego statusu (pozycji) ∑ydów 

w Europie Ωredniowiecznej.

 B. Opisz, w jaki sposób zostaµ przedstawiony ∑yd na ilustracji.

 C. Zastanów si∂, dlaczego w niektórych cz∂Ωciach Europy 

∑ydzi musieli nosiç spiczaste kapelusze lub te∏ ∏ółte krå∏ki 

(łaty) na ubraniach.

2.  ∑ydzi polscy

 Rafael Scharf, polsko-∏ydowski pisarz, który poświ∂ciµ swoje 

∏ycie budowaniu mostów wzajemnego zrozumienia mi∂dzy 

∑ydami i Polakami, napisaµ w swojej ksiå∏ce: „Moim j∂zykiem 

ojczystym jest j∂zyk polski. W domu Ojciec zwracaµ si∂ do 

Matki w jidysz. Matka odpowiadaµa mu po niemiecku, który 

znaµa lepiej ni∏ jidysz. Do mojego brata i do mnie Ojciec mówiµ 

po polsku – z ∏ydowskim akcentem, Matka – najczystszå pol-

szczyznå, a my z bratem rozmawialiśmy tylko po polsku, tak 

te∏ porozumiewaliśmy si∂ z naszymi kolegami”.

 A. WyjaΩnij, co cytat ten mówi o charakterze polskiego 

∏ydostwa.

 B. Zastanów si∂, dlaczego w niektórych rodzinach u∏ywa si∂ 

wi∂cej ni∏ jednego j∂zyka?
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3   Uciekajåc przed przeΩladowaniami  
Od 1988 r. w Krakowie organizowany 

jest Festiwal Kultury ∑ydowskiej, który 

przyciåga tysiåce ludzi zainteresowanych 

historiå i kulturå ∑ydów polskich.

W nast∂pstwie wypraw 

krzy∏owych i przeΩladowa® 

∑ydów w Europie Zachodniej, 

wielu z nich szukało schronienia 

w Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów. Tutaj ∑ydzi cieszyli si∂ 

religijnå, kulturalnå, a w znacznej 

mierze tak∏e prawnå autonomiå. 

W XVI w. powołany został w 

Lublinie Sejm Czterech Ziem, 

który stanowił autonomicznå 

reprezentacj∂ polskiego i 

litewskiego ∏ydostwa. 

W XVIII w. na terenie pa®stwa 

polsko-litewskiego znajdowało 

si∂ najwi∂ksze skupisko 

∏ydowskie w Ωwiecie. ∑ycie 

religijne i gospodarcze ∑ydów 

kwitło.

Byµ to jednak tak∏e czas, kiedy 

∑ydzi doΩwiadczyli ogromnej 

tragedii. W 1648 r. w czasie 

powstania Chmielnickiego, 

skierowanego przeciwko wµadzy 

feudaµów polskich na Ukrainie, 

z råk kozackich powsta®ców 

zgin∂µy dziesiåtki tysi∂cy ∑ydów. 

Pomimo tej tragedii gminy 

∏ydowskie w Europie Wschodniej 

przetrwaµy. 

W wyniku rozbiorów Polski w 

ko®cu XVIII w. ∑ydzi stali si∂ 

poddanymi Prus, Austrii i Rosji. 

Tak sko®czyµ si∂ okres rozkwitu 

spoµecznoΩci ∏ydowskiej na 

ziemiach polskich. W XIX w. 

wielu ∑ydów zasymilowaµo 

si∂. Na przeµomie XIX/XX w. 

pojawiµ si∂ ruch syjonistyczny. 

Po I wojnie Ωwiatowej Polska 

odzyskaµa niepodlegµoΩç i 

dziaµaµo w niej aktywnie wiele 

∏ydowskich partii politycznych 

i organizacji spoµecznych. Przed 

wybuchem II wojny Ωwiatowej 

∑ydzi stanowili prawie 10% 

spoµecze®stwa polskiego 

(3,5 mln), a w niektórych 

miasteczkach (sztetl) – nawet 

wi∂kszoΩç. W 1939 r. co trzeci 

mieszkaniec Warszawy, Lwowa 

i Wilna byµ ∑ydem. Okupacja 

niemiecka spowodowaµa nagµy 

kres istnienia spoµecznoΩci i 

rozwojowu wielowiekowej 

kultury ∏ydowskiej w Polsce. W 

czasie Holokaustu zamordowano 

blisko 3 mln polskich ∑ydów.

Rafael Scharf

(1914   -2003)

Ilustracja pochodzåca ze spisu 
prawa zwyczajowego z terenu 
Saksonii, zwanego „Zwierciadµem 
saskim” (niem. Sachsenspiegel), ok. 
1235 r. Na rycinie cesarz  
obiecuje pokój kobietom, mnichom 
i ∑ydom (z lewej). W Europie 
Ωrodkowej ∑ydzi nie mieli prawa do 
noszenia broni, dlatego mogli liczyç 
na specjalnå ochron∂ cesarskå.
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Przykµad Amsterdamu
W ko®cu XVI w. Amsterdam cieszyµ si∂ dobrå opiniå wśród 

uchodßców. Podobnie jak inne mniejszości religijne, równie∏ i 

∑ydzi mogli czuç si∂ tam caµkiem swobodnie. W odró∏nieniu od 

innych miast europejskich w Amsterdamie nie byµo nigdy getta, 

czyli wyodr∂bnionego od reszty miasta obszaru, który z nakazu 

wµadz miejskich mogµa zamieszkiwaç wyµåcznie ludnośç ∏ydowska. 

∑ydów portugalskich witano w Amsterdamie z otwartymi r∂kami, 

gdy∏ trudnili si∂ dostarczaniem towarów z Portugalii i kolonii. 

Dzi∂ki nim przypµywaµy do miasta statki z cukrem, drewnem, 

kawå, tytoniem i baweµnå. Tak oto ∑ydzi portugalscy przyczynili 

si∂ do wspaniaµego rozwoju miasta w XVII w.  Do Amsterdamu 

przybyµo te∏ wielu biednych ∑ydów z Europy Wschodniej i Niemiec, 

uciekajåcych przed okrucie®stwami wojny i krwawymi masakrami. 

∑ydzi wschodnioeuropejscy stanowili liczniejszå spoµecznośç w 

porównaniu z tymi, którzy przyw∂drowali z Portugalii. Posµugiwali 

si∂ j∂zykiem jidysz, którego podstawå byµy dialekty niemieckie. 

J∂zyk ten zawieraµ jednak tak∏e sporo elementów polskich i 

hebrajskich. Dlatego w wielu j∂zykach europejskich odnaleßç 

mo∏na dzisiaj zapo∏yczenia z j∂zyka jidysz. Sµowa takie jak: belfer, 
bachor, bajzel, ciuchy, harmider, kitel czy trefny staµy si∂ cz∂ściå 

j∂zyka polskiego. W tamtych czasach Amsterdam byµ nazywany 

„Jerozolimå Zachodu”. Znajdowaµo si∂ tutaj kilka synagog i 

drukarnia hebrajska. Niemniej jednak w mieście obowiåzywaµy 

równie∏ ograniczenia dla ∑ydów. Nie mogli oni na przykµad 

wykonywaç wszystkich zawodów. Dopiero w 1795 r. ∑ydzi 

mieszkajåcy w Amsterdamie uzyskali równe z chrześcijanami 

prawa. Rok póßniej prawo to obj∂µo caµe Niderlandy. I chocia∏ ∑ydzi 

rozproszyli si∂ po caµym kraju, to jednak Amsterdam w dalszym 

ciågu pozostaµ najwa∏niejszym ośrodkiem kultury ∏ydowskiej. W 

1939 r. ∑ydzi stanowili 10% ludności miasta.

W całej Europie wykonywanie 

wielu profesji uzale∏nione było 

od przynale∏noΩci do cechu, 

tj. organizacji zrzeszajåcej 

członków tego samego zawodu. 

Dlatego wi∂kszoΩç profesji, 

takich jak np.: fryzjerzy, stolarze, 

kowale i piekarze, posiadała 

swoje organizacje cechowe. 

Prawo do bycia członkiem 

cechu przysługiwało jednak 

tylko chrzeΩcijanom. ∑ydów 

do cechów nie przyjmowano. 

Mogli natomiast byç lekarzami, 

kupcami albo szlifierzami 

diamentów, gdy∏ zawody te nie 

miaµy wµasnych cechów.

Innå drogå zarabiania na 

∏ycie ∑ydów byµo po∏yczanie 

pieni∂dzy na procent, co z kolei 

przez dµugi czas pozostawaµo 

zakazane dla chrzeΩcijan. Dlatego 

wµadcy, na przykµad w Hiszpanii 

czy Polsce, cz∂sto korzystali 

z usµug swoich ∏ydowskich 

doradców finansowych. Tym 

sposobem niektórzy ∑ydzi 

stali si∂ bogaci. Jednak∏e 

wi∂kszoΩç w dalszym ciågu 

pozostawaµa biedna, byli to 

gµównie proΩci kupcy i handlarze. 

Póßniej, kiedy chrzeΩcijanom 

zezwolono na prowadzenie 

banków, próbowali pozbyç 

si∂ ∏ydowskich konkurentów, 

oskar∏ajåc ich o wyzysk. Jednymi 

z najbardziej uporczywych 

uprzedze® anty∏ydowskich så 

mity odnoszåce si∂ do pieni∂dzy, 

na przykµad, ∏e wszyscy ∑ydzi 

så bogaci i ∏e wyzyskujå innych 

oraz ∏e w jakiΩ magiczny sposób 

przyciågajå pieniådze i zµoto.

W 1492 r. ∑ydzi zostali wygnani z Hiszpanii. Niektórzy schronili si∂ w Portugalii, skåd w pi∂ç lat póßniej tak∏e zostali 
wyp∂dzeni. Nawet ∑ydzi, którzy przeszli na chrzeΩcija®stwo, nie mogli dµu∏ej czuç si∂ tam bezpiecznie. Dlatego wielu z 
nich pow∂drowaµo na póµnoc Europy.

4   Podå∏ajåc na póµnoc

∑ydowscy i chrzeΩcija®scy kupcy  

handlujå w Gda®sku, XVII w.

∑ydowski targ w Amster-

damie, pocztówka z 1908 r. 

Wielu ∑ydów sprzedawaµo 

swoje produkty na stra-

ganach lub zajmowaµo si∂ 

handlem obwoßnym.



Çwiczenia

1. Uprzedzenie

 Ilustracja ta pochodzi z niemieckiej ksiå∏ki dla dzieci wydanej 

w 1938 r. Przedstawia ∑yda siedzåcego na worku pieni∂dzy 

przed wejΩciem do budynku giełdy papierów wartoΩciowych.

 A.  Jakie uprzedzenie anty∏ydowskie przedstawia ilustracja?

 B.  Wyjaśnij, w jaki sposób powstaµo to uprzedzenie.

 C.  Zastanów si∂, dlaczego przedstawianie w taki sposób ∑yda 

jest uprzedzeniem.

2.  W twojej okolicy

 A.  Dowiedz si∂, czy w twoim såsiedztwie znajdujå si∂ jakieΩ 

budowle lub miejsca zwiåzane z historiå i kulturå ∑ydów. 

Odnajdß je, a nast∂pnie zrób ich zdj∂cia lub narysuj.

 B.  Poznaj przeznaczenie oraz histori∂ odszukanych przez 

ciebie budowli i miejsc. Opisz je własnymi słowami. 

 C.  Wspólnie z  kolegami zrób kola∏, wykorzystujåc materiał, 

który zebrałeΩ. 

9

Stara Synagoga na 

krakowskim Kazimierzu, 

teraz znajduje si∂ w niej 

muzeum judaistyczne

Nagrobek (macewa)  

na cmentarzu ∏ydowskim  

Remu w Krakowie
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Albert Einstein
Albert Einstein (1879-1955) – fizyk, zdobywca nagrody 

Nobla. Byµ jednym z czoµowych niemieckich naukowców i 

najbardziej znanych osobowoΩci. TuryΩci przychodzili na jego 

wykµady na uniwersytecie w Berlinie, a kobiety chodziµy do 

synagogi, gdy graµ tam na skrzypcach. Einstein zaczåµ otwarcie 

krytykowaç antysemityzm dopiero wtedy, gdy sam doΩwiadczyµ 

przeΩladowa® ze strony nazistów. Jak wielu innych niemieckich 

intelektualistów, opuΩciµ swojå ojczyzn∂ w latach trzydziestych, 

spodziewajåc si∂ pogorszenia sytuacji politycznej w Niemczech. 

Ideaµy wolnoΩci i równoΩci 

propagowane w czasie Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej szybko 

rozpowszechniµy si∂ w Europie. 

πwieckie poj∂cie obywatelstwa, 

podkreΩlajåce prawa jednostki, 

zmieniµo ∏ycie ∑ydów. Jednak∏e, 

mimo wprowadzenia w wielu 

krajach równouprawnienia, 

dyskryminacja ∑ydów i stare 

uprzedzenia trwaµy nadal. W XIX 

w. pojawiµy si∂ pseudonaukowe 

ksiå∏ki, które propagowały nowe 

anty∏ydowskie idee. Twierdzono, 

∏e ∑ydzi så gorszå raså, która 

då∏y do panowania nad Ωwiatem. 

Okoµo 1880 r. tej nowej formie 

nienawiΩci do ∑ydów nadano 

specjalnå nazw∂ – antysemityzm. 

Ruch antysemicki rozwinåµ si∂ 

szybko w Niemczech. Jego 

zwolennicy byli przeciwnikami 

równouprawnienia ∑ydów 

i obwiniali ich za kryzys 

ekonomiczny, który ogarnåµ 

kraj w 1873 r. W ich oczach 

∑ydzi uchodzili za najwi∂kszych 

wrogów Niemców.

W 1894 r. we Francji kapitan 

Alfred Dreyfus stanåµ przed 

sådem. Zostaµ oskar∏ony, na 

podstawie faµszywych dowodów, 

o przekazywanie Niemcom ΩciΩle 

tajnych informacji wojskowych. 

W czasie procesu staµo si∂ jasne, 

∏e powodem oskar∏e® byµo 

jego ∏ydowskie pochodzenie. 

Proces doprowadziµ do wzrostu 

nastrojów anty∏ydowskich we 

Francji, ale tak∏e powstania 

nowego frontu intelektualistów, 

którzy otwarcie przeciwstawili 

si∂ antysemityzmowi. Dwa 

lata po tym, kiedy Dreyfus 

zostaµ skazany, francuski pisarz 

Emil Zola opublikowaµ list 

otwarty zatytuµowany J’accuse 
(Oskar∏am), czym doprowadziµ 

do ponownego procesu w 

1899 r. Po zmniejszeniu wyroku 

Dreyfus zostaµ uµaskawiony, a 

póßniej w 1906 r. caµkowicie 

zrehabilitowany. W latach 

nast∂pnych antysemityzm we 

Francji znacznie osµabµ, niemniej 

jednak nie przestaµ istnieç.

W ko®cu XIX w. ∏ycie ∑ydów 

WolnoΩç i równoΩç to ideaµy XIX wieku. Tak∏e i ∑ydzi otrzymali wtedy równe prawa. Zniesiono wówczas getta.  
Mµodzie∏ ∏ydowska uzyskaµa dost∂p do uniwersytetów, gdzie zacz∂li wykµadaç znani ∏ydowscy naukowcy i artyΩci. 
Podobnie jak ∏ydowscy kupcy i przemysµowcy, tak∏e i oni przyczyniali si∂ do unowoczeΩniania Europy. Miasta w caµej 
Europie korzystaµy bardzo z obecnoΩci ∏ydowskich mieszka®ców, którzy pomogli im si∂ rozwijaç.

5   Walka o równe prawa

Emancypacja kobiet naståpiµa dopiero w 

XX wieku. Podobnie jak w innych krajach, 

tak i w Polsce kobiety ∏ydowskie zacz∂µy 

aktywnie wµåczaç si∂ w ∏ycie spoµeczne. 

WΩród nich wyró∏niµy si∂ Estera Rachela 

Kami®ska i jej córka Ida, b∂dåce  

wybitnymi aktorkami przedwojennego 

teatru ∏ydowskiego w Warszawie.

Levi Strauss (1829-1902), niemiecki 

producent odzie∏owy ∏ydowskiego 

pochodzenia, który wyemigrowaµ do 

Stanów Zjednoczonych z poµudniowych 

Niemiec ze swojå matkå i dwiema 

siostrami. Jak wielu nowo przybyµych 

miaµ nadziej∂ na lepsze ∏ycie. Jego 

d∏insy zyskaµy Ωwiatowå sµaw∂.



Çwiczenia

1. Równouprawnienie i modernizacja Europy 

A.  Podaj przykład, w jaki sposób ∑ydzi walczyli o równo- 

uprawnienie. 

 B.  Podaj kilka przykładów wkładu ∑ydów w proces  

modernizacji Europy.

2.  Protokoµy

 Protokoµy M∂drców Syjonu zostaµy opublikowane w wielu 

j∂zykach. W 1920 r. ukazaµa si∂ w Stanach Zjednoczonych 

oparta na Protokoµach zaciekle antysemicka ksiå∏ka pt. 

Mi∂dzynarodowy ∑yd – gµówny problem świata. Jej autorem byµ 

wpµywowy przemysµowiec i producent samochodów Henry Ford. 

Przedstawiona obok okładka wydania francuskiego Protokołów z 

1937 r. pozwala nam odgadnåç treΩç tej antysemickiej broszury.  

 A.  Opisz, co przedstawia ilustracja. 

 

 B.  Jak sådzisz, czym si∂ kierowaµ jej autor? Jakie emocje chciaµ 

przez to wzbudziç?

 C.  Ilustracja ta jest antysemicka, poniewa∏...

11

Wiede®ski dziennikarz 

Teodor Herzl sµyszaµ o 

ludziach, skandujåcych 

podczas procesu Dreyfusa 

„Ωmierç ∑ydom!”. Herzl byµ 

niereligijnym ∑ydem, który 

miaµ doΩç antysemityzmu 

i dlatego uwa∏aµ, ∏e ∑ydzi 

powinni mieç swoje wµasne 

pa®stwo. Aby zrealizowaç 

swojå koncepcj∂, stworzyµ 

ruch syjonistyczny. Pierwszy 

kongres syjonis tyczny odbyµ 

si∂ w 1897 r. w Bazylei.

w Europie Wschodniej stawaµo 

si∂ coraz trudniejsze. Po 

zamordowaniu w 1881 r. cara 

Aleksandra II wzrosµy nastroje 

anty∏ydowskie w Imperium 

Rosyjskim. ∑ydów obarczono 

winå za zamach. Wkrótce 

potem rozszalaµy si∂, wzniecane 

regularnie przez wµadze 

carskie, pogromy. Podczas 

nich przeprowadzano na du∏å 

skal∂ ataki na ∑ydów i ich 

dobytek. ∑ydzi byli mordowani 

lub wyp∂dzani. Kierowali si∂ 

głównie na zachód, jak ci, którzy 

wczeΩniej uciekali tam przed 

biedå. Wielu ∑ydów wsiadµo na 

statki i popµyn∂µo do Stanów 

Zjednoczonych. Inni pozostali w 

portach Europy albo udali si∂ do 

Palestyny. W rezultacie w latach 

1880-1917 dwa miliony ∑ydów 

wyemigrowaµo z Rosji i innych 

krajów Europy wschodniej do 

Stanów Zjednoczonych. Du∏a 

cz∂śç pozostaµych w Rosji ∑ydów 

zaanga∏owaµa si∂ w dziaµalnośç 

rewolucyjnå. Aktywnie wspierali 

ró∏ne walczåce o równo-

uprawnienie ruchy socjalistyczne.  

Konsekwencjå tego byµo 

pojawienie si∂ nowego 

anty∏ydowskiego stereotypu: 

przeΩwiadczenia o zagro∏eniu 

∏ydowskim komunizmem. 

Stereotyp ten staµ si∂ jednym 

z najpot∂∏niejszych mitów 

politycznych dwudziestowiecznej 

Europy. 
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Dawid Rubinowicz
Dawid Rubinowicz mieszkaµ w maµej wsi, niedaleko Kielc. Miaµ 

dwanaście lat, kiedy zaczåµ prowadziç pami∂tnik. Do wybuchu 

wojny w 1939 r. chodziµ do polskiej szkoµy. Potem rozpocz∂µy  

si∂ prześladowania ∑ydów. W swoim pami∂tniku Dawid pisaµ  

o strachu, gµodzie i śmierci. Jego zapiski ko®czå si∂ w czerwcu  

1942 r. Wkrótce potem trafiµ do obozu zagµady w Treblince, gdzie 

zostaµ zamordowany wraz ze swojå rodzinå.

Oto, co Dawid napisaµ w swoim pami∂tniku 29 maja 1942 r.:

„Jeden ∏andarm przechodzåc koµo jednego podwórka zobaczyµ 

jak jedna ∑ydówka ucieka, zaraz jej kazaµ natychmiast stanåç, ale 

ona nie usµuchaµa tylko uciekaµa dalej, jak ona nie chciaµa stanåç 

to strzeliµ za niå i trafiµ jå za pierwszym razem, potem kazaµ jå 

pochowaç tu gdzie wszyscy zastrzeleni. Jaki okropny los jå spotkaµ, 

∏eby bez ∏adnej przyczyny zastrzeliç? Gdy le∏aµa na podwórku to 

przecie∏ ona ma 6 dzieci, to nawet nie dano im si∂ do niej zbli∏yç,  

a jak które zacz∂µo pµakaç to biµ”.

Po I wojnie światowej (1914-1918) 

obsesjå wi∂kszości Niemców 

staµy si∂ straty terytorialne 

poniesione w jej wyniku. Niemcy 

zmuszono wówczas do oddania 

krajom såsiednim du∏ych 

obszarów dawnego terytorium. 

Ponadto pa®stwo byµo powa∏nie 

zadµu∏one. Wykorzystujåc 

panujåce w społecze®stwie

antysemickie nastroje, Hitler

zdołał przekonaç Niemców, ∏e 

to wµaśnie ∑ydzi så za wszystko 

odpowiedzialni. Obiecaµ im, ∏e 

podejmie walk∂ o odzyskanie 

utraconych ziem i odbuduje 

wielkie Niemcy z silnym narodem 

niemieckim na czele, bez ∑ydów i 

innych „obcych”.

Kiedy w 1933 r. partia 

nazistowska, na czele której staµ 

Hitler,  przej∂µa wµadz∂, ∑ydzi 

w Niemczech stan∂li w obliczu 

dyskryminacji i skierowanych 

przeciwko nim aktów agresji. W 

1935 r. uchwalone zostaµy nowe 

prawa, tzw. ustawy norymberskie, 

odbierajåce ∑ydom prawa 

obywatelskie. Od 1938 r. ich 

paszporty byµy znakowane literå 

„J”, a od września 1941 r. ∑ydzi 

musieli nosiç naszytå na ubraniu 

gwiazd∂ Dawida. Stopniowo 

coraz bardziej odizolowywano 

∑ydów od reszty spoµecze®stwa 

niemieckiego. Podobny przebieg 

miaµy wydarzenia we wi∂kszoΩci 

krajów okupowanych przez 

nazistowskie Niemcy. 

W 1941 r. Niemcy zaatakowaµy 

Zwiåzek Radziecki. Na 

tyµach post∂pujåcych wojsk 

przyståpiono do masowego 

zabijania ludnoΩci ∏ydowskiej. 

Tym samym naziΩci przyståpili 

do realizacji planu, który nazwali 

„ostatecznym rozwiåzaniem 

kwestii ∏ydowskiej”. 

W niespeµna szeΩç miesi∂cy 

grupy operacyjne policji 

bezpiecze®stwa tzw. 

Druga wojna Ωwiatowa rozpocz∂µa si∂ w 1939 r. Nazistowskie Niemcy zaatakowaµy Polsk∂, a potem 
podbiµy du∏e obszary Europy. Z chwilå wybuchu wojny antysemityzm wszedµ w nowy etap. Wyklu-
czenie i przeΩladowanie ∑ydów – od 1933 r. oficjalna polityka rzådu niemieckiego – przybraµo na sile 
i zdominowaµo polityk∂ Niemiec na wszystkich okupowanych terenach.

6   Zagµada

Dwóch ∑ydów i Polka, 

która zostaµa schwytana 

przez Niemców na 

udzielaniu im pomocy. 

Na szyi kobiety widnieje 

tabliczka z napisem: 

„Za to, ∏e sprzedaje 

towar ∑ydom”. W Polsce 

ka∏dy rodzaj pomocy 

okazywanej ∑ydom 

karany byµ Ωmierciå.



Çwiczenia

1.  Przeczytaj cytat z pami∂tnika Dawida Rubinowicza i napisz,  

co ci∂ w nim najbardziej poruszyło.

2.  Je∏eli miaµbyś mo∏liwośç wyboru pomi∂dzy dwoma  

terminami „Szoa” i „Holokaust”, którym z nich chciaµbyś  

si∂ posµugiwaç? Wyjaśnij, dlaczego.

 

3.  Auschwitz – nigdy wi∂cej 

 Przyjrzyj si∂ plakatowi z 2005 r.

 A.  Wyjaśnij, jakie zwiåzki µåczå rasizm z byµym obozem  

koncentracyjnym KL Auschwitz. 

 B.  Co myślisz o tym plakacie? 
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Einsatzgruppen i miejscowi 

kolaboranci zamordowali 

700.000 ludzi. ∑ydów zabierano 

z miast i wsi, a potem masowo 

rozstrzeliwano w lasach. Zaledwie 

w ciågu dwóch dni w Babim Jarze 

na Ukrainie zamordowano ponad 

33 000 ∑ydów z Kijowa.

Masowe mordy dokonywane 

przez Einsatzgruppen okazaµy 

si∂ maµo wydajne. Dlatego 

w 1942 r. pi∂tnastu wysokiej 

rangi niemieckich urz∂dników 

rzådowych i oficerów SS spotkaµo 

si∂ w Wannsee pod Berlinem, 

by omówiç szczegóµy planu 

systematycznego wymordowania 

wszystkich europejskich ∑ydów. 

Niebawem rozpocz∂µy si∂ 

masowe deportacje. Pociågi 

peµne ∑ydów ze wszystkich 

okupowanych przez Niemcy 

krajów zacz∂µy przyje∏d∏aç do 

obozów zagµady. 

W konsekwencji do ko®ca wojny 

zamordowano prawie szeΩç 

milionów ∑ydów: m∂∏czyzn, 

kobiet i dzieci. Ta ogromna, 

masowa zbrodnia ludobójstwa 

jest zazwyczaj okreΩlana 

mianem Holokaustu. Sµowo to 

oznacza ofiar∂ caµopalnå, czyli 

spalonå caµkowicie na oµtarzu, 

skµadanå w staro∏ytnoΩci Bogu. 

Innym sµowem dla okreΩlenia 

ludobójstwa ∑ydów jest Szoa, 

oznaczajåce w j∂zyku hebrajskim 

caµkowitå zagµad∂ lub caµkowite 

zniszczenie. Po wojnie niektórzy 

ocaleni z Zagłady ∑ydzi 

próbowali odbudowaç swoje 

∏ycie w krajach, gdzie wczeΩniej 

mieszkali. Du∏a ich cz∂Ωç opuΩciµa 

jednak Europ∂ i wyjechaµa do 

Stanów Zjednoczonych lub 

Palestyny, pozostajåcej wtedy 

pod zarzådem brytyjskim.

W∂gierscy ∑ydzi – kobiety 

i dzieci – po przybyciu do 

obozu Auschwitz-Birkenau 

przed skierowaniem 

ich do komory gazowej. 

Ponad milion ludzi zostaµo 

zamordowanych w tym 

najwi∂kszym obozie zagµady, 

który byµ zbudowany przez 

Niemców na okupowanych 

ziemiach polskich. Ogromnå 

wi∂kszoΩç jego ofiar stanowili 

∑ydzi (90%) przywo∏eni tam z 

caµej Europy.

Upadek powstania w getcie 

warszawskim w 1943 r. ∑ydowscy 

cywile p∂dzeni przez niemieckich 

∏oµnierzy na Umschlagplatz. 

Rasizm to równie∏ mój wróg

Nigdy wi∂cej Auschwitz



 

Çwiczenia

2. Inne litery
Napisz swoje imi∂, u∏ywajåc liter hebrajskich. 

Pami∂taj, ∏e w j∂zyku tym pisze si∂ z prawej 

strony do lewej. Uwaga: w j∂zyku hebrajskim 

nie zapisuje si∂ samogłosek. Dlatego na 

oznaczenie „A” mo∏esz u∏yç - , na „O” i „U” -   

a na „i” -  . 

Czy znasz jakiΩ inny alfabet? Mo∏esz w tym 

miejscu napisaç swoje imi∂, u∏ywajåc innych 

liter.
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1. Diaspora ∑ydów europejskich
Uzupełnij zdania:

 

A ∑ydzi opuścili Jerozolim∂ w 70 r. n.e., poniewa∏ _______________

______________________________________________________

______________________________________________________.

B KiedyΩ miasto hiszpa®skie __________ było najnowoczeΩniejszym 

miastem Europy. Muzułmanie, chrzeΩcijanie i wyznawcy judaizmu 

∏yli tam razem we wzgl∂dnym pokoju. To si∂ zmieniło w roku  

___________.

C  W wiekach Ωrednich ∑ydzi musieli uciekaç przed 

przeΩladowaniami, których doΩwiadczyli w Europie Zachodniej w 

czasie wypraw ___________ oraz gdy wybuchła tam __________. 

Wielu ∑ydów schroniło si∂ wtedy w ___________ i na Litwie.

D Około 1900 roku miała miejsce masowa emigracja ∑ydów z 

Europy Wschodniej. Obawiali si∂ o swoje ∏ycie z uwagi na  

___________. Wielu próbowało dostaç si∂ na statkach do  

______________________.

E Po zako®czeniu wojny wielu ∑ydów ocalałych z Holokaustu 

opuΩciło Europ∂. Próbowali rozpoczåç nowe ∏ycie w  

___________ i _____________________.
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Materiaµy edukacyjne

Zeszyt ten jest cz∂Ωciå pakietu edukacyjnego, obejmujåcego trzy główne 

tematy:

1.  Historia ∑ydów w Europie i antysemityzm do 1945 r.

2.  Współczesny antysemityzm w Europie.

3.  Uprzedzenia, dyskryminacja, rasizm i antysemityzm.

Materiały te zostały zaadaptowane do u∏ytku szkolnego w kilku krajach 

europejskich i så dost∂pne w j∂zykach oficjalnych ka∏dego z tych krajów. 

Wszystkie materiały zostały przygotowane przez OBWE/ODIHR i Dom 

Anny Frank we współpracy z ekspertami z krajów zaanga∏owanych w 

realizacj∂ projektu.

OBWE/ODIHR

Organizacja Bezpiecze®stwa i Współpracy w Europie zrzesza 56 krajów z 

Europy, Ameryki Północnej i Azji πrodkowej. Jej głównym zadaniem jest 

zapobieganie powstawaniu konfliktów. Jedna z jej agend, Biuro Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), zajmuje si∂ wspieraniem 

inicjatyw podejmowanych na polu krzewienia tolerancji i przeciwdziałania 

dyskryminacji, obrony praw człowieka i demokracji. Wi∂cej informacji 

znajduje si∂ na stronie: www.osce.org/odihr.

Dom Anny Frank

Dom Anny Frank jest muzeum, zorganizowanym w miejscu, gdzie w czasie 

wojny ukrywała si∂ Anna Frank. Jego misją jest promowanie ideałów Anny 

w odniesieniu do czasów, w których ∏yła, ale tak∏e ze wzgl∂du na ich 

współczesne znaczenie. Realizowane tam projekty edukacyjne majå na 

celu zwalczanie współczesnych form antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii, 

jak równie∏ wspieranie tolerancji i krzewienie postaw szacunku wobec 

innych. Wi∂cej informacji znajduje si∂ na stronie: www.annefrank.org.

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie jest organizacjå 

pozarzådowå, która działa na rzecz porozumienia mi∂dzy narodami. Jego 

działalnoΩç koncentruje si∂ głównie na programach wizyt studyjnych i 

wymiany młodzie∏y. Centrum realizuje tak∏e projekty edukacyjne, których 

celem jest promocja tolerancji i zwalczanie antysemityzmu, uprzedze® i 

innych form dyskryminacji. Wi∂cej informacji znajduje si∂ na stronie: www.

scpn.krakow.pl.

πrodek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właΩciwego 
do spraw oΩwiaty i wychowania i wpisany do wykazu Ωrodków dydaktycznych 
przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania historii i społecze®stwa 
na poziomie szkoły podstawowej oraz historii na poziomie gimnazjum na 
podstawie recenzji rzeczoznawców: dr Lucyny Kudły rekomendowanej przez 
Akademi∂ Pedagogicznå w Krakowie oraz dr Melanii Soba®skiej-Bondaruk 
rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Numer zalecenia 
2335/2008 rok

©  Dom Anny Frank, OBWE/ODIHR, 

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie

Kraków 2008

Wydanie II (poprawione). 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tekst: Ineke Mok, Willem-Pieter van Ledden, Karen Polak (Dom Anny Frank) Adaptacja polska: Piotr 
Troja®ski, Katarzyna Tymczak (Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie) Tłumaczenie: Piotr Troja®ski 
Korekta j∂zykowa: Ewa FranuΩ, Jadwiga Pinderska-Lech, Andrzej Chludzi®ski  Produkcja: Dom Anny Frank 
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Steven Spielberg

3. Lista Schindlera  
Re∏yser filmowy, Steven Spielberg wybraµ Kraków na miejsce 

akcji swojego filmu pt. Lista Schindlera. Film ukazuje histori∂ 

Oskara Schindlera, który w czasie II wojny światowej uratowaµ 

setki ∑ydów od śmierci w obozach zagµady. Po nakr∂ceniu filmu, 

Spielberg zwierzyµ si∂: „W domu nie byliśmy zbyt religijni, tylko 

z dziadkami jedliśmy koszerne posiµki. Nie miaµem te∏ ∏adnych 

przyjacióµ ∏ydowskich. Prawd∂ mówiåc, to nie chciaµem wcale 

sobie uświadomiç, ∏e jestem ∑ydem. List∂ Schindlera byµem 

w stanie nakr∂ciç dopiero wtedy, gdy przestaµem si∂ wstydziç 

mojego ∏ydostwa”.

A.  Czy mo∏esz powiedzieç na podstawie plakatu,  

o czym jest ten film?

Tak oto Steven Spielberg wyra∏aµ si∂ o swojej mµodości w 

jednym z wywiadów: „Czasami dzieci wołały na mnie i moją 

rodzin∂ 'brudni ∑ydzi'. Teraz już wiem, dlaczego ludzie mogą 

zwróciç si∂ przeciw tobie. Dlatego, że ci∂ nie znają i nie wiedzą, 

co siedzi w twojej głowie”.

B.  Czy zgadzasz si∂ z tå opiniå? Uzasadnij swojå odpowiedß. 

C.  Jakie znasz inne filmy poΩwi∂cone tematyce Holokaustu? 
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1. W jaki sposób poetka przedstawiµa „nieznanego szmuglera”?

2. Wyjaśnij, jaka byµa rola maµych szmuglerów w getcie. 

3. Jak myślisz, co poetka miaµa na myśli piszåc, te sµowa:  

„A jeśli dµo® losu znienacka dosi∂gnie mnie kiedyś w tej grze”.

4. Podaj co najmniej dwie przyczyny, z powodu których  

– twoim zdaniem – Henryka ¥azowertówna postanowiµa  

napisaç wiersz o maµym szmuglerze. 

Çwiczenia

Henryka ¥azowertówna (1910-1942) byµa mµodå polskå poetkå, pochodzenia ∏ydowskiego,  
która zgin∂µa w Treblince. Wiersz ukazuje, jak ci∂∏kie byµo ∏ycie dzieci (szmuglerów) w warszawskim getcie. 
Jego wersy zostaµy wyryte na pµycie symbolicznego pomnika wzniesionego na cmentarzu ∏ydowskim w  
Warszawie, ku czci miliona dzieci ∏ydowskich zamordowanych w czasie Holokaustu.

7   Maµy szmugler

Maµy szmugler
Przez mury, przez dziury, przez warty,
przez druty, przez gruzy, przez pµot
zgµodniaµy, zuchwaµy, uparty
przemykam, przebiegam jak kot.

W poµudnie, po nocy, o Ωwicie
w zawieje, szarug∂ i skwar
po stokroç nara∏am swe ∏ycie,
nadstawiam dziecinny swój kark.

Pod pachå zgrzebny worek,
na plecach zdarty µach
i mµode, zwinne nogi,
a w sercu wieczny strach.

Lecz wszystko trzeba Ωcierpieç
i wszystko trzeba znieΩç
by Pa®stwo mogli jutro
do syta chleba mieç.

Przez mury, przez dziury, przez cegµy,
po nocy, o Ωwicie i w dzie® 
zuchwaµy, zgµodniaµy, przebiegµy
przesuwam si∂ cicho jak cie®.

A jeΩli dµo® losu znienacka
dosi∂gnie mnie kiedyΩ w tej grze,
to zwykµa jest ∏ycia zasadzka,
ty, Mamo, nie czekaj ju∏ mnie.

Nie wróc∂ ju∏ do Ciebie,
nie dotrze z dala gµos,
uliczny pyµ pogrzebie
stracony dziecka los.

I tylko jednå proΩbå
na wargach grymas skrzepµ:
kto tobie, moja mamo,
przyniesie jutro chleb?

Henryka ¥azowertówna


